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ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНІЗМАХ ГЕРПЕТОБІОНТНИХ  
ЧЛЕНИСТОНОГИХ ТВАРИН НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ  

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ МІСТА ХАРКОВА  

 
Мета. Визначити ступінь забруднення біотичної складової екосистеми полігонів твердих побутових 

відходів Харківщини за допомогою чутливих до антропогенних змін герпетобіотних членистоногих.  
Методи. Видовий склад герпетобіонтів визначено методом пасток Барбера. Трапляємість видів 

оцінена за методикою А. В. Селіховкіна. Методом атомно-абсорбційної спектрометрії визначено вміст 
важких металів (Pb, Cd, Cr, Ni) у отриманій від герпетобіонтів золі.  

Результати. Дослідження є першою ланкою вивчення питання акумуляції важких металів кома-
хами, як складової трофічних ланцюгів. Визначено видовий склад герпетобіонтних членистоногих – 21 
вид з 15 родин. На території Роганського полігону 15 видів з 12 родин, а Дергачівського –12 видів з 8 
родин. Проведено зонування території за ступенем трансформації ландшафту та визначено структуру роз-
міщення видового складу герпетобіонтів відповідно до зон. Визначено основні закономірності зональної 
диференціації видів на техногенно порушених територіях. 

В результаті оцінки трапляємості видів на досліджуваних територіях виокремлено 7 домінантних 
видів на двох полігонах, в організмах яких визначено вміст важких металів. Визначено, що ландшафтні 
умови та екологічна ситуація впливає на видовий склад герпетобіонтної фауни прямим чином, що ствер-
джує монодомінантність видів на обох полігонах. 

Висновки. Зональне розміщення та чисельність дослідженої фауни на двох полігонах відрізняється, 
що свідчить про високу чутливість її до різних умов середовища. Кількісні показники важких металів в 
організмах членистоногих свідчать про потенційну безпеку цих тварин на полігонах ТПВ для їх консу-
ментів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: полігони ТПВ, важкі метали, герпетобіонтні безхребетні, біоіндикація 
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HEAVY METALS CONTENT IN HERPETOBIONTIC ARTHROPODA ON THE TERRITORY 

OF LANDFILLS OF THE KHARKІV CITY  
Purpose. To determine the contamination level of biotic components of the ecosystem of municipal solid 

waste landfills in the Kharkiv region by sensitive to anthropogenic changes herpetobiotic arthropods.  

Methods. The species composition of herpetobiotic arthropods was determined by the Barber's traps 

method. The occurrence of species was evaluated according to the method of A.V. Selikhovkin. The content of 

heavy metals (Pb, Cd, Cr, Ni) in the ash obtained from herpetobionts was determined by atomic absorption spec-

trometry.  
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Results. The research is the first link of the accumulation of heavy metals by mosquitoes as a component 

of trophic chains. The species composition of herpetobiotic arthropods was determined - 21 species from 15 fam-

ilies. On the territory of Rogan landfill 15 species from 12 families, and Dergachv -12 species from 8 families. 

The zoning of the territory according to the degree of landscape transformation was carried out and the structure 

of the species composition of herpetobionts according to the zones was determined. The basic regularities of zonal 

differentiation of species in technogenic disturbed territories are determined. 

As a result of assessing the occurrence of species in the study areas, 7 dominant species were identified at 

two landfills, in the bodies of which the content of heavy metals was determined. The landscape conditions and 

ecological situation influences the species composition of the herpetobiontic fauna in a direct way, which confirms 

the monodominant nature of the species on both landfills. 

Conclusions. Zonal accommodation and the number of studied fauna on two landfills is different, that 

indicates their high sensitivity to various environmental conditions. Multiple indicators of heavy metals in the 

organisms of invertebrate’s organisms indicate the potential safety of these animals on the landfills for their con-

sumers. 

KEY WORDS: landfills, heavy metals, herpetobiontic arthonogous, biodiversity 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРГАНИЗМАХ ГЕРПЕТОБИОНТНЫХ ЧЛЕ-

НИСТОНОГИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРИТОРИИ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

ГОРОДА ХАРЬКОВА 

Цель. Определить степень загрязнения биотической составляющей экосистемы полигонов твердых 

бытовых отходов (далее ТБО) Харькова с помощью чувствительных к антропогенным изменениям герпе-

тобионтных членистоногих.  

