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Висвітлено результати моніторингу поширення сонцевика будякового 
(Vanessa cardui L.) в соєвих агроценозах Полтавської області протягом 
2002-2009 рр. Відмічено підвищення чисельності цього шкідника та 
заселеність посівів сої в роки посух. Виявлено умови поширення, 
масового розмноження та шкодочинності сонцевика будякового в 
умовах зміни клімату. Встановлено залежність поширення метелика від 
температури повітря та суми опадів впродовж вегетації рослин. Надана 
біологія розвитку шкідника та відповідні особливості його поширення.  
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Вступ. Із розширенням посівних площ під соєю спостерігається 

тенденція зміни фітосанітарного стану у негативний бік [2]. Підвищена 

температура повітря та посушлива погода впродовж 15-20 днів сприяють 

масовому поширенню та шкодочинності сонцевика будякового (чортополохівка) 

у соєвих агроценозах Полтавської області.  

Основну масу видів фітофагів сої становлять комахи – 96,5% [5]. 

Більшість із них - поліфаги. В останні 10 років кліматичні зміни в Україні 

призвели до переміщення меж природних зон [1]. Дослідження 23 видів 

метеликів, які проводили впродовж 31 року, показали більш ранній строк їх 

льоту (в середньому на 24 дні), що було обумовлено насамперед потеплінням 

клімату [10]. Вчені підтвердили, що метеофактори є першорядними для оцінки 

зони шкодочинності комах. До сприятливих умов віднесені: гори, плоскогір'я, 

велика кількість дикорослих рослин, мінімум опадів, висока температура 

повітря, знижена вологість, значна кількість комах першого покоління [12]. 

Одним із домінуючих видів шкідників у посівах сої став сонцевик будяковий - 

Vanessa cardui L., який раніше зовсім не шкодив.  

Мета даної роботи – теоретично обґрунтувати поширення та масове 

розмноження сонцевика будякового у посівах сої та встановити особливості 

розвитку шкідника в умовах Полтавської області.  

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили в 

Полтавському інституті АПВ ім. М.І. Вавілова УААН (ПІАПВ) впродовж 2002-

2009 рр. на сортах сої різних груп стиглості. Технологія вирощування сої - 

загальноприйнята, відповідно до зональних рекомендацій. Обліки та 

спостереження за поширенням та розвитком комах здійснювали за 

загальноприйнятими ентомологічними методиками [8].  

Результати досліджень та їхнє обговорення. Сонцевик будяковий 

(чортополохівка) – (Vanessa cardui L.) відноситься до класу Insecta, порядок 

Lepidoptera, род Vanessa cardui (Linnaeus, 1758), синонім Papilio cardui Linnaeus, 

1758 [11]. Раніше, згідно з визначником комах, шкідника визначали як 

чортополохівку - Pyrameis cardui L. [9,4].  
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Згідно з сучасним визначенням шкідника та його описом, метелика 

віднесено до Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – сонцевик будяковий, або 

канчатець осетняк, канчатець осетовець, русалка осетка [7].  

В Україні метелик поширений повсюдно, але відноситься до 

номінативного підвиду. Мігрант. Пошкоджує: сою, соняшник, рицину, бавовник, 

коноплю, буряк, зернобобові, овочеві, баштанні та інші культури, з бур'янів - 

кропиву, осот, чортополох, будяк, татарник [6]. 

Метелик в розмаху крил сягає 50-60 мм, світло-червоного або яскраво-

коричневого кольору. На передніх крилах малюнок з чорних смуг, білих плям 

біля вершини і звивистої чорної поперечної смужки по зовнішньому краю. Знизу 

передні крила рожеві з чорно-білим малюнком. Задні крила зверху з чорними 

поперечними смужками і оковидними плямами по зовнішньому краю, знизу - 

ясно-бурі з мармуровим рисунком і синьо-жовтими оковидними плямами по 

зовнішньому краю. Яйце подовжене, стояче, заввишки до 1,5 мм, з характерними 

16 подовжніми реберцями. Яйце розвивається 3-5 днів. Забарвлення гусениць 

дуже мінливе. Гусінь до 40 мм, темно-сіра, або майже чорна, з жовтуватими 

смужками уздовж спини і боків, жовтими крупними шпильками, що гілкуються, 

розміщеними в один ряд на кожному сегменті (окрім першого), і чорною 

головою. Гусениця перетворюється на лялечку за 7-11 днів. Перетворення 

лялечки на метелика – також за 7-11 днів [3].  

