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УДК 582.32+581.5 

 

Щербаченко О.І.  

 

СТІЙКІСТЬ МОХІВ BRYUM АRGENTEUM HEDW. І FUNARIA 

HYGROMETRICA HEDW. ДО ВПЛИВУ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ  

 
Експериментально досліджено толерантність вегетативних і генеративних клонів 

мохів B. argenteum і F. hygrometrica із фонових та антропогенно трасформованих 

територій до впливу іонів важких металів. Встановлено, що підвищення стійкості 

мохів до впливу іонів важких металів відбувається шляхом активування ростових і 

фізіолого-біохімічних процесів. Рівень адаптивності мохів залежав від концентрації 

токсичних іонів, середовища вирощування і життєвої стратегії мохів. Встановлено, що 

із підвищенням концентрації іонів свинцю у середовищі пригнічувалося генеративне 

розмноження мохів, знижувався відсоток проростання спор, сповільнювалася 

диференціація протонеми і швидкість розвитку гаметофорів, зменшувалася величина 

клітин, кількість і розміри листків. Очевидно, що під впливом підвищених концентрацій 

свинцю відбувалися значні зміни метаболічних процесів у клітинах мохів і проявлялися 

ознаки ксероморфізму. Результати аналізу темпів диференціації гаметофіту і стану 

антиоксидантної системи мохів B. argenteum і F. hygrometrica залежно від вмісту іонів 

важких металів демонструють різну адаптаційну здатність. Показано, що зміна 

швидкості диференціації гаметофіту й активності антиоксидантних ферментів 

супероксиддисмутази та каталази є чутливими біомаркерами стійкості генеративних 

і вегетативних клонів мохів до забруднення важкими металами техногенних територій. 

Ключові слова: мохи, толерантність, важкі метали, вегетативні і генеративні 

клони, супероксиддисмутаза, каталаза. 

 

Інтенсивний видобуток корисних копалин у Червоноградському 

гірничопромисловому районі призвів до забруднення ґрунтів, підземних і поверхневих 

вод токсичними сполуками, появи техногенних відвалів, втрати біотичного та 

ландшафтного різноманіття [1]. На девастованих територіях формування рослинного 

покриву починається із заселення стійких видів рослин, зокрема мохоподібних, які 

здатні заселяти різноманітні субстрати, в тому числі й техногенні, часто непридатні 

для інших вищих рослин [11, 8]. Мохоподібні утворюють нові рослини трьома 

способами: проростанням спор, виводкових тілець і регенерацією частин батьківських 

рослин. На початковій стадії поширення мохів їхні спори є засобом для 

розповсюдження на великі відстані, а вегетативне розмноження дає змогу успішно 

закріпитися і збільшити площу заселення на нових, часто порушених територіях [9, 

10]. Упродовж свого онтогенезу мохоподібні зазнають впливу багатьох стресових 

чинників і реагують низкою адаптаційних перебудов, що, в свою чергу, підвищує 

стійкість рослин до несприятливих чинників довкілля.  

У зв’язку з необхідністю відновлення значних площ девастованих земель 

актуальними є дослідження особливостей розвитку природних бріофітних сукцесій як 

прояву адаптогенезу до умов техногенно трансформованого середовища [12]. 
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Важливим напрямом досліджень є скринінг стійких до важких металів видів мохів, 

характерних для різних екологічних умов.  

Мета роботи – експериментально дослідити темпи диференціації гаметофіту та 

стан антиоксидантної системи мохів із різними життєвими стратегіями з територій 

вугільного видобутку залежно від вмісту іонів важких металів у середовищі.  
 

Матеріал і методика досліджень  
 

Об’єктами досліджень були мохоподібні із фонових та порушених територій 

відвалу шахти "Надія" Червоноградського гірничопромислового району  

(м. Соснівка). У роботі використовували природні зразки та лабораторну стерильну 

культуру мохів Funaria hydrometrica Hedw. і Bryum argenteum Hedw. (рис. 1). Природні 

зразки відбирали із невеликих часто ізольованих дернин, що до певної міри є 

запорукою зниження інтерклональної мінливості та генетичної однорідності матеріалу 

[7].  
 

