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АНОТАЦІЯ

Кардаш Є.С. Видовий склад та екологія комах-філофагів листяних порід
урбоценозів м. Харкова. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 091 – «Біологія». Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2021.

У дисертації наведено теоретичні узагальнення та аналіз даних
стосовно видового складу та структури комплексів філофагів, їхніх
біоекологічних особливостей на листяних породах, поширення, трофічної
активності та ролі в умовах антропогенного навантаження в урбоценозах
м. Харкова.
Робота виконана на актуальну тему, оскільки зелені насадження міст
прикрашають ландшафт, піднімають настрій людей, очищують повітря від
пилу та викидів промисловості чи транспорту, але такі насадження
перебувають в умовах високого антропогенного навантаження і є більш
уразливими до несприятливих чинників середовища, ніж ліси, що особливо
виявляється на тлі зміни клімату.
Ентомофауну міських насаджень досліджували у багатьох регіонах, але
часто приділяли увагу окремим таксономічним групам комах. Зважаючи на
те, що саме стан крон є найважливішим показником стану дерев, який
можливо оцінити окомірно, ми приділили увагу насамперед саме філофагам.
Дослідження в різних регіонах свідчать про зміни збільшення участі
комах із потаємним способом життя, а також із сисним ротовим апаратом, які
меншою мірою піддаються впливу забруднювачів на поверхні листя, видів із
меншим розміром особин, зменшення участі еруптивних видів і появу
адвентивних (чужоземних) інвазійних видів. Тому одним із важливих завдань
є виявлення змін у структурі ентомокомплексів урбоценозів за останні 50
років. Дослідження біоекологічних особливості філофагів в умовах міста є
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необхідним, оскільки комахи з коротким циклом розвитку швидше, ніж
дерева, реагують на зміну клімату і антропогенне навантаження і
пристосовуються до них, зокрема збільшуючи кількість поколінь на рік,
терміни розвитку, місця зимівлі тощо. Насадження міст є різноманітними за
складом рослин і структурою, що створює різні екологічні умови для
філофагів. Тому є доцільним оцінити поширеність філофагів листяних порід
у міських насадженнях різних категорій.
Оскільки на кожному дереві розвиваються одночасно декілька видів
філофагів, інтегральним показником їхньої трофічної активності є характерні
ознаки пошкодження листя – обгризання, міни, гали, уколи тощо.
Поширеність цих ознак та частка вилученої площі листків є важливим
показниками під час моніторингу стану зелених насаджень. Зважаючи на
роль філофагів, зокрема адвентивних у зниженні декоративності міських
насаджень необхідно удосконалити та застосувати балову оцінку їхньої
потенційної шкідливості в урбоценозах м. Харкова.
Зважаючи на те, що під впливом зміни клімату та антропогенного
навантаження зміни складу консорцій комах та їхньої екології в урбоценозах
відбуваються раніше, ніж у лісах, зазначені дослідження дадуть змогу
прогнозувати можливі негативні наслідки для лісів, які можуть виявитися
пізніше, і попередити їх.
У роботі застосовано польові збори та облік комах (стандартний метод
косіння ентомологічним сачком, ручний збір на рослинах, зрізання гілок),
камеральна обробка матеріалу (визначення видів комах, оцінювання
показників трофічної активності), аналітичні дослідження (порівняння
сучасного складу філофагів із публікаціями, експертна оцінка потенційної
шкідливості комах), статистичний аналіз даних.
Під час аналізу у зелених насадженнях міста Харкова визначено 143
види філофагів із 90 родів 26 родин шести рядів комах і одного ряду кліщів.
У порівнянні з 60-ми роками минулого століття визначено: збільшення
кількості видів Tortricidae, збагачення складу чужоземними видами:
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Cameraria

ohridella,

Macrosaccus

robiniella,

Parectopa

robiniella

та

Phyllonorycter issikii, подвоєння кількості видів із напівпотаємним способом
життя і потроєння кількості видів із потаємним способом життя, зменшення
кількості видів великого розміру; доповнення переліку еруптивних видів за
рахунок Hyphantria cunea, Acrocercops brongniardella, Cameraria ohridella,
Phyllonorycter issikii та Phyllonorycter populifoliella.
У порівнянні з першими роками інвазії каштанового мінера (2008–2011
рр.), коли його щільність відрізнялася за біотопами й мала тенденцію до
збільшення, у 2017–2020 рр. динаміка щільності мін є подібною в усіх типах
насаджень, вид розвивається у трьох поколіннях на рік.
Серед

філофагів

зелених

насаджень

Харкова

визначено

види

моновольтинні (70 видів, або 49,0 %), бівольтинні (59 видів, або 41,3 %),
полівольтинні (11 видів, або 7,7 %) та семівольтинні (3 види, або 2,1 %)
Встановлено, що більшість філофагів із відкритим способом життя (38
видів, або 46,3 %) зимують на стадії імаго, із потаємним способом життя – на
стадії лялечки (14 видів, або 51,9 %), із напівпотаємним способом життя – на
стадії яйця (41,2 %). Усі виявлені комахи-мінери, що зимують на стадії
лялечки. за сприятливих умов розвиваються у двох–трьох поколіннях на рік.
На стадії імаго зимують усі визначені листоїди та клопи та мають 2 генерації
на рік. Листоїди переважно монофаги, а клопи – поліфаги.
На типових лісових видах дерев визначено понад 30 спільних видів
комах-філофагів, найбільше – на ліщині (Corylus) та дубі (Quercus) – 77 і 73
види (48,4 та 45,9 % від усіх визначених видів) відповідно.
Встановлено, що видовий склад комах-філофагів є найбагатшим у
Лісопарку (105 видів, або 97,2 %), у парках він включає 67 видів (62 %), а у
вуличних насадженнях – 33 види (30,6 %). Найбільшу подібність комплексів
комах-філофагів виявлено у парках і Лісопарку.
У зелених насадженнях м. Харкова листя з отворами, спричиненими
комахами-філофагами, виявлені найчастіше на в’язі, міни – на дубі, уколи та
гали – на липі. Частка площі листків, вилученої комахами з відкритим
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способом життя, є найбільшою у в’яза, ясена та дуба, мінерами – у дуба й
липи, внаслідок уколів – в липи, а внаслідок розвитку галів – у липи, в’яза та
дуба.
Аналіз трофічної активності філофагів свідчить, що пошкодженість
листя комахами з відкритим способом життя у внутрішньоквартальних
посадках не відрізняється від вуличних, зменшується від лісопарку до парків
і вулиць, у доглянутих парках є меншою, ніж у недоглянутих, на вулицях у
центрі міста – меншими, ніж на периферії, а на вулицях із сильним рухом
транспорту – меншими, ніж на вулицях із слабким рухом транспорту.
Удосконалено підхід до оцінювання потенційної шкідливості комахфілофагів міських насаджень, зокрема обумовленої біологією (БОШ),
умовами середовища (СОШ) та загальної очікуваної шкідливості (ЗШ) з
урахуванням оцінювання цих показників для филофагів листкових мінерів та
філофагів із відкритим способом життя у листяних насадженнях вулиць,
парків і Лісопарку м. Харкова.
Застосування цього підходу свідчить, що загальна шкідливість
філофагів із відкритим способом життя збільшується в ряду клен – липа –
дуб – ясен – в’яз і від вулиць до лісопарку. Показник середнього вилучення
листя цими філофагами в обстежених насадженнях м. Харкова не перевищує
10 %, тобто вони не загрожують санітарному стану дерев.
Результати порівняння структури комплексів філофагів листяних
насаджень за 50 років дають змогу оцінити тенденції змін, зокрема стосовно
збільшення кількості видів із потаємним і напівпотаємним способом життя та
проникнення й поширення адвентивних видів. Оцінювання вольтинізму
комах надає можливість прогнозувати загрозу збільшення чисельності
небезпечних видів. Відмінності у поширення філофагів у різних типах
насаджень і на різних породах дерев дають змогу вводити до складу породи,
менш уразливі до пошкодження. Балове оцінювання шкідливості філофагів є
доцільним застосовувати у програмах моніторингу, а методику аналізу
метеорологічних показників у зв’язку з аналізом сезонного розвитку комах –
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для прогнозування динаміки популяцій, і, за необхідності, термінів
здійснення захисних заходів.
Зазначені методичні положення можуть бути впроваджені у діяльність
СКП «Харківзеленбуд», а також у навчальний процес природничого
факультету

Харківського

національного

педагогічного

університету

ім. Г.С. Сковороди під час підготовки та викладання курсів «Прикладна
ентомологія та екологія комах» і «Біоіндикація», а також підчас проведення
навчальної польової практики студентів природничого факультету.
Ключові

слова:

філофаги,

спосіб

життя,

сезонний

розвиток,

особливості живлення, поширеність, шкідливість.

