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У статті наведені дані щодо впливу динаміки рос-
линного покриву на чисельність шкідливих комах. 
Встановлено, що динаміка рослинного покриву про-
тягом попереднього та поточного років впливає на 
швидкість приросту чисельності популяцій шкідників 
у поточному році порівняно з минулим. Кількісно цей 
вплив оцінено за допомогою регресійного аналізу. Для 
якісної оцінки характеру впливу динаміки рослиннос-
ті на чисельність шкідників буряків цукрових запро-
поновані динамічні карти наступних видів: листової 
попелиці, звичайного та сірого бурякових довгоноси-
ків, бурякової та лободової щитоносок. Цей інстру-
мент дозволяє візуалізувати складний характер про-
цесів, які визначають динаміку чисельності комах, у 
тому числі шкідливих. 
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Постановка проблеми. Проблема динаміки 
популяцій упродовж тривалого часу залишається 
провідною проблемою в екологічних досліджен-
нях багатьох країн світу. Особливо актуальними 
є дослідження екологічних закономірностей ди-
наміки популяцій, як основи екологічного прогно-
зування. Враховуючи те, що прогностичні моделі 
й досі розробляють на основі кількісних показ-
ників фітосанітарного стану будь-яких агроцено-
зів, що вже відбувся, а також для всієї України в 
цілому, постає необхідність подальшого продов-
ження дослідження екологічних закономірностей 
динаміки популяцій шкідників основних сіль-
ськогосподарських культур у окремих ґрунтово-
кліматичних зонах країни. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Концепція ландшафтно-екологічного різнома-
ніття, як фактору стійкого функціонування агро-
промислового комплексу, базується на піонер-
них працях М. П. Акімова [1]. Ці ідеї в аспекті 
вивчення комплексів шкідливої ентомофауни 
були творчо розвинені такими науковцями як: 
Л. Г. Апостоловим [2], В. П. Федоренко [6], В. О. Бар-
совим [3] та О. М. Сумароковим [5]. Принципи 
сільськогосподарської екології М. Т. Масюка [4] 
дають змогу підійти до розкриття складних вза-
ємодій живих організмів, умов середовища та 

діяльності людини у функціонуванні агровироб-
ництва. Серед шкідників буряків цукрових кома-
хам належить провідне місце: вони постійно або 
циклічно шкодять бурякам цукровим у різних 
природно-кліматичних зонах України. Недостат-
ня вивченість екологічних закономірностей ди-
наміки популяцій окремих шкідників буряків цу-
крових, відсутність надійних регіональних мето-
дів прогнозування початку їх чергових популяцій-
них циклів визначили доцільність виконання да-
них досліджень на користь регіону буряківництва. 
Мета досліджень – визначити ландшафтно-

екологічні детермінанти динаміки популяцій 
окремих шкідників буряків цукрових. 
Завдання досліджень – створити регресійні 

моделі, які можна застосовувати для прогнозу 
динаміки чисельності шкідників та оцінити їх 
пояснювальну здатність. 
Матеріали і методи досліджень. Для визна-

чення характеру впливу ландшафтно-екологіч-
них показників на динаміку чисельності комах 
використовували регресійний аналіз, а для гра-
фічного відображення впливу динаміки рослин-
ного покриву на стан популяцій шкідників –  
метод динамічних карт. Латинські назви комах 
наведені відповідно до бази даних Fauna Europea 
(de Jong, Y.S.D.M. (ed.) (2013) Fauna Europaea 
version 2.6. Web Service available online at 
http://www.faunaeur.org).  
Результати досліджень. Для візуалізації 

впливу рослинності на чисельність окремих шкід-
ників буряків цукрових нами запропоновані ди-
намічні карти. Приклад карти для бурякової лист-
кової попелиці (Aphis fabae) наведений на рисун-
ку 1. На карті представлена крива, яка відповідає 
усередненим за період досліджень значенням 
похідної індексу NDVI. Ця крива відображає ти-
пові процеси зміни рослинного покриву протя-
гом року в межах Полтавської області. У часі рік 
від року та у просторі (по адміністративним ра-
йонам) відбуваються відхилення від типових 
значень динаміки рослинності. Це варіювання мо-
же або викликати зміни стану популяцій комах, 
або бути результатом впливу інших факторів, які 
також можуть впливати на популяції комах.  
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Рис. 1 Динамічна карта Aphis fabae 
Умовні позначки: вісь абсцис – порядок сцен зйомки у минулому році (8–22) та у поточному році (1–7);  

лінією позначена усереднена за 3 роки похідна індексу NDVI; стрілками позначений знак статистично вірогід-
них регресійних коефіцієнтів впливу динаміки NDVI на динаміку популяцій комахи (стрілка, спрямована верх – 
позитивний знак, вниз – негативний знак). 