Методы. Видовой состав герпетобионтов определен методом ловушек Барбера. Встречаемость ви-

дов оценена по методике А. В. Селиховкина. Методом атомно-абсорбционной спектрометрии определено 

содержание тяжелых металлов (Pb, Cd, Cr, Ni) в золе полученной от герпетобионтив. 

Результаты. Исследование является первым звеном изучения вопроса аккумуляции тяжелых ме-

таллов беспозвоночными, как составляющей трофических цепей. Определен видовой состав герпетобио-

нтных членистоногих - 21 вид из 15 семей. На территории Роганского полигона 15 видов из 12 семейств, 

а Дергачевского -12 видов из 8 семейств. Проведено зонирование территории по степени трансформации 

ландшафта и определена структура размещения видового состава герпетобионтив согласно зон. Опреде-

лены основные закономерности зональной дифференциации видов на техногенно нарушенных террито-

риях. В результате оценки встречаемости видов на исследуемых территориях выделены 7 доминантных 

видов на двух полигонах, в организмах которых определено содержание тяжелых металлов. Установлено, 

что ландшафтные условия и экологическая ситуация влияют на видовой состав герпетобионтной фауны 

прямым образом, что подтверждает монодоминантность видов на двух полигонах. 

Выводы. Зональное размещение и численность исследованной фауны на двух полигонах отлича-

ется, что свидетельствует о высокой чувствительности ее к различным условиям среды. Количественные 

показатели тяжелых металлов в организмах членистоногих свидетельствуют о потенциальной безопасно-

сти этих животных на полигонах ТБО для их консументов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полигоны ТБО, тяжелые металлы, герпетобионтные членистоногие, био-

индикация 

Вступ 

 

Значна трансформація ландшафтів в ре-

зультаті діяльності щодо захоронення твердих 

побутових відходів (далі ТПВ) є актуальною 

проблемою. Негативного впливу зазнають усі 

компоненти природного середовища [1]. За-

вдання науковців – пошук вторинних змін, які 

відбуваються в результаті взаємопов'язаних 

процесів в екосистемах порушених ландшаф-

тів. Так, значне забруднення ґрунтів, 

ґрунтових вод та поверхневого стоку важкими 

металами та їх сполуками, які виділяються з 

мас відходів, тягне за собою акумуляцію важ-

ких металів рослинами [2] та наземною фау-

ною [3]. Останні, в свою чергу, є харчовим ре-

сурсом для інших тварин. Пріоритетним об'є-

ктом дослідження в напрямку біоіндикації є 

членистоногі-герпетобіонти, які мешкають у 

верхньому ґрунтовому горизонті – важливій 
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ланці в процесах міграції пестицидів та інших 

екотоксикантів [3, 4]. 

Тому проведено дослідження  герпето-

біонтних представників членистоногих тва-

рин як складової полігонів ТПВ та ступеня за-

бруднення її важкими металами. 

Дослідження складу важких металів у 

ґрунтах розглядаються в наукових працях міст 

України: Київ [5], Херсон [6], Бердянськ і Ма-

ріуполь [7] та ін. Ґрунти полігонів ТПВ у місті 

Харкові досліджувалися на вміст важких ме-

талів та інших забруднюючих речовин [Оши-

бка! Источник ссылки не найден.]. Визна-

чено, що основними забруднюючими важ-

кими металами на території полігонів ТПВ у 

місті Харкові є Pb, Cr, Cd, Ni, коефіцієнт пере-

вищення ГДК яких варіюється від 1,7 до 3 [1]. 

Аналіз ступеня дослідження даної про-

блеми показав, що досліди по накопиченню 

важких металів ґрунтовими членистоногими 

тваринами проводилися, в більшості випадків, 

на промислових або аграрних територіях. 

Проблема забруднення важкими металами  в 

умовах полігонів ТПВ вивчена недостатньо. 