SUMMARY

Kardash E.S. Species composition and ecology of philophagous insects in
deciduous trees of urbocenoses of Kharkiv city. – Qualifying scientific work on the
rights of the manuscript.
Thesis for a Doctor of Philosophy Degree, Speciality 091 – «Biology». H.S.
Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 2021.
The dissertation presents theoretical generalizations and analysis of data on
the species composition and structure of phyllophagous complexes, their
bioecological features on deciduous trees, distribution, trophic activity, and role in
anthropogenic load in the urban coenoses of Kharkiv.
The work is done on a topical issue, as urban greenery beautifies the
landscape, lifts people's spirits, cleans the air from dust and emissions from
industry or transport, but such stands are under high anthropogenic pressure and
are more vulnerable to adverse environmental factors than forests, especially
manifested against the background of climate change.
The entomofauna of urban stands has been studied in many regions, but
attention has often been paid to individual taxonomic groups of insects. Due to the
fact that the condition of the crowns is the most important indicator of the
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condition of the trees, which can be assessed roughly, we paid attention primarily
to philophages.
Studies in different regions show the increase of hidden-living insects, as
well as with the sucking oral apparatus, which are less exposed to contaminants on
the leaf surface, species with smaller individuals, reduced participation of eruptive
species and alien invasive species. Therefore, one of the important tasks is to
identify changes in the structure of entomocomplexes of urban coenoses over the
past 50 years. The study of bioecological features of phyllophages in urban
conditions is necessary because insects with a short development cycle respond
faster than trees to climate change and anthropogenic load and adapt to them,
including increasing the number of generations per year, development time, sites of
hibernation, etc. Urban stands are diverse in plant composition and structure,
which creates different ecological conditions for philophages. Therefore, it is
advisable to assess the prevalence of deciduous phyllophages in urban stands of
different categories.
Since several species of phyllophages develop at the same trees, an integral
indicator of their trophic activity is the characteristic signs of leaf damage gnawing, mines, galls, punctures, etc. The prevalence of these traits and the share
of removed leaf area are important indicators when monitoring the condition of
green stands. Given the role of philophages, in particular adventitious in reducing
the decorativeness of urban stands, it is necessary to improve and apply a score
assessment of their potential harmfulness in the urban coenoses of Kharkiv.
Given that under the influence of climate change and anthropogenic
pressure, changes in the composition of insect consortia and their ecology in urban
coenoses occur earlier than in forests, such studies will predict and prevent
possible adverse effects on forests that may occur later.
Field collection of insects and evaluation of their density or occurrence
(using an entomological net, manual collection on plants, cutting of branches), inhouse examination (identification of insect species, assessment of trophic activity),
analytical research (comparison of modern phyllophagous composition with
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publications, expert assessment of insect injuriousness), statistical analysis of data
were used.
During the analysis, 143 species of philophages from 90 genera of 26
families of six orders of insects and one order of mites were identified in the green
stands of Kharkiv.
Compared to the 1960s, the number of Tortricidae species has been
increased, the species composition has been enriched with alien species:
Cameraria ohridella, Macrosaccus robiniella, Parectopa robiniella, and
Phyllonorycter issikii. the number of semi-hidden insects has doubled and the
number of hidden insects species has tripled; the number of large species
decreased; the list of eruptive species increased due to Hyphantria cunea,
Acrocercops brongniardella, Cameraria ohridella, Phyllonorycter issikii, and
Phyllonorycter populifoliella.
Compared to the first years of chestnut miner invasion (2008–2011), when
its density differed by habitats and tended to increase, in 2017–2020 the dynamics
of mine density is similar in all types of plantations, the species develops in three
generations per year.
Among the phyllophagous of green stands of Kharkiv, monovoltine species
(70 species, or 49.0%), bivoltinous (59 species, or 41.3%), polyvoltine (11 species,
or 7.7%), and seven-volt (3 species, or 2.1%) were identified.
It was found that most open-living phylophages (38 species, or 46.3%)
overwinter in the adult stage, with a hidden lifestyle at the stage of pupae (14
species, or 51.9%), with a semi-hidden lifestyle - at the stage of egg (41.2%). All
detected miners that overwinter at the pupa stage, under favorable conditions
develop in two or three generations per year. All identified leaf beetles and bugs
overwinter as adults and have 2 generations per year. Leaf beetles are mostly
monophages, and bugs are polyphages.
More than 30 common species of phyllophagous insects have been identified
on typical forest tree species, the most in hazel (Corylus) and oak (Quercus) - 77
and 73 species (48.4 and 45.9% of all identified species), respectively.
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It was found that the species composition of phyllophagous insects is the
richest in the Forest Park (105 species, or 97.2%), in parks it includes 67 species
(62%), and in street stands 33 species (30.6%). The greatest similarity of
phylophagous insect complexes was found in parks and Forest Park.
In the green stands of Kharkiv, leaves with punctures caused by
phyllophagous insects are most often found on elm, mines - on oak, punctures, and
galls on lime. The share of leaf area removed by insects with an open lifestyle is
the largest in elm, ash and oak, by miners - in oak and lime, with punctures - in
lime, and with galls - in lime, elm, and oak.
Analysis of the trophic activity of phyllophages shows that the damage to
leaves by insects with an open lifestyle in intra-quarter stands does not differ from
streets, decreases from the forest park to parks and streets, in parks with care is less
than in parka without it, in the city center - less than in the periphery, and in the
streets with heavy traffic - less than in the streets with low traffic.
The approach to assessing the potential harmfulness of phytophagous insects
of urban stands, in particular, due to bionomically determined harmfulness (BDH),
environmentally determined harmfulness (EDH), and generally expected
harmfulness (GEH), has been improved, taking into account the assessment of
these indicators for leaf miners and open-living phytophags in streets, parks and
Forest Park of Kharkiv.
The application of this approach shows that the general harmfulness of
phylophages with an open lifestyle increases in a row of maple - linden - oak - ash
- elm and from the streets to the forest park. The rate of average leaf extraction by
these phyllophages in the surveyed stands of Kharkiv does not exceed 10%, i.e.
they do not threaten the health condition of trees.
The results of comparing the structure of phyllophagous complexes of
deciduous stands over 50 years allow us to assess the trends, in particular regarding
the increase in the number of species with a hidden and semi-hidden ways of life
and the penetration and spread of alien species. Assessment of insect voltinism
makes it possible to predict the threat of an increase in the number of dangerous
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species. Differences in the distribution of philophages in different types of stands
and in different tree species make it possible to introduce into the composition of
the tree species, less vulnerable to damage. Scoring of phyllophagous pests should
be used in monitoring programs, and the method of analysis of meteorological
parameters in connection with the analysis of seasonal development of insects - to
predict the dynamics of populations, and, if necessary, the timing of protective
measures.
These guidelines can be implemented in the activities of Specialized
Communal Enterprise "Kharkivzelenbud", as well as in the educational process of
the Faculty of Natural Sciences of Kharkiv National Pedagogical University during
the preparation and teaching of courses "Applied Entomology and Ecology of
Insects" and "Bioindication", as well as during the field training of students of the
Faculty of Natural Sciences.
Key words: philophags, mode of life, seasonal development, feeding habits,
spread, injuriousness.

