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ВПЛИВ ПОТЕПЛІННЯ НА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН  
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Проаналізовано проблеми розвитку екологічної ситуації в агросфері в 
зв'язку з глобальною зміною клімату. Наведено багаторічну динаміку 
фітосанітарного стану агроценозів України. 
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Проанализировано проблему развития экологической ситуации в агро-
сфере в связи с глобальным потеплением климата. Наведена динамика 
фитосанитарной ситуации агроценозов Украины. 
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The problem of development of ecological situation is analysed in an 
agrosfere in connection with a global rise in temperature of climate. The 
dynamics of fitosanitarnoy situation of agrocenozov Ukraine is pointed. 
 
Keywords: rise in temperature of climate, agroekosistems, fitosanitarniy 
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Проблема розвитку екологічної ситуації в агросфері [1-6] в зв’язку з 
глобальною зміною клімату зумовила мету досліджень – здійснення порівня-
льного аналізу динаміки агрометеорологічних чинників та стану популяцій 

основних шкідників сільськогосподарських культур в Україні за останні 
десятиріччя. 
Динаміка кліматичних умов України. Клімат України значною мірою фо-

рмується під впливом глобального клімату і на сьогодні характеризується 

потеплінням, що супроводжується деякою зміною температурного режиму, 

зволоження та збільшення частоти кліматичних аномалій, що пов’язано зі 
змінами атмосферної циркуляції у всьому Євроатлантичному регіоні, які й 

зумовлюють посилення впливу Атлантики на погоду в нашій країні. В 

останнє десятиріччя відбулося зміщення на схід (до 20°) Сибірського та 
Азорського максимумів, що супроводжувалось зростанням ймовірності фо-
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рмування позитивних аномалій температури повітря в Україні взимку. 

Найінтенсивніше потепління клімату в Україні простежується з 1988– 

1989 рр.: останнє десятиріччя XX ст. за 100 років метеорологічних спостере-

жень було найтеплішим. У зоні Лісостепу стійке підвищення середньої те-
мператури теплого періоду (квітень – жовтень) щодо норми розпочалось із 
десятиліття 1971–1981 рр. За різні періоди спостережень – за 1961–                

1990 рр. (кліматологічна норма, що характеризує сучасний клімат) та за 
останніх 15 років (період найінтенсивнішого потепління) з’ясовано, що се-
редня річна температура повітря, як головна характеристика глобального 

потепління, порівняно з нормою за 15 років вже зросла на 0,4-0,7°С. 

Підвищення температури повітря призвело до зміни в розвитку природ-

них процесів – часу формування й руйнування снігового покриву (окреми-

ми роками відбувається раніше середніх дат, але він рідко зберігається 

впродовж зими або ж не утворюється зовсім), настання м’яко-пластичного 

стану ґрунту, переходу середньодобових температур через певні межі (0, 5, 

10, 15°С), тобто – до зміни тривалості сезонів року і, відповідно, – розвитку 

сільськогосподарських культур, шкідників та хвороб. 

Після 1971 року відбувалось постійне пом'якшення зим: повільніше до 

1990 року та стрімкіше – до 2000 року. За зменшення кількості опадів у зи-

мові місяці та випадання рідких опадів зменшилася висота снігового покри-

ву на 5-15 см, відбулося значне зменшення глибини промерзання ґрунту – до 

20-50 см (від 100-150 см). Позитивна аномалія у десятиріччя 1991–2000 рр. 

досягла 80-100°С, тривалість зимового періоду скоротилась майже на місяць. 
За 100-річний період у лісостеповій зоні відбулося зниження суворості зими 

(річна сума всіх від’ємних середніх добових температур повітря зими) бі-
льше, ніж на 100°. Таким чином, у сучасному кліматі в Лісостепу перева-
жають м'які теплі та малосніжні зими. 

Після 1988 р. стійкий перехід температури повітря навесні через 0°С відбу-

вається в середньому на 15-20 днів раніше, в окремі роки – екстремально рано 

(на 20-60 днів раніше). Початок весни (перехід середньодобової температури 

повітря через плюс 5° та плюс 10°) також став більш раннім – в середньому на 
2-7 днів. Однак дати початку активної вегетації рослинності (перехід середніх 

добових температур повітря через +5°С) змінилися менше, що свідчить про 

подовження періоду між датами переходу через 0 та 5° навесні (подовження 
періоду «передвесіння»). Перехід добових температур повітря через +10° в се-
редньому спостерігається на 7 днів раніше. У лісостепових областях у літній 

період збільшилася повторюваність та тривалість високих і екстремально ви-

соких температур повітря (понад +25-30°С та +35°С) та тривалість періодів з ви-

сокими температурами. 