Але такі території мають прямий вплив на здо-

ров’я населення – через питну воду, у якій 

вміст забруднюючих речовин значно переви-

щує ГДК питних вод [8] і через синантропну 

фауну, здатну переносити інфекційні захво-

рювання безпосередньо через контакт з люди-

ною чи домашніми тваринами [9].  

Дослідження проводилися на терито-

ріях Дергачівського та Роганського полігонів 

складування ТПВ в м. Харків. Дані території 

значний період експлуатуються таким чином, 

тому сформована біотична складова значно ві-

дрізняється від натуральної як за видовим 

складом флори і фауни та структурою їх роз-

міщення, так і за морфологічними показни-

ками та забрудненням різного роду речови-

нами, яких чимало на сміттєзвалищах.  

Матеріали та методи 

 

Територія Дергачівського полігону 

ТПВ характеризується специфічною еколого-

геохімічною структурою, де переважають ру-

деральні комплекси. Розташований він за 5 

км від населеного пункту, оточений штуч-

ними смугами деревних насаджень та незна-

чною площею ораних земель з чорнозему. Не 

зважаючи на те, що у районі переважає рів-

нинній ландшафт, на території полігону він 

представлений схилами. Природно географі-

чні характеристики Роганського полігону 

ТПВ збігаються із Дергачівським районом. 

Однак, безпосередньо територія полігону ві-

дрізняється від Дергачівського – характери-

зується витягнутою та вузькою формою скла-

дування відходів. До того ж на території Ро-

ганського полігону було зафіксовано більш 

густі порості дерев, тоді як на Дергачівському 

полігоні переважають чагарникова та 

трав’яниста рослинність.  

Для моніторингу активності членисто-

ногих, спосіб життя яких пов’язаний із пере-

міщенням по поверхні ґрунту, використову-

вали ґрунтові пастки Барбера, що представ-

лені пластиковими стаканами об’ємом 250 мл 

з діаметром вхідного отвору 90 мм., які запо-

внювали на 1/3 фіксуючою рідиною – 5-10%-

вим розчином оцтової кислоти. Перед уста-

новкою пасток в ґрунт обирали найбільш ти-

пові біотопи для території дослідження. 

Пастки встановлювали в лінію по градієнту 

дії забруднюючого фактору на відстані 1 

метр один від одного. Збір матеріалу прово-

дили кожні 7-10 днів протягом чотирьох мі-

сяців (травень-серпень 2020 року). 

В процесі дослідження оцінена трапля-

ємось видів за методикою А.В. Селіховкіна 

[10]. У випадку, коли певний вид траплявся в 

певній зоні не більш, ніж трикратно, то така 

зустрічальність сприймалася за одиничну. 

Якщо досліджувані об’єкти зустрічалися бі-

льше трьох разів, але менше в порівнянні з ін-

шими пробами, то таку зустрічальність оці-

нювали як середню. Часто спостережувані 

види – це види з максимальною частотою зу-

стрічальності (не менше, ніж в 50% досліджу-

ваних пасток).  

Визначення вмісту важких металів в 

організмах герпетобіонтних членистоногих 

тварин проводилося за методом атомно-абсо-

рбційної спектрометрії за стандартною мето-

дикою [11]. Аналіз проводили з використан-

ням навіски матеріалу масою 2 г, шляхом мі-

нералізації отримували золу, яку розчиняли в 

1 см3 розчину азотної кислоти, упарювали до 

вологих солей. Концентрації металів в ткани-

нах вимірювалися атомно-абсорбційним спе-

ктрометром з електротермічним варіантом 

атомізації.  
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Результати та обговорення 

 

Видовий склад герпетобіонтних пред-

ставників членистоногих тварин полігонів 

ТПВ. Дослідження наземної фауни на терито-

ріях Роганського та Дергачівського полігонів 

ТПВ було проведено в період найбільшої її ак-

тивності, а саме травень – серпень 2020 року. 