СПИСОК ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ
НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У фахових виданнях та виданнях, які включені до міжнародних
наукометричних баз даних:
Кардаш Є.С., Соколова І.М. Структура комплексів комах-філофагів
листяних

насаджень

м.

Харків.

Біорізноманіття,

екологія

та

експериментальна біологія. 2020. Том 22, №1. С.70-81 (збір і аналіз даних)
Соколова І.М., Швиденко І.М., Кардаш Є.С. Поширеність гризучих
комах-філофагів у насадженнях м. Харкова. Український ентомологічний
журнал. 2020. № 1-2 (18). С. 67–79. (збір і аналіз даних)
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ВСТУП

Актуальність теми. Зелені насадження міст прикрашають ландшафт,
піднімають настрій людей, очищують повітря від пилу та викидів
промисловості чи транспорту (Лєвон, 2008). Водночас такі насадження
перебувають в умовах високого антропогенного навантаження і є більш
уразливими до несприятливих чинників середовища, ніж ліси, що особливо
виявляється на тлі зміни клімату (Клауснитцер, 1990; Стольберг, 2000).
Ентомофауну міських насаджень досліджували у багатьох регіонах, але
часто приділяли увагу певній таксономічній групі комах (Fattorini, 2016;
Fedyay et al., 2018; Johnson et al., 2019; Bălăcenoiu et al., 2020). Водночас
важливо розглядати ентомокомплекси комах як консорції окремих порід або
їхніх угруповань. Зважаючи на те, що саме стан крон є найважливішим
показником стану дерев, який можливо оцінити окомірно, ми приділили
увагу насамперед саме філофагам.
Дослідження в різних регіонах свідчать про збільшення участі комах із
потаємним способом життя (Селиховкин, 1996; Стручаев, 2013), а також із
сисним ротовим апаратом (Маркіна та ін., 2018), які меншою мірою
піддаються впливу забруднювачів на поверхні листя, видів із меншим
розміром особин (Verberk et al., 2021), зменшення участі еруптивних видів
(Тарасова и др., 2004) і появу адвентивних (чужоземних) інвазійних видів
(Kollár, 2014; Johnson et al., 2019; Kirichrnko et al., 2019). Тому одним із
важливих завдань є виявлення змін у структурі ентомокомплексів
урбоценозів за останні 50 років.
Дослідження біоекологічних особливості філофагів в умовах міста є
необхідним, оскільки комахи з коротким циклом розвитку швидше, ніж
дерева, реагують на зміну клімату і антропогенне навантаження і
пристосовуються до них, зокрема збільшуючи кількість поколінь на рік,
терміни розвитку, місця зимівлі тощо (Мешкова, 2009, 2017).
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Насадження міст є різноманітними за складом рослин і структурою
(Кучерявий та ін., 2004), що створює різні екологічні умови для філофагів.
Тому є доцільним оцінити поширеність філофагів листяних порід у міських
насадженнях різних категорій.
Оскільки на кожному дереві розвиваються одночасно декілька видів
філофагів, інтегральним показником їхньої трофічної активності є характерні
ознаки пошкодження листя – обгризання, міни, гали, уколи тощо (Гусев,
1990). Поширеність цих ознак та частка вилученої площі листків є важливим
показниками під час моніторингу стану зелених насаджень.
Зважаючи на роль філофагів, зокрема адвентивних, у зниженні
декоративності міських насаджень необхідно удосконалити та застосувати
балову оцінку їхньої потенційної шкідливості в урбоценозах м. Харкова.
Оскільки під впливом зміни клімату та антропогенного навантаження
зміни складу консорцій комах та їхньої екології в урбоценозах відбуваються
раніше, ніж у лісах, зазначені дослідження дадуть змогу прогнозувати
можливі негативні наслідки для лісів, які можуть виявитися пізніше, і
попередити їх.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційні дослідження проведені впродовж 2017–2021 рр. у межах
наукової

тематикою

досліджень

кафедри

зоології

Харківського

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Вивчення
механізмів підтримання біорізноманіття на різних рівнях організації
біологічних систем» (державна реєстрація: №0111U008883 (2012–2016);
№0119U002295, 2017–2021рр.), до яких авторка залучалася як виконавець
підрозділів.
Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є встановити
видовий склад комах-філофагів, їхні біоекологічні особливості на листяних
породах, поширення та роль в умовах антропогенного навантаження в
урбоценозах м. Харкова.
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Завдання:
– визначити видовий склад і структуру комплексів філофагів найбільш
поширених листяних порід насаджень м. Харків і оцінити зміни за 50 років;
– виявити біоекологічні особливості філофагів (спосіб життя, сезонний
розвиток, особливості живлення, кормові породи);
– оцінити

поширеність

філофагів

листяних

порід

у

міських

насадженнях різних категорій;
– визначити особливості трофічної активності філофагів;
– застосувати балову оцінку потенційної шкідливості гризучих комахфілофагів.
Об’єкт дослідження: комахи-філофаги листяних порід урбоценозів
м. Харкова.
Предмет дослідження – видовий склад, біоекологічні особливостіЮ,
поширеність і трофічна активність філофагів листяних порід урбоценозів
м. Харкова.
Методи та матеріали дослідження: польові збори (стандартний метод
косіння ентомологічним сачком, ручний збір на рослинах, зрізання гілок) та
облік комах, камеральна обробка матеріалу (визначення видів комах,
оцінювання показників трофічної активності), аналітичні дослідження
(порівняння сучасного складу філофагів із публікаціями, експертна оцінка
потенційної шкідливості комах), статистичний аналіз даних.
Наукова новизна одержаних результатів.
Уперше:
– у насадженнях міста Харків визначено 143 види філофагів із 90 родів
26 родин шести рядів комах і одного ряду кліщів;
– у порівнянні з 60-ми роками минулого століття визначено: зміни
видового складу, збільшення кількості видів із потаємним і напівпотаємним
способом життя, зменшення кількості видів великого розміру, доповнення
переліку еруптивних видів за рахунок аборигенних і адвентивних видів;
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– визначено зміни розподілу за біотопами та сезонною динамікою
каштанового мінера у порівнянні з першими роками інвазії;
– виявлено особливості розподілу філофагів за способом життя,
вольтинністю, сезонним розвитком, трофічною активністю, поширенням,
типами пошкодження листя;
– встановлено, що пошкодженість листя філофагами з відкритим
способом життя у внутрішньоквартальних посадках не відрізняється від
вуличних, зменшується від лісопарку до парків і вулиць, у доглянутих парках
є меншою, ніж у недоглянутих, на вулицях у центрі міста – меншими, ніж на
периферії, а на вулицях із сильним рухом транспорту – меншими, ніж на
вулицях із слабким рухом транспорту;
– балове оцінювання свідчить, що загальна шкідливість філофагів із
відкритим способом життя збільшується в ряду клен – липа – дуб – ясен –
в’яз і від вулиць до лісопарку.
Удосконалено:
– підхід до оцінювання потенційної шкідливості комах-філофагів
міських насаджень, зокрема обумовленої біологією (БОШ), умовами
середовища (СОШ) та загальної очікуваної шкідливості (ЗШ) з урахуванням
оцінювання цих показників для филофагів листкових мінерів та філофагів із
відкритим способом життя у листяних насадженнях вулиць, парків і
Лісопарку м. Харкова.
Одержали подальший розвиток:
– методика порівняння структури ентомокомплексів;
– методика аналізу метеорологічних показників у зв’язку з аналізом
сезонного розвитку комах.
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів.
Результати порівняння структури комплексів філофагів листяних
насаджень за 50 років дають змогу оцінити тенденції змін, зокрема стосовно
збільшення кількості видів із потаємним і напівпотаємним способом життя та
проникнення й поширення адвентивних видів. Оцінювання вольтинізму
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комах надає можливість прогнозувати загрозу збільшення чисельності
небезпечних видів. Відмінності у поширення філофагів у різних типах
насаджень і на різних породах дерев дають змогу вводити до складу породи,
менш уразливі до пошкодження. Балове оцінювання шкідливості філофагів є
доцільним застосовувати у програмах моніторингу, а методику аналізу
метеорологічних показників у зв’язку з аналізом сезонного розвитку комах –
для прогнозування динаміки популяцій, і, за необхідності, термінів
здійснення захисних заходів.
Зазначені методичні положення можуть бути впроваджені у діяльність
СКП «Харківзеленбуд», а також у навчальний процес природничого
факультету

