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Постановка проблеми. Стовбурові шкідники 

останнім часом стали серйозною проблемою хвой-
них деревостанів Європи. У різних регіонах поши-
рилися процеси всихання соснових лісів під впли-
вом комплексу стовбурових шкідників.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
Україні стовбуровим шкідникам присвячено досить 
мало публікацій [1] не став винятком і степовий 
регіон. Наукові дослідження з вивчення шкідливої 
ентомофауни, в тому числі і стовбурових шкідників, 
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у штучних соснових насадженнях на Олешківських 
пісках проводили Ромашко І.С. і Сергеєв Л.А. (1955 
р.) [2], Склярова З.О. та Тарасенко І.М. (1973 р.) 
[3]. Останнім часом цій темі присвячено ряд робіт 
Михайлова В.О., і Назаренка С.В. [4 - 6]. В публіка-
ції Гудим А.А. і Шешурак П.М., яка є першим зве-
денням фауни твердокрилих НПП “Олешківські 
піски”, з 299 видів вказано лише 4 види які є стов-
буровими шкідниками сосни [7]. 

Висвітлення шкодочинності різних видів ксило-
фагів у соснових насадженнях на Олешківських 
пісках у сучасний період, у згаданих наукових ро-
ботах відсутня. 

Мета. Встановити видовий склад стовбурових 
шкідників у середньовікових і старших насаджень 
звичайної (Pinus sylvestris) та кримської (Pinus 
nigra subsp. pallasiana) сосни на Олешківських 
пісках з урахуванням шкодочинності цих комах. 

Матеріали та методика досліджень. Дослі-
дження проводились у 2012 - 2018 рр. у соснових 
деревостанах, що зростають на Олешківських 
пісках (ДП “Великокопанівське лісомисливське 
господарство”, ДП “Голопристанське лісомислив-
ське господарство”, ДП “Збур'ївське лісомисливсь-
ке господарство”, ДП “Каховське лісове господарс-
тво” та ДП “Олешківське лісомисливське господар-
ство”) при цьому використовували загальноприй-
няті методики збору: обстеження дерев на тимча-
сових пробних площах; обстеження пнів; ентомо-
логічний аналіз заготовленої деревини; огляд 
порубочних залишків. Імаго відловлювали на пове-
рхні кори та під нею, а також використовували 

методи струшування з гілок, косіння ентомологіч-
ним сачком по гілках [8-10]. 

Категорію санітарного стану дерев визначали 
згідно із “Санітарними правилами в лісах України”: 
І – зовнішньо здорові; ІІ – ослаблені; ІІІ – сильно 
ослаблені; IV – всихаючи; V – сухостій поточного 
року; VI – сухостій минулих років [11]. 

Результати досліджень. У насадженнях сере-
днього віку і старших виявлено 30 видів стовбуро-
вих комах – 29 представників ряду твердокрилі 
(Coleoptera) і 1 представник ряду перетинчасток-
рилі (Hymenoptera) – рогохвіст хвойний (Sirex gigas 
L.: Siricidae). 

Рогохвіст хвойний заселяє лише дерева свіжого 
та старого сухостою у районі товстої та перехідної 
кори, у регіоні трапляється зрідка.  

За таксономічним розподілом твердокрилі сто-
вбурові шкідники насаджень середнього віку і ста-
рших належать до родин златки (Buprestidae) (6 
видів, або 20 %), вусачі (Cerambycidae) (11 видів, 
або 36,7 %), довгоносики (Curculionidae) (3 види, 
або 10 %) та короїди (Scolytidae) (9 видів, або 
30 %). 

Дещо ослаблені дерева можуть заселяти лише 
синя соснова златка, великий сосновий лубоїд і 
стовбуровий смолюх (табл. 1). Водночас стовбуро-
вий смолюх у регіоні виявлений зрідка. Найбільш 
небезпечними для насаджень стовбуровими шкід-
никами залишаються синя соснова златка та вели-
кий сосновий лубоїд, які заселяють дерева в райо-
ні товстої й перехідної кори. 

 
Таблиця 1 – Поширеність твердокрилих стовбурових комах на деревах сосни різних категорій 

санітарного стану 

Вид 
Дерева за категоріями санітарного стану та ділянки стовбура 

за товщиною кори 
здорові 
(І – ІІ) 

сильно ослаблені та 
всихаючі (ІІІ – IV) загиблі (V – VІ) 

1 2 3 4 
Родина Buprestidae 

Anthaxia quadripunctata L. Златка чо-
тирикрапкова – Тонка Тонка 

Phaenops cyanea F. 
Златка синя соснова 

Товста й пере-
хідна Товста й перехідна Товста й перехідна 

Melanophila acuminata Deg. Златка 
згарищ – Товста й перехідна Товста й перехідна 

Chrysobothris chrysostigma L. Златка 
ребриста бронзова – Товста й перехідна Товста й перехідна 
Buprestis mariana L. 

Златка пнева соснова – – Товста й перехідна 
Ancylocheira novemmaculata L. плями-

ста хвойна златка – Товста й перехідна Товста й перехідна 
Buprestis mariana L. 