На території Роганського полігону було зафік-

совано 15 видів з 12 родин: Туруни (Carabidae) 

- 20%, Рогачі (Lucanidae)  ̶ 13,33%, Мокриці 

Porcellionidae та Armadillidiidae, Павуки-боко-

ходи (Thomisidae), Справжні ківсяки (Julidae), 

Справжні щипавки (Forficulidae), Мертвоїди 

(Silphidae), Пластинчастовусі (Scarabaeidae), 

Довгоносики (Curculionidae), Гнойовики-зем-

лериї (Geotru-pidae), М’якотілки (Cantharidae) 

– по 6,67% кожна. На території Дергачівського 

полігону було виявлено 12 видів з 8 родин: 

Туруни (Carabidae) – 13,33%, Довгоносики 

(Curculio-nidae) – 16,67%, мокриці Porcellio-

nidae та Armadillidiidae, Павуки-кругопряди 

(Aranei-dae), Ківсяки (Julidae), Чорнотілки 

(Tenebrio-nidae), Гнойовики-землериї 

(Geotrupidae) – по 8,33%.  

Наявність багатоніжок і мокриць на 

полігонах ТПВ обумовлена, на нашу думку, 

відсутністю у цих видів складного метамор-

фозу, де немає вразливих стадій розвитку, а 

наявність павуків  ̶ великою кількістю там 

комах ряду Двокрилі (Diptera), які є кормо-

вою базою для цих тварин. 

Розміщення видового та кількісного 

складу відносно зон полігонів. Види 

розміщуються по територіях полігону зона-

льно (табл 1). Так, полігони мають певні ха-

рактерні та відмінні одна від одної території. 

Частіше всього полігони ТПВ представля-

ють собою чітко виокремлений периметр те-

риторії, на якій відбувається складування ві-

дходів (діючий полігон - ДП) та активну 

зону розвантаження та ущільнення відходів 

(постійно змінюється в процесі накопичення 

відходів) (епіцентр полігону - ЕП). Терито-

рії, що з плином часу не відповідають нор-

мативам та вичерпують свою приймальну 

функцію піддають рекультивації (ущіль-

нення та засипання шаром родючого ґрунту) 

(рекультивований полігон – РП). Околиці 

полігонів, які характеризуються лінійно-ви-

тягнутими формами ландшафту (ґрунтові 

дороги) безпосередньо примикаючими до 

місця складування відходів з одного боку та 

рудеральною рослинністю з іншого форму-

ють руде-ральний ландшафт (РЛ). Рудера-

льна рослинність тут в більшій мірі предста-

влена видами багаторічних, не культурних 

видів. Зрідка трапляються невеликі території 

з відносно натуральними ознаками ландша-

фту (НЛ), який поділяється – з переважно 

трав’янистою (НЛТ ) або деревною чи чага-

рниковою рослинністю (посадки) (НЛП).  

Склад герпетобіонтних членистоно-

гих має відмінності в територіальній прина-

лежності видів на досліджуваних полігонах 

(рис.1). Зонування території надало можли- 

 

 

Рис. 1 – Територіальне розміщення видів герпетобіонтних членистоногих по зонам  

Роганського та Дергачівського полігонів ТПВ 

Fig. 1 – Territorial distribution of herpetobiotic arthropod species by zones 

Rogan and Dergachiv landfills 
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вості виділити закономірності розміщення ви-
дів членистоногих тварин  на територіях Рога-
нського та Дергачівського полігонів ТПВ. Ви-
дова різноманітність на Роганському полігоні 
зосереджена в зонах РЛ – 11 видів (55%), НЛП 
– 8 видів (40%) та ЕП – 1 вид (5%). На терито-
рії Дергачівського полігону: в зонах НЛП та 
ЕП – по 6 видів (по 30%), РП – 4 види (20%), 
НЛТ – 3 (15%) та РЛ – 1 (5%). Також варто за-
уважити, що в процесі дослідження в зонах 
ДП спостережувана фауна в пастках не зустрі-
чалася. В зонах НЛ спостерігалась найбільша 
видова різноманітність членистоногих - герпе-
тобіонтів різних систематичних груп (ракопо-
дібних, хеліцерових, багатоніжок, комах), які 
за своїми властивостями більш стійкі до 
впливу негативних факторів. Тут фауна чле-
нистоногих виступає основним кормовим 
чинником для Ящірки прудкої (Lacerta agilis 
Linnaeus, 1758) та безхвостих земноводних - 
Ропухи звичайної (Bufo bufo Linnaeus, 1758), 
які можна часто спостерігати в цій зоні.  

