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Попович Т.Ю., Симочко В.В.  

 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ФЕНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ  

КОРОЇДА НЕПАРНОГО ЗАХІДНОГО (XYLEBORUS DISPAR F.)  

НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТТЯ  
 

На основі літературних даних та власних досліджень описано біологічні 

особливості та встановлено фенологію розвитку такого шкідника, як короїд непарний 

західний Xyleborus dispar F. Даний поліфаг шкодить як лісовим насадженням, так і 

плодовим культурам. До основних порід, яким шкодить короїд, належать як хвойні та 

широколистяні, так і фруктові дерева (яблуня, груша, слива, черемуха, горобина). 

Значної шкоди завдає яблуневим насадженням інтенсивного типу, які через щільність 

посадки та м’якість деревини є вразливими до пошкоджень фітофагом. Основна 

складність у боротьбі з короїдом пов’язана з прихованим способом життя та 

проходженням практично всіх стадій розвитку всередині дерева. Одна з головних ознак 

розвитку короїда на території Закарпаття – ранній літ. Вже на початку квітня 

спостерігаються ознаки проникнення короїда всередину дерева – поява сажкового 

нальоту на корі та стружка деревини у пристовбурній смузі. Небезпеку становить 

також високий рівень плодючості короїда, що загрожує швидкому поширенню імаго 

шкідника, а це в свою чергу призводить до значних економічних збитків для інтенсивних 

садів та наносить непоправну шкоду яблуневим насадженням. Оскільки короїд непарний 

західний є відносно новим шкідником для яблуневих насаджень на Закарпатті, то і 

складання та розрахунок появи і проходження основних фаз розвитку є ґрунтовним 

етапом у боротьбі з даним поліфагом. На основі трирічного моніторингу розроблено 

фенограму розвитку короїда у низинній частині Закарпаття, розраховано орієнтовні 

суми ефективних температур, необхідні для проходження різних фаз шкідника. 

Встановлено, що протягом вегетації короїд непарний західний в районі досліджень 

розвивається в одному поколінні. Однак, літня генерація імаго, яка розвивається в 

стовбурах дерев яблуні, в середині липня вилітає та повторно заселяє нові дерева для 

остаточного залягання на зимівлю. Це створює додаткову потребу застосування 

заходів захисту яблуні від шкідника. Результати досліджень дають змогу садівникам 

здійснити коригування інтегрованої системи захисту плодових насаджень, а також 

внести у програму ефективного вирощування яблуні додаткові заходи виявлення 

шкідника. 

Ключові слова: Coleoptera, фенологія, яблуня, Scolytidae, сума ефективних 

температур, поліфаг, імаго, садівництво. 

 

Короїди утворюють порівняно нечисленну родину жуків, життя яких тісно 

пов'язане з деревом. У них коротке тіло циліндричної форми з невеликою головою. 

Колір жуків зазвичай коричневий, бурий або чорний. Тіло вкрите міцними шкірястими 

надкрилами, під якими є добре розвинені перетинчасті крила, за допомогою яких жуки 

літають. Яйця короїдів білі, дрібні. Личинки м'ясисті, безногі, злегка зігнуті, з добре 

помітною темною головою, голі або зі слабим волосяним покривом. Лялечки білого 

кольору. 

Літ і відкладання яєць у короїдів триває близько місяця. Фаза яйця продовжується 

10-14 днів, фаза личинки – 15-20 днів, лялечки – 10-14 днів. Таким чином, весь 
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життєвий цикл закінчується за 1,5-2 місяці, після чого наступає період додаткового 

харчування, яке необхідне для повного розвитку статевої системи. 

Додаткове харчування у більшості короїдів проходить під корою дерева, де вони 

прогризають короткі ходи різноманітної форми, які отримали назву «мінних». 

Холодостійкість короїдів тісно пов’язана із характером їх зимівлі. Ті види, котрі 

розвивають одне покоління (соснові та ясенні лубоїди), зимують у фазі жука біля 

основи стовбура, в коротких «мінних» ходах, в товщі кори, або в лісовій підстилці. 

Завдяки сніговому покриву вони мало уразливі до низьких температур. Якщо така 

зимівля типова для виду, то личинки витримують температуру до -30°C, якщо 

нетипова – гинуть при температурі -15°C [3]. 