Златка пнева соснова – – Товста й перехідна 
Ancylocheira novemmaculata L. плями-

ста хвойна златка – Товста й перехідна Товста й перехідна 
Родина Cerambycidae 

Rhagium inquisitor L. 
Рагій ребристий – – Товста й перехідна 

Spondylis buprestoides L. Вусач коре-
невий коротковусий – – Товста 
Hylotrupes bajulus L. 

Вусач чорний домовий – – Товста й перехідна 
Callidium violaceum L. 

Вусач фіолетовий плоский – – Тонка 
Monochamus galloprovincialis Oliv. 

Вусач бронзовий (чорний) сосновий – Весь стовбур Весь стовбур 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

Acanthocinus aedilis L. 
Вусач сірий довговусий – Товста й перехідна Товста й перехідна 
Acanthocinus griseus F. 

Вусач малий сірий довговусий – Перехідна й тонка Тонка й перехідна 
Arhopalus rusticus L. 

Вусач бурий сосновий – Товста Товста 
Arhopalus tristis F. 
Кріоцефал бурий – Товста Товста 

Pogonocherus fasciculatus Deg. Вусач 
сосновий вершинний – Тонка Тонка 

Tetropium castaneum L. Вусач блиску-
чогрудий ялиновий – Перехідна Пере-хідна 

Родина Curculionidae 
Pissodes notatus F. 
Смолюх крапковий – Перехідна – 

Pissodes pini L. 
Смолюх стовбурний Товста – – 

Pissodes piniphilus Hbst. Смолюх сос-
новий жердинний – Тонка й перехідна – 

Родина Scolytidae 
Tomicus piniperda L. 

Лубоїд сосновий великий 
Товста й пере-

хідна Товста й перехідна Товста й перехідна 
Tomicus minor Hart. 

Лубоїд сосновий малий – Тонка Тонка 
Ips sexdenatus Boern. 
Короїд шестизубий – Товста й перехідна Товста й перехідна 
Ips acuminatus Gyll. 
Короїд вершинний – Тонка Тонка 

Pityogenes bidentatus Hbst. Короїд 
двозубий – Тонка Тонка 

Pityogenes bistridentatus Eich. 
Короїд зубчастий – – Тонка й перехідна 

Carphoborus minimus F. 
Лубоїд малий степовий – – Тонка й перехідна 

Orthotomicus proximus Eichh. Короїд 
сушняків – Тонка й перехідна Тонка й перехідна 

Orthotomicus suturalis Gyll. Короїд 
згарищ – Тонка й перехідна Тонка й перехідна 

 
Великий сосновий лубоїд додатково ослаблює 

дерева при живленні імаго у кронах, спричиняючи 
так звану "стрижку пагонів", а потім заселяє ослаб-
лені внаслідок цього дерева. 

Синя соснова златка є небезпечною як для жи-
вих дерев, так і для лісоматеріалів. 

Лише в деревах сухостою виявляються 10 ви-
дів стовбурових комах – вони не є небезпечними 
для життєздатних дерев і не є шкідниками лісу 
(див. табл. 1). 

Златка пнева соснова заселяє пні та корені й не 
є небезпечною для лісоматеріалів, а навпаки, 
сприяє руйнуванню пнів. 

Більшість представлених у регіоні короїдів за-
селяють переважно тонкі гілки і також не є небез-
печними для лісоматеріалів. 

Для лісоматеріалів можуть бути небезпечними 
ребристий рагій, вусач кореневий коротковусий і 
чорний домовий вусач (див. табл. 1). 

Златка чотирикрапкова та вусач сосновий вер-
шинний заселяють лише гілки та ділянки стовбура 
із тонкою корою (див. табл. 1). За великої щільності 
їх популяцій ослаблення дерев може прискорюва-
тися, але у сухостійних деревах вони відіграють 

позитивну роль, сприяючи руйнуванню деревини.  
Вусач малий сірий довговусий, короїд сушняків 

і короїд згарищ заселяють гілки й ділянки стовбурів 
із перехідною й товстою корою (див. табл. 1). Вони 
можуть прискорювати відпад сильно ослаблених 
дерев, але не завдають помітної шкоди лісомате-
ріалам. Винятком може бути вусач малий сірий 
довговусий, в якого лялечкові колисочки самок 
розміщуються у деревині, але зазвичай ці частини 
стовбурів вилучаються при їх розпилюванні. 

Доволі небезпечними є комахи, які можуть од-
ночасно заселяти ділянки стовбурів із тонкою, 
перехідною й товстою корою. Вони представлені 
чотирма видами (див. табл. 1). Короїд двозубий 
трапляється зрідка. Короїд верхівковий і малий 
сосновий лубоїд переважно заселяють частини 
дерев із тонкою корою, але зрубані дерева засе-
ляють по всій поверхні стовбурів. До того ж жуки 
малого соснового лубоїда, як і великого соснового 
лубоїда, здійснюють додаткове живлення у кронах 
порівняно здорових дерев, тим самим їх ослаблю-
ючи, а потім заселяючи. 