Зональне розміщення досліджуваної 
нами фауни на двох полігонах помітно відріз-
няється, що свідчить про високу чутливість її 
до різних умов середовища, навіть до наймен-
ших. Але також були зафіксовані закономір-
ності в розміщенні деяких видів, а саме: зона 
активного розвантаження відходів представ-
лена видами класу Crustacea – Мокриця зви-
чайна (Porcellio scaber, Latreille, 1804) та Мо-
криця-броненосець звичайна (Armadillidium 
vulgare, Latreille, 1804), в зоні рекультивованої 
частини полігону домінантними є види Бага-
тоніжка сіра (Rossiulus kessleri Lochmander, 
1927) та Довгоносик комірний (Sitophilus 
granarius, Linnaeus, 1875), Довгоносик рося-
нистий (Adosomus roridus, Pallas, 1781). В зоні 
натурального ландшафту найчисельнішими є 
види з класу Aranei  – Хрестовик звичайний 
(Araneus diadematus, Clerck, 1758) і Павук кві-
тковий (Misumena vatia, Clerck, 1757) та пред-
ставники родини Carabidae – Турун лісовий 
(Carabus nemoralis, Muller, 1764), Моховик 
(Calathus fuscipes, Goeze, 1777), Турун волоcи-
стий (Harpalus rufipes, De Geer, 1774). Аналіз 
кількісного складу досліджуваних видів (табл. 
1) на Роганському полігоні дозволив розміс-
тити безхребетну герпетобіотну фауну у на-
ступному порядку – Мокриця звичайна 
(Porcellio scaber) – 43,3%, Мокриця-бронено-
сець звичайна (Armadilli-dium vulgare) – 
29,9%, Багатоніжка сіра (Rossiulus kessleri) – 
7,6%, Турун лісовий (Carabus nemoralis) – 
5,7%, Довгоносик комірний (Sitophilus gran-
arius) - 5,1%, Моховик (Calathus fuscipes) – 

4,5%, Турун волосистий (Harpalus rufipes) – 
3,8%, які виявилася видами що найбільш ча-
сто зустрічаються. 

На Дергачівському полігоні частку най-
більш переважаючих видів становлять ті ж 
види, що і на Роганському полігоні, але в дещо 
іншому порядку: Мокриця-броненосець зви-
чайна (Armadillidium vulgare) – 44,7%,  Мок-
риця звичайна (Porcellio scaber) - 32,9%, Мо-
ховик (Calathus fuscipes) – 5,9%, Багатоніжка 
сіра (Rossiulus kessleri) – 5,3%, Довгоносик ко-
мірний (Sitophilus granarius) – 4,7%, Турун во-
лосистий (Harpalus rufipes) – 4,1%, Турун лі-
совий (Carabus nemoralis) – 2,4%. 

За результатами кількісного аналізу мо-
жна стверджувати, що схожі ландшафтні 
умови та екологічна ситуація впливають на 
видовий склад герпетобіонтної фауни членис-
тоногих прямим чином, що свідчить про мо-
нодомінантність видів на обох полігонах. Але 
завдяки тому, що полігони ТПВ відрізняються 
один від одного географічним положенням та 
структурою, зональна структура розміщення 
герпетобіонтних членистоногих різниться. Та-
ким чином, досліджено основні закономір-
ності зональної диференціації видів на техно-
генно порушених територіях. 

Вміст важких металів в організмах 
герпетобіонтних членистоногих. Важкі ме-
тали, як токсичні речовини, що накопичу-
ються в середовищі у великих кількостях, 
змінюють профіль біотопу загалом. Усі мікро- 
та макроелементи потрапляють до тканин тва-
рин у процесі їх трофічних зв’язків та акуму-
люються в подальшому [2]. 