Жуки-короїди демонструють неймовірну різноманітність та складність у поведінці, 

екології та динаміці популяції. Переважна більшість наявних видів (близько 6000), 

колонізують мертві або ослаблені рослини і є важливими переробниками поживних 

речовин. Лише близько 1% видів розвиваються на здорових деревах і, при цьому, 

здатні призводити до їх загибелі [7]. 

Характерно, що в лісових насадженнях жуки та личинки стовбурових шкідників 

харчуються тільки живими тканинами ослаблених дерев.  

Нині особливу тривогу у вітчизняних садівників викликає заселення насаджень 

плодових культур непарним західним короїдом (Xyleborus dispar F.) (рис. 1, 2). За 

результатами маршрутних обстежень протягом 2015-2019 років на майже 30% усіх 

площ, зайнятих багаторічними культурами в Україні, спостерігається тенденція до 

збільшення заселення промислових садів цим видом шкідника [7, 9]. 
 

 
 

Рис. 1. Ознаки ураження короїдом непарним західним. 

Із урахуванням особливості біології цього шкідника найдоцільніше застосовувати 

інсектициди проти цього виду саме у фази зелений конус – рожевий пуп’янок та після 

закінчення цвітіння дерев. Варто застосовувати препарати з числа фосфорорганічних 

сполук (ФОС), що мають високу технічну ефективність завдяки контактній, тривалій 

системній та фумігаційній дії, а доцільність їхнього використання є економічно 

виправданою [8]. 

Короїд непарний західний – жук з родини Короїди, який пошкоджує широкий 

спектр культур – починаючи з лісових хвойних та широколистяних деревних порід і 

закінчуючи плодовими культурами [1]. Розвивається переважно на м’яких деревних 

рис.%201.docx
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породах (береза, вільха, осина), фруктових деревах (яблуня, груша, слива, черемуха, 

горобина); рідше заселяє тверді породи (клен, ясень, бук, дуб, граб, горіх, ліщину). 

Імовірно, може розвиватись за рахунок всіх листяних порід. Відмічені випадки 

розвитку на сосні [6]. 

Імаго короїда непарного західного зимують в маточних ходах (рис. 1). Весною 

проходить спарювання та відкладання яєць. Самка створює радіальний вхідний канал 

довжиною до 6 см, який проходить в деревину, і від якого вправо та вліво відходить 

горизонтальний маточний прохід, який проходить паралельно річним кільцям. Від 

цього проходу майже перпендикулярно відходять короткі бічні «гілки», в яких самка 

відкладає кучками 30-40 яєць.  

Личинки окремих ходів не створюють і живуть в маточних ходах, де харчуються 

деревним соком та міцелієм гриба, спори якого зберігаються в кишечнику жуків та 

заносяться ними в маткові ходи. Розвиток гриба, який служить кормом для личинок, 

відбувається інтенсивно при рясному сокорусі та соковиділенні. З цим пов’язане 

заселення непарним західним короїдом, на відміну від плодового та зморшкуватого, 

на здорових, добре розвинених деревах. Дане твердження мало місце і під час наших 

досліджень, оскільки ми відмічали появу отворів короїда непарного західного і на 

цілком здорових, сильних деревах. Зокрема, у сильнорослих сортів, таких як 

Джонапринц та Мутсу. 
 

 
 

Рис. 2. Доросла особина короїда непарного західного (Xyleborus dispar F.).  

 

Заляльковування личинок відбувається в тих же ходах і там же жуки залишаються 

на зимівлю. В літературі приводять суперечні відомості про кількість генерацій, 

причому багато авторів відмічають наявність двох поколінь. Не всі жуки після 

відкладки яєць гинуть, і частина з них може повторно відкладувати яйця вже після 

завершення циклу розвитку першим поколінням, даючи початок другій, так званій 

сестринській генерації. Жуки нового покоління приступають до відкладки яєць після 

перезимівлі. Ця особливість розвитку і надміру розтягнутість яйцекладки була 

причиною припущень про наявність протягом року двох поколінь [2].  
 

