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Проблема утилізації синтетичних полімерів вимагає від наукової спільноти вести пошук біодеструкторів 

здатних їх переробляти. Нещодавно з’явились роботи, в яких вказано на можливість гусениць Galleria 

mellonella L. впливати на цілісність синтетичних полімерів. Еволюційно цей вид пов'язаний з бджолиними ву-

ликами і здатен перетравлювати і засвоювати бджолиний віск. Питання щодо можливості перетравлювати полі-

етилен цією комахою залишається відкритим. У проведених дослідженнях проаналізовано вплив додавання 

поліетилену у штучне живильне середовище на біологічні показники воскової вогнівки при розведенні у лабо-

раторних умовах. Показано, що додавання у стандартне живильне середовище поліетилену у пропорції 1/4 та 

1/3 не впливають на біологічні показники культури. Життєздатність гусениць та лялечок залишається в межах 

контролю. При додаванні поліетилену до ШЖС у розмірі 1/2 спостерігається зниження життєздатності на стадії 

личинки на 23 %. Життєздатність лялечок булла в межах контролю, індивідуальна плодючість значимо не від-

різнялась. При вмісті 3/4 поліетилену у складі ШЖС спостерігалось значне зниження життєздатності лялечок 

на 61% Зі збільшенням кількості поліетилену в ШЖС спостерігалось згасання життєдіяльності комах, що свід-

чить про неможливість його перетравлення (утилізації). Спостерігалась затримка розвитку і неможливість відт-

ворення популяції. Відмічалось зниження індивідуальної плодючості самок у 6 разів у порівнянні з контроль-

ним варіантом. Тривалість розвитку у варіанті, де ¾ об’єму ШЖС складав поліетилен, була на 30 діб довшою за 

контроль. Співвідношення статей в даному дослідженні в середньому складало 44 % – самки та 56 % – самці. 

Внаслідок зменшення біологічних показників культури Galleria mellonella при вживанні поліетилену можна 

стверджувати що гусениці не перетравлюють поліетилен, але мають у складі травної системи ферменти, або 

бактерії здатні вплинути на цілісність цієї речовини.  

Ключові слова: утилізація відходів, біодеструктори, воскова міль, штучне живильне середовище, життє-

здатність, техноценоз, технічна ентомологія.  

 

 

Проблема переробки полімерних ві-

дходів одне з важливіших питань 

сьогодення. За останніми даними, 

щороку в Україні утворюється бли-

зько 500 млн. тон відходів, серед 

яких більшу частку (76%) складають 

відходи первинного виробництва, 

відходи вторинного виробництва 

(близько 18%), та тверді побутові 

відходи (ТПВ) (близько 2%). За різ-

ними даними, рівень переробки ТПВ 

в Україні коливається від 3 до 8%, 

тоді як для країн Європейського 

Союзу він складає до 60% ТПВ. При 

цьому більше 90% ТПВ спрямову-

ється на полігони та несанкціоновані 

звалища. В Україні переробляється 

та спалюється лише 3,7% ТПВ: 1.2% 

спалюється і 2.5% переробляється. У 

ЄС рівень переробки в середньому 

становить 60% [7]. 
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Суттєву частку (9-13%) ТПВ 

складають вторинні полімери [7]. В 

даний час проблема переробки від-

ходів полімерних матеріалів набуває 

все більшої актуальності як з пози-

цій охорони навколишнього середо-

вища, та як потужне джерело сиро-

винного та енергетичного ресурсу. В 

структурі полімерних відходів най-

більшу частку складає поліетилен 

(HDPE, LDPE) – 34%, поліетиленте-

рефталат (PET) – 20.4 %, полістирол 

(PS) – 7.6 %, та поліпропілен (PP) – 

7.4 % [4; 5; 7]. 

