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РОЛЬ ЗЕМНОВОДНИХ І ПЛАЗУНІВ У СТВОРЕННІ ЕКОЛОГІЧНОГО 
БУФЕРУ ПРОТИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

Показано, що рийна активність часничниці звичайної Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) в умо-
вах забруднення ґрунтів важкими металами здатна позитивно впливати на вміст металів у ґрунті. 
Трофометаболічна активність (виділення екскрецій) земноводних (P. fuscus) і плазунів (ящірки пру-
дкої, Lacerta agilis Linnaeus, 1758) зменшує вміст важких металів у ґрунті. 

V. L. Bulakhov, V. Y. Gasso 
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University 

ROLE OF AMPHIBIANS AND REPTILES IN CREATION  
OF AN ECOLOGICAL BUFFER AGAINST TECHNOGENIC POLLUTION  

It has shown that fossorial activity of common spadefoot Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) under 
conditions of heavy metals pollution of soils is able to reduce the level of the metals in soil. Tropho-metabolic 
activity (faeces excretion) of amphibians (P. fuscus) and reptiles (sand lizard Lacerta agilis Linnaeus, 1758) 
decreases the content of heavy metals in soils.  

Вступ 
Нині значний інтерес викликає вивчення ролі тварин, які своєю середовищетвір-

ною активністю сприяють утворенню екологічних механізмів у спонтанних процесах 
самоочищення екосистем від різних техногенних забруднювачів, серед яких в умовах 
промислових регіонів пріоритетне місце займають важкі метали. Встановлено, що важ-
ливу роль у зв’язуванні важких металів відіграють хімічні процеси, які володіють полі-
функціональними властивостями та хелатувальною здатністю органічних речовин 
[12; 14; 16–18]. Органічні речовини знижують їх біодоступність для рослин, пере-
водячи у нерозчинний стан [7; 8; 13; 15]. Дослідження, проведені з іншими тваринами 
(ссавцями), які своєю активністю сприяють зростанню вмісту органічних речовин, по-
казують їх значну роль у блокуванні важких металів [1; 2; 4–6; 9; 10]. У зв’язку з цим 
важливим є визначення ролі інших тварин (у тому числі земноводних і плазунів) у 
створенні механізмів самоочищення екосистем і блоків екосистем від техногенного 
забруднення, яке з кожним роком зростає.  

Матеріал і методи досліджень  
Матеріал збирали протягом 1996–2005 років. Головним методичним засобом до-

слідження ролі земноводних і плазунів у створенні екологічного буферу проти техно-
генного забруднення був обраний порівняльний метод (на основі експериментальних 
робіт). Виділено контрольні (з ізоляцією від проникнення земноводних і плазунів) та 
експериментальні ділянки ґрунту з розміщенням метаболітів або пориїв вказаних тва-
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рин. Ділянки розміщували в ідентичних природних умовах липо-ясеневих дібров із 
внесенням однакової концентрації одного з пріоритетних забруднювачів – кадмію 
або свинцю. На вказаних ділянках через 3 та 6 місяців відбирали проби ґрунту та ви-
значали концентрацію валової та рухомої форми металів. Визначення концентрації 
різних форм металів проводили з використанням атомно-абсорбційної спектрофото-
метрії на спектрофотометрі AAS-30 (Carl Zeiss, Німеччина) [11]. Ефективність впли-
ву земноводних і плазунів визначали через зниження концентрації металів (у відсот-
ках до контролю). 

Результати та їх обговорення  
Особливу роль у процесі самоочищення ґрунтів відіграють гумус та інтенсив-

ність гумусоутворення, які є реагентами нейтралізації важких металів. Досліджено 
роль земноводних у процесах формування фізичних властивостей ґрунтів, інтенсив-
ність яких у різних біогеоценозах під дією трофометаболітів значно зростає [3]. Значну 
роль у зниженні забруднення ґрунтів відіграє рийна активність, особливо ті види пори-
їв, що утворюють вертикальні пронизуючі коридори, як наприклад, часникова жаба, де 
значно підвищується водопроникність (в 1,3–1,6 раза). Зі збільшенням водопроник-
ності зростає промивна здатність ґрунту і міграція важких металів у глибокі, менше 
доступні для автотрофів шари ґрунту.  

Проведені експериментальні роботи (табл.) показали, що в місцях пориїв земно-
водних валовий вміст кадмію порівняно з контролем знижується на 9,9–16,7 %, свин-
цю – на 6,9–15,4 %. Причому у середньозабруднених ґрунтах цей вплив ефективніший. 
При незначному забрудненні вміст валової форми кадмію вже через три місяці знижу-
ється на 14,4 %, свинцю – на 19,4 %. При посиленні забруднення ґрунту вдвічі (середня 
забрудненість) – відповідно на 18,8 та 19,7 %. Через шість місяців ці процеси уповіль-
нюються – відбувається зниження вмісту металів на 11,6 та 6,8, 16,7 та 13,5 % відпові-
дно. При сильному забрудненні ефективність дії понижується. Зменшення вмісту вало-
вої форми металів у пориях відбувається в основному за рахунок міграції металів у 
глибші шари ґрунту. У той же час у цих же місцях спостерігається ефективніше змен-
шення вмісту рухомих форм за рахунок переведення їх у нерухомі. Вміст рухомих 
форм кадмію у пориях при різних рівнях забруднення протягом трьох місяців зменшу-
ється на 19,3–23,6 %, протягом шести місяців – на 19,4–31,2 %; свинцю – на 14,5–
25,2 % і 12,6–24,1 % відповідно. 

