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Вступ 

Велика кількість грибів здатні завдавати пряму та опосередковану 

шкоду деревним конструкціям та спорудам, внутрішньому середовищу 

приміщень та людям, які в них знаходяться. Для боротьби з грибними 

агентами, асоційованих з діловою деревиною використовують фунгі-

циди, які також можуть завдавати шкоду довкіллю та здоров’ю насе-

лення. Таким чином, дослідження грибів, асоційованих з деревиною, 

що використовується в будівництві є одним з важливих напрямків еко-

безпеки. Розробка детальної класифікації пошкоджень деревини сприя-

тиме визначенню мікологічнихоб’єктів та підвищенню точності підбо-

ру методів їх знешкодження та захисту деревних конструкцій. 

Мета дослідження.Систематизація даних про мікологічні агенти, 

що викликають пошкодження деревних конструкцій в будівництві та 

створення класифікаціїза типами шкідливого впливу грибів  

 

Результати та обговорення 

Гриби є постійними, нерідко небезпечними та агресивними супут-

никами людства, що істотно впливають на людину та її виробничу дія-

льність [1].Велика кількість мікроскопічних грибів (мікроміцетів) зда-

тна синтезувати мікотоксини та інші отрути, які шкідливо впливають 

на здоров’я людей, зумовлюють погіршення фізіологічного стану та 

знижують стійкість організму проти захворювань. Крім того, гриби є 

основними біотичними чинниками, які спричиняють пошкодження 

будівельних матеріалів [1]. Оселяючись на дерев’яних конструкціях 

або будівельних матеріалах, гриби зумовлюють їх пошкодження, чим 

спричиняють істотні економічні збитки. Перша стадія пошкодження 

деревини відбувається за участю представників відділу Ascomycotaта 

групи анаморфних грибів, які використовують легкодоступні компоне-

нти деревини: резервні вуглеводи та інші сполуки. Ці гриби руйнують 

внутрішній вміст клітин, істотно не впливаючи на структуру клітинних 

стінок, тобто не розкладають лігніноцелюлозні комплекси, що форму-
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ють основну масу деревини. Мікотичні агенти первинної деструкції – 

це переважно деревозабарлювані гриби, які живляться вмістом відмер-

лих клітин заболоні, головним чином, багатих на поживні речовини 

клітин паренхіми серцевинних променів. Спочатку відбувається зміна 

забарвлення деревини в сірувато-синій та коричневий колір під впли-

вом представників родів Ceratocystis, Cladosporium, Alternaria, Aureo-

basidium [2].Заселення деревини деревозабарвлюваними грибами може 

відбуватись за температури від 5 до 30°С і вологості понад 22%. Зазви-

чай розвиток грибів триває поки деревина зберігає природну вологість. 

Після її висиханні життєдіяльність грибів майже повністю припиняєть-

ся.Друга стадія пошкодження деревини здійснюється, головним чином, 

за участю трутовиків та інших ксилотрофів, які здатні руйнувати важ-

кодоступні полімери – лігнін і целюлозу. Ці гриби є збудниками бурої 

та білої гнилизни.Заключний, третій етап деструкції деревини триває 

десятки років. В ньому приймають участь як ксилотрофи, так і сапрот-

рофи. Загалом на швидкість розкладання деревини впливають різнома-

нітні чинники: вид деревини, її положення в конструкції, температура, 

вологість, тощо.  

Деревина переважно складається з целюлози, яка формує структур-

ну основу оболонок деревних клітин і утворює комплекси з інкрусту-

вальними речовинами: геміцелюлозами, пектинами та лігніном. До 

складу деревини також входять таніни(або дубильні речовини), смоли, 

воски та невелика кількість білків. Здатність розкладати різноманітні 

речовини обумовлена синтезом в грибних клітинах широкого набору 

ензимів: глікозид гідролаз, ліаз, естераз та інших ферментів [1].  