Значною чутливістю до забруднення 
важкими металами мають герпетобіонтні тва-
рини [3]. Акумуляція важких металів в ткани-
нах членистоногих та їх передача в процесі 
трофічних зв’язків до інших тварин призво-
дить до того, що полютанти можуть накопичу-
ватись у кістках та органах, спричиняючи їх 
дисфункцію. Також вони спроможні імітувати 
та зменшувати в організмі вміст таких важли-
вих елементів, як магній, кальцій тощо [13]. 
Не варто виключати і можливість передачі цих 
речовин в ході трофічних відносин до ор-
ганізму людини [14]. В останньому випадку 
велика концентрація важких металів в ор-
ганізмі може призводити до хронічних та 
навіть онкологічних захворювань. 

Для виявлення вмісту важких металів 
герпетобіонтними членистоногими виділено 7 
домінантних видів членистоногих тварин з 
двох полігонів (табл. 2).
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Таблиця 1 

Зональний розподіл видового складу герпетобіонтів полігонів ТПВ м. Харкова 

Table 1  

Zonal distribution of the species composition of herpetobionts of landfills in Kharkov 

Видовий склад герпетобіонтів Зони перебування 

Ряди Родини Види 

Дергачівський полігон ТПВ 

(зони) 

Роганський полігон ТПВ 

(зони) 

НЛП НЛТ РЛ ДП ЕП РП НЛП НЛТ РЛ ДП ЕП РП 

Isopoda Porcellionidae Porcellio scaber - - +++ - +++ - - - +++ - +++ - 

Isopoda Armadillidiidae  Armadillidium vulgare - - ++ - +++ - - - ++ - ++ - 

Aranei Araneidae Araneus diadematus + - - - + - - - - - - - 

Aranei Thomisidae Misumena vatia - - - - - - + - - - - - 

Julida Julidae Rossiulus kessleri +++ +++ - - ++ ++ +++ - +++ - - - 

Dermaptera Forficulidae Forficula auricularia - - - - - - - - + - - - 

Coleoptera Carabidae Carabus nemoralis +++ ++ - - +++ - +++ - +++ - - - 

Coleoptera Carabidae Calathus fuscipes ++ - +++ - - +++ ++ - +++ - - - 

Coleoptera Carabidae Harlapus rufipes +++ - - - - - +++ - - - - - 

Coleoptera Carabidae Calosoma inquisitor + - - - - - - - - - - - 

Coleoptera Silphidae Silpha obscura - -  + - - - - -  ++ - - - 

Coleoptera Scarabaeidae  Lethrus apterus   - - - - - - - - ++ - - - 

Coleoptera Lucanidae Dorcus parallelipipedus - - - - - - ++ - - - + - 

Coleoptera Lucanidae Lucanus cervus - - - + - - ++ - ++ - - - 

Coleoptera Tenebrionidae Blaps halophile - - + - ++ - - - - - - - 

Coleoptera Chrysomelidae Clytra laeviuscula - - + - - - ++ - - - + - 

Coleoptera Curculionidae Phyllobius maculicornis   - - - - - - ++ - - - - - 

Coleoptera Curculionidae Sitophilus granaries  - - - - +++ +++ - - - - - - 

Coleoptera Curculionidae Adosomus roridus - - - - - ++ - - - - - - 

Coleoptera Geotrupidae Geotrupes stercorarius - ++ - - - - - - ++ - - - 

Coleoptera Cantharidae Rhagonycha fulva - - - + - - - - ++ - - - 

Прим.:  + - одиничний вид, ++ - середня частота зустрічальності, +++ - максимальна частота зустрічальності 

Note: + - single type, ++ - average frequency of occurrence, +++ - maximum frequency of occurrence  
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Таблиця. 2 
 Накопичення важких металів герпетобіонтними членистоногими тваринами в умовах 

полігонів ТПВ (мг/100 гр) 
 Table 2 

Accumulation of heavy metals by herpetobiont arthropods in landfill conditions (mg / 100 g) 
Note: D - Dergachv landfill, R - Rogan landfill 

 