Харківського

національного

педагогічного

університету

ім. Г.С. Сковороди під час підготовки та викладання курсів «Прикладна
ентомологія та екологія комах» і «Біоіндикація», а також підчас проведення
навчальної польової практики студентів природничого факультету.
Особистий внесок здобувача. Дисертантка особисто обґрунтувала
необхідність проведення досліджень, розробила програму, визначила
методику, підібрала дослідні об’єкти, провела польові та камеральні
дослідження,

здійснила

математико-статистичну

обробку

матеріалів,

проаналізувала й узагальнила отримані результати, зробила висновки та
розробила рекомендації, написала дисертаційну роботу. Для написання
спільних зі співавторами наукових публікацій авторка брала безпосередню
участь у зборі експериментальних даних, опрацюванні результатів роботи і
підготуванні текстового матеріалу.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
представлені на 6 наукових конференціях, зокрема: III та IV Харківських
природничих форумах (Міжнар. конф. мол. учен) Харків, 15–16 трав. 2020 р.
та Харків, 16–17 квітня 2021 р., II конференції Українського ентомологічного
товариства (Світязь, 25–30 серпня 2020 р.), міжнародній науково-практичній
конференції «Лісівнича наука: стан, проблеми, перспективи розвитку»
(УкрНДІЛГА – 90 років) (8–9 грудня 2020 року, м. Харків), міжнародній
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науково-практичній
перспективи

конференції

розвитку

«Актуальні

ландшафтної

проблеми,

архітектури,

шляхи

та

садово-паркового

господарства, урбоекології та фітомеліорації» (16-17 вересня 2021 року,
м. Біла Церква), міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій
100-річчю з дня народження доктора біологічних наук, професора
Б.М. Литвинова «Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та
захисту рослин» (21−22 жовтня 2021 р., м. Харків).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових
праць, у тому числі 6 статей у фахових наукових виданнях України,
включених

до

міжнародних

наукометричних

баз

даних),

2

–

у

наукометричних виданнях інших держав, 6 – у матеріалах конференцій.
Структура та обсяг роботи. Матеріали дисертаційної роботи
викладені на 182 сторінках (основний текст на 142 сторінках). Дисертація
складається зі вступу, семи розділів, висновків і двох додатків. Дисертація
містить 38 рисунків, 25 таблиць. Список використаних джерел літератури
включає 194 найменування (55 – латиницею).
Подяки. Авторка щиро вдячна своєму науковому керівнику д.б.н.,
професору О.В. Пучкову за консультації, науково-методичне керівництво,
поради та підтримку, що надавалась протягом 4-х років, д.б.н., професору
Т.Ю. Маркіній за практичні та наукові консультації в ході проведених
досліджень,

кандидатам

І.М. Швиденко,

сільськогосподарських

М.С. Колєнкіній,

О.М. Кукіній,

наук

І.М. Соколовій,

Ю.Є. Скрильнику

за

допомогу під час освоєння методики польових досліджень, визначення
видового складу комах і консультації на різних етапах виконання роботи.
Особлива подяка – на адресу своїх рідних і близьких за розуміння та
підтримку під час виконання досліджень.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕНОСТІ КОМАХ-ФІЛОФАГІВ
ЛИСТЯНИХ ПОРІД УРБОЦЕНОЗІВ

1.1. Урбоценози як середовище перебування комах-філофагів

Під час урбанізації природні ландшафти перетворюють на так звані
селитебні, тобто пов’язані з поселеннями людини (Клауснитцер, 1990).
Колишні ліси чи поля відводять під забудову, внаслідок чого знищується
природне середовище й утворюється техноценоз. Техноценоз і біоценоз
разом формують урбоценоз (Стольберг, 2000).
Під час урбанізації посилюється комплексне забруднення середовища,
причому чинники забруднення прямо та опосередковано впливають на кожну
ланку трофічного ланцюга, кожен рівень екологічної піраміди й на кожен
етап енергетичного обміну (Стадницкий, 1978). Під впливом урбанізації
змінюється хімічний склад повітряного басейну, поверхневих і підземних
вод, ґрунту, змінюється мікроклімат (тепловий, водний, світловий режими,
швидкість вітру), склад і структура компонентів біоценозів. На відміну від
природних екосистем урбоекосистеми неспроможні до саморегулювання.
Природна

неоднорідність

походження,

змінюється

середовища,
на

яка

спочатку мала

зональну неоднорідність

природне

антропогенного

походження, яка часто має концентричний тип (від периферії до центра)
(Ковязин, 2008; Moricca et al., 2018).
Зелені насадження міст призначені для створення оптимальних умов
для праці та відпочинку населення, оскільки спроможні очищувати повітря
від пилу та викидів промислових підприємств і транспортних засобів,
знижувати рівень шуму, покращувати мікроклімат (знижувати температуру
за рахунок транспірації, збагачувати атмосферу киснем, захищати від вітру),
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виділяти фітонциди, а також позитивно впливати на нервову систему людини
(Стольберг, 2000).
Водночас такі насадження ослаблені під дією зазначених чинників і
стають уразливими до шкідників і патогенів, зокрема до чужоземних видів
(Branco et al. 2019, Frank & Just, 2020). У міських, паркових і лісових
насадженнях видовий склад комах залежить від наявності придатних місць
перебування та чутливості до полютантів (Langellotto & Hall, 2020).
Ослаблення дерев збільшується також у зв’язку з недостатньою
площею для розвитку коренів та їхнім руйнуванням під час будівництва та
ремонту доріг і комунікацій. Пил і волога утворюють туман, який запобігає
диханню та фотосинтезу листя. Температура повітря у центрі міст на
декілька градусів вища, ніж у лісі, що відбувається на темпах розвитку комах
і на принадності листя для їхнього живлення (Лєвон, 2008).
Місто є унікальним середовищем для перебування живих організмів.
Фауна міст включає аборигенні та інтродуковані види, склад яких залежить
від регіону та відстані до сільськогосподарських чи лісових ландшафтів.
Водночас завжди до складу урбоекосистеми входять фітофаги (Стадницкий,
1978). Вивчення реакції цих організмів на зміну навколишнього середовища
є дуже актуальним з погляду моніторингу його стану.
Комахи – найбільш різноманітна група тварин у світі. Вони також
широко представлені в урбоценозах. Деякі види комах (синантропні види,
зокрема хатні мухи, таргани тощо) тісно пов’язані з містами (Клауснитцер,
1990). Інші види трапляються як у міських, так і у природних ценозах.
Зокрема фітофаги деревних рослин заселюють сади, ліси, полезахисні смуги
тощо (Кривошеина, 1992).
Зважаючи на відмінності вимог комах до екологічних умов можливо за
видовим складом комах у міських насадженнях різних типів простежити
вплив урбанізації на біорізноманіття, оцінити спроможність окремих видів
існувати за певним градієнтом урбанізації (від лісопарків до центра та
промислових зон).