На сьогодні існує декілька ме-

тодів утилізації полімерних відходів: 

спалювання, захоронення, термічний 

розклад, рециклінг та біодеградація 

[3]. Пошук біодеструкторів для ути-

лізації полімерних відходів є на сьо-

годні пріоритетним напрямком бага-

тьох досліджень [12; 4-6; 9; 8]. Розк-

лад полімерів в навколишньому се-

редовищі дуже повільний, його де-

градація може тривати до 200 років. 

Але за участі деяких мікроорганізмів 

цей процес може відбуватися значно 

швидше. Відомо, що біодеградація 

полімерів відбувається за участі ба-

гатьох змішаних асоціацій мікроор-

ганізмів різних систематичних груп 

[4]. 

Так, групою японських вчених 

нещодавно шляхом скринінгу при-

родних мікробних спільнот, що під-

даються впливу РЕТ у навколиш-

ньому середовищі, було виявлено 

бактерію Ideonella sakaiensis 201-F6 

[12], яка здатна використовувати 

РЕТ як основне джерело енергії та 

вуглецю. Тонкий пластик бактерії 

здатні роз'їсти за шість тижнів.  

Було з’ясовано, що цей штам 

утворює два ферменти, здатні гідро-

лізувати РЕТ і перетворюють РЕТ в 

два його екологічно доброякісні мо-

номери – терефталеву кислоту та 

етиленгліколь [12]. 

Іншими японськими вченими 

ще у 2014 році була встановлена де-

структивна дія личинок Plodia 

interpunctella (Hübner, 1813) на полі-

етиленові плівки [11]. З кишечнику 

цих личинок були виділені два бак-

теріальних штами, здатних розкла-

дати РЕ: Enterobacter asburiae YT1 і 

Bacillus sp. (Ehrenberg, 1835, Cohn, 

1872) YP1. Протягом 28-денного пе-

ріоду інкубації двох штамів на полі-

етиленових плівках утворювалися 

життєздатні біоплівки, і гидрофоб-

ність поліетиленових плівок знижу-

валася. Суспензійні культури YT1 і 

YP1 були здатні розкладати поліети-

ленові плівки за 60-денний період 

інкубації.  

Деструктивну дію на полімери 

також мають деякі цвільові гриби, 

які здатні руйнувати структурну ці-

лісність полімеру. В ряді досліджень 

установлено, що найбільш схильни-

ми до впливу цвілевих грибів є полі-

етилен низького тиску та біорозкла-

даний пакет. В розкладанні полімер-

них відходів беруть участь предста-

вники мікроскопічних грибів родів 

Aspergillus, Mortierella, Penicillium. 

Дія мікроорганізмів на зразки різних 

полімерів викликає їх біодеградацію 

в різному ступені, що обумовлено як 

складом полімерних матеріалів, так і 

різною активністю різних видів мік-

роскопічних грибів [6]. 

Нещодавно з’явилися роботи, в 

яких описано деструктивний вплив 

на полімери личинок воскової молі 

Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) 

[1; 4; 5; 9; 8].  

Gallería mellonella L. – комаха, 

яка еволюційно пристосувалася до 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_H%C3%BCbner
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існування в бджолиних вуликах, має 

унікальну здатність перетравлювати 

і засвоювати бджолиний віск. За 

своєю природою синтетичні поліме-

ри схожі з бджолиним воском, тому 

ферменти, що виділяються при пере-

травленні воску, можуть перетрави-

тися в кишечнику личинки 

G. mellonella.  

Дослідження щодо можливості 

перетравлювання поліетилену були 

проведенні іспанськими вченими. У 

2017 р. дослідники з Кембриджу та 

Інституту біомедицини та біотехно-

логії Кантабрії виявили, що гусениці 

G. mellonella прогризають поліети-

ленові пакети вже за 40 хвилин після 

контакту з ним, а 100 гусениць за 12 

годин можуть розкладати до 92 мг 

пластмаси, трохи менша ефектив-

ність спостерігалася у гомогенату з 

гусениць [9].  

