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Правило залежностi iнтенсивностi прояву таксисiв

вiд рiвня життєздатностi популяцiй, на прикладi комах

(Представлено академiком НАН України В. I. Монченком)

У результатi багаторiчних дослiджень встановлено iснування залежностi iнтенсив-

ностi прояву таксисiв комах вiд рiвня життєздатностi їх популяцiй. Визначальне

значення головних таксисiв у життi комах є пiдставою для твердження про загаль-

нобiологiчний характер цього явища.

Таксиси — це руховi реакцiї, що виникають у вiдповiдь на стимул. Вони притаманнi ор-
ганiзмам, якi вiльно пересуваються. Таксиси вiдiграють важливу роль в орiєнтацiї комах,
пошуку ними їжi, секс-партнерiв, виборi мiсць вiдкладання яєць тощо. Механiзми їх виник-
нення та прояву ретельно вивчалися [1–6].

Вiдомо, що природнi популяцiї гетерогеннi за ознакою iнтенсивностi прояву таксисiв,
у той же час саме вони пов’язанi з механiзмами адаптацiї комах до змiнних умов середови-
ща. З iншого боку, вiдзначається гетерогеннiсть популяцiй за показником життєздатностi.
Поняття життєздатнiсть популяцiй ми визначаємо як генетично обумовлену здатнiсть попу-
ляцiй виживати i залишати нащадкiв у мiнливих умовах середовища. Саме життєздатнiсть
визначає адаптивнi можливостi популяцiй [7]. Виходячи з цього, ми вважали за доцiль-
не проаналiзувати зв’язки мiж iнтенсивнiстю прояву визначальних для комах таксисiв та
життєздатнiстю. До наших дослiджень це питання в такому аспектi, на жаль, не вивчалося.
У шовкiвництвi було розроблено прийоми добору високожиттєздатних популяцiй за iнтен-
сивнiстю прояву хемотаксису (на запах листа шовковицi та статевого феромону самок),
доведено iснування прямої залежностi мiж iнтенсивнiстю хемотаксису гусениць i ступе-
нем чутливостi iмаго-самцiв до статевого феромону самок [8–10]. Бiохiмiчнi дослiдження
iмаго-самцiв з високою чутливiстю до статевого феромону самок показали, що цi особини
характеризуються бiльш високим рiвнем метаболiзму, що зумовлює iнтенсивнiсть проход-
ження процесiв сенсорної трансдукцiї [11].

Метою наших дослiджень було доведення iснування загальнобiологiчної залежностi мiж
iнтенсивнiстю прояву головних, життєво важливих для комах таксисiв (хемотаксису як ре-
акцiї на хiмiчнi подразники — запах корму, статевого феромону — та фототаксису) i рiвнем
життєздатностi популяцiй.
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Об’єктами дослiдження були культура шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L. (Lepi-
doptera: Bombycidae) та бiоматерiал — кладки недопарки (Lymantria dispar L. (Lepidoptera:
Lymantriidae) з осередкiв рiзної фази градацiї (Куп’янський лiсгосп Харкiвської облас-
тi — початок росту чисельностi; Цурюпiнське лiсництво Херсонської областi — фаза куль-
мiнацiї).

Для перевiрки висунутих положень проведено серiю дослiджень, якi спирались на за-
лежностi, встановленi нами при роботi з шовковичним шовкопрядом [8, 9, 10], та залежнос-
тi мiж фазою градацiї вогнищ непарного шовкопряда й життєздатнiстю гусениць [12]. Для
встановлення зв’язку мiж iнтенсивнiстю трофотаксису (чутливiстю до запаху шовковицi бi-
лої та дуба звичайного) та рiвнем життєздатностi було використано спосiб добору гусениць
пiсля виходу з яйця на пергаментний папiр, натертий кормовою рослиною. На вигодiвлю
брали гусениць, якi протягом 30 хв переповзли на не натертий бiк паперу (для послаблення
iнтенсивностi приваблення).

