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РОЗВИТОК ТРОФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ  
КОНСОРТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СИНЯВЦІВ  

(LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE) ІЗ SALVIA NUTANS (LAMIACEAE)  

На прикладі модельних індивідуальних консорцій Salvia nutans L. досліджено важливу скла-
дову механізму запилення – динаміку трофічних відносин агентів-антофілів з ентомофільним покри-
тонасінним автотрофом. Установлено, що в умовно не змінених степових біогеоценозах колишньої 
порожистої частини р. Дніпро домінантні позиції запилювачів у видовій структурі булавовусих лус-
кокрилих займає реліктовий Tomares nogeli dobrogensis Car.  
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Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University 

DEVELOPMENT OF THE TROPHIC PART OF CONSORTIA’S  
RELATIONS OF THE GOSSAMER-WINGED BUTTERFLIES  

(LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE) WITH SALVIA NUTANS (LAMIACEAE)  

On the basis of dummy individual consortia of Salvia nutans L. an important component of fertiliza-
tion mechanism – the dynamics of trophic relations of antophylus agents with an entomophilous angiosperm 
autotroph was investigated. The dominant position in species structure of fertilizers in conditionally native 
steppe ecosystems is occupied by relict Tomares nogeli dobrogensis Car.  

Вступ 
У вступній доповіді на І Всесоюзній нараді з питань консортивних зв’язків 

Т. О. Работнов [4] указав, що серед консортивних найбільше значення мають зв’язки жив-
лення – трофічні. Життєвий цикл усіх комах більш або менш чітко поділяється на дві 
фази: личинкову, протягом якої комаха накопичує біомасу, та імагінальну, під час якої не 
спостерігається процесів росту, але відбувається розмноження [10]. На кожній стадії ви-
моги до раціону досить різні. Личинці необхідна збалансована дієта для розвитку та рос-
ту. Імаго потрібне живлення переважно для підтримування життєвої активності.  

Імаго лускокрилих займають провідне місце у процесі запилювання покрито-
насінних рослин. Запропонована К. Фегрі та Л. ван дер Пейлом [9] класифікація комах-
запилювачів на сьогодні загально визнана. Цими авторами виділено наступні типи вза-
ємовідносин рослин із комахами-запилювачами: 1) кантарофілія (запилювання Coleo-
ptera); 2) психофілія (запилювання Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea); 
3) фаленофілія (запилювання Lepidoptera: Heterocera); 4) мелітофілія (запилювання 
Hymenoptera: Apoidea); 5) міофілія (запилювання Diptera); 6) інші безхребетні.  

Взаємовідносини «квітка – запилювач» установлюються за допомогою атрактан-
тів. Існує думка [9], що ефективний атрактант повинен забезпечити запуск у запилюва-
чів цілого ланцюжка реакцій, які викликають або задовольняють будь-яке спонукання 
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до дії. До таких атрактантів належить нектар, який найбільше [5] приваблює психо-
фільну групу запилювачів. До складу нектару входять поживні речовини [7]. Концен-
трація цукру у нектарі звичайно коливається від 25 до 75 % [14]. Крім цукру, як 
з’ясували H. G. Baker, та I. Baker [11], до складу нектару входять також випадкові пил-
кові зерна, амінокислоти, ліпіди. Також дослідники наголошують на винятковій важ-
ливості вуглецю саме для Lepidoptera (інші групи запилювачів здатні поповнювати йо-
го запас за рахунок рідини іншого походження).  

В умовах степової зони України, залежно від періоду року, у зональних біогео-
ценозах постійно цвітуть різні рослини. Перед імаго Lycaenidae постає вибір конкрет-
ної рослини як трофічного ресурсу. Одними з можливих факторів, що впливають на 
вибір (за даними I. Sarto зі співавторами [13]), є особливості складу нектару, забарв-
лення квітки та її морфологічні особливості, довжина хоботка лускокрилого тощо.  

Мета роботи – установити особливості участі різних видів Lycaenidae у процесі 
запилення шавлії пониклої (Salvia nutans L.) залежно від фази розвитку її суцвіть.  

Матеріал і методи досліджень  
Дослідження провели спираючись на класичні методики вивчення консортивних 

зв’язків комах, розроблені Л. В. Арнольді [1], Л. В. Арнольді та І. В. Борисовою [2]. 
Ще на початку створення теоретичної бази з вивчення консорцій Л. В. Арнольді [1] 
розглядав комах як найсуттєвішу складову консортивних відносин вищих рослин із 
тваринами. Саме за цим твердженням ми обрали об’єкт досліджень – трофічну складо-
ву консортивних зв’язків синявців (Lycaenidae) з автотрофною рослиною.  