 
 

        Funaria hygrometrica Hedw.                                  Bryum argenteum Hedw. 
 

Рис. Загальний вигляд дернин мохів. 

 

Культури мохів отримували внаслідок проростання спор (генеративні клони), 

регенерації виводкових бруньок і частин батьківських рослин (вегетативні клони) на 

агаризованих середовищах Кноп з 0,1-100,0 мкМ Pb(NO3)2 та без металу (контроль). 

Для посіву спор коробочки стерилізували 0,1% розчином сулеми, виводкові бруньки 

та ізольовані листки – 1 хв 20% дезінфікуючим розчином "Білизна". В кожну чашку 

висівали спори із одного спорогону і ставили на регенерацію по 50-70 листків площею 

~ 0,05 мм2. 

Культури вирощували в люмінестаті у контрольованих умовах освітлення (2,0–2,2 

тис. лк), температури (22–23оС), вологості (90–95%) і за 16-годинного світлового 



 Стійкість мохів Bryum аrgenteum Hedw. і Funaria hygrometrica Hedw. до … 117 

 

режиму. Ріст і розвиток регенерантів аналізували протягом двох тижнів на 

моторизованому мікроскопі Axio Imager M1 (Сarl Zeiss) із використанням програмного 

забезпечення Сarl Zeiss AxioVision 4.6 та UTHSCSA Image Tool 3.0 і стереобінокуляра 

Stemi 2000-C (Сarl Zeiss), починаючи спостереження через день після початку досліду. 

Активність каталази визначали, застосовуючи молібдат амонію, активність 

супероксиддисмутази – використовуючи феназинметасульфат [4]. Отримані дані 

опрацьовували методами статистичного аналізу [3]. 
 

Результати дослідження та їх обговорення  
 

Експериментально досліджено толерантність вегетативних і генеративних клонів 

мохів з різними життєвими стратегіями B. argenteum і F. hygrometrica із фонових і 

антропогенно трансформованих територій до впливу іонів важких металів. 

Встановлено, що у контролі та за низького вмісту іонів свинцю в агаризованому 

середовищі (0,03-0,34 мг/кг) проростало 90-95% спор і виводкових бруньок 

B. argenteum з усіх досліджуваних локалітетів (табл. 1).  

Таблиця 1 
 

Регенеративна здатність спор і виводкових бруньок Bryum argenteum залежно 

від концентрації іонів свинцю у середовищі 
 

Варіанти 

досліду 

Зразки моху з фонових 

територій 

Зразки моху з відвалу шахти 

"Надія" 

Кількість 

пророслих 

спор, % 

Кількість 

виводкових 

бруньок, що 

прорегенерували, 

% 

Кількість 

пророслих 

спор, % 

Кількість 

виводкових 

бруньок, що 

прорегенерували, % 

Контроль 95,7 ± 1,2 95,0±0,4 90,6 ± 1,9 92,0 ± 1,1 

0,1 мкМ 93,4 ± 0,2 95,1 ± 1,1 84,4 ± 1,9 89,5 ± 2,1 

1,0 мкМ 80,0 ± 2,0 86,1 ± 1,6 72,6 ± 1,1 79,6 ± 0,4 

10,0 мкМ 45,7 ± 0,1 67,9 ± 3,1 53,39 ± 1,1 76,7 ± 0,2 

100,0 мкМ 20,1 ± 0,1 25,1 ± 0,10 30,3 ± 1,7 33,1 ± 0,2 

 

На середовищах з 3,4-33,7 мг/кг Pb2+ кількість пророслих спор моху зі Львова 

знижувалася в 1,8 рази, виводкових бруньок – у 1,5 рази, а з техногенно порушених 

місцевиростань – у 1,6 і 1,3 рази, відповідно. Такий вміст іонів свинцю був 

характерним для локалітетів, у яких було зібрано зразки моху [2, 6]. Наявність у 

поживному середовищі 337,0 мг/кг Pb2+ було токсичним для моху, кількість пророслих 

спор і виводкових бруньок у зразків зі Львова знижувалася до 19-23%, а з території 