На сьогоднішній день так і не 

відомо, з чим пов'язана властивість 

G. mellonella до розкладання пласти-

ку і чи є ця властивість у 

G. mellonella взагалі. Розщеплюючи 

поліетилен, гусениці G. mellonella 

перетворюють його в етиленгліколь, 

втім, гусениці від неї ніяк не страж-

дали. Поліетилен розщеплювали не 

тільки гусениці, а й лялечки, які 

просто лежали на поліетилені, вони 

теж проробляла в поліетилені дірку. 

Фермент, який розщеплює, виходив 

назовні через її покриви. Експери-

мент з лялечками показав, що кома-

хи розщеплюють поліетилен, а не 

просто прогризають в ньому отвори 

[9]. Результати даної роботи заціка-

вили багатьох дослідників [4; 5; 8; 

1]. Але деякі автори беруть під сум-

нів тезу про те, що личинки 

G. mellonella здатні до хімічного пе-

ретворення поліетилену, і, скоріш за 

все, має місце фізико-механічна 

руйнація поліетилену [10]. 

Наші власні спостереження за 

комахами при розведенні в лабора-

торних умовах показали, що галерія 

завжди була здатна перегризати по-

ліетиленові садки але досвід розве-

дення комах показує що це ще не 

свідчить про здатність комах перет-

равлювати таки компоненти та жи-

витися ними. 

Таким чином, перед дослідни-

ками стоїть завдання зрозуміти, що 

за фермент – або набір ферментів – 

дозволяють гусеницям і лялечкам 

G. mellonella руйнувати поліетилен, і 

що саме там відбувається з хімічної 

точки зору. Можливо, що комахи 

самі синтезують необхідні фермен-

ти, але можливо, що в розщепленні 

полімерів їм допомагають якісь сим-

біотичні шлунково-кишкові бактерії, 

аналогічні бактеріям, що вже були 

виділені з кишечника Plodia 

interpunctella Hübner [11]. 

Враховуючи дані, які відомі на 

сьогодні, вивчення можливостей ви-

користання G. mellonella для пере-

робки поліетилену у складі ТПВ є 

спірним питанням. Недостатньо до-

слідженим залишається питання, чи 

здатна G. mellonella утилізувати по-

ліетилен, якщо його додавати в кор-

мовий субстрат при культивуванні 

даного виду. Саме тому, метою да-

ної роботи було вивчення екологіч-

них та біологічних особливостей 

G. mellonella, щодо її використання 

для утилізації поліетилену. 
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МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження  проводились у 

2018-2019 рр. на кафедрі зоології 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Мате-

ріалом для досліджень слугувала ла-

бораторна культура великої воскової 

молі, отримана з колекції ІТІ «Біоте-

хніка», що пройшла в умовах лабо-

раторії ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

три послідовних покоління. 

Методика культивування 

Galleria mellonella L. в лабораторних 

умовах. Штучне живильне середо-

вище з ляілечками великою вощи-

ною молі, розміщували в пластикову 

прямокутну ємність та закривали 

кришкою, під яку підкладали ткани-

ну. З цієї тканини збирал метеликів, 

після їх вильоту, розміщуючи їх в 

скляну ємність, яку закривають 

кришкою з отворами діаметром 5 

мм. Зверху кришки розташовують 

папір, який притискають половин-

кою чашки Петрі. Ємність з метели-

ками розташовують у термостаті в 

робочій камері, де підтримують тем-

пературу повітря від 28 °С до 30 °С. 

Щоденно спостерігають за відкла-

данням яєць. Після виявлення яйце-

кладок папір змінюють. Початковим 

біоматеріалом слугують яйцекладки, 

отримані в лабораторії від метели-

ків-самок. У штучне живильне сере-

довище (далі ШЖС) здійснюють 

внесення яєць фітофага. Біологічні 

характеристики першої генерації 

значною мірою відображають фізи-

чний стан природної популяції.  