24

У зв’язку з наявністю різних типів міських насаджень (парків, садів,
дворових посадок) міське середовище розглядають як сукупність острівних
місць перебування, яка утворює зелену інфраструктуру, де заселені ділянки
межують із менш сприятливими або несприятливими для комах ділянками
(Fattorini, 2016). Згідно із цим багатство видів має збільшуватися у міру
збільшення площі, тому що на більшій площі підтримується більша
чисельність популяцій, більше різноманіття місць перебування і більші
можливості для проникнення нових видів.
Будь-яке місто має рекреаційні зони, які включають міські та приміські
парки, лісопарки, лугопарки, гідропарки, ландшафтно-архітектурні музеї та
приміські ліси зеленої зони міста (Стольберг, 2000). У цих біотопах
зосереджена деревно-чагарникова рослинність. Вона також представлена у
скверах, на вулицях, площах і дворах (так званих внутрішньоквартальних
насадженнях).
Згідно із тим у кожному з типів насаджень склад дерев і кущів слід
підбирати з урахуванням механічного і хімічного складу ґрунту, діапазоном
толерантності до рівня зволоження, стійкості до промислового та побутового
забруднення, спроможності поглинати забруднювачі з атмосфери чи ґрунту,
здатності до іонізації атмосферного повітря. Важливою є також наявність
розгалужених крон із густим листям або щільною хвоєю для поглинання
шуму, а також декоративність крон, квітів і плодів (Кучерявий та ін., 2004).
Б. Клауснітцер (Клауснітцер, 1990) розглянув особливості структури
міста та його фауни, зокрема комах вулиць, автотрас, майданів, парків, садів,
кладовища й пустирів. За результатами оцінювання показників видового
різноманіття ним узагальнено дані стосовно трофічних зв’язків в окремих
складових урболандшафту.
Так лісопаркові насадження мають найбільшу площу, паркові – меншу,
а сквери, вуличні та внутрішньоквартальні насадження – ще меншу. Оскільки
в ізольованих насадженнях комахи обмежені вибором кормової породи,
переваги мають поліфаги.
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У міру наближення від периферії до центра видове багатство комах
зменшується

в

результаті

збільшення

відстані

від

природних

до

напівприродних ландшафтів (лісу, лісових смуг, садів), які можуть бути
джерелами видів. Видове багатство має збільшуватися у міру збільшення
кількості природних місць перебування у кожному фрагменті насаджень, а у
більшому фрагменті їх більше (Raupp, 2010; Gibb, Hochuli, 2002).
У містах у темну частину доби вулиці освітлені. Цілодобове освітлення
не є звичним для комах, оскільки їхній сезонний розвиток, зокрема діапаузу,
регулює тривалість світлового дня (Саулич, 1999). Наслідки цілодобового
освітлення для розвитку філофагів ще недостатньо вивчені.
В умовах міста листя дерев забруднено викидами промисловості і
транспорту. Забруднювачі також потрапляють у дерева через корені. Листя
дерев із високим рівнем забруднення покрито некротичними утвореннями що
запобігає фотосинтезу. З іншого боку, таке листя не є сприятливим для
поселення комах-мінерів (Рогинский, Гляковская, 2018). Накопичення пилу і
сажі на листі також ускладнює живлення комах-філофагів.
Загалом в умовах міст часто реєструють зменшення чисельності та
різноманіття фітофагів, що обумовлено руйнуванням місць перебування.
(Рыжая, Гляковская, 2016)
Водночас переважну увагу у дослідженнях було приділено комахам,
що перебувають у ґрунті чи на ґрунті й яких зручно обліковувати за
одноманітною методикою не залежно від рослинного покриву (Пучков, 2018;
Пучков и др. 2016, 2017, 2020; Пучков, Комаромы, 2019).
Основними відмінностями міських насаджень від лісових з погляду
формування середовища для комах-фітофагів є ізольованість ділянок,
забруднення ґрунту та листя викидами промисловості і транспорту,
цілодобове інтенсивне освітлення, вища температура, пил і сажа на листі та
обмежена кількість кормових порід (Brown, 2018; Branco et al., 2019). Саме
тому поширеність комах із певним типом живлення може слугувати
індикатором стану урбоценозу (Kunakh, Fedyay, 2020), зокрема може
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змінюватися загальна кількість видів фітофагів (Богачева, Замшина, 2017;
Богачева и др., 2018), співвідношення видів із гризучим і сисним ротовими
апаратами (Максимова, 1969; Баранник, 1981; Тарасова, 2004; MackośIwaszko, Lubiarz, 2014; Kabicek, 2019).
Ентомофауна міських насаджень формувалася спочатку переважно за
рахунок проникнення видів із сусідніх лісів і садів (Макимова, 1969; Roques
et al., 2017). Останнім часом її склад змінюється внаслідок збільшення частки
представників екологічних груп комах, стійких до техногенного забруднення,
пилу та коливань температури (Frank, Just, 2020), зокрема мінерів (Willem,
2013; Kirichenko et al., 2019). Видовий склад ентомофауни міських насаджень
також поповнюється за рахунок проникнення з рослинним матеріалом і
пакувальною тарою адвентивних видів, які знаходять принадні кормові
породи та сприятливі умови для виживання у зимовий період (Kollár, 2014;
Roques et al., 2017; Branco et al., 2019).

1.2. Видовий склад комах-філофагів в урбоценозах

Дослідження комах-філофагів в урбоценозах здійснюють насамперед
фахівці із загальної ентомології, які спеціалізуються на вивченні окремих
родин чи груп комах (Ермоленко, 1975; Желоховцев, 1988; Коломоец и
др.,1989; Акимов, Жовнерчук, 2010; Буга, 2016; Жоров, 2017; Putchkov et al.,
2017; Маркіна та ін., 2018; Ніколенко, 2018; Ніколенко, Пучков, 2020; Федяй,
Маркіна,2019; Fedyay et al. 2018; Fedyay, Markina, 2020). Дослідження комахдендробіонтів присвячували певним систематичним групам, зокрема у
парках Латвії визначено 140 видів лише дендрофільних попелиць (Рупайс,
1981), у міських насадженнях Харкова – понад 80 видів твердокрилих
(Максимова, 1967). Порівняння видового складу комах у різних регіонах
ускладняється тим, що дослідники часто вивчають насамперед ту групу, яку
найкраще знають (Грама та ін. 1995; Грама, Леженінв, 2006). Можливо, тому
в парках України відмічено переважання галоутворювачів (Дмитриев, 1959.
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1969), у Білорусі – сисних комах (Буга, 2016), у Москві – мінерів (Белова,
1990), у Єкатеринбурзі – комах із відкритим способом життя (Богачева,
Замшина, 2017).
Оскільки зелені насадження міст заселяють види комах із сусідніх лісів
і садів, то їхньому вивченню приділяють увагу також фахівці з лісової та
сільськогосподарської ентомології (Белова и др., 1998; Белова, Белов, 1999;
Patocka et al., 1999; Гниненко, Козлова, 2006; Бондаренко, 2008; Гниненко,
Раков 2018).
Під час складання списків фітофагів іноді указують окремі родини без
розподілення на філофагів і ксилофагів, а в інших разом переліковують
комах і кліщів. Так у парках Ленінграда виявлено 232 види лускокрилихфітофагів (Мусолин, 1989; Щербакова и др., 2010), у парках і зеленому кільці
Єревана та інших міст Вірменії – 450 видів фітофагів (комах і кліщів)
(Мирзоян, 1977), у посадках Ботанічного саду і на вулицях Донецька
(Лихацкая, 2006; Попов, 2007; Матінов и др., 2020) та у Білорусі – понад 180
видів (Петров, 2019; Сауткин, 2020). У парках, ботанічних садах і міських
насадженнях степової, лісостепової та поліської зон України визначено 730
видів комах і кліщів (Дмитриев, 1959).
Під час вивчення членистоногих-філофагів Москви визначен 289 видів
філофагів, зокрема 144 види (49,8%) Lepidoptera, 42 види Acariformes
(14,5 %), 34 види (11,8 %) Hymenoptera, 32 види (11,1 %) Coleoptera, 26 видів
(9 %) Diptera, 11 видів Homoptera (3,8 %). Найбагатші комплекси видів
визначено на найбільш поширених видах дерев (зокрема на березі – 46, на
тополі – 45, на дубі – 42, на липі – 35 видів). Водночас види рослин, що мало
поширені та інтродуковані, мали 1–3 види комах (Белова, Белов, 1999).
Якщо фахівці із загальної ентомології переважно складають списки
видів

