
Альманах науки 

 

4 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
УДК 595.754.1                                                                                                             Дудник А.В.,  

кандидат с.-г. наук, доцент, учитель біології ступенів №3 

Кузневич А.А., 

 учениця 9-Г класу  

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

 

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ КЛОПА-СОЛДАТИКА 

(Pyrrhocoris apterus L.) ПІД ДІЄЮ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ В 

УМОВАХ МІСТА МИКОЛАЄВА 
 

Наведено результати спостережень за динамікою популяцій клопа-солдатика під дією екологічних чинників в умовах 

міста Миколаєва. В результаті проведених досліджень між чисельністю комах та факторами середовища 

встановлені тісні кореляційні зв'язки. 
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Постановка проблеми. Спостереження за 

динамікою чисельності популяцій деяких 

представників ентомологічної фауни в умовах 

міста з метою виявлення чинників, що здатні 

впливати на їх поширення є досить актуальним, 

адже це може дозволити розширити кількість 

видів організмів, які є біоіндикаторами стану 

середовища існування людини. Крім того, 

залишаються невивченими деякі питання 

біологічних особливостей досить поширених 

видів організмів, зокрема комах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Біоіндикація в даний час є популярним і 

економічно ефективним методом моніторингу 

навколишнього середовища. Одними з най-

більш зручних об’єктів для моніторингу є кома-

хи, так як відрізняються високим таксономи-

ческим багатством і чисельністю, займають 

різноманітні екологічні ніші, володіють 

життєвими циклами, тимчасові рамки яких 

підходять для досліджень різного рівня. Багато 

комах дуже чутливі до змін навколишнього 

середовища і можуть відгукуватися на них на 

різних рівнях своєї організації [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Мета досліджень. В умовах міста Миколаєва, 

зокрема ділянок проспекту Центрального та ву-

лиці Чкалова (від 6-ї до 3-ї Слобідської), провести 

моніторинг динаміки чисельності клопа-солдати-

ка (Pyrrhocoris apterus L.); встановити залежність 

чисельності комах від викидів автотранспорту та 

таких абіотичних чинників як температура 

повітря; виявити харчові уподобання клопів 

щодо кормових рослин вказаної місцевості; 

уточнити особливості біології вказаного виду в 

умовах міста Миколаєва. 

Основні результати дослідження. Нами бу-

ло встановлено, що імаго і личинки клопа-солда-

тика (Pyrrhocoris apterus L.) віддають перевагу 

харчуванню на деревах липи серцелисної порів-

няно з акацією білою (рис. 1-2). Так, чисельність 

личинок та імаго солдатика на липі серцелисній 

знаходилася в межах 5,3-11,9 та 7,5-21,9 шт./ де-

рево, а на акації білій 5,9-9,6 та 8,0-15,6 шт./дере-

во відповідно. Також було вивчено відсоток 

заселеність кожної кормої рослини – з 197 дерев 

липи серцелисної клопів (імаго та личинок) було 

виявлено на 4,1-7,1% рослин, з 326 акацій 

солдатика виявлено на 1,5-4,3% дерев.  

Дуже низький процент заселеності кормових 

рослин комахами пояснюється підготовкою їх до 

зимівлі та переходом до періоду спокою. 

Викиди автомобільного транспорту, зокрема 

пил, продукти зносу шин, вихлопні гази, негативно 

впливають на навколишнє природне середовище – 

ця теза була підтверджена багато разів на різних 

обєктах живої природи і людині. Наші дослідження 

не були виключенням і свідчать про відповідний 

негативний вплив на популяції клопа-солдатика. 

Так, автомобільний потік, що перевищував 20 

машин на 10 хвилин спостережень призводив до 

зниження чисельності імаго і личинок вказаного 

виду комах. Про достовірність даного твердження 

свідчить досить високий коефіцієнт детермінації, 

що коливається в межах 0,83-0,97 (рис. 3). Це 

явище ми пов’язуємо з тим, що до певної межі 

речовини, які містяться у викидах міського 

транспорту, не мають негативного впливу на 

чисельність комах, зокрема клопів-солдатиків. Але 

з накопиченням їх критичної кількості вони 

починають обмежувати ріст популяції комах. 
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Рисунок 1. Динаміка чисельності клопа-солдатика в осінній період 2018 р. 

(вулиця Чкалова, акація біла, 1 – 29.09, 2 – 13.10, 3 – 21.10, 4 – 28.10, 5 – 04.11) 

 
Рисунок 2. Динаміка чисельності клопа-солдатика в осінній період 2018 р. 

(проспект Центральний, липа, 1 – 13.10, 2 – 21.10, 3 – 28.10, 4 – 04.11) 

 
Рисунок 3. Залежність чисельності імаго клопа-солдатика від кількості автомобілів за 

одиницю часу (вулиця Чкалова) 
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Розвиток комах, як пойкілотермних тварин, 

дуже тісно пов’язаний з температурою та 

вологістю середовища. Тому аналіз цих умов 

необхідний і найбільша увага, звичайно, 

приділяється показникам температури (середнім 

добовим) повітря, його вологості та кількості 

опадів. В результаті проведених нами 

спостережень за популяціями клопа-солдатика 

(Pyrrhocoris apterus L.), було виявлено певні 

залежності між чисельністю дорослих комах та їх 

личинок і температурою повітря (рис. 4). Так, за 

нашими даними в осінній період оптимальні 

температури повітря для харчування і підготовки 

клопів до зимівлі були в межах 16-17°C. 

 
Рисунок 4. Залежність чисельності імаго клопа-солдатика від температури повітря (вулиця 

Чкалова, 2018 р.) 

Висновки. Таким чином, чисельніть клопа-

солдатика (Pyrrhocoris apterus L.) знаходиться 

в залежності від ряду біотичних та абіотичних 

факторів. До цих факторів належать 

температура повітря, кормові рослини, а також 

викидів автомобільного транспорту. Між 

показниками та чисельністю комах встановлені 

досить тісні кореляційні звязки. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ КЛОПА-СОЛДАТИКА (Pyrrhocoris apterus L.) ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ЕКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА НИКОЛАЕВА 
Приведены результаты наблюдений за динамикой популяций клопа-солдатика под действием экологических 
факторов в условиях города Николаева. В результате проведенных исследований между численностью насекомых и 
факторами среды установлены тесные корреляционные связи. 
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Dudnik A., Kuznevich A.  
DYNAMICS OF THE NUMBER OF POPULATIONS OF THE POPULATION OF THE SOLDIER (Pyrrhocoris 
apterus L.) AFTER ECOLOGICAL FACTORS IN THE CONDITIONS OF THE MYKOLAYEV CITY 
The results of observations of the dynamics of the population of the bug of the soldier under the influence of environmental 
factors in the conditions of the city of Nikolaev are given. As a result of the research conducted, close correlation has been 
established between the number of insects and environmental factors. 
Key words: soldier bug bug, population dynamics. 
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