Цикл технологічного процесу 

розведення великої вощинної молі 

складається з: виготовлення ШЖС, 

та внесення в нього яєць; вирощу-

вання гусениць, розділення гусениць 

за віком; додаткового підживлення 

гусениць молодших віків; збирання 

гусениць, що почали заляльковува-

тись; отримання метеликів, збирання 

яєць. 

Протягом усього процесу ви-

рощування вощинної молі проводи-

вся контроль температури та волого-

сті середовища. 

Якість ШЖС фітофагів грає ве-

личезне значення для отримання які-

сної ентомокультури. При нестачі 

того чи іншого компонента в раціоні 

харчування міль відчуває вуглеводне 

або білкове голодування. Існує без-

ліч відомих ШЖС. Найбільш зруч-

ним із широковживаних при масо-

вому вирощуванні комах є штучне 

середовище з добавками бджолиного 

воску та меду, пшеничного борошна, 

кукурудзяного борошна, пшеничних 

висівок, сухого молока, гліцерину, 

пивних дріжджів, води.  

Для зараження вощинною 

міллю ШЖС, в ємності об’ємом 1.0 

л розміщують від 300 г до 350 г 

штучного поживного середовища та 

яйцекладки великої вощинної молі 

разом з папером, на якому вони були 

відкладені. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

На першому етапі досліджень 

необхідно було з’ясувати основні бі-

ологічні показники сформованої ку-

льтури в нашій лабораторії. Дослі-

дження проводили в рекомендова-

них умовах при температурі +30 ͦ С 
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та вологості повітря 60 % в термос-

таті. Дослід проводився в чотирьох 

повторностях та статистично оброб-

лявся за допомогою загально 

прийнятих комп’ютерних статисти-

чних програм. Результати дослі-

дження наведено в табл. 1.  

Біологічні показники життєзда-

тності підтвердили відомості літера-

турних джерел. Найвища життєздат-

ність спостерігається на стадії гусе-

ниці. Співвідношення статей в нашій 

популяції складало 42 % – самки та 

58 % – самці. Самки відкладали в 

середньому 125.7 яєць, що відпові-

дає оптимуму для виду. Тривалість 

розвитку за оптимальних умов на рі-

зних стадіях була наступна: на стадії 

яйця – 5 діб; личинки – 23 доби; ля-

лечки – 7 діб; на стадії імаго – 16 

діб.   

Таблиця 1  

Біологічні показники культури Galleria mellonella L. при утриманні за оп-

тимальних умов  

Варіант дос-

ліду 

Життєздатність 

яєць, % 

Життєздатність 

личинок,% 

Життєздат-

ністьлялечок,% 

Співвідношення 

статей 
Індивідуальна 

плодючість 

самок ♀,% ♂,% 

Оптимальні 

умови 

t= 30˚C 

ВВП 60% 

95±1.6 87±1.8 74±1.6 42 58 125.7±13 

 

В результаті досліджень вста-

новлено, що культура Galleria 

mellonella L., яка була адаптована в 

умовах нашої лабораторії мала стан-

дартні показники. Тривалість розви-

тку складала 41 день.  

Таким чином можна стверджу-

вати, що отримана нами штучна по-

пуляція повністю адаптована до 

умов утримання в лабораторії. 

На сьогодні проведено ряд дос-

ліджень, в яких було досліджено 

здатність личинок G. mellonella до 

біопошкоджень поліетиленів різних 

типів [5; 9; 1]. Так, групою удмурт-

ських вчених було досліджено мор-

фофізіологічні параметри личинок 

G. mellonella при годуванні їх при-

родним живильним середовищем з 

додаванням різних полімерів. Про-

ведена серія дослідів з різним спів-

відношенням полімерів до природ-

ного корму личинок. Установлено 

позитивний вплив синтетичних по-

лімерів, доданих в живильне середо-

вище на процеси життєдіяльності 

личинок [5].  