видобутку вугілля – до 28 і 32%. Встановлено, що дернинки моху в усіх варіантах 

досліду вже на 2-3 добу утворювали гаметофори, причому у зразків з території 

вугільного видобутку їх кількість була більшою у 1,7 разів на середовищі з 0,34 мг/кг 
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Pb2+ і становила 14,1 ± 1,1 пагонів на дернинку. Дернинки моху зі Львова були 

чутливішими до впливу металу, ніж дернинки з території вугільного видобутку, а їх 

діаметр і кількість гаметофорів на дернинку на середовищі з 0,34 мг/кг Pb2+ були у 1,2 

і 1,4 рази меншими. Вирощування регенерантів B. argenteum з території вугільного 

добутку на середовищах з нижчими концентраціями іонів свинцю підвищувало їх 

стійкість до наступного впливу вищих концентрацій металу з подальшим розвитком 

протонеми, формуванням бруньок та пагонів. Однак, зі збільшенням тривалості 

вирощування на таких середовищах відбувалося побуріння і сповільнення росту 

рослин.  

Установлено, що 0,03-0,34 мг/кг іонів свинцю незначно впливали на проростання 

спор і регенерацію фрагментів пагонів F. hygrometrica з фонових і антропогенно 

трансформованих територій (табл. 2). В умовах зростаючого впливу важкого металу 

спори проростали і розвивалися із запізненням і морфологічними змінами клітин та 

протонемної дернинки.  

Таблиця 2 
 

Регенеративна здатність спор і листків Funaria hygrometrica залежно від 

концентрації іонів свинцю у середовищі 
 

Варіанти 

досліду 

Зразки моху з фонових територій 
Зразки моху з відвалу шахти 

"Надія" 

Кількість 

пророслих 

спор, % 

Кількість листків, що 

прорегенерували, % 

Кількість 

пророслих 

спор, % 

Кількість 

листків, що 

прорегенерували, 

% 

Контроль 97,7 ± 1,1 87,4 ± 1,2 95,6 ± 2,4 80,0±1,4 

0,1 мкМ 91,6 ± 1,2 80,3 ± 2,2 91,7 ± 1,1 71,5 ± 2,1 

1,0 мкМ 61,2 ± 2,4 69,7 ± 1,1 60,7 ± 1,2 55,7 ± 1,1 

10,0 мкМ 40,1 ± 1,4 22,6 ± 1,3 47,7 ± 1,1 13,5 ± 1,3 

100,0 мкМ 20,2 ± 2,2 9,1 ± 1,2 25,2 ± 0,7 6,4± 1,1 

 

Оскільки F. hygrometrica не утворює виводкових органів, то його толерантність під 

впливом низьких концентрацій металу реалізувалася завдяки щільному закладанню 

бруньок гаметофорів на протонемі. Із зростанням концентрацій іонів свинцю (3,4-33,7 

мг/мл) проростання спор моху знижувалося до 25-32%. При цьому апікальні клітини 

були часто плазмолізовані, гаметофори утворювалися із запізненням і були дрібні, 

зона росту в апексі переважно відмирала. Діаметр дернинок був у 1,8 рази менший, 

ніж у контролі. Із зростанням рівня забруднення середовища іонами свинцю 

спостерігалося зниження регенераційної здатності фрагментів пагонів F. hygrometrica.  

Встановлено, що із підвищенням концентрації іонів свинцю у середовищі 

пригнічувалося генеративне розмноження мохів, знижувався відсоток проростання 

спор, сповільнювалася диференціація протонеми і швидкість розвитку гаметофорів, 
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зменшувалася величина клітин, кількість і розміри листків. Очевидно, у клітинах мохів 

під впливом підвищених концентрацій свинцю відбувалися значні зміни метаболічних 

процесів і проявлялися ознаки ксероморфізму.  