Матеріал і методика досліджень 
 

Спостереження проводились в низинній частині Ужгородського району 

Закарпатської області протягом 2018-2020 рр. на території господарства площею 34 га 

інтенсивного саду яблуні на підщепі М-9. Схема посадки − 0,9×3,5 м. Ділянка 

рис.%202.docx
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засаджена наступним сортами: Гала, Пінова, Голден Делішес, Ред Джонапринц, 

Айдаред, Мутсу, Чемпіон та Ранній Голден. 

Для відлову дорослих особин короїду використовували пастки на основі 96%-го 

етилового спирту. В якості тари використовували пластикові ємності. Заміну пасток 

здійснювали кожні два дні. 

Пастки розкладали з розрахунком 2 шт. на кожні 2 га. Кількісні обліки проводили 

шляхом підрахунку особин відповідного виду шкідника. За масовий літ вважали час, 

коли у кожну пастку піймається 20 імаго короїда [4]. Також це вважається часом для 

проведення інсектицидного обробітку насаджень. Яйця, личинки та лялечки короїда 

обліковували шляхом візуальних обстежень ходів короїда у пошкоджених рослинах. 

Суму ефективних температур повітря підраховували за формулою [5]: 

Σ tеф  =  (t сер–  В) ∙  n,  
де – сума ефективних температур повітря за період, °C, 

t сер – середня за період активна температура повітря, °C, 

В – біологічний мінімум, °C, 

n – кількість днів у періоді. 

Короїд непарний західний починає літ, коли денна температура становитиме 

+18 °C [4]. Проте у даний період середньодобова температура становила +10°C, яку 

ми вважали за початкову мінімальну температуру, необхідну для початку льоту. Саме 

в ці строки нами відмічена поява та активна діяльність імаго, які прокинулись після 

зими. 
 

Результати досліджень 
 

Незважаючи на деяку непримхливість жука-короїда у плані харчування, садівники 

Закарпаття вперше зіткнулися з проблемою пошкодження насаджень особинами 

даного шкідника навесні 2018 року. У зоні ризику опинилися яблуневі сади 

інтенсивного типу низинної частини Ужгородського району. Для території Закарпаття 

наразі не встановлено орієнтовні періоди розвитку шкідника та температурних 

режимів пробудження зі сну, масового льоту та строку так званого вторинного 

заселення шкідником здорових дерев з метою пошуку місць зимівлі. Також не 

розроблено ефективної системи боротьби з шкідником. Зазвичай, проблему 

пошкодження дерев короїдом у саду помічають при наявності симптомів. Таке ведення 

неефективне, оскільки, коли вже є наявні ознаки пошкодження, садівники змушені 

застосовувати радикальні методи – видалення дерев з ділянки, особливо коли це 

стосується молодих рослин. Тому прогноз появи та визначення строків проходження 

різних стадій короїда залежно від погодних умов має особливе значення у розробці 

інтегрованої системи захисту яблуні від шкідника. Оскільки всі стадії розвитку короїда 

(крім стадії імаго) проходять приховано (всередині деревини) має місце визначення 

строків початку, масового льоту та його закінчення.  

Перші ознаки пошкодження помітні вже в квітні-травні в залежності від погодних 

умов. В корі штамбу з’являються округлі вхідні отвори діаметром близько 2 мм. 

Характерною ознакою є поява на поверхні ґрунту деревної стружки та чорного 

сажкового нальоту на корі дерев. 

На основі моніторингу в агроценозах яблуні протягом 2018-2020 рр. було 

визначено строки появи різних стадій короїда непарного західного, а також 
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розраховані показники сум ефективних температур для кожної стадії в циклі розвитку 

шкідника (табл. 1). 

Період льоту короїда непарного західного в умовах низинної частини Закарпаття 

починається рано навесні. Літературні джерела зазначають, що літ відбувається 

орієнтовно у квітні-травні. Даний факт спостерігався нами під час наших 

моніторингів. Вже наприкінці березня у спиртові пастки потрапляло по 5-7 особин 

шкідника. 

Пошкодження дерев короїдом непарним західним збігається з періодом 

пробудження дерев після зими. Станом на 15 квітня, коли преважна більшість дерев 

вже була у фазі “мишаче вухо” та входила у фазу “зелений конус”, пошкоджені дерева 

короїдом були загальмовані. Під деревами, у пристовбурній смузі, була помітна 

характерна ознака заселення короїдом – стружка кори. Дерева мали хворобливий 

вигляд, спостерігалось усихання, оскільки пошкоджень зазнала провідна система.  