Целюлозодеструктори. Тканини деревини на 40-44% за масою 

складаються з целюлози (60% міститься у хвойних породах та 40% - в 

листяних), а вміст її в луб’яних волокнах становить 60-85%. Здатність 

розкладати целюлозу притаманна дереворуйнівним базідіомікотовим 

грибам, які синтезують весь комплекс целюлолітичних ферментів [3], а 

також деяким представникам аскомікотових та анаморфних грибів. 

Важливу роль в розщепленні целюлози відіграють мікроміцети із родів 

Fusarium іChaetomium, а також деякі види родів Stachybotrys, Aspergil-

lus, Penicillum, Myrothecium[4]. Гриби, які розкладають переважно це-

люлозу, зумовлюють розвиток бурої гнилизни деревини. 

Геміцелюлодеструктори. До групи геміцелюлоз входить майже 

третина всіх вуглеводів у тканинах деревних рослин. В деревині вміст 

геміцелюлоз та лігніну (високомолекулярного полімеру не полісахари-

дної природи) становить від 5 до 30% сухої маси.У грибів роду Asper-

gillus є велика кількість ферментів, що беруть участь в деградації гемі-
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целюлоз, наприклад, A. niger здатний синтезувати 188 ферментів, що 

активно розщеплюють вуглеводи[5]. 

Лігнінодеструктори.В здерев’янілих тканинах міститься від 18 до 

35% лігніну. Найбільше лігніну містить деревина хвойних порід (до 

35%), а в деревині листяних порід частка лігніну становить 20-25% [2]. 

Специфічна деградація лігніну відбувається за участю лігнін-

деструктора Phanerochaetechrysosporium [1]. Найактивніші групи гри-

бів, які розкладають лігнін, належать до дереворуйнівних представни-

ків базидіомікотових, які зумовлюють розвиток білої гнилизни.  

Пектинодеструктори.Пектини в деревині зазвичай наявні в меншій 

кількості:в перерахунку на сиру масу матеріалу їх вміст досягає 0,5-

4,0%.Велика кількість пектинолітичних ферментів виявлено у грибів 

Aspergillusniger, Botrytiscinerea, Chondrostereumpurpureum, Rhizopuso-

ryzae [6]. 

Танінодеструктори. Концентрація танінів дуже різниться у різних 

видів деревних порід і може досягати до 40% у перерахунку на суху 

масу. Таніни, як і лігнін та інші поліфеноли, стійкі до біологічного роз-

кладання. Однак низка грибів, які спричиняють розвиток білої гнилиз-

ни (наприклад,Sporotrichumpruinosum, Ceriporiopsissubvermispora, Cy-

athusstercoreus, Coriolopsisgallica), здатні розкладати дубильні речови-

ни. Крім того біодеградація танінів може здійснюватись представника-

ми родів Aspergillus, Fusarium, Cylindrocarpon, Gliocladium, Endothia, 

Calvatia,Penicillum, Trichoderma[7]. 

Ліпідодеструктори. До деструкторів ліпідів та ліпідоподібних ре-

човин належать гриби здатні синтезувати ліпази та інші ліполітичні 

ферменти: Mucorlipolyticus, Rhizopusnigricans, Aspergillusniger, Penicil-

liumverrucosum, P. roqueforti[2].За способом завдання шкоди деревним 

конструкціям та людям, які знаходяться в побудованих приміщеннях, 

гриби класифікують як дереворуйнівні, деревофарбуючі та токсико-

генні. 