Численні дослідження свідчать, що в несприятливих умовах, зокрема, забруднення 

важкими металами, відбувається збільшення вмісту активних форм кисню (оксидний 

стрес). Рослинам властива система захисту від оксидного стресу, яка включає в себе 

ферменти, що беруть участь у детоксикації активних форм кисню (АФК). Процес 

утворення АФК (синглентного кисню, супероксид-радикалу, гідроксил-радикалу і 

Н2О2), який називають "окислювальним вибухом"’ є однією з ранніх відповідей на 

стресовий вплив. У відповідь на надходження важких металів у клітини проходить 

активація різних систем захисту, направлених на підтримання гомеостазу рослинного 

організму. До них, зокрема, належать активація "ферментів стресу" (каталази, 

пероксидази, супероксиддисмутази), синтез металозв’язуючих сполук і стресових білків 

[5]. Ці процеси є чутливим показником біоіндикації і оцінюючи інтенсивність 

про/антиоксидантного захисту у клітинах мохів можна контролювати первинні процеси 

адаптації рослин до комплексу екологічних факторів [8]. 

Порівняльний аналіз мохів B. argenteum і F. hygrometrica показав відмінності в 

активності супероксиддисмутази (СОД) і каталази за дії Pb2+. СОД є ключовим 

ферментом, який відіграє важливу роль у захисті рослинних клітин від токсичної дії 

АФК, що утворюються під впливом важких металів і запобігає патологічним змінам 

[5]. Встановлено, що низький вміст Pb2+ (0,03-0,34 мг/кг) у середовищі не істотно 

впливав на активність СОД у B. argenteum, тоді як із підвищенням концентрації до 33,7 

мг/кг активність СОД у генеративних клонів моху зростала у 1,4 рази, а у вегетативних 

– у 1,7 рази (табл. 3).  

Таблиця 3  
 

Активність АОС в гаметофорах моху Bryum argenteum залежно  

від концентрації іонів свинцю у середовищі 
 

Варіанти 

досліду 

Зразки моху з м. Львова 
Зразки моху з відвалу шахти 

"Надія" 

СОД 

ум. од./хв/мг 

білка 

Каталаза 

Н2О2 /хв/мг 

білка 

СОД 

ум. од./хв/мг 

білка 

Каталаза 

Н2О2 /хв/мг 

білка 

Контроль  14,7 ± 1,1 39,0 ± 1,4 18,1 ± 1,9 42,0 ± 1,1 

0,1 мкМ 13,4 ± 0,2 43,2 ± 1,1 21,1 ± 1,6 45,7 ± 2,1 

1,0 мкМ 20,7 ± 2,0 46,5 ± 1,8 32,4 ± 1,1 59,4 ± 1,3 

10,0 мкМ 54,1 ± 0,1 67,9 ± 2,1 63,1 ± 2,1 76,7 ± 0,2 

100,0 мкМ 58,3 ± 2,1 85,1 ± 1,1 67,3 ± 2,7 93,4 ± 2,2 
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Зростання активності ферменту може свідчити, що така концентрація металу є 

стресовим фактором, що активує захисні механізми і зумовлює розвиток адаптивних 

реакцій. Подібну тенденцію відзначено і у зразків F. hygrometrica, однак токсичний 

вплив іонів металу спостерігався уже за вмісту 3,4 мг/кг Pb2+ (табл. 4). Окрім того, 

відзначено вищу стійкість вегетативних клонів B. argenteum і генеративних клонів 

F. hygrometrica із території вугільного видобутку, порівняно із львівськими зразками.  

Результати досліджень динаміки активності каталази у гаметофорах мохів під 

впливом свинцю були подібними, що й у випадку із СОД. Установлено, що за вмісту 

свинцю 0,03-0,34 мг/мл не істотно змінювалася каталазна активність обох видів, тоді 

як 3,4-33,7 мг/кг Pb2+ призводили до значного її зростання у генеративних клонів 

B. argenteum у 1,8 та 2,1 рази, а у вегетативних – 2,3 та 2,6 рази, відповідно, а у 

F. hygrometrica − у 1,6-1,9 і 1,4-1,5 рази, відповідно.  

 

Таблиця 4  
 

Активність АОС в гаметофорах моху Funaria hygrometrica залежно  

від концентрації іонів свинцю у середовищі  
 

Варіанти 

досліду 

Зразки моху з м. Львова 
Зразки моху з відвалу шахти 

"Надія"  