В іншій роботі цих же вчених 

досліджено фізіологічні та біохіміч-

ніпроцеси в личинках G. mellonella з 

метою визначення ферментного 

складу шлунково-кишкового тракту 

комах. Показано адаптивну здатність 

личинок G. mellonella до перетрав-

лювання синтетичних полімерів [5].  

В дослідженнях [2] було прове-

дено аналіз здатності личинок до 

руйнування 15 зразків поліетилену 

трьох типів:  

ПЕ-1 – фасувальний пакет для 

харчових продуктів (Petrothene LR 

7340), ПЕ-2 – повітряна упаковка 

AIRplus для нехарчових товарів 

(Hostalen GF 4750) та ПЕ-3– побуто-

вий пакет для покупок (NPE 953). 

Найбільша кількість перфорацій бу-
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ла відмічена на зразках ПЕ-1. Від-

значено, що личинки G. mellonella 

вживали всі типи поліетилену, але з 

різною швидкістю. Більшість особин 

у дослідній групах були активними 

без стимуляції, поодинокі особини 

проявляли активність після стиму-

ляції. Процеси меланізація зовнішніх 

покривів личинок G. mellonella не 

зазначалися в жодній групі. 

Тому враховуючи все вище 

представлене, на другому етапі нами 

було досліджено вплив додавання 

поліетилену у харчовий субстрат га-

лерії на біологічні показники куль-

тури. Було випробувано п’ять варіа-

нтів: 

1. Контрольний варіант – викор-

мка галерії на стандартному ШЖС 

без додавання поліетилену; 

2. ШЖС з додаванням 1/2 ч. по-

ліетилену; 

3. ШЖС з додаванням 1/3 ч. по-

ліетилену; 

4. ШЖС з додаванням 1/4 ч. по-

ліетилену; 

5. ШЖС з додаванням 3/4 ч. по-

ліетилену.    

До кожного варіанту досліду ми 

додавали по 100 яєць лабораторної 

культури, виведеної в лабораторних 

умовах. Результати досліджень на-

ведені в табл. 2.  

В результаті проведених дослі-

джень встановлено вплив додавання 

поліетилену у поживні середовища 

при культивуванні великої воскової 

молі. Життєздатність личинок та ля-

лечок, які споживали поліетилен ра-

зом зі стандартним живильним сере-

довищем у розмірі 1/3 та 1/4 частини 

ШЖС практично не відрізнялись від 

показників контролю. Що свідчить 

про те, що поліетилен є нейтральним 

компонентом у даному середовищі і 

не може вплинути на біологічні по-

казники культури, що суперечить 

даним, отриманим попередніми ав-

торами [5].  

Таблиця 2 

Біологічні показники культури  Galleria mellonella L. з додаванням поліе-

тилену до харчового субстрату  

Варіант досліду 
Життєздатність 

яєць, % 

Життєздатність ли-

чинок,% 

Життєздатність 

лялечок,% 

Індивідуальна 

плодючість са-

мок, шт 

Контрольний варі-

ант без додавання 

поліетилену 
94±1.2 88±1.6 77±1.4 72±11 

ШЖС з додаванням 

1/2 ч. поліетилену 
96±1.3 66±1.6 43±1.1 28±5 

ШЖС з додаванням 

1/3 ч. поліетилену 
95±1.7 78±1.2 52±1.3 42±4 

ШЖС з додаванням 

1/4 ч. поліетилену 
97±1.6 83±1.4 65±1.6 65±7 

ШЖС з додаванням 

3/4ч. поліетилену 
96±1.7 7±1.3* 1±1.1* 12±2* 

Примітка: * – різниця з контролем значима (р<0.01) 

 

 

Треба відмітити, що індивідуа-

льна плодючість при цьому не за-

знала статистично значимих змін. У 

варіантах, де поліетилен складав по-
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ловину ШЖС спостерігалось зни-

ження життєздатності на стадії ли-

чинки вона на 23 % була меншою за 

показники контролю. Життєздат-

ність лялечок була в межах контро-

лю, індивідуальна плодючість зна-

чимо не відрізнялась від контроль-

ного варіанту.  