 
На карті показані стрілками знаки статистично 

вірогідних регресійних коефіцієнтів: позитивний 
знак відповідає висхідному напрямку, а негатив-
ний – низхідному напрямку. Такі позначки можна 
інтерпретувати так, що у випадку висхідної стріл-
ки відхилення реальної кривої у бік підвищення 
спонукає до приросту швидкості зміни чисель-
ності популяцій шкідників. Якщо у реальності 
буде спостерігатися відхилення у менший бік 
кривої NDVI, то відповідно буде зменшуватися і 
швидкість приросту чисельності популяцій.  
У випадку низхідної стрілки зв’язок спостері-

гається з точністю до навпаки. 
Аналіз наведених даних на рисунку 1 свідчить 

про те, що уповільнення динамічних процесів 
рослинного покриву спричиняє зростання чисель-

ності популяцій бурякової листкової попелиці. 
Динамічна карта звичайного бурякового дов-

гоносика (Asproparthenis punctiventris) наведена 
на рисунку 2.  
Одержані дані свідчать про те, що активізація 

швидкості нарощування фітомаси протягом вес-
ни–літа минулого року призводить до створення 
умов, сприятливих для збільшення чисельності 
шкідника. Це зростання фітомаси закономірно 
супроводжується різким трендом до зниження в 
кінці літа (сцена 14 характеризується від’ємним 
регресійним коефіцієнтом).  
Також на популяції звичайного бурякового 

довгоносика впливають процеси, які відбува-
ються в період веґетаційного спокою в кінці 
осені та взимку.  
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Рис. 2. Динамічна карта Asproparthenis punctiventris 

Умовні позначки: вісь абсцис – порядок сцен зйомки у минулому році (8–22) та у поточному році (1–7);  
лінією позначена усереднена за 3 роки похідна індексу NDVI; стрілками позначений знак статистично вірогід-
них регресійних коефіцієнтів впливу динаміки NDVI на динаміку популяцій комахи (стрілка, спрямована верх – 
позитивний знак, вниз – негативний знак). 

 
Зниження інтенсивності динаміки рослинного 

покриву сприятиме ризикам збільшення чисель-
ності даного шкідника. Тренди, які впливають на 
їх популяцію у минулому році залишаються ак-
туальними і в поточному.  
Так, активне нарощування веґетативної маси 

рослинами на початку весни сприяє росту чисель-
ності популяцій звичайного бурякового довгоно-
сика. 
Таким чином, нами встановлено, що популяції 

звичайного бурякового довгоносика реагують на 
динаміку рослинного покриву.  
Встановлений характер залежності за допомо-

гою регресійного аналізу дає можливість прогно-
зувати динамічні процеси у популяціях цього 
шкідника у поточному році з урахуванням даних 
по динаміці варіювання рослинного покриву, 

встановлених за допомогою засобів дистанцій-
ного зондування Землі. 
Динамічна карта бурякової та лободової щи-

тоносок наведена на рисунку 3. 
Аналіз наведених даних свідчить про те, що 

зниження швидкості нарощування веґетативної 
маси рослинним покривом влітку минулого року 
сприяє росту чисельності цих шкідників у поточ-
ному. Зменшення швидкості затухання фітомаси 
восени також підвищує ризики збільшення чисель-
ності бурякової та лободової щитоносок.  
Навесні тренд минулого року повторюється: 

сповільнення нарощування фітомаси рослинного 
покриву може спричинити збільшення чисельно-
сті бурякової та лободової щитоносок. 
Динамічна карта сірого бурякового довгоно-

сика (Tanymecus palliatus) наведена на рисунку 4. 
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Рис. 3 Динамічна карта Cassida nebulosa та Cassida nobilis 

Умовні позначки: вісь абсцис – порядок сцен зйомки у минулому році (8–22) та у поточному році (1–7);  
лінією позначена усереднена за 3 роки похідна індексу NDVI; стрілками позначений знак статистично вірогід-
них регресійних коефіцієнтів впливу динаміки NDVI на динаміку популяцій комахи (стрілка, спрямована верх – 
позитивний знак, вниз – негативний знак). 
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Рис. 4.  Динамічна карта Tanymecus palliatus 

Умовні позначки: вісь абсцис – порядок сцен зйомки у минулому році (8–22) та у поточному році (1–7);  
лінією позначена усереднена за 3 роки похідна індексу NDVI; стрілками позначений знак статистично вірогід-
них регресійних коефіцієнтів впливу динаміки NDVI на динаміку популяцій комахи (стрілка, спрямована верх – 
позитивний знак, вниз – негативний знак). 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

 
№ 1-2 • 2015 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 59

Аналіз даних свідчить про те, що в період з 
кінця весни до кінця літа попереднього року  
збільшення швидкості зростання фітомаси рос-
линного покриву сприяє зростанню чисельності 
популяцій сірого бурякового довгоносика. Навпаки, 
прискорення динаміки процесів в кінці осені та 
на початку зими минулого року призводить до 
депресії популяцій. Тренд по прискоренню росту 
чисельності сірого бурякового довгоносика вна-
слідок прискорення ростових процесів рослин-
ного покриву спостерігається в ранньовесняному 
періоді.  
Висновки:  
1. Динаміка рослинного покриву протягом по-

переднього та поточного років впливає на швид-
кість приросту чисельності популяцій шкідників 
у даному році порівняно з минулим. Кількісно 
цей вплив оцінено за допомогою регресійного 

аналізу, в якому в якості предикторів динаміки 
чисельності шкідливих комах застосовані похід-
ні індексу NDVI, встановленого за допомогою 
інструменту дистанційного зондування Землі 
MODIS.  

2. У кількісному аспекті результати регресій-
ного аналізу можуть бути застосовані для щоріч-
ного прогнозу динаміки чисельності шкідників 
буряку цукрового по районах Полтавської області. 
Регресійні моделі дозволяють пояснити 57–85 % 
дисперсії динаміки чисельності досліджених  
видів шкідників буряку цукрового. 

3. Для якісної оцінки характеру впливу дина-
міки рослинності на чисельність шкідників  
запропоновані динамічні карти. Цей інструмент 
дозволяє візуалізувати складний характер проце-
сів, які визначають динаміку чисельності комах, 
у тому числі шкідливих. 
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