і

розглядають

їхні

біологічну,

біотопічну

й

зоогеографічну

характеристики, то фахівці з лісової чи сільськогосподарської ентомології
насамперед оцінюють вплив комах-філофагів на стан дерев і насаджень,
методи обліку, нагляду, прогнозування чисельності та заходи щодо
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зменшення шкоди або пом’якшення наслідків (Коваль, Мікуліна 2012;
Тимофеева, 2015; Callow et al., 2018; Boege et al., 2019; Corcos et al., 2019;
Ermolaev, Domrachev, 2021).
Цілеспрямоване вивчення комах-філофагів у містах розпочалося
порівняно нещодавно. Вирішення практичного завдання – запобігання
пошкодженню насаджень – ускладнялося обмеженням застосування засобів
хімічного захисту дерев в урбоценозах. Водночас такі дослідження давали
змогу надати певні рекомендації стосовно асортименту порід і технології
вирощування міських насаджень, а також підвищення їхньої стійкості.
Пильну увагу вивченню угруповань комах у зелених насадженнях
стали приділяти в середині минулого століття у зв’язку з виникненням
великих промислових зон (Максимова, 1965, 1968; Баранник, 1981; Рупайс,
1981; Белова 1990; Маркіна et al., 2018; Fedyay et al., 2018; Федяй, Маркіна,.
2019; Fedyay, Markina, 2020). Такі дослідження мали на меті визначення
мінімальних розмірів озелененої території за різних рівнів забруднення і
мінімальних розмірів окремих насаджень, які позитивно впливатимуть на
навколишнє середовище та збережуть стійкість цього середовища до
негативного впливу.
У насадженнях м. Харкова фауну філофагів деревних рослин вивчала
Ю. П. Максимова на початку 60-х рр. минулого століття. Вона виявила 65
видів комах різних родин ряду Lepidoptera (Maksimova, 1965), 16 видів
листоїдів (Coleoptera: Chrysomelidae) і 4 довгоносики роду Phyllobius
(Coleoptera: Curculionidae) (Maksimova, 1967). Пізніше опубліковані дані
стосовно інших груп фітофагів (Максимова, Бойчук, 2002, 2009; Максимова
та ін., 2009). У лісових насадженнях Харківської області під час досліджень
приділяли увагу питанням фенології, динаміки чисельності та шкідливості
видів, які вважаються «класичними» листогризами, зокрема з родин
Lymantriidae, Geometridae й Tortricidae, які спроможні різко збільшувати
чисельність раз на 10–12 років, а у так званий міжспалаховий період існувати
у насадженнях у незначній чисельності (Мешкова, 2009). У лісопаркових і
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лісових насадженнях Харківської області вивчали зміни співвідношення
видів листовійок (Tortricidae) упродовж спалахів масового розмноження
(Мєшкова, Гамаюнова, 2000). Розглядали питання організації моніторингу
стану зелених насаджень міст (Мозолевская и др., 1997; Мешкова,
Давиденко, 2019; Мєшкова, 2020).
Комахи-мінери живляться всередині тканин рослин, які найбільш
зволожені, багаті на поживні речовини та бідні на захисні речовини
(Kirichenko et al., 2019). Такий спосіб життя захищає цих комах від дефіциту
вологи, природних ворогів і дає змогу долати захист рослин. Комахи-мінери
виявляють високу приуроченість до специфічних органів і тканин рослин
(Branco et al., 2019). Разом із садивним матеріалом і пакувальною тарою
мінери поширюються у нові регіони (Frank and Just, 2020). Вони легше
закріплюються у міських, ніж у лісових насадженнях, оскільки у містах є
більшим вибір принадних кормових порід, а підвищена температура повітря
сприяє виживанню комах у зимовий період (Kollár, 2014).
У зелених насадженнях м. Харкова комах-мінерів листя дерев вивчали
починаючи з 2007 року, віддаючи перевагу інвазійним видам – каштановому
мінеру Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986, молі-строкатці липовій
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963), мінеру білоакацієвому Macrosaccus
robiniella (Clemens, 1859) (Lithocolletinae) та білоакацієвій молі-строкатці
Parectopa robiniella Clemens, 1863 (Ornixolinae) (Мешкова, Микулина, 2012;
Meshkova, Mikulina, 2013; Meshkova et al., 2013). Уточнено особливості
сезонного розвитку та динаміки популяцій цих видів.
На особливу увагу заслуговував каштановий мінер, якого виявлено
поблизу Охридського озера в лісах Македонії в 1984–1985 рр., що
спричинило його латинську назву – "охридський мінер" (Gilbert et al., 2005).
У регіоні першого виявлення каштановий мінер не завдавав помітної шкоди
гіркокаштану звичайному (Aesculus hippocastanum L.), який росте у
природних лісах. Водночас вже у 1996 році каштанового мінера виявлено у
Центральній Європі (Sefrova, Lastuvka 2001, Kirichenko et al. 2019), у 1996–
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1997 рр. – на Заході України, у 2003 році – у Києві (Акімов та ін., 2003;
Lesovoy et al. 2020), у 2006–2007 – у Харківській області (Гугля, Зиненко,
2008; Мєшкова, Мікуліна, 2008; Максимова та ін. 2009]. Нині каштановий
мінер завдає шкоду зеленим насадженням гіркокаштана звичайного у більшій
частині Європи (Paterska et al., 2017; Jagiełło et al., 2019; Kirichenko et al. 2019;
Аникин и др., 2019), у Придністров’ї (Антюхова, 2010; Антюхова, Мешкова,
2011), в Білорусі (Рогинский, Буга, 2020; ) в центральній Азії (Gninenko et al.,
2017), повсюдно в Україні (Гаманова 2011, Мєшкова, Мікуліна, 2009, 2012;
Роговський, Драган, 2009; Дрозда та ін., 2013; Кузьминская и др., 2016;
Бащенко, 2019; Lesovoy et al. 2020; Голобородько, 2021; Селютіна, 2021). У
міських насадженнях різних регіонів оцінювали щільність мін каштанового
мінера, кількість поколінь, вплив на приріст деревини та формування плодів
(Gilbert et al., 2005, Антюхова, 2010; Гаманова, 2011; Lesovoy et al., 2020,
Мікуліна, 2012). Для запобігання поширенню та прояву шкідливості
каштанового мінера запропоновано численні заходи, зокрема використання
стійких видів роду Aesculus (Мікуліна. 2012; Paterska et al., 2017), знищення
лялечок під час зимівлі (Gilbert et al., 2005; Kirichenko et al., 2019),
застосування інсектицидів (Гаманова, 2011; Мікуліна, 2012; Sefrova, 2001).
Порівняно