Функціональна  
група 

Pb Cd Cr Ni 

Д Р Д Р Д Р Д Р 

Porcellio scaber 0 0,15 0,02 0,02 0,27 0 0,27 0 

Armadillidium 
vulgare 

0 0,14 0,02 0,03 0,30 0 0,30 0,02 

Rossiulus kessleri 0,13 0,64 0,02 0,02 0,03 0,06 0,02 0,05 

Carabus nemoralis 0,11 0,07 0,07 0,05 0,03 0,05 0,02 0,05 

Sitophilus granaries 0,15 0,07 0,02 0,03 0,08 0,06 0,09 0,03 

Calathus fuscipes 0,16 0,10 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,04 

Harlapus rufipes 0,11 0,13 0,06 0,02 0 0,02  0 0,02 

Примітка: Д – Дергачівський полігон ТПВ, Р – Роганський полігон ТПВ 
Note: Д –  Dergachiv landfill, Р –  Rogan landfill 
 

При виборі ряду важких металів, що 
визначалися в організмах герпетобіонтних 
членистоногих спиралися на дослідження 
щодо забруднення ґрунтів важкими металами 
на Харківських полігонах ТПВ [1], де концен-
трації Pb, Cd, Cr та Ni мають місце у забруд-
ненні території досліджень. За даними 
ЮНЕП Pb та Cd відносять до металів з висо-
ким рівнем токсичності, а Cr та Ni до другого 
класу (з помірним ступенем небезпеки) [12]. 

На території Роганського полігону Pb 
переважає в організмі Багатоніжки сірої 
(Rossiulus kessleri) (0,64 мг/100 гр). Cd та Cr в 
найбільшій кількості акумулюють два види – 
Турун лісовий (Carabus nemoralis) та Моховик 
(Calathus fuscipes) (по 0,05 мг/100 гр). Ni на те-
риторії даного полігону найбільше акумулю-
ють два види – Багатоніжка сіра (Rossiulus 
kessleri) та Турун лісовий (Carabus nemoralis) 
(по 0,05 мг/100 гр). 

На території Дергачівського полігону 
Pb в значній кількості виявлений у Моховика 

(Calathus fuscipes) (0,16 мг/100 гр) та Довгоно-
сика комірного (Sitophilus granaries) (0,15 
мг/100 гр). По акумулюванню Cd домінують 
види Турун лісовий (Carabus nemoralis) (0,07 
мг/100 гр) та Турун волосистий (Harpalus 
rufipes) (0,06 мг/100 гр). В організмах Мок-
риці-броненосець звичайної (Armadillidium 
vulgare) та Мокриці звичайної (Porcellio 
scaber) в однаковій кількості виявлено Cr та Ni 
– 0,30 мг/100гр та 0,27 мг/100гр відповідно.  

Отримані дані діагностують потен-
ційну небезпеку збільшення концентрації 
важких металів в організмах членистоногих 
тварин, що може призвести до згубних явищ 
як для самого організму, так і для організмів, 
що використовують даний біологічний вид як 
корм. Тому детальне дослідження тварин-
ного населення – невід’ємного компонента 
екосистеми, є необхідною умовою для 
діагностики та оптимізації середовища тех-
ногенно-порушених територій 

 
Висновки 

 
В ході проведення дослідження на те-

риторії полігонів ТПВ, що характеризуються 
значним ступенем трансформованості ланд-
шафтів, отримало додаткове підтвердження 
те, що герпетобіонти демонструють високий 
ступінь чутливості і широкий спектр 
відповідної реакції на специфічні умови.   

Зональне розміщення та чисельність 
дослідженої фауни на двох полігонах відріз-
няється, що свідчить про високу чутливість її 
до різних умов середовища. Визначено, що 

ландшафтні умови та екологічна ситуація 
впливає на видовий склад герпетобіонтної 
фауни прямим чином, що стверджує моно-
домінантність видів на обох полігонах. Кіль-
кісні показники важких металів в організмах 
членистоногих свідчать про потенційну без-
пеку цих тварин на полігонах ТПВ для їх кон-
сументів. 

Перспективним, на нашу думку, є ви-
користання результатів досліджень для 
біоіндикації та моніторингу стану довкілля. 
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