СОД 

ум. од./хв/мг 

білка 

Каталаза 

Н2О2 /хв/мг 

білка 

СОД 

ум. од./хв/мг 

білка 

Каталаза 

Н2О2 /хв/мг 

білка 

Контроль  12,9 ± 1,2 29,0 ± 1,4 14,1 ± 1,1 31,5 ± 1,3 

0,1 мкМ 17,6 ± 1,2 40,3 ± 2,2 22,7 ± 1,2 40,9 ± 1,1 

1,0 мкМ 21,2 ± 2,4 69,7 ± 1,1 30,4 ± 1,1 55,7 ± 1,2 

10,0 мкМ 39,7 ± 1,2 62,2 ± 1,3 48,7 ± 1,1 63,5 ± 1,3 

100,0 мкМ 52,0 ± 2,3 76,4 ± 1,1 65,1 ± 1,7 79,1 ± 1,2 

 

Отримані результати аналізу темпів диференціації гаметофіту і активності 

ферментів антиоксидантного захисту свідчать про різний адаптивний потенціал мохів. 

Мох-поселенець B. argenteum завдяки успішному вегетативному розмноженню з 

коротким циклом розвитку, краще адаптується на посттехногенних територіях, а мох-

біженець F. hygrometrica унаслідок високої репродуктивної здатності, краще 

відтворюється за допомогою стійкіших до техногенного забруднення спор. Показано, 

що зміни темпів диференціації гаметофіту та активності антиоксидантних ферментів 

СОД і каталази є чутливими біомаркерами стійкості генеративних і вегетативних 

клонів B. argenteum і F. hygrometrica до забруднення важкими металами.  
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Висновки  
 

Підвищення стійкості моху до впливу іонів важких металів відбувається шляхом 

активування ростових і фізіолого-біохімічних процесів. Рівень адаптивності моху 

залежить від концентрації токсичних іонів, середовища вирощування і життєвої 

стратегії мохів.  

Показано, що під впливом іонів свинцю у гаметофіті мохів зростала інтенсивність 

пероксидного окиснення ліпідів, а відтак активність антиоксидантних ферментів. 

Зміни темпів диференціації гаметофіту та активності антиоксидантних ферментів СОД 

і каталази є чутливими біомаркерами стійкості генеративних і вегетативних клонів B. 

argenteum і F. hygrometrica до забруднення важкими металами.  

Встановлено, що зразки мохів із сильно забруднених екотопів є стійкішими до 

подальшого впливу важких металів, ніж із слабко забруднених місцевиростань, що 

свідчить про значний адаптивний потенціал мохів в умовах техногенно зміненого 

природного середовища.  
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Shcherbachenko O.I.  

Resistance of mosses Bryum аrgenteum Hedw. and Funaria hygrometrica Hedw. to the effect  

of heavy metal ions  

The tolerance of vegetative and generative clones of mosses of B. argenteum and F. hygrometrica 

from background and anthropogenically transformed territories to the influence of heavy metal ions 

was experimentally investigated. It has been established that the increase of the resistance of moss to 

the influence of heavy metal ions occurs through the activation of growth and physiological-

biochemical processes. The level of adaptability of mosses depended on the concentration of toxic ions, 

the growing environment, and the vital strategy of the moss. It was established that with increasing 

concentration of lead ions in the environment, the generative propagation of mosses was suppressed, 

the percentage of germination of spores decreased, the differentiation of protonema and the speed of 

gametophore development slowed down, the size of cells, number and size of leaves decreased. 

Obviously, under the influence of elevated lead concentrations, significant changes in metabolic 

processes occurred in moss cells and showed signs of xeromorphism. The results of the analysis of the 

rates of gametophyte differentiation and the state of the antioxidant system of mosses B. argenteum and 

F. hygrometrica, depending on the content of heavy metal ions, show different adaptive capacity. 

Changes in the rate of gametophyte differentiation and the activity of superoxide dismutase and 

catalase antioxidant enzymes have been shown to be sensitive biomarkers of the resistance of 

generative and vegetative moss clones to heavy metal contamination of man-made territories. 

Key words: mosses, tolerance, heavy metal ions vegetative and generative clones superoxide 

dismutase, catalase. 
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