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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ГУСЕНИЦЬ  
ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА (BOMBYX MORI)  

З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ СКЛАДОВИМИ СЕРЕДОВИЩА 

Досліджено взаємозв’язки життєздатності гусениць шовковичного шовкопряда із природ-
ними електромагнітними полями. На великому статистичному матеріалі, отриманому в Інституті 
шовківництва УААН за 50 років, показано, що геомагнітна активність незначно впливає на жит-
тєздатність популяцій гусениць (4,7 %). Найвищі показники життєздатності гусениць спостеріга-
ються у роки з високим рівнем геомагнітної активності.  

The interrelation of viability of silkworm larvae with natural electromagnetic fields is investigated. 
On the large statistical material found by the UAAS Institute of Sericulture for 50 years, it is shown, that 
the geomagnetic activity is characterized by weak influence on viability of larvae populations (4,7 %). The 
greatest caterpillars’ viability is observed in years of a high level of geomagnetic activity. 

Вступ 
Незважаючи на тривалі дослідження, проблема впливу електромагнітних полів 

(ЕМП) на біологічні об’єкти досі залишається актуальною в біології. Про це свідчать 
численні наукові праці, присвячені зазначеній проблемі [4; 13; 16]. Не оціненою за-
лишається екологічна роль природних ЕМП різного походження. Вирішення цього 
питання, можливо, дасть відповідь на запитання, яку роль відіграють ці ЕМП у бага-
торічній динаміці чисельності біологічних об’єктів, зокрема, популяцій комах.  

Синхронізація масових розмножень шкідливих комах на великих територіях, 
що охоплюють країни з різними кліматичними умовами, тісно пов’язана із сонячною 
активністю (СА) [1]. Причини відмінностей у реакції географічних і локальних попу-
ляцій комах на вплив глобальних чинників пояснює фенологічна теорія, запропоно-
вана В. Л. Мєшковою [9]. СА впливає також на культуру шовковичного шовкопряда, 
яку розводять у контрольованих гідротермічних умовах. У наших попередніх робо-
тах виявлено кореляційні зв’язки між життєздатністю гусені, технологічними показ-
никами коконів шовковичного шовкопряда та числами Вольфа СА [3; 7].  

У той же час остаточно невідомо, які електромагнітні складові СА є біологічно 
активними. Висока чутливість біологічних об’єктів різного рівня організації до шту-
чних ЕМП різної частоти та потужності виявлена у багатьох роботах [4; 13; 16]. Наші 
досліди [6; 8, 10; 11; 15] довели, що за допомогою деяких штучних ЕМП можна сут-
тєво поліпшити біотехнологічні показники коконів шовкопрядів, що дає можливість 
підтримати гіпотезу про важливу роль природних ЕМП для цих об’єктів [5].  

Мета роботи – оцінити зв’язки між геомагнітною активністю, радіовипроміню-
ванням Сонця та життєздатністю гусениць шовковичного шовкопряда.  

Матеріал і методи досліджень 
Об’єкт досліджень – породи шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.). Для 

аналізу породних показників життєздатності використані архівні дані весняної ви-
годівлі шовковичного шовкопряда лабораторії селекції Інституту шовківництва 
УААН з 1950 по 1999 рік. Усього в роботі проаналізовано 365 порід цього виду. 
Розрахунок життєздатності гусениць Інститут шовківництва УААН проводив за 
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загальноприйнятою методикою [14]. Дані щодо рівня геомагнітної активності (у аа-
індексах) та щільність потоку радіовипромінювання Сонця (у 10–22 Вт м–2 Гц–1) ви-
користовували з журналу [18].  

Результати та їх обговорення 
У цілому зв’язок життєздатності гусениць шовковичного шовкопряда з вели-

чиною геомагнітної активності носить складний неоднозначний характер (рис. 1). 
Але у роки зі слабкою геомагнітною активністю (де величини аа-індексу менші 18) 
виявляється лінійна залежність. Подальше підвищення геомагнітної активності (ве-
личина аа-індексу менша 20) стабілізує життєздатність гусениць на рівні 88 %.  
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Рис. 1. Зв’язок життєздатності гусениць шовковичного шовкопряда  

та геомагнітної активності 

Однак залишається незрозумілим зв’язок життєздатності гусениць в окремих гра-
даціях геомагнітної активності. Для вирішення цього питання увесь діапазон змін аа-
індексу було розбито на три частини. Аналіз життєздатності гусениць у цих діапазонах 
свідчить, що у роки слабкої геомагнітної активності показник має середню величину 
порівняно з двома іншими діапазонами (рис. 2). У роки високої геомагнітної актив-
ності життєздатність гусениць сягає найбільшої величини (F(3; 2112) = 137,4; р < 0,001). 
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Рис. 2. Зв’язок життєздатності гусениць шовковичного шовкопряда  