У варіанті, де поліетилен скла-

дав 3/4 вмісту ШЖС, спостерігалось 

значиме (Р<0.01) зниження всіх біо-

логічних показників культури. Так 

життєздатність лялечок на 61 % була 

нижча, ніж у контрольному варіанті 

та значимо відрізнялась від інших 

варіантів вигодівлі з додаванням по-

ліетилену. Життєздатність лялечок 

теж зазнала суттєвих змін. 

Значний вплив складу ШЖС 

спостерігався на показники індиві-

дуальної плодючості самок, які у 6 

разів були менше контрольного ва-

ріанту.  

Таким чином, можна стверджу-

вати що гусениці не перетравлюють 

поліетилен і як наслідок не засвою-

ють його. Вивчення впливу поліети-

лену на тривалість розвитку культу-

ри та співвідношення статей показа-

ло (табл. 3), що додавання такого 

компоненту до складу ШЖС не 

впливає на співвідношення статей, 

але спостерігається поступове збі-

льшення термінів розвитку комах.  

Тривалість розвитку у варіанті, 

де 3/4 складав поліетилен, була на 30 

діб довшою за контроль і складала 

72 доби. Співвідношення статей в 

даному дослідженні в середньому 

відмічалось на рівні 44 % – самки та 

56 % – самці.  

Таким чином, в результаті дос-

ліджень можна стверджувати, що 

використання галерії в програмах 

утилізації відходів поліетилену не є 

ефективним та перспективним на 

прямком розвитку безвідходного ви-

робництва.  

При вмісті 3/4 поліетилену у 

складі ШЖС спостерігалось значне 

зниження всіх біологічних по 

казників культури. 

Таблиця 3 

Вплив складу поживного субстрату на співвідношення статей та трива-

лість розвитку Galleria mellonella L. 

Варіант досліду 
Співвідношення статей Тривалість розвитку (до-

ба) ♀,% ♂,% 

Контрольний варіант без 

додавання поліетилену 
47 53 42±2 

ШЖС з додаванням 1/2 ч. 

поліетилену 
46 54 56±3 

ШЖС з додаванням 1/3 ч. 

поліетилену 
54 46 51±2 

ШЖС з додаванням 1/4 ч. 

поліетилену 
39 61 48±3 

ШЖС з додаванням 3/4ч. 

поліетилену 
32 68 12±2 

 

Життєздатність лялечок на 61% була 

нижча, ніж у контрольному варіанті 

та значимо відрізнялась від інших 

варіантів вигодівлі з додаванням по-

ліетилену, також спостерігалось 

зниження індивідуальної плодючості 
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самок у порівнянні з контрольним 

варіантом.  

Зі збільшенням кількості поліе-

тилену в ШЖС спостерігалось зга-

сання життєдіяльності комах, що 

свідчить про неможливість його пе-

ретравлення (утилізації). Спостері-

галась затримка розвитку і немож-

ливість відтворення популяції. Наші 

дослідження показали, що наявність 

визначеного у комах ферменту не 

дає можливості стверджувати, що в 

усіх особин він є у достатній кілько-

сті. Можливо виявлений фермент, 

притаманний не комахам, а мікроор-

ганізмам, які не завжди присутні у 

галерії. Таким чином питання зали-

шається відкритим і потребує пода-

льших досліджень. 

 

ВИСНОВКИ 

1. В результаті проведених дослі-

джень встановлено що використання 

Galleria mellonella L. в утилізації ві-

дходів поліетилену є не вирішенним 

питанням. 

2. Додавання у штучне живиль-

не середовище поліетилену у пропо-

рції 1/4 та 1/3 не впливають на біо-

логічні показники культури. Життє-

здатність гусениць та лялечок зали-

шається в межах контролю. Таким 

чином поліетилен є нейтральним 

компонентом у даному середовищі і 

не може впливати на біологічні по-

казники культури, що суперечить 

даним, отриманим попередніми ав-

торами. 