Вплив екскрецій часничниці на валовий вміст металів незначний. У тримісячний 
термін дії екскрецій при різних рівнях забруднення вміст валової форми кадмію зни-
жується на 2,1–5,2 %, свинцю – на 2,4–5,2 %. Ефективність впливу екскрецій на пере-
творення рухомих форм металів у нерухомі більша. Вміст рухомих форм кадмію за три 
місяці знижується на 33,6–69,8 %, за шість місяців – на 17,9–27,4 %. Вміст рухомих 
форм свинцю зменшується на 24,9–70,4 % і 16,3–29,5 % відповідно. Очевидно, що найа-
ктивніше екскреції земноводних діють на початку свого впливу, коли вони свіжіші.  

У плазунів досліджувався вплив лише трофометаболічної активності у зв’язку зі 
значно меншим обсягом рийної активності. Як і у земноводних, вплив екскрецій на 
валовий вміст металів порівняно з їх дією на вміст рухомих форм менший. Ефектив-
ність їх зниження у перші три місяці коливається в межах 1,7–3,3 % для кадмію та 2,3–
4,5 % для свинцю. У той же час ефективність впливу екскрецій на вміст рухомих форм 
металів на порядок вища. Вміст рухомої форми кадмію під тримісячною дією екскрецій 
знижується при різних рівнях забруднення на 19,8–45,2 %, свинцю – на 17,7–31,1 %. 
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Таблиця 
Вплив середовищетвірної активності часничниці та прудкої ящірки  

на блокування важких металів у забруднених ґрунтах* 

Ефективність зниження вмісту металів, % від контролю 
кадмій свинець 

у пориях під  
екскрементами у пориях під  

екскрементами Вид 

С
ту
пі
нь

 
за
бр
уд
не
нн
я 

ґр
ун
ту

 

Ча
с 
ді
ї ч
ин

ни
ка

, м
іс
яц
ів

 -
Р В В Р В Р В Р 

3 14,4 19,3 5,2 33,6 19,4 22,8 4,1 24,9 І 6 11,6 27,1 1,6 17,9 6,8 24,1 2,4 16,3 
3 18,8 23,6 4,7 36,3 19,7 25,2 5,2 31,8 
6 16,7 27,4 13,5 18,1 3,1 29,5 
3 12,8 21,8 2,1 69,8 8,7 14,5 2,4 70,4 Ча

сн
ич
ни
ця

 
зв
ич
ай
на

 

ІІІ 6 9,9 19,4 1,4 18,4 6,9 12,6 1,6 23,1 
3 – – 3,3 19,8 – – 3,7 17,7 
6 – 16,6 – – 1,8 15,4 
3 – – 3,9 21,1 – – 4,5 18,4 ІІ 6 – – 1,9 23,1 – – 2,5 14,3 
3 – – 1,7 45,2 – – 2,3 31,1 
6 – – 13,4 – – 1,6 12,2 

ІІ 31,2 2,2 

І – 1,4 

Я
щ
ір
ка

 п
ру

-
дк
а 

ІІІ 1,2 

Примітки: * – експериментальні дослідження в липо-ясеневій діброві (Присамарський міжнародний 
біосферний стаціонар ім. О. Л. Бельгарда); за контроль приймали дані без впливу тварин; В – валовий 
вміст металів, Р – рухома форма металів; І – слабкозабруднені ґрунти, 1,5–2,5 ГДК; ІІ – середньо-
забруднені ґрунти, 3–4 ГДК; ІІІ – сильнозабруднені ґрунти, 7–8 ГДК.  

Після піврічної дії ця ефективність дещо знижується, але залишається доволі ви-
сокою – 13,1–23,1 % і 12,2–15,4 % відповідно. У цілому, вплив екскрецій плазунів на 
вміст різних форм металів у ґрунті менший, ніж екскрецій земноводних. 

Таким чином, різні форми середовищетвірної активності виступають як певні 
біотичні чинники при блокуванні потенційної шкідливої дії важких металів у едафото-
пі наземних біогеоценозів.  

Висновки 
Середовищетвірна роль земноводних і плазунів виступає дієвим екологічним 

чинником у створенні природного буферу проти техногенного забруднення екосистем. 
Ефективність впливу тварин на зниження ступеня забруднення екосистем залежить від 
їх кількісного складу. Значний ефективний вплив на зниження забруднення в умовах 
заплавних дібров здійснює часничниця звичайна.  

Головні механізми дії рийної та метаболічної середовищетвірної активності зем-
новодних і плазунів – збагачення ґрунту гумусом та іншими органічними речовинами, 
створення умов для зростання водопроникності ґрунтів. Важкі метали з одного боку 
вступають у складні хімічні взаємодії з органічними речовинами, утворюючи нерухомі 
металорганічні сполуки, а з іншого (за рахунок збільшення фільтраційних властивос-
тей ґрунту) – метали мігрують у глибинні горизонти, недосяжні для автотрофів. Вияв-
лені особливості впливу земноводних і плазунів щодо зниження забруднення наземних 
екосистем можуть відігрівати важливу роль у розробці заходів з оптимізації довкілля в 
індустріальних країнах світу.  
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