Чорний сосновий вусач також може здійснюва-
ти додаткове живлення у кронах корою гілок, що 



Селекція, насінництво 
 

103 

призводить до ослаблення дерев унаслідок обла-
мування таких гілок або проникнення збудників 
хвороб у рани. Зростання чисельності популяцій 
цього виду у регіоні спричинено заселенням ним 
зрубаних дерев і лісосічних залишків. За умов 
швидкого висихання субстрату розвиток особин 
цього виду подовжується на декілька років.  

Два види роду Arhopalus заселяють окоренкову 
частину стовбурів сильно ослаблених дерев і та-
кож можуть бути небезпечними для лісоматеріалів.  

Вусач блискучогрудий ялиновий заселяє ділян-
ки стовбура із перехідною корою. У Поліссі він є 
небезпечним шкідником ялини, а у Нижньодніпров’ї 
виявлений поодиноко.  

Види, що заселяють ділянки стовбурів із товс-
тою й перехідною корою, включають два види 
златок (Melanophіla acumіnata златка згарищ та 
Ancylocheіra novemmaculata плямиста хвойна 
златка), сірого довговусого вусача та шестизубчас-
того короїда (див. табл. 1). 

Шкідливість зазначених видів златок не дове-
дено, а сірий довговусий вусач навіть може бути 
корисним, коли його личинки поїдають личинок 
соснових лубоїдів або шестизубчастого короїда та 
руйнують їхні ходи. 

Шестизубчастий короїд часто розмножується у 
деревах, частково пошкоджених вогнем, спричи-
няючи їх додаткове ослаблення. 

Висновки. Стовбурові комахи у середньовіко-
вих і старших соснових насадженнях на Олешків-
ських пісках включають 1 представника ряду 
Hymenoptera і 29 – Coleoptera. З останніх 6 видів 
златок, 11 – вусачів, 3 – довгоносиків, 9 – короїдів. 

Дещо ослаблені дерева можуть заселяти лише 
синя соснова златка (Phaenops cyanea F.), великий 
сосновий лубоїд (Tomicus piniperda L.) і стовбуро-
вий смолюх (Pissodes pini L.), причому останній 
вид у регіоні виявлений зрідка. Великий сосновий 
лубоїд додатково ослаблює дерева при живленні 
імаго у кронах, спричиняючи так звану "стрижку 
пагонів", а потім заселяє ослаблені внаслідок цьо-
го дерева. Синя соснова златка є небезпечною як 
для живих дерев, так і для лісоматеріалів. 
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Постановка проблеми. Фотосинтез – основ-

ний і важливий процес життєдіяльності рослин. 
Підвищення врожайності сільськогосподарських 
культур відбувається за рахунок поліпшення умов 
інтенсивності й ефективності фотосинтезу [1–3], в 
якому першочергове значення відіграє наростання 
площі листкової поверхні та накопичення нею 
органічної речовини [4–6]. Регулювання площі 
листкового апарату рослин може бути досягнуто 
створенням оптимальних умов вирощування. Вод-
ночас фотосинтетичний апарат рослин чутливий 
до дії різних чинників, тому строки сівби, сумісне 
застосування хімічних і біологічних препаратів 
може мати істотний вплив на формування його 
розмірів [7–10]. Зважаючи на це, доцільно було б 
встановити вплив строків сівби, застосування 
препаратів різної фізіологічної дії на формування 
фотосинтетичного апарату рослин ячменю ярого й 
озимого. 

Формування високого врожаю зерна є резуль-
татом фотосинтезу, в процесі якого з простих ре-
човин утворюються багаті енергією складні та 
різноманітні за хімічним складом органічні сполуки. 
Як відомо, одним із найбільш динамічних показни-
ків фотосинтетичної діяльності рослин є площа 
листкової поверхні. Потужність асиміляційного 

апарату і тривалість його роботи є вирішальними 
факторами продуктивності фотосинтезу, які визна-
чають розміри врожаю та якість зернової продукції 
[11–14]. 

Врожайність рослин передусім визначається 
розмірами та продуктивністю фотосинтетичного 
апарату, який у процесі росту й розвитку рослин 
має якомога швидше досягати оптимального пока-
зника. Одним із факторів, що регулює величину 
площі асиміляційної поверхні, є режим живлення 
рослин. Тому в період вегетації культури необхідно 
створювати найсприятливіші умови живлення для 
формування рослинами оптимальної площі лист-
кового апарату й ефективної фотосинтетичної 
діяльності, тобто однією з можливостей збільшен-
ня продуктивності культури є удосконалення агро-
технологічних заходів, зокрема умов живлення 
[15]. 

Вирішення продовольчої проблеми та покра-
щення добробуту населення України значною 
мірою залежить від розвитку сільського господарс-
тва, зростання його ефективності. В основі форму-
вання високих урожаїв, окрім генетичного потенці-
алу рослин, лежить технологія їх вирощування. 
Відомо, що агротехнічні прийоми вирощування 
сільськогосподарських культур, в т. ч. і ячменю 