Відомо, що підвищення середньої річної температури повітря на ГС зумов-
лює збільшення тривалості вегетаційного періоду до 10 днів і зростання тепло 

забезпеченості території. Те, що рослинність вже відреагувала на ці зміни, підт-
верджується результатами агрометеорологічних спостережень та даними супут-
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никових вимірювань вегетаційного індексу, які показують: в період з 1981 

по 2005 роки тривалість вегетаційного періоду відчутно збільшилась. Останніми 

роками спостерігається надзвичайно раннє відновлення вегетації зимуючих 

культур, а підвищений або близький до норми температурний режим упродовж 

весняних та літніх місяців зумовлює прискорений розвиток зернових культур – 

у фазовому розвитку спостерігається випередження в середньому на 7-15 днів. 
За збереження цих тенденцій змін клімату можна прогнозувати, що 

вже у перших два десятиліття XXI ст. підвищення температури повітря мо-

же відбутися в усі сезони та місяці року. Разом з тим збережеться ймовір-

ність екстремально холодних періодів, місяців, сезонів. Упродовж XXI ст. 
передбачається деяке зменшення різниці температурного режиму між сезо-

нами року, що буде найвідчутнішим у північних районах Лісостепу. 

Багаторічна динаміка фітосанітарного стану агроценозів України. Як 

було зазначено вище, найінтенсивніше потепління клімату в нашій країні 
простежується з 1988–1989 років. Слід нагадати, що в першій половині 90 ро-

ків XX ст. відбулась дестабілізація фітосанітарного стану агроценозів, який 

сформувався впродовж попередніх десятиріч — багаторічні середні показники 

чисельності основних комах-шкідників збільшились в 1,5-2 рази [7-9]. Такий 

стан добре пояснювався перебудовою системи землекористування, що відбу-

лася в країні. Починаючи з 1990 р., в Україні, за різними оцінками, було ви-

лучено з обробітку від 5 до 8,5 млн. га орної землі, що в процесі сукцесії пе-
ретворилася на широку екологічну нішу для багатьох багатоїдних та деяких 

спеціалізованих комах-шкідників. Процес вилучення землі з обробітку відбу-

вався на тлі зменшення майже в 3-5 разів обсягів щорічних заходів із захисту 

рослин за умов, коли у 1995-1996 рр. спостерігався екстремум в зоні мінімуму 

між 22 та 23 циклами сонячної активності та тенденція до глобального потеп-

ління клімату, що становило за останніх 20 років майже 0,4°С. Відомо, що пе-
ріоди мінімуму в активності Сонця пов'язані зі спалахами масового розмно-

ження багатоїдних шкідників. Потепління клімату оптимізує характеристики 

екологічних чинників довкілля для комах, сприяє їх розмноженню та поши-

ренню [1]. Саме такі процеси і відбулися в Україні: після тривалої депресії 
(майже 70 років) було зареєстровано спалах масового розмноження саранових, 

збільшились популяції озимої совки, лучного метелика та інших фітофагів 

[2]. Аналіз багаторічних результатів моніторингу агросфери, який з           
1996 р. виконує лабораторія прогнозів ІЗР УААН за даними Головдержзахисту, 

свідчить, що до 2003 р. показники чисельності та поширення основних шкід-

ників сільськогосподарських культур невпинно рік у рік збільшувались. Це 
тривало до 2004 р., коли після екстремальних умов перезимівлі 2003/04 рр. від-

булася часткова стабілізація середніх показників чисельності популяцій таких 

спеціалізованих шкідників, як клоп шкідлива черепашка, звичайний буряко-

вий довгоносик тощо (для деяких видів показники максимальної чисельності 
в місцях екологічного оптимуму продовжують збільшуватись). На цьому тлі 
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чисельність дротяників та несправжніх дротяників, озимої совки, інших видів 
комах-геобіонтів продовжує зростати, незважаючи на стабілізацію обсягів за-
ходів із захисту рослин. Так, аналізуючи динаміку чисельності дротяників та 
несправжніх дротяників в Україні, виявили, що потепління та істотне (в 3-          

5 разів порівняно з 1989 р.) зменшення обсягів із захисту рослин діють на 
комах сукупно і сприяють зростанню показників чисельності та заселених 

площ. 