Для визначення зв’язку мiж показником життєздатностi популяцiї та iнтенсивнiстю
прояву фототаксису використовували вiдомий спосiб добору гусениць пiсля iнкубацiї iз за-
темненням. На вигодiвлю брали гусениць, якi вийшли в першi 40 хв пiсля стандартного
попереднього освiтлення грени.

Кожен варiант брали у триразовому повторi по 50 мг гусениць для шовковичного шов-
копряда (110 штук) та у десятиразовому повторi по 25 штук гусениць для непарного шовко-
пряда. Враховували життєздатнiсть гусениць та iнтенсивнiсть прояву таксису за кiлькiстю
особин, що прореагували на подразник. Гiгротермiчнi умови утримання комах вiдповiдали
оптимальним для виду. Середнi данi (за три роки) дослiджень наведенi в табл. 1, 2.

Отриманi данi свiдчать про iснування чiткої залежностi мiж рiвнем життєздатностi
комах та iнтенсивнiстю прояву дослiджених таксисiв. Процеси коадаптацiй у системi “фiто-
фаг — кормова рослина” у ходi еволюцiї були пов’язанi з формуванням найефективнiших
способiв пошуку та подоланням iмуногенетичних бар’єрiв. Пiдвищення рiвня адаптованостi
супроводжувалося встановленням оптимального для виду рiвня генетичної пристосовано-
стi популяцiй, що його складають. Це ж стосується й iнтенсивностi сприйняття статевого
феромону та реакцiї на свiтло, вiдомо, що прояв таксисiв пов’язаний з активнiстю процесiв

Таблиця 1. Залежнiсть iнтенсивностi прояву таксисiв вiд рiвня життєздатностi шовковичного шовкопряда

Варiант дослiду Життєздатнiсть гусениць, % Iнтенсивнiсть прояву таксису, %

Контроль 75,28 ± 1,82 45± 1,21

Добiр за трофотаксисом 83,05 ± 1,76
∗

55± 1,34
∗

Добiр самцiв за чутливiстю 86,21 ± 1,39
∗

60± 1,17
∗

до статевого феромону самок
Добiр за фототаксисом 83,33 ± 1,68

∗

57± 1,62
∗

∗

p < 0,001 за t-критерiєм Стьюдента (по вiдношенню до контролю).

Таблиця 2. Залежнiсть iнтенсивностi прояву таксисiв вiд рiвня життєздатностi непарного шовкопряда

Варiант
дослiду

Життєздатнiсть
гусениць, %

Iнтенсивнiсть прояву таксису, %

трофотаксис
чутливiсть

до статевого феромону фототаксис

Матерiал з фази кульмiнацiї 5,6± 4,3 8± 2,1 12± 1,5 9± 2,4

Матерiал з фази
початку росту чисельностi 71,3± 2,8

∗

84± 3,2
∗

97± 1,3
∗

78± 3,8
∗

∗

p < 0,001 за t-критерiєм Стьюдента.
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сенсорної трансдукцiї в органiзмi, а iнтенсивнiсть проходження цих процесiв визначається
життєздатнiстю бiоматерiалу.

Аналiз даних лiтератури та багаторiчнi особистi спостереження дозволяють нам зробити
висновок про iснування загальнобiологiчного правила (закону) залежностi iнтенсивностi
прояву таксисiв у комах вiд рiвня їх життєздатностi. Популяцiї з бiльшою iнтенсивнiстю
прояву таксисiв бiльш адаптованi до умов середовища i мають бiльше шансiв для виживан-
ня. У практичному аспектi ступiнь прояву таксисiв може розглядатись як критерiй стану
життєздатностi популяцiї та використовуватися для прогнозу динамiки чисельностi виду
в цiлому.
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A rule for the dependence of the taxes manifestation intensity on the

population viability level by the example of insects

The dependence of the display intensity of taxes on the level of population viability is proved in

many-year investigations of insects. The determinative meaning of main taxes in the insect life is

a ground for the assertion that this phenomenon is a biological rule.
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