3. При додаванні поліетилену 

до ШЖС у розмірі 1/2 спостерігаєть-

ся зниження життєздатності на стадії 

личинки на 23 %. Життєздатність 

лялечок булла в межах контролю, 

індивідуальна плодючість значимо 

не відрізнялась. 

4. Встановлено, що при вмісті 

3/4 поліетилену у складі ШЖС спос-

терігалось значне зниження всіх біо-

логічних показників культури. Так 

життєздатність лялечок на 61% була 

нижча, ніж у контрольному варіанті 

та значимо відрізнялась від інших 

варіантів вигодівлі з додаванням по-

ліетилену. Зі збільшенням кількості 

поліетилену в ШЖС спостерігалось 

згасання життєдіяльності комах, що 

свідчить про неможливість його пе-

ретравлення (утилізації). Спостері-

галась затримка розвитку і немож-

ливість відтворення популяції. 

5. Встановлено вплив поліети-

лену на тривалість розвитку культу-

ри та співвідношення статей. Трива-

лість розвитку у варіанті, де 3/4 

складав поліетилен, була на 30 діб 

довшою за контроль. Співвідношен-

ня статей в даному дослідженні в се-

редньому відмічалось на рівні 44 % 

– самки та 56 % – самці. 

6. Показано зниження індивіду-

альної плодючості самок у 6 разів у 

порівнянні з контрольним варіантом. 

Таким чином, можна стверджувати 

що здатність перетравлювати поліе-

тилен не свідчить про можливість 

його ефективного засвоєння гусени-

цями. 
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EFFICIENCY OF USING GALLERIA MELLONELLA L. (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) FOR WASTE PRO-

CESSING OF SYNTHETIC POLYMERS 

 

Ya.O. Bachynska, T.Yu. Markina, I.O. Lykova, L.P. Kharchenko  

 

The problem of waste processing of synthetic polymers makes scientific society look for biodestructors that can 

digest them. Recently there have appeared some studies that claimed that caterpillars Galleria mellonella L. can influ-

ence the integrity of synthetic polymers. In terms of evolution, this species is related to beehives and can digest bee wax. 

The capability of this insect to digest polyethylene is still under issue. During the research, it was analyzed how the 

addition of polyethylene to the artificial nutrient medium affects the biological parameters of Pyralidae when cultured 

in the laboratory. It was shown that adding polyethylene to the standard nutrient medium in proportions of 1/4 та 1/3 

does not influence the biological parameters of the species. The viability of caterpillars and chrysalides stays within the 

control framework. Adding polyethylene to the artificial nutrient medium in proportions of 1/2 leads to 23% lower via-

bility during the pupa phase. The viability of chrysalides was within control framework and their individual fertility did 
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not differ significantly. When the artificial nutrient medium contained 3/4 of polyethylene, the viability of chrysalides 

decreased significantly by 61%. Increasing the quantity of polyethylene in the artificial nutrient medium led to the ex-

tinguished viability which means polyethylene cannot be digested (processed). In this case, the experiment showed a 

delay in the development and the population reproduction was impossible. In addition to that, the individual fertility of 

females decreased 6 times if compared to the control group. The development phase under the conditions when the arti-

ficial nutrient medium contained ½ of polyethylene was 30 days longer than the development phase of the control 

group. The sex correlation in this research was 44 % of females and 56 % of males on average. As the results demon-

strated the decrease of biological parameters of Galleria mellonella species when using polyethylene, we can assert 

that caterpillars do not digest polyethylene but in their digestive system, they have enzymes or bacteria that can influ-

ence the integrity of polyethylene.   

 

Key words: waste processing, biodestructors, wax moth, artificial nutrient medium, viability, technocenosis, technical 

entomology.  

 

 