нещодавно

у

насадженнях

м. Харкова

розпочалися

дослідження особливостей розвитку та шкідливості мало поширених раніше
видів філофагів, зокрема Tomostethus nigritus F. (Hymenoptera: Tenthredinidae)
(Meshkova et al., 2017), листоїдів (Coleoptera: Chrysomelidae) (Мєшкова та ін.,
2016, 2018; Соколова, 2019), дубового клопа мереживниці (Meshkova et al.,
2020). У 2017 році розпочаті регулярні обстеження вуличних, паркових і
лісопаркових насаджень м. Харків, які дали змогу виявити листогризів,
мінерів, галоутворювачів і сисних комах (Кардаш, Соколова, 2020), Крім
названих вище адвентивних видів виявлено галоутворювача Obolodiplosis
robiniae (Haldeman, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae).
Зазвичай більшість комах-філофагів не спричиняють помітної шкоди
міським насадженням, але негативний вплив окремих видів комах на стан
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дерев, ослаблених в умовах міста, може збільшитися у роки спалахів масових
розмножень (Frank, Just, 2020). Оскільки як антропогенне навантаження, так і
видовий склад комах-філофагів відрізняються у міських насадженнях різного
типу (Мешкова, Микулина, 2012; Kollár, 2014), доцільним є порівняння
видового складу та поширення цих видів у насадженнях вулиць, парків і
Лісопарку.

1.3. Екологічні особливості комах-філофагів

Філофаги відіграють найбільш важливу роль у трансформації речовин і
енергії лісових екосистем (Рубцов, Уткина, 2008). Вони споживають листя і
сприяють

збагаченню

ґрунту

живильними

речовинами,

які

легко

вимиваються з екскрементів у його глибші шари.
За способом життя комах-філофагів підрозділяють на три типи:
відкритий, напівпотаємний і потаємний (Баранник, 1981; Кривошеина, 1992;
Писарский, 1993). Відкритим способом життя характеризуються види як із
гризучим, так і з сисним ротовим апаратом. Личинки лускокрилих і
перетинчастокрилих, імаго та личинки твердокрилих мають гризучий
ротовий апарат, за допомогою якого об’їдають і скелетують листя. Личинки
й імаго представників із колюче-сисним ротовим апаратом (клопи, попелиці)
висмоктують соки рослин. Останні види меншою мірою піддані прямому
впливу забруднювачів. Потаємним способом життя характеризуються
ентобіонти – мінери (що мають гризучий ротовий апарат) і галоутворювачі
(можуть мати гризучий або сисний ротовий апарат). В результаті живлення
мінерів утворюється порожнина в тканинах листка, а в результаті живлення
галоутворювачів − розростання тканин рослини й утворення галів.
Напівпотаємний спосіб життя мають комахи, які розвиваються всередині
згорнутих, склеєних або сплетених листків.
Комахи філофаги під час перебування на листі чи в листі спричиняють
різноманітні типи пошкоджень, за якими їх можливо розпізнати навіть після
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того, як комахи залишили місця живлення (Гусев, 1990; Roques et al., 2017).
Особливо

характерними

є

пошкодження,

спричинені

мінерами

та

галоутворювачами, але за слідами живлення видів із відкритим способом
життя також можливо оцінити їхню поширеність у різних ділянках
насадження. Так листки можуть бути об’їдені частково, із залишенням судин,
скелетовані, в середині або з країв можуть бути вигризені отвори чи вирізи
майже правильної форми, маленькі дірочки, тканини листка можуть бути
вискоблені (Roques et al., 2017). Тому частка вилученої площі листків
опосередковано відбиває чисельність філофагів із певним типом живлення
(Гуров, Петренко, 1988).
Масові розмноження комах-філофагів у містах виникають порівняно
зрідка, але окремі дерева можуть бути помітно пошкоджені мінерами,
листоїдами або листогризами (Мозолевская и др., 1997).
За спроможністю до утворення спалахів масового розмноження комахфітофагів поділяють на індиферентні, продромальні та еруптивні види (Исаев
и др. 2015, Berryman 2020). Так чисельність індиферентних видів у
багаторічній динаміці слабко варіює відносно фонового рівня. Продромальні
та еруптивні види спроможні багаторазово збільшувати чисельність, яка
коливається у продромальних видів поблизу нижнього стаціонарного рівня, а
у еруптивних може залишатися на рівні верхнього стаціонарного рівня
фазового портрету впродовж декількох поколінь без втрати спроможності
регулювання чисельності популяції (Исаев и др. 2015, Berryman 2020).
Вважається, що пошкодження листя комахами негативно впливає на
приріст і плодоношення насаджень (Методичні вказівки, 2020). Водночас на
відміну від лісу, у міських насадженнях основним критерієм оцінювання
шкідливості філофагів має бути вплив не на приріст дерев, а на втрату
спроможності дерев очищувати повітря та декоративності. Якщо насадження
втратило ці характеристики,

то його довговічність і інтенсивність

плодоношення мають менше значення (Антюхова, Мешкова, 2011).
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У публікаціях другої половини минулого століття всіх фітофагів
називали шкідниками. Водночас було з’ясовано, що вплив комах на
насадження є переважно не причиною, а наслідком несприятливих умов
їхнього виростання (Методичні вказівки, 2020).
Так під час живлення філофаги споживають певну масу листя згідно зі
своєю кормовою нормою, яка пов’язана значною мірою з масою личинок
(Нормативи, 2014). Водночас деякі комахи накопичують цю масу, мігруючи з
одних листків чи дерев на інші. За високої чисельності виду або комплексу
видів із однаковими кормовими вимогами шкода дереву визначається аз
часткою пошкоджених листків і за часткою пошкодженої площі листка.
Вважається, що листяні дерева можуть витримати втрату до 30 % листя без
втрати життєздатності та інтенсивності приросту. Так втрати визначають
лише під час спалахів масового розмноження окремих видів комах, які
відбуваються раз на 10–12 років.
Загалом для визначення чисельності комах-філофагів певного виду чи
групи розраховують їхню граничну чисельність діленням маси листя на
дереві певного виду та віку на кормову норму личинки. Водночас дерево,
ослаблене внаслідок дії несприятливих чинників, містить менше листя і його
сильне пошкодження може спричинити менша кількість комах.
Потенційну шкідливість певних видів і груп міських комах-філофагів
слід оцінювати для забезпечення проведення моніторингу і за необхідності
заходів запобігання або подолання наслідків негативного впливу. У зв’язку з
відмінностями рис окремих видів комах дуже важко уніфікувати методику
оцінювання шкідливості навіть у межах однієї екологічної групи.
Підхід до оцінювання шкідливості стовбурових комах запропонований
у соснових насадженнях (Мозолевская, 1974), а в інших регіонах розвинений
стосовно стовбурових комах на інших породах дерев з урахуванням
чисельності комах і стану дерев (Meshkova 2017, 2021, Skrylnik et al. 2019).
Пізніше різні підходи запропоновані для оцінювання шкідливості
комах-листогризів (Мозолевская, Долженко, 1979), сисних комах на прикладі
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кокцид

(Куликова,

1987),

галоутворювачів

(Петров,

2019),

мінерів

(Рогинский, Буга, 2020), шкідників незімкнених культур (Meshkova, 2021).
Деякі з цих підходів використані для оцінювання шкідливості мінерів,
сисних галоутворювачів і сисних комах із відкритим способом життя у
міських насадженнях Гродно (Гляковская, 2018). Було припущено, що
потенційна шкідливість кожного виду кормах залежить від способу життя,
інтенсивності та тривалості періоду живлення. Водночас на очікувану
шкідливість