У той же час на чисельність популяцій комах більш жорстко впливає потеп-

ління, ніж захист рослин [3]. Такий висновок підтверджено аналізом динаміки 

популяцій основних шкідників озимої пшениці – щорічні втрати урожаю ози-

мої пшениці мають тісний кореляційний зв'язок (г = 0,73) із показниками по-

тепління та помітний зв'язок (г = 0,68) – з обсягами застосування засобів захис-
ту рослин. Тобто екологічні чинники різної природи впливають на комах су-

купно, тому однозначно визначити роль кожного з них за нетривалий історич-

ний період дуже проблематично. На даному етапі досліджень впливу зміни 

клімату на шкодочинність фітофагів на озимині в Лісостепу України можна 
дійти висновку, що за останніх 10 років потепління могло відбитися на видо-

вій структурі ентомокомплексу – через збільшення чисельності і шкодочиннос-
ті опомізи, клопів-черепашок, пшеничної мухи, пшеничного трипса, хлібних 

жуків та зменшення – злакових попелиць, комплексу злакових мух. Так, чи-

сельність пшеничної мухи в фазу "сходи – кущіння" щорічно більше ніж утроє 
перевищує пороговий рівень [4-6]. 

Таким чином, зміни клімату вже понад 10 років віддзеркалюються у фі-
тосанітарному стані агроценозів України, що невпинно погіршується, і цей 

процес триватиме. Оскільки реакції біологічних систем на зовнішні впливи 

не лінійні, слід очікувати істотних екологічних криз в агросфері. 
Перед аграрною наукою постало надзвичайно складне завдання: досліди-

ти агроекологічні ефекти, зумовлені потеплінням, та обґрунтувати заходи 

адаптації агросфери. 

Прогноз динаміки фітосанітарного стану в умовах змін клімату. 

Впродовж  останніх років зміни клімату в Україні проявились через вирівню-

вання температурного поля по території країни, підвищення середньої річної 
температури та тенденцію до зростання зволоження. За збереження цих тен-

денцій слід очікувати істотної загрози загальному різноманіттю ентомофауни 

агросфери. Сучасні оцінки рівня глобального різноманіття комах сягають від 

4,9 до 100 млн видів, при цьому на комах припадає від 53 до 75% видів біо-

ти, їх сумарна біомаса перевищує біомасу всіх інших тварин. У наземних еко-

системах комахам належить домінуюча роль в кругообігу речовини, енергії й 

інформації [7]. Стабільність різноманіття комах підтримується за рахунок ря-
сності екологічних ніш, що зумовлює різноманіття стацій, мікрокліматичних 

умов, різноманіття фітоценозів тощо. В екосистемі первинною та найуразли-

вішою щодо абіотичних чинників ланкою є фітоценози – рослини чутливіші до 

кліматичних чинників, ніж тварини, які завдяки адаптивній поведінці здатні 
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підтримувати екологічний оптимум при флуктуації гідротермічних умов. За 
змін клімату (мікроклімату) відбудеться перебудова напівприродних фітоасоці-
ацій (фітоценозів перелогів, лук, пасовищ, залишків природних екосистем). 

Так, на залишках напівприродних екосистем Лісостепу впродовж останніх     

20 років спостерігається поступове витіснення аборигенних видів рослин ви-

дами, характерними для степової зони [8]. Перебудова фітоценозів через тро-

фічні ланцюги призведе до зміни ентомоценозів; багато видів комах можуть 
взагалі зникнути в зв'язку зі втратою екологічної ніші. 

В агроценозах за змін клімату перебудова системи "культурна рослина – 

комахи-фітофаги" відбуватиметься за змін продуктивності, фізіологічного 

стану та фенології організмів. Дисбаланс у системі фенологічних та біохімі-
чних коадаптацій комах до харчової рослини також призведе до перебудови 

існуючих ентомокомплексів. 