Лялечка - 25-30 мм, сіро-коричнева, на спині з рядами зубчатих горбків 

і блискучими золотистими, а з боків - матовими плямами. Зимують лялечки, 

метелики з них вилітають у квітні. Після тривалого періоду додаткового 

живлення, на квітучих бур'янах і інших нектароносах, метелики відкладають 

яйця, розміщуючи їх поодинці на листя рослин. Через 7-12 днів відбувається 

відродження гусениць, які харчуючись, скелетують листя. Через 20-30 днів 

гусениця закінчує живлення і, прикріпляючись анальним кінцем до рослини або 

іншого предмету, перетворюється на висячу лялечку. Через 12-18 днів з лялечки 

вилітають метелики нового покоління. В липні – вересні розвиваються II і III 

покоління. Гусениці живуть з травня по вересень. При пошкодженні листків сої 

гусениці з’єднують їх павутиною і скелетують. Метелик за життя може подолати 

шлях приблизно у 1000 миль.  

Аналіз літературних джерел дозволив встановити відомі                               

спалахи розмноження метелика, які зареєстровані у Європі – 1973 р., 1996 р., 

2001 р., 2005 р. У 1996 році багато мільйонів метеликів з’явилися у 

Великобританії [13]. У 2005 році спостерігали максимальний спалах метеликів в 

історії. Максимальне переміщення метелика відмічали в полі зору приблизно 3 

особини в секунду.  

За останні 15 років в Україні відмічено 7 посух. Кожний період 

потепління характеризується підвищенням температури на 0,5-1,5°С. За останні 

17 років температура зросла на 0,9°С. Екстремальним є кожний 3 рік. Через 

кожні 5-6 років - похолодання. Кожний 14 рік – надмірно вологий. Відбулися 

значні зрушення дат переходу температури повітря через 0°С навесні та 

відповідно через 10°С. Наприклад, у Полтаві влітку 2007 року зафіксована 

рекордна температура +37,8ºС. Це абсолютний максимум. У 2008 році 

температура майже сягла цього показника.  

Нами, в результаті історико-статистичних досліджень масового 

розмноження та шкодочинності сонцевика будякового на рослинах сої,               

показана характерна їх особливість – залежність від температури повітря та 

опадів (табл.). 
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Таблиця  

Умови поширення шкідника в агроценозах Полтавської області 

(дані за 2002-2009 рр., ПІАПВ) 

 

Роки 

Місяць 

поши-

рення 

Температура повітря 

(°С) за період 

шкодочинності 
Днів з 

максимальною 

температурою 

Вологість 

за місяць, 

% 

Сума 

опадів за 

місяць, 

мм середня 
макси- 

мальна 

2002 липень 

липень 

32,1 

32,4 

36,8 

35,8 

20 

5 
57 40,6 

2003 липень 27,7 31,3 8 76 222,4 

2004 липень 30,5 31,5 6 74 127,9 

2005 липень 30,6 31,8 5 72 68,5 

2006 липень 30,3 31,7 5 60 13,8 

2007 липень, 

серпень 

31,2 

35,0 

34,1 

37,1 

7 

10 

55 

60 
24,7 

2008 липень 31,7 32,8 5 69 74,7 

2009 червень 

червень 

30,7 

31,4 

33,3 

34,2 

6 

10 
58 37,1 

 

За даними таблиці досить чітко відокремлюються метеорологічні 

показники 2002, 2007, 2009 років. У ці роки спостерігали максимальну 

температуру повітря, мінімальну вологість та кількість опадів. Тільки в ці роки 

відмічено два періоди максимальних активних температур із середньою 

тривалістю від 15 до 25 днів. Але спалахи розмноження шкідника у Полтавській 

області спостерігали лише у 2007 та 2009 роках, коли відмічалася комплексна дія 

усіх чотирьох факторів: максимальна температура повітря, сума опадів, вологість 

повітря та днів з максимальною температурою вище 29-30°С. Раніше вже було 

показано ймовірність розмноження комах залежно від сонячної активності. 

Зростання їхньої кількості при цьому починалося в роки різких змін сонячної 

активності. Підтвердженням цієї теорії є те, що 2007 рік був останнім роком 

мінімальної сонячної активності 11 циклу, а 2009 рік – першим з мінімальної 

сонячної активності 12 циклу. Також у ці роки спостерігали значну спеку 

впродовж всієї вегетації рослин. Це підтверджує висновок, що посухи, як 

кліматичні аномалії, перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з різкими 

змінами сонячної активності.  