Таблиця 1 
 

Орієнтовні строки появи стадій розвитку короїда непарного західного  

(Xyleborus dispar F.) та відповідні СЕТ в умовах низинної частини  

Закарпатської області (2018-2020 рр.) 
 

Стадії розвитку Середні дати 

Середні СЕТ, 

°C (понад 

10°C) 

Початок льоту імаго минулорічного покоління 09.04±10 28,8±10 

Масовий літ імаго  21.04±10 72,6±10 

Завершення льоту імаго − розвиток яйця 01.05±10 139,5±10 

Личинка 16.05±10 152,0±10 

Фаза лялечки  12.06±10 147,6±10  

Імаго 1-го літнього покоління 09.07±10 253,0±10 

Початок льоту імаго 1-го покоління − масовий літ  17.07±10 90,4±10 

Завершення льоту імаго 1-го покоління – 

проникнення в стовбури для зимівлі 
25.07±10 89,6±10 

 

Вартим уваги є те, що нами було зафіксоване так зване вторинне заселення 

здорових дерев імаго короїдом, яке не призводило до початку розвитку нового 

покоління шкідника. Це свідчить про великий рівень шкодочинності короїда 

непарного західного. Дерева, після потрапляння шкідника всередину стають слабкими, 

порушується циркуляція поживних речовин та, як додатковий фактор, відбувається 

інтоксикація дерева грибом амброзією (Ambrosiella hartigii Batra), що розвивається у 

деревному соку. Спори Ambrosiella містяться в кишечнику імаго X. dispar і 
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розносяться ними в ходах разом з екскрементами перед розмноженням, поростають у 

міцелій і є основним харчовим субстратом для початкових стадій розвитку шкідника 

(симбіотичні взаємини). У разі загибелі гриба гинуть і личинки короїда. Фаза личинки 

триває 15-20 днів. Увесь період розвитку личинок самки короїда живуть у ходах, 

викидаючи з них екскременти личинок. Після того як личинки перетворяться на 

лялечок, велика частина самок помирає. 

Характерною ознакою фенології даного шкідника є також розтягнутість періоду 

льоту, а також те, що літає імаго здебільшого в темну пору доби. 

Більшість дерев з ознаками діяльності фітофага так і не почали вегетацію. Після їх 

вирубки всередині виявлено ходи короїда, так звані галереї. Також характерною 

ознакою непарного західного короїда є наявність кори покритої чорним пилом. Такі 

ознаки виявлені на багатьох яблуневих деревах, які були обліковані протягом 

досліджень. Слід, відмітити, що яблуневі насадження розміщені неподалік лісових 

масивів, що могло стати причиною активного розселення фітофага на культурні дерева 

зі своїх природних осередків. 

На основі розрахунків СЕТ та середньомісячних температурних показниках в 

районі досліджень складено фенограму етапів онтогенезу короїда (табл. 2), яка дає 

змогу оптимізувати строки проведення основних заходів регулювання чисельності 

фітофага в системі інтегрованого захисту плодових насаджень.  

Таблиця 2 
 

Фенограма розвитку короїда непарного західного (Xyleborus dispar F.) в 

Закарпатській області  
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Пр имітк и : • яйце; – личинка; 0 лялечка; + імаго у стовбурах дерев; +! – виліт 1-ої 

генерації імаго перед відходом на зимівлю. 

 

Таким чином, слід відмітити, що в районі досліджень протягом вегетаційного 

періоду непарний західний короїд розвивається в одній повній генерації. Однак, 

розвинені імаго короїда не залишаються в стовбурах дерев до зимівлі, а в середині літа 

потворно вилітають, створюючи хибну уяву про початок розвитку 2 генерації 
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фітофага. Натомість, жуки не спарюються, а через певний час (близько 10 днів) 

заселяють нові дерева, остаточно залишаючись у них на зимівлю. 