комах

впливають

зовнішні

умови,

зокрема

цінність

пошкоджуваної рослини, вибірковість пошкодження крони, можливість її
відновлення, а найбільшою мірою – поширеність комах певного виду у
насадженні. Тобто вид може бути потенційно шкідливим, але за низького
поширення безпечним для насаджень (Рогинский, Буга 2020).
Таким чином загальна шкідливість будь-якого виду комах залежить від
його спроможності пошкоджувати рослину під час живлення, негативно
впливати на навколишнє середовище і спроможності формування спалахів
масового розмноження (типу динаміки чисельності) (Гляковская 2018).
В умовах міста як кормові рослини комах, так і самі комахи
знаходяться

під

впливом

антропогенного,

зокрема

техногенного

навантаження. Шкідливі речовини діють прямо, коли потрапляють в організм
комах із листям (Стадницкий, 1978).
Тому в міських насадженнях, що ростуть під впливом забруднювачів,
домінують види з потаємним способом життя та сисні, які трофічно не
пов’язані з тканинами рослин, що забруднені з поверхні. Так, у насадженнях
Москви види з відкритим способом життя становили 17,0 % видві, мінери –
33,2 %, галоутворювачі – 30,8 % від загальної кількості видів філофагів, ,
решта 19 % – з напівпотаємним (Белова, Белов, 1999).
Так у Кемерово із 131 виду фітофагів 69 мали сисний ротовий апарат
(Баранник, 1981). У міру збільшення відстані від джерела забруднення
зростає поширеність видів із відкритим способом життя, а поширеність
сисних комах зменшується, а чисельність сисних зростає.
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Чисельність павутинного кліщика Schizotetranichus tiliarum L. у
лісопарку становила 23 екз./листок, у сквері – 45 екз. а на деревах
центральних вулиць Харкова – 200–300 екз. / листок (Максимова, 1967).
Опосередковано

інтенсивність

руху

транспорту

визначають

за

кількістю машин, що проїжджають за певний проміжок часу (Зайцева, 2018).
Доведено, що у насадженнях, які ростуть на відстані до 50 м від
автодороги, зменшуються тривалість розвитку та життя, життєздатність яєць,
плодючість і морфологічні ознаки особин. У комплексі зменшується участь
неспеціалізованих ентомофагів, гризучих філофагів і сапрофагов, а участь
сисних фітофагів і спеціалізованих ентомофагів збільшується (Бутовский,
1990).
Визначено чотири типи кількісної реакції фітофагів на ступінь
забруднення навколишнього середовища (Козлов, 1987; Селиховкин, 1994,
1996).
Види з адаптивним типом характеризуються наростанням чисельності
у разі збільшення інтенсивності дії забруднення. Такий тип є характерним
для фітофагів і детритофагів різних таксономічних груп (Козлов, 1987). Такі
комахи спроможні збільшувати чисельність у зонах сильного забруднення та
заподіювати шкоду деревостанам. Серед цих комах переважають комахи з
потаємним способом життя та з раннім початком живлення, оскільки на
початку вегетаціоного періоду у листі накопичено менше токсикантів
(Селиховкин, 1994). Прикладами таких видів є деякі п’ядуни, листовійки,
хвилівки,

пильщики-мінери,

листоїди,

трубкокрути,

попелиці,

галоутворювачі (Козлов, 1987).
Квазиадаптивний тип комах досягає максимальної чисельності особин
у зоні помірної концентрації забруднювача, а поблизу джерела забруднення
та у слабко забруднених місцях зменшується. Такий тип реакції відмічено у
лускокрилих листогризів, листоїдів і мінерів, зокрема тополевих мінерів
Phyllonorycter populifoliella Tr. та Ph. apparella H.-S. у Красноярську
(Тарасова и др, 2004).
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Для видів із неадаптивним типом є характерним зменшення щільності
популяції у міру підсилення дії токсикантів. Представники – види, які
чутливі до забруднення або втрачають кормову базу у порушених
екосистемах, найчастіше – хижаки, паразитоїди й сапрофаги (Козлов, 1987), а
також фітофаги з відкритим способом життя (Селиховкин, 1994).
Щільність популяцій комах індиферентного типу не залежить від рівня
забруднення.
Водночас дослідження, проведені в м. Москві (Чехонина, 2004),
свідчать, що реакція комах на забруднення повітря не є характеристикою
виду. У ряді парки – двори – сквери – вуличні насадження адаптивний тип
реакції мали молі-малюки, молі-крихітки, галиці та пильщики. Неадаптивний
тип динаміки чисельності мали липова Phyllonorycter issikii Kumata та
березова Parornix betulae Stt. молі-строкатки, молі малюки, молі-крихітки.
Квазиадаптивний тип динаміки чисельності популяцій виявляли молістрокатки,

пилильщики,

кліщики.

Індиферентними

стосовно

рівня

забруднення були представники молей-малюківі молей-строкаток.
Види, які чітко реагують на антропогенне забруднення, можливо
використати як індикатори (Злотін, Бойчук, 1995). Водночас краще
використовувати одночасно і рослини, і комах (Юркина, Пестов. 2017).
У природних екосистемах співвідношення між певними групами
організмів порівняно стабільно. У містах відрізняється стійкість різних
організмів до дії чинників, співвідношення видів і груп змінюється, як і
спроможність зооценозів до саморегуляції (Писарский, 1993). Також на склад
зооценозів впливають асортимент рослин, структура і стан насаджень, а
також інтенсивність і якість проведення заходів догляду та захисту рослин
(Куликова, 1996).
За даними досліджень у м. Варшаві (Писарский, 1993) в урбанізованих
зонах у кроні верхнього ярусу дерев стрімко зменшується чисельність
паразитоїдів і філофагів, тоді як чисельність хижаків змінюється незначною
мірою, а чисельність сисних комах, переважно попелиць, зростає. Водночас
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видове різноманіття попелиць зменшується до одного виду (Eucalipterus tiliae
на липі та одного виду роду Phyloxera на дубі).
У парках і лісопарках, створених на основі колишніх лісових масивів,
комплекс фітофагів є найбільш різноманітним і включає представників
філофагів, мінерів, сисних комах, галоутворювачів, а також ксилофагів
(Куликова, 1996). У вуличних посадках комплекс комах є найбіднішим.
Надземна частина дерев, що ростуть поблизу автодоріг є ажурною,
продувається та піддається впливу атмосферних полютантів і потужних
вітрових потоків від руху транспорту. В таких умовах формується комплекс
комах, адаптованих до дії несприятливих чинників. Це – види, які механічно
захищені восковими покривами, – кокциди, епідермісом листків − мінери, а
також види, які компенсують підвищену смертність високою плодючістю та
великою кількістю поколінь на рік − попелиці, павутинні кліщики тощо.
(Куликова, 1996).
Останніми

десятиліттями

відбувається

зміна

клімату,

за

якої

підвищується температура повітря (Bale et al., 2002; Tubbi, 2010; Lurgi et al.,
2012; Масальський, Кузнєцов, 2018; Швиденко та ін., 2018; Jactel et al., 2019;
Halsch et al., 2021). Кількість опадів може зменшуватися або збільшуватися,
але за підвищеної температури зростає випаровування, що також впливає на
екологічні умови перебування дерев і комах-фітофагів.
В умовах міста завжди більша температура повітря, ніж у сільській
місцевості, оскільки камінь, бетон і цегла будівель і покриття доріг сильніше
прогріваються сонячними променями й повільніше віддають тепло, ніж ґрунт
чи надґрунтовий покрив сільської місцевості. Температура повітря в містах
також підвищується в результаті діяльності промислових підприємств,
роботи двигунів транспортних засобів, а взимку – опалення будинків.
Хоча й дерева, й комахи є пойкілотермними організмами, деревам, які
ростуть тривалий час, важче адаптуватися до зміни клімату, ніж комахам, що
мають одне чи декілька поколінь на рік.
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Водночас вимоги до екологічних умов (температури, рівня