Вперше малопоширений шкідник посівів сої – сонцевик будяковий був 

відмічений в 2007 році у В. Багачанському, Решетилівському, Чорнухинському 

та інших районах Полтавської області. Іноді, як у 2009 році, відбуваються 

спалахи його надзвичайно масового розмноження, коли спостерігали літ великих 

зграй цих метеликів. Чисельність метеликів на полях сої була в межах 3-5 особин 

у полі зору до 20 метрів. На краях полів при наявності лісозахисних смуг їх 

кількість сягала 10 особин і вище. Кількість гусениць на цих ділянках була в 

середньому в межах 3-5 особин/м
2
. Швидкість руху метеликів була досить 

високою. Заселення посівів сої максимально відбувалося на краєвих смугах полів 

при наявності поблизу дерев та кущів. 

У 2002 році, при відповідних для розвитку метелика сприятливих 

погодних умовах, його шкодочинність в посівах сої не відмічали. Причиною 

цього можливо були мінімальні площі посіву сої в області та еколого-економічна 

нестабільність в Україні. Погіршення фітосанітарного стану посівів сої 
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спричинило максимальні площі під культурою, насичення сівозмін соєю з 

порушенням технології її вирощування.  

Між тим, яскравим прикладом подальшого поширення та заселення цим 

шкідником нових територій в Україні є їх поява на території Полісся, погодні 

умови якого є нетиповими для цього метелика. Шкідника на посівах сої та 

деяких бур’янах спостерігали у Вінницькій, Львівській, Рівненській, 

Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькй областях (40-68% рослин). 

Максимальне заселення комахою відмічали у Рівненській області, де в окремих 

вогнищах пошкоджувалось 45-80% рослин з чисельністю 9-16 особ./м
2
. В інших 

областях заселення шкідником у середньому було до 30% (1 покоління) площ 

при чисельності 1-3 особ./м
2 

та пошкоджені в середньому 3,0-11,6%. 

Інтенсивність льоту була висока і складала 15-26 особин в полі зору за                          

10 хвилин. Діяльність другого покоління мала відповідно наступні показники - 

15,5%, 2,0 особ./м
2
, 2,8% рослин. Інтенсивність льоту складала 8-10 особ./м

2
 за 10 

хвилин в полі зору. У Івано-Франківській області взагалі цей шкідник був 

вперше відмічений у посівах сої.  

Враховуючи особливості розвитку сонцевика будякового (Vanessa 

cardui L.) останніми роками, не виключена можливість його масової появи, 

поширення, розмноження та відчутної шкоди рослинам сої у наступних роках. 

Висновки. Серед комплексу шкідників сої значну шкоду посівам завдає 

домінучий вид – сонцевик будяковий. Інвазія шкідника в Україну відбулася 

внаслідок поступового просування метелика з півдня країни на північ. Частота 

спалахів шкідника в зв’язку зі змінами клімату поступово зростає. Зважаючи на 

біологію сонцевика будякового та етіологію метелика, поширення та 

шкодочинність підвищується в залежності від рівня максимальної температури 

повітря, суми опадів, вологості повітря, збільшення площ під соєю, насичення 

нею сівозмін. 
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РЕПЕЙНИЦА (VANESSA СARDUІ L.) 
 

Ю.В. Белявский   
 

Изложены результаты мониторинга распространения репейницы 
(Vanessa carduі L.) в соевых агроценозах Полтавской области на 
протяжении 2002-2009 гг. Отмечено повышение численности этого 
вредителя и заселение посевов сои в годы засух. Выявлены условия 
распространения, массового размножения и вредоносности 
репейницы в условиях изменения климата. Установлена зависимость 
распространения мотылька от температуры воздуха и суммы осадков 
в течение вегетации растений. Представлена биология развития 
вредителя и соответствующие особенности его распространения.  

 

PAINTED LADY (VANESSA СARDUІ L.) 

 

J.V. Belyavsky  
 

Results of monitoring of diffusion of a painted lady are stated (Vanessa 
carduі L.) in soya agrocеnosises of the Poltava range during 2002-2009 
increase of numerosity of this pest and colonization of sowings of a soya 
within droughts Is noted. Propagation conditions, mass reproduction and 
injuriousness of a painted lady in conditions of climate fluctuation are 
revealed. Dependence of diffusion of a moth on temperature of air and a 
rainfaill during vegetation of plants is established. The development biology 
of the pest and conforming features of its diffusion is presented.  
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