та геомагнітної активності 
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Сонце випромінює ЕМП від інфрачервоного до рентгенівського діапазону час-
тот [5]. Проте з 1950 року відома лише інтенсивність його радіовипромінювання на 
частоті 2800 МГц [18]. Спробуємо встановити зв’язок життєздатності гусениць із ве-
личиною цього випромінювання (рис. 3). У роки низького рівня ЕМП життєздатність 
гусениць поступово збільшується, досягаючи плато. Подальше підвищення рівня ви-
промінювання призводить до істотного пригнічення життєздатності гусениць у чоти-
рьох точках діапазону до величини нижче 60 %.  
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Рис. 3. Зв’язок життєздатності гусениць шовковичного шовкопряда та щільності потоку 

радіовипромінювання Сонця на частоті 2800 МГц (10–22 Вт м–2 Гц–1)  

Для з’ясування загальної закономірності динаміки життєздатності гусениць на 
тлі радіовипромінювання Сонця із частотою 2800 МГц діапазон змін потоку було 
розбито на три діапазони, як це було зроблено у випадку з геомагнітною активністю. 
Проведення градації щільності потоку радіовипромінювання Сонця з частотою 
2800 МГц і визначення відповідної середньої життєздатності у кожному ступені гра-
дації дало змогу виявити загальну закономірність динаміки життєздатності гусениць. 
У роки з середнім та високим рівнем радіовипромінювання Сонця (рис. 4) спостері-
гається більша життєздатність гусениць порівняно зі слабким (F(3; 2112) = 84,4; 
р < 0,001). Загалом роки із середнім та високим рівнем випромінювання Сонця порі-
вняно зі слабким позитивно впливають на життєздатність гусениць.  
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Рис. 4. Зв’язок життєздатності гусениць шовковичного шовкопряда  

та щільності потоку радіовипромінювання Сонця з частотою 2800 МГц 
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Результати двофакторного дисперсійного аналізу (табл. 1) дали змогу виявити 
силу впливу геомагнітної активності та потоку радіовипромінювання Сонця з часто-
тою 2800 МГц на життєздатність гусениць шовковичного шовкопряда (табл. 2). 
Ці геліогеофізичні чинники мають досить низьку силу впливу на гусениць. Однак 
сила впливу геомагнітної активності в 1,6 раза більша, ніж сила впливу випроміню-
вання Сонця на частоті 2800 МГц. Саме внаслідок низьких значень сили впливу при-
родних ЕМП на шовковичного шовкопряда їх дія виявляється лише на великому за 
обсягом матеріалі.  

Таблиця 1 
Результати двофакторного дисперсійного аналізу впливу геомагнітної активності  

та радіовипромінювання Сонця на частоті 2800 МГц на життєздатність  
гусениць шовковичного шовкопряда 

Джерело варіації Критерій  
Фішера, F 

Рівень  
значущості, р 

Геомагнітна активність (фактор А) 55,49 <0,0001 
Радіовипромінювання Сонця з частотою 2800 МГц (фактор В) 35,12 <0,0001 
Взаємодія А–В 14,23 <0,0001 

 

Таблиця 2 
Сила впливу електромагнітних факторів (%)  

на життєздатність гусениць шовковичного шовкопряда 

Геомагнітна  
активність (А) 

Радіовипромінювання Сонця  
на частоті 2800 МГц (В) 

Взаємодія 
(А – В) 

Решта Усього 

4,7 3,0 2,4 89,9 100,0 
 

Виявлений зв’язок життєздатності гусениць із рівнем геомагнітної активності 
узгоджується з іншими відомими фактами. У лабораторних умовах виявлено кореля-
цію інтенсивності живлення термітів декількох видів із геомагнітними змінами: спо-
живання їжі зменшувалося з підвищенням геомагнітної активності й мало 27-денну 
періодичність [17]. Показано також, що нічний літ деяких комах у світлові пастки 
навпаки суттєво зростає з підвищенням геомагнітної активності [12].  

Відомо [2; 5], що поблизу поверхні землі рівень антропогенного радіовипромі-
нювання на декілька порядків вищий сонячного, тому його виключають із агентів 
безпосередньої дії СА на організми. Крім цього, рентгенівське та ультрафіолетове 
випромінювання Сонця, які корелюють із числами Вольфа. СА та радіовипроміню-
вання нашого світила, викликають у верхніх шарах атмосфери вторинне випроміню-
вання, яке досягає поверхні землі та діє на живі істоти.  

Збільшення життєздатності гусениць шовковичного шовкопряда у роки з висо-
ким рівнем природних ЕМП узгоджується також із нашими даними, які свідчать, що 
за допомогою деяких штучних ЕМП можна суттєво поліпшити біотехнологічні пока-
зники коконів шовкопрядів [8; 10; 15]. Отже, кореляція розвитку комах і природних 
ЕМП знаходить подальше підтвердження на прикладі шовковичного шовкопряда.  

Висновок 
На великому статистичному матеріалі доведено достовірний зв’язок життєзда-

тності гусениць шовковичного шовкопряда з річною геомагнітною активністю. 
У роки з високими рівнями геомагнітної активності життєздатність гусениць сягає 
найбільших значень.  
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