Зниження екологічної стабільності агроекосистем насамперед проявля-

тиметься через погіршення фітосанітарного стану. Останнє може відбутися 
за наступних вірогідних механізмів: 

1. Зміна зон шкодочинності комах-фітофагів. В агроценозах за потепління й 

вирівнювання температурного поля відбуватимуться зміни в просторовому 

розподілі щільності популяцій домінуючих комах-фітофагів. Зони екологіч-

ного оптимуму різних видів розширюватимуться на північ, що в свою чергу 

призведе до перебудови видової структури домінуючих ентомокомплексів та 
збільшення потенційних втрат врожаю. Такі процеси вже відбуваються в Лі-
состепу. Яскравий приклад – істотне зростання чисельності та шкодочиннос-
ті клопа черепашки та пшеничної мухи в Лісостепу. 

2. Збільшення генерацій полівольтинних видів комах.  Полівольтинні види 
комах-шкідників (попелиці, совки, листокрутки, інші) здатні збільшити свою 
шкодочинність за поширення зон шкодочинності на північ та поступового 
збільшення кількості генерацій у зв'язку з подовженням сезону вегетації. Та-
кі реакції зумовлені генетичним поліморфізмом природних популяцій комах. 
Зміни клімату через природний добір призведуть до перебудови   екологічної   
структури географічних популяцій. Наприклад, у совок та інших лускокрилих, 
у яких кількість генерацій пов'язана з сумою ефективних температур, за потеп-
ління факультативні генерації перетворяться на облігатні. 

3. Ґрунтові шкідники.  Ґрунтові шкідники, яких об'єднують спільні риси 
біології, головною з яких є багаторічний цикл розвитку генерації у ґрунті, 
що вповільнює обмін генами між географічними популяціями і, як під-
сумок, – швидкість пристосування до нової агрокліматичної ситуації, за-
вдяки адаптивному потенціалу в умовах зниження суворості зими та подо-
вження сезону вегетації впродовж останніх 20 років постійно збільшували 
площі заселення та чисельність. За подальшого  потепління ця тенденція 
має змінитися депресією в місцях існуючого  екологічного  оптимуму та 
поширенням шкідників на північ. Така депресія буде зумовлена обме-
женнями спроможності геобіонтів підтримувати екологічний оптимум та 
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швидко  адаптуватися до  фізико-хімічних характеристик ґрунту в нових 
місцях мешкання. 

4. Спеціалізовані шкідники польових культур. У спеціалізованих шкідників 
польових культур відбуватимуться зональні перебудови домінуючих енто-
мокомплексів, подальше поширення на північ та збільшення чисельності 
домінуючих комах-шкідників. Комплексна шкодочинність зростатиме, осо-
бливо – в посушливі роки. 

Багатоїдні шкідники (лучний метелик, саранові тощо). Зміна агроеколо-
гічних умов за глобального потепління призведе до зростання вірогідності 
надзвичайних ситуацій в агросфері, пов’язаних із масовим розмноженням   
багатоїдних  шкідників (лучний  метелик, саранові тощо), а також розши-
рення зон їх шкодочинності на північ. 
Отже, аналіз результатів вказує, що клімат України характеризується 

потеплінням, яке супроводжується деяким зменшенням кількості опадів. 
Інтенсивне потепління клімату в Україні чітко простежується з 1988–1989 
років і відчутніше у зимові місяці. Спостерігається поступове зростання 
температури літніх місяців і тенденція до деякого  зниження  температури  
у листопаді та грудні. Дестабілізація фітосанітарного стану агроценозів, що 
почалася з 90 років XX ст., триває й нині за стабілізації заходів із захисту ро-
слин, що свідчить про домінуючий вплив змін клімату на фітосанітарний стан. 
У подальшому слід очікувати істотної загрози загальному різноманіттю ен-
томофауни,  яка  виконує провідну роль у забезпеченні екологічної стійкос-
ті агроландшафтів. Зменшення екологічної стабільності агроекосистем на-
самперед проявлятиметься через погіршення фітосанітарного стану. Останнє 
може відбутися за різноманітних механізмів: через зміни зон шкодочинності 
комах-фітофагів, перебудови видової структури домінуючих ентомокомплек-
сів, збільшення генерацій окремих видів комах, зростання чисельності домі-
нуючих комах-шкідників, вірогідності надзвичайних ситуацій в агросфері, по-
в'язаних із масовим розмноженням багатоїдних шкідників. 
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