Фактичний матеріал відбирався на пробних площах, протягом травня–червня 
2004–2006 років у період цвітіння S. nutans. Три пробні площі закладено у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях, на схилах давніх балок, укритих ковилово-
кострицево-різнотравними асоціаціями з домінуванням Koeleria gracilis, Linum hirsu-
tum, Thymus marschalianus, Artemisia austriaca, Salvia nutans. Пробні ділянки та їх роз-
мір обирали за рекомендаціями Ю. А. Песенка зі співавторами [8].  

Дослідження фауністичного складу Lycaenidae пробних площ здійснювали ме-
тодом індивідуального обліку імаго ентомологічним сачком. Також у польових умовах 
втілено так званий метод маршрутного обліку булавовусих лускокрилих, запропонова-
ний О. П. Кузякіним та Л. М. Мазіним [6], H. Descimon і M. Napolitano [12]. Підрахунок 
імаго Lycaenidae на встановлених ділянках здійснювали в межах однієї години. Облік 
бюджетів часу, що витрачають імаго на один акт живлення, проводили на кожній про-
бній ділянці на випадково обраних, а потім маркованих особинах S. nutans. Графічна 
інтерпретація модельних індивідуальних консорцій S. nutans виконана за схемою 
В. Л. Булахова [3].  

Результати та їх обговорення  
Структура трофічних зв’язків Lycaenidae у мероконсорціях S. nutans не є сталою. 

Вона динамічно розвивається протягом існування суцвіть шавлії пониклої. На пробних 
площах усього встановлено 15 агентів-антофілів, що належать до родини синявців. 
Домінантом у системі трофічних зв’язків із мероконсорціями суцвіть шавлії пониклої 
за бюджетом часу є T. n. dobrogensis (рис. 1). Цей факт можна пояснити монолектич-
ністю імаго, що є єдиним випадком серед зареєстрованих у модельних індивідуальних 
консорціях видів Lycaenidae.  
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Рис. 1. Схема розвитку системи трофічних зв’язків Lycaenidae  
в індивідуальних консорціях S. nutans за бюджетом часу:  

1 – Tomares nogeli dobrogensis (Caradja, 1895); 2 – Callophrys rubi (Linnaeus, 1758);  
3 – Thersamonia thersamon (Esper, [1784]); 4 – Thersamonolycaena dispar rutila (Werneburg, 1864);  
5 – Everes argiades (Pallas, 1771); 6 – Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758); 7 – Pseudophilotes bavius 

(Eversmann, 1832); 8 – Glaucopsyche alexis (Poda, 1761); 9 – Maculinea arion (Linnaeus, 1758);  
10 – Plebeius argus (Linnaeus, 1758); 11 – P. argyrognomon (Bergsträsser, 1779); 12 – Plebejides pylaon 

(Fischer de Waldheim, 1832); 13 – Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775); 14 – Plebicula thersites 
(Cantener, 1834); 15 – Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)  

Субдомінантами є P. argus, P. аrgyrognomon, P. icarus, які постійно беруть 
участь у процесі запилювання на всіх стадіях онтогенезу суцвіть S. nutans. Останні три 
види за своєю чисельністю на пробних площах перевищують кількість особин 
T. n. dobrogensis, але завдяки широкій полілектичності саме у мероконсорціях суцвіть 
піддослідного автотрофа займають тільки субдомінантні позиції.  

Окремо слід розглянути групу Lycaenidae, представники якої впливають на струк-
туру трофічних зв’язків тільки на окремих стадіях онтогенезу суцвіть S. nutans. На по-
чатку цвітіння досить важливими запилювачами можна вважати перші генерації 
C. argiolus і G. alexis. Але поступово ці види зникають зі структури трофічних зв’язків. 
Їх зникнення можна пояснити фенологічними особливостями існування імаго. Приблиз-
но за такою ж схемою на піку цвітіння з’являються перші особини P. pylaon, поступово 
імаго цього виду стають впливовішими при розподілі трофічного ресурсу, а згодом – 
домінантним видом (на стадії закінчення цвітіння S. nutans).  
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Висновки 
На всіх стадіях розвитку суцвіття S. nutans найпотужніший вплив на процес за-

пилювання у модельних мероконсорціях мали імаго T. n. dobrogensis. Таку домінантну 
роль можна пояснити їх монолектичністю, у той час як усі інші зафіксовані види є по-
лілектами. Субдомінантні позиції (завдяки своїй великій чисельності) займають най-
поширеніші у степовій зоні України види Lycaenidae: P. argus, P. аrgyrognomon, 
P. icarus. Таким чином, майбутні дослідження особливостей трофічних зв’язків 
Lycaenidae повинні призвести до впровадження оптимального охоронного режиму для 
територій існування рідкісних і зникаючих видів: T. n. dobrogensis, P. bavius, P. pylaon.  
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