Дереворуйнівні. Збудники білої гнилизни (корозійний розк-

лад)надають перевагу деревині листяних порід, а руйнування деревини 

хвойних здійснюється переважно за участю грибів-збудників бурої 

гнилизни (деструктивний розклад). Збудники бурої гнилизни (Coni-

ophoraspp., Fomitopsispinicola, Phaeolusschweinitzii, Laetiporussulphure-

us, Fistulinahepaticaта ін.)[1]перетворюють деревину на червонувато-

коричневу масу, руйнуючи, головним чином, її целюлозний та геміце-

люлозний компонент. Особливо небезпечним для житлових будівель та 

дерев’яних конструкцій є справжній домовий гриб 

Serpulalacrymans(родина Coniophoraceae, порядок Boletales, відділ Ba-

sidiomycota).За відповідних умов цей гриб може повністю зруйнувати 
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дерев’яну споруду. Найінтенсивніше гниття деревини відбувається за 

вологості повітря 90-95% і температури 18-23°С[2]. Збудники білої 

гнилизни (Trametesversicolor, T. hirsuta, Phlebiaradiata, Ph. brevispora, 

Pycnoporussanguineus, Daedaliaflavida, Heterobasidionannosum, Pleuro-

tusostereatus,Fomesfomentarius, F. fasciatus, Loweporuslividus та ін.) 

руйнують деревину, перетворюючи її на білу масу, впливаючи в першу 

чергу на лігнін [8].В групу збудників м’якої гнилизни виділяють гриби, 

які здатні однаковою мірою розкладати і лігнін, і целюлозу: Pleuro-

tusostereatus, Ganodermalipsiense, Bjerkanderaadusta, Armillariamelea.  

Деревозабарлювані. Особливості забарвлення деревини залежать 

від виду гриба, глибини проникнення міцелію, кількості та кольору 

пігменту та тривалості впливу. Деревозабарлювані гриби зумовлюють 

різноманітне за розташуванням, малюнком, кольором та інтенсивністю 

патологічне фарбування деревини, яке зазвичай проявляється у вигляді 

кольорових смуг або плям, рідше у вигляді суцільного забарвлення. 

Зазвичай це не має помітного впливу на фізико-механічні властивості 

деревини, однак внаслідок тривалою дії деякі гриби частково розкла-

дають молекули геміцелюлоз та збільшують проникність клітинних 

стінок внаслідок перфорації їх своїми гіфами.  

Токсикогенні.Мікотоксини – отруйні низькомолекулярні речови-

ни, що продукуються мікроскопічними грибами і проявляють свою дію 

у відносно невеликих концентраціях. Деякі мікотоксини індукують 

генетичні порушення та процеси канцерогенезу, інші зумовлюють те-

ратогенний, ембріотоксичний, дисбактеріозний, алергенний, дермато-

некротичний ефекти [1]. Найпоширенішими і найтоксичнішимиміко-

токсинами є афлатоксини, цитринін, ерготоксин, фумонізини, охраток-

сини, патулін, трихотецени, зеараленон. Мікотоксини найчастіше син-

тезують анаморфні гриби із родів фузаріум (Fusarium), аспергіл (As-

pergillus), міротеціум (Myrothecium), стахіботрис (Stachybotrys), трихо-

дерма (Trichoderma), трихотеціум (Trichothecium), пеніцил (Penicillum). 

 

Висновки 

 

1. Мікотичнеруйнування ділової деревинизалежить від наявностіу 

грибів ензимів, у відповідності з цим виділено целюлозодеструктори, 

геміцелюлодеструктори,лігнінодеструктори,пектинодеструктори талі-

підодеструктори.2. Деструкція деревини грибами відбувається в три 

етапи, з яких найбільшу увагу в будівництві слід приділяти першій 

стадії пошкодження з огляду на можливість своєчасного прийняття 

запобіжних мір захисту деревоконструкцій. 3. Шкідливий вплив грибів 

на деревні конструкції, середовище та людину обумовлений їх дерево-



 

231 

руйнівними, деревофарбуючими та токсикогенними властивостями 

мікологічних агентів, що має велике значення для будівельної галузі та 

екобезпеки.4. Рекомендовано проведення екомоніторінгу наявності 

грибів в будівельних конструкціях та підтримання умов, що запобіга-

ють розвитку мікотичних деструкторів деревини. 

 

Summary 

There were generalized and systematized data on biological agents 

that cause damage to wooden structures in construction and wood steps 

of mikodestruction. According to types of harmful effects there were 

marked fungi categories, and their classification there were offered. 
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