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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ 
СОВКОПОДІБНИХ (NOCTUOIDEA) НАПІВПРИРОДНИХ БІОТОПІВ 

ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ МІСТА ЖИТОМИР 
Проаналізовано деякі параметри екологічної структури популяцій совкоподібних 

(Noctuoidea) напівприродних біотопів приміської зони Житомира: видовий склад та 
структура домінування. Виявлено, що видова структура Noctuoidea досліджуваного 
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району є достатньо збалансованою. Розраховано індекс подібності ентомофауни (за Се-
ренсеном) та індекс домінування Бергера-Паркера для ентомофауни досліджуваних ді-
лянок. Показано, що домінуючі види є практично однаковими на обох ділянках та ста-
новлять невелику частку від загальної чисельності ентомоценозу (28,4 % і 23,3 % відпо-
відно). 

Ключові слова: совкоподібні, екологічна структура, напівприродні біотопи, 
структура домінування, домінуючі види, ентомоценоз. 

Постановка проблеми. Як відомо, згідно із законами екології, чинники 
довкілля впливають на біологічні системи сукупно через прямі, а частіше – опо-
середковані, зв'язки (Реймерс, 1990). На механізми формування напівприродних 
біотопів в останні роки впливають такі чинники, як: вилучення з обробітку ор-
них земель, істотне зменшення обсягів використання засобів захисту рослин та 
тенденції до глобального потепління клімату. За цих умов відбувається перебу-
дова напівприродних фітоасоціацій (фітоценозів перелогів, лук, пасовищ, за-
лишків природних екосистем). Перебудова фітоценозів через трофічні ланцюги 
призводить до зміни ентомоценозів цих екосистем. Так, потепління клімату оп-
тимізує для комах характеристики екологічних чинників довкілля, сприяє їх 
розмноженню та поширенню (Л.А. Макарова, Г.М. Доронина, 1998; 
В.М. Чайка, 2001; J.G. Kingsolver, 1989). Окрім цього, вилучені з обробітку орні 
землі в процесі сукцесії перетворилися у широку екологічну нішу для багатьох 
багатоїдних та деяких спеціалізованих комах-шкідників. Процес вилучення 
землі з обробітку відбувається на тлі зменшення майже в 3-5 разів обсягів що-
річних заходів із захисту рослин [2]. 

Отож, процес сукцесії, що відбувається в напівприродних біотопах, іс-
тотно впливає на екологічну структуру ентомокомплексів цих територій, знач-
ною та важливою складовою яких є надродина совкоподібні (Noctuoidea). Зба-
лансованість екологічної структури популяцій цих метеликів є одним із важли-
вих показників формування та функціонування таких екосистем. Враховуючи 
вище перелічені тенденції, стає зрозумілою актуальність досліджень екологіч-
ної структури ентомокомплексів напівприродних біотопів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зміни екологічної структу-
ри комплексів совкоподібних під впливом різних антропогенних факторів вив-
чено в роботі Y. Winiarska (1990) [4]. Відзначено, що з посиленням урбаністич-
ного пресу відбуваються зміни видового складу, чисельності, структури домі-
нування. У комплексах совок спостерігають зменшення кількості видів приб-
лизно на 30 % за умови збереження домінуючої структури та 50 %-го збільшен-
ня чисельності таких комплексів. В останні десятиліття опубліковано роботи, 
що висвітлюють особливості екології та заходи боротьби із шкідливими совка-
ми (В.Ф. Дрозда, І.О. Горбатюк, 2009; Г.П. Козак, 2007). Велика кількість робіт 
щодо вивчення видового складу, поширення на території України, особливос-
тей екології совок, належить З.Ф. Ключко [1]. Особливості динаміки чисельнос-
ті багатоїдних совок в агроценозах Харківської області наведені в робо-
ті Л.Я. Сіроус (2011). Отже, дослідження екології совкоподібних нечисленні та 
фрагментарні. Це зумовило необхідність проведення наших досліджень. 

Постановка завдання. Метою досліджень було вивчення особливостей 
екологічної структури совкоподібних (Noctuoidea) напівприродних біотопів 
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приміської зони м. Житомир. Об'єктом досліджень були популяції совкоподіб-
них (Noctuoidea) напівприродних біотопів приміської зони м. Житомир. 

Результати дослідження. Дослідження проводили протягом трьох 
польових сезонів 2011-2013 рр. у районі с. Березівка, Житомирського району, 
Житомирської області. Були вибрані дві дослідні ділянки, на яких було облад-
нано постійні пункти обліку нічних метеликів за допомогою світлової пастки. 
Як джерело світла використовували люмінесцентні лампи потужністю 100W. 
Збір комах проводили 2 рази на місяць на кожній ділянці. Комах заморювали 
етилацетатом. Визначення совкоподібних проводили відповідно до загальноп-
рийнятої міжнародної систематики (M. Fibiger, H. Hacker, 2004) [3]. 

Район зборів, що займає площу близько 5 га, знаходиться на східній око-
лиці с. Березівка, на відстані 15 км від м. Житомир. У південному напрямку на 
відстані 1,5 км проходить міжнародна траса Київ – Чоп, у цьому ж напрямку на 
відстані 3 км розташований Березівський гранітний кар'єр. Ділянка № 1 – це 
сільськогосподарські угіддя, на яких вирощують переважно городину – картопля 
(Solanum tuberosum L.), кукурудза звичайна (Zea mays L.), помідор їстівний 
(Lycopersicon esculentum Mill) , буряк звичайний (Beta vulgaris L.), морква посівна 
(Daucus sativus (Hoffm.) Roehl.), пшениця м'яка (Triticum aestivum L.), жито посів-
не (Secale cereale L.), овес звичайний (Avena sativa L.), горошок посівний (Vicia 
sativa L.), гарбуз звичайний (Cucurbita pepo L.). Ділянка №2 з початку 2000-х ро-
ків не використовується під посадку сільськогосподарських культур, на ній епі-
зодично ведеться викошування трави і випасання худоби. Таким чином, ділянка 
№1 – це типовий агроценоз, а ділянка №2 є прикладом напівприродного біотопу, 
де триває процес сукцесії. Порівняння екологічної структури популяцій совкопо-
дібних даних ділянок і є основним завданням наших досліджень. 

Насамперед проаналізували видовий склад совкоподібних досліджува-
них ділянок. Результати аналізу представлені в табл. 1. 

Табл. 1. Видовий склад популяцій совкоподібних досліджуваних ділянок 
Кількість видів Родина Підродина 

ділянка №1 домінування, % ділянка №2 домінування, % 
Noctuinae 21 60,0 27 72,7 
Condicinae 1 2,9 - 
Cuculliinae 1 2,9 1 2,7 
Heliothinae 1 2,9 2 5,4 
Acronictinae 2 5,8 - 
Eustrotiinae 1 2,9 - 

Plusiinae 3 8,7 3 8,1 
Scoliopteryginae 1 2,9 - 

Condicinae 1 2,9 - 
Amphipyrinae - 1 2,7 

Noctuidae 

Dilobinae - 1 2,7 
Notodontidae Pygaerinae 1 2,9 - 

Hypeninae 2 5,8 1 2,7 Erebidae 
Erebinae - 1 2,7 

Всього видів 35  37 
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Як видно з табл. 1, кількість виявлених видів незначно переважає на ді-
лянці №2. На обох ділянках за кількістю видів домінуючою є підродина Noctui-
nae (60 % і 72,7 % видів відповідно), субдомінуючою є підродина Plusiinae 
(8,7 % і 8,1 % видів відповідно). На ділянці №1 були виявлені представники 
3 родин і 11 підродин, на ділянці №2 – представники 2 родин і 8 підродин. 

Окрім цього, для досліджуваних ділянок розрахували індекс подібності 
ентомофауни (за Серенсеном) Qs за формулою 

2
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де: j – кількість загальних видів на ділянках, що порівнюються; a – кількість ви-
дів на ділянці №1; b – кількість видів на ділянці №2. 

Кількість загальних видів на ділянках, що порівнюються, становила 19, 
кількість видів на ділянці №1 дорівнює 35, а на ділянці №2-37. Таким чином, 
індекс подібності ентомофауни (за Серенсоном) дорівнює 52,8 %. 

Отже, аналіз видового складу популяцій Noctuoidea досліджуваних діля-
нок свідчить про приблизно однакову видову різноманітність фауни цих мете-
ликів. Водночас, значення індексу подібності (52,8 %) свідчить про те, що лише 
приблизно половина виявлених видів є спільною для обох ділянок, незважаючи 
на те, що вони розташовані на відносно невеликій відстані одна від одної 
(1,5 км). Цей факт може свідчити про те, що майже 10-річне вилучення зі 
сільськогосподарського користування ділянки №2 призвело до істотних змін 
фітоценозу цієї ділянки, що веде до трансформації ентомокомплексу совкопо-
дібних даної ділянки. 

Наступним етапом роботи був розгляд структури домінування в ентомо-
комплексах Noctuoidea досліджуваних ділянок. Дані про це наведені в табл. 2. 

Кількість особин наводиться за результатами ловів у 2013 р. Як видно з 
цієї таблиці на ділянці №1 домінантним видом є Вусатка хмелева (Hypena 
rostralis L.) (6,8 %), субдомінантними видами є Совка гамма (Autographa gam-
ma L.) (6,0 %), а також Совка оклична (Agrotis exclamationis L.), Совка смугаста 
бліда (Mythimna pallens L.) та Совка бавовникова (Helicoverpa arminera Hubner) 
(5,2 %). 

На ділянці №2 домінантним видом є Совка гамма (Autographa gamma L.) 
(7,1 %), а субдомінантними – Совка оклична (Agrotis exclamationis L.), Совка 
бавовникова (Helicoverpa arminera Hubner) та Совка смугаста бліда (Mythimna 
pallens L.) (5,4 %). Структура домінування на обох ділянках є достатньо збалан-
сованою, тобто домінуючі види становлять невелику частку від загальної чи-
сельності ентомоценозу (28,4 % і 23,3 % відповідно). Окрім цього, домінуючі 
види є однаковими на обох ділянках, за виключенням Вусатки хмелевої, що до-
мінує на ділянці №1. 

Важливими моментом є те, що всі види-домінанти, за виключенням Сов-
ки гамми, є або небезпечними шкідниками культурних рослин, які масово роз-
множуються в Україні, або звичайними шкідниками культурних рослин. Якщо 
врахувати той факт, що на вилучених із сільськогосподарського користування 
землях значно розширюється екологічна ніша для таких комах, то на цей факт 
варто звернути особливу увагу. 
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Табл. 2. Структура домінування в ентомокомплексах совкоподібних 
досліджуваних ділянок

Ділянка №1 Ділянка №2 

Вид 
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Совка оклична (Agrotis exclamationis L.) 6 5,2 6 5,4 
Совка бавовникова (Helicoverpa arminera Hubner) 6 5,2 6 5,4 
Совка капустяна (Mamestra brassicae L.) 4 3,4 - - 
Совка зубчаста (Hada plebeja L.) 3 2,6 - - 
Подвійка синьоголова (Diloba caeruleocephala L.) 5 4,3 5 4,5 
Совка золотиста малинова (Xanthia icteritia Hufnagel) 4 3,4 - - 
Amphipoea oculacea L. 3 2,6 - - 
Совка озима (Agrotis segetum [Denis& Schiffermuller]) 5 4,3 5 4,5 
Вусатка хмелева (Hypena rostralis L.) 8 6,8 - - 
Совка гамма (Autographa gamma L.) 7 6,0 8 7,1 
Металовидка стенохрізіс (Diachrysia stenochrysis Warren) 5 4,3 4 3,6 
Совка лутинова велика (Trachea atriplisis L.) 5 4,3 5 4,5 
Совка смугаста бліда (Mythimna pallens L.) 6 5,2 6 5,4 
Стрічкарка вербова (Catocala electa Vieweg) - - 5 4,5 
Всього, особин 116 112 

Окрім цього, для досліджуваних ентомокомплексів розрахували індекс 
домінування Бергера-Паркера d за формулою 

(max)N
d

N
= , 

де N(max) – чисельність домінуючого виду; N – загальна чисельність ентомоком-
плексу. Результати розрахунків наведені в табл. 3. 

Табл. 3. Значення індексу домінування Бергера-Паркера на досліджуваних ділянках 
Ділянки N(max) N d 
№1 8 116 0,068 
№2 8 112 0,071 

Як видно з табл. 3, величини індексу домінування Бергера-Паркера нез-
начно відрізняються на досліджуваних ділянках та приймають відносно невели-
кі значення. Це ще раз доводить той факт, що структура домінування досліджу-
ваних ентомоценозів є достатньо збалансованою. 

Висновки: 
1.Видова структура Noctuoidea досліджуваного району є достатньо збалансо-
ваною.

2.Кількість виявлених видів незначно переважає на ділянці №2. На обох ді-
лянках за кількістю видів домінуючою є підродина Noctuinae (60 % і 72,7 %
видів відповідно), субдомінуючою є підродина Plusiinae (8,7 % і 8,1 % ви-
дів відповідно).

3.Значення індексу подібності (52,8 %) свідчить про те, що лише приблизно
половина виявлених видів є спільною для обох ділянок, незважаючи на те,
що вони розташовані на відносно невеликій відстані одна від одної (1,5 км).
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4.Структура домінування на обох ділянках є достатньо збалансованою, тобто
домінуючі види становлять невелику частку від загальної чисельності енто-
моценозу (28,4 % і 23,3 % відповідно).

5.Усі види-домінанти, за виключенням Совки гамми, є або небезпечними
шкідниками культурних рослин, які масово розмножуються в Україні, або
звичайними шкідниками культурних рослин.
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Ковтун Т.И. Особенности экологической структуры популяций сов-
кообразных (Noctuoidea) полуприродных биотопов пригородной зоны горо-
да Житомир

Проанализированы некоторые параметры экологической структуры популяций 
совкообразных (Noctuoidea) полуприродных биотопов пригородной зоны Житомира: 
видовой состав и структура доминирования. Выявлено, что видовая структура Noctuo-
idea исследуемого района является достаточно сбалансированной. Рассчитаны индекс 
сходства энтомокомплексов (по Серенсену) и индекс доминирования Бергера-Паркера 
для энтомофауны исследуемых участков. Показано, что доминирующие виды практи-
чески одинаковы на обоих участках и составляют небольшую часть от общей числен-
ности энтомоценоза (28,4 % и 23, 3 % соответственно). 

Ключевые слова: совкообразные, экологическая структура, полуприродные би-
отопы, структура доминирования, доминирующие виды, энтомоценоз. 

Kovtun T.І. Features of the ecological structure of noctuid moth populati-
ons (Noctuoidea) of seminatural biotope оf Zhytomyr suburbs 

Some parameters of environmental population structure of noctuid moth (Noctuoidea) 
of semi-natural biotopes оf Zhytomyr suburbs such as species composition and dominance 
structure have been analyzed. It has been detected that the species structure of Noctuoidea 
study area is sufficiently balanced. The index of similarity of entomofauna (by Serensen) and 
Berger – Parker index of dominance for entomofauna of areas that were studied are calcula-
ted. It is shown that the dominant species are practically identical in both areas and constitute 
to a small fraction of the total entomocoenosis (28.4 % and 23.3 % respectively).  

Keywords: noctuid moth, ecological structure, seminatural biotope, the structure of do-
mination, dominant species, entomocoenosis. 