З даної фенограми садівники мають можливість внести корективи у систему 

захисту насаджень від шкідників і хвороб та запланувати ряд превентивних заходів, 

оскільки завжди ефективнішим методом є попередження появи як хвороб, так і 

шкідників. Зокрема, варто відмітити наступні профілактичні заходи для насаджень 

яблуні від короїда непарного західного: 

1. Недопущення процесу ослаблення дерев (грамотна система удобрення саду, 

робота із антистресантами); 

2. Уникнення підтоплення насаджень (дренаж на затоплюваних ділянках) 

3. У садах розміщених неподалік лісових насаджень важливий регулярний 

моніторинг (навесні розміщувати одну або дві пастки на гектар площі 

насадження, коли максимальні температури піднімаються вище 10°C). Пастки 

готуються на основі спирту та води і їх потрібно замінювати кожні 2-3 дні. 

Якщо в пастці за день кількість особин досягає 20 шт., то це означає що настав 

економічний поріг шкодочинності і варто використати хімічний метод 

боротьби. 

4. У садах, де виявлені отвори входів короїда, варто ці дерева викорчувати і 

спалити ще до вильоту шкідника. 
 

Висновки  
 

1. Протягом 2018-2020 рр. в низинній частині Закарпаття в яблуневих садах 

зафіксовані значні спалахи чисельності короїда непарного західного, наслідки 

життєдіяльності якого за останні 20 років виявились найбільш шкодочинними для 

садівництва. 

2. Розвиток короїда непарного західного проходить у молодих ослаблених 

високими ґрунтовими водами дерев яблуні, які внаслідок пошкоджень втрачають свою 

життєздатність та гинуть. 

3. Початок розвитку короїда в умовах низинної частини Закарпаття починається в 

кінці березня, ознакою якого є пошкодження деревини яблуні та характерний 

сажковий наліт на корі. 

4. Розвиток короїда непарного в умовах низини Закарпаття протягом вегетаційного 

періоду проходить в одному поколінні.  

5. Сума ефективних температур необхідна для повного розвитку одного покоління 

короїда для низинної частини Закарпаття становить 793,5 °C. 

6. У другій половини липня, відроджені імаго короїда вилітають з дерев, де 

пройшов їх розвиток і протягом двох тижнів заселяють стовбури нових дерев для 

остаточної зимівлі. Внаслідок цього підвищується рівень шкодочинності фітофага в 

садах. 
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Popovych T., Symochko V.  

Biological features and phenology of the odd bark beetle development (Xyleborus dispar F.)  

on the territory of Transcarpathia  

On the basis of literature analysis and primary research biological features of such pest as an odd 

bark beetle Xyleborus dispar F are described and the phenology of its development is established. This 

polyphag is known to harm both forest plantations and fruit cultures. The main species damaged by 

bark beetles include both coniferous and deciduous and fruit trees (apple, pear, plum, bird cherry, 

rowan). Significant damage is caused by apple orchards of intensive type which due to planting density 

and softness of wood are vulnerable to damage by phytophagous. The main difficulty in the fight against 

bark beetle is associated with a hidden way of life and the passage of almost all stages of development 

inside the tree. One of the main signs of bark beetle development in Transcarpathia is early flight. 

Already in early April, there are signs of penetration of bark into the tree - the appearance of smut on 

the bark and wood chips in the trunk strip. Another danger is the high level of fertility of bark beetles, 

which threatens the rapid spread of the adult pest, which in turn leads to significant economic losses 

for intensive orchards and causes irreparable damage to apple orchards. Since the odd-numbered 

western bark beetle is a relatively new pest for apple orchards in Transcarpathia, the preparation and 

calculation of the appearance and passage of the main phases of development is a thorough step in the 

fight against this polyphagous. Intensive apple orchards which are particularly vulnerable to 

phytophagous damage due to planting density and soft wood significantly suffer from the pest. Based 

on a three-year monitoring process a phenogram of bark beetle development in the lowland part of 

Transcarpathia was developed, and the approximate values of effective temperatures required for the 

passage through different phases of the pest were calculated. It was established that during the growing 

season in the study area the odd western bark beetle develops in one generation. However, the summer 

generation of adults which develop in trunks of apple trees emerges in mid-July and repopulates new 

trees for final wintering. This creates an additional need for measures to protect apple trees from pests. 

The results of the research allow gardeners to adjust the integrated system of orchard protection, as 

well as to include additional pest detection measures in the program of effective apple growing.  

Key words: Coleoptera, phenology, apple tree, Scolytidae, population, polyphagous, adult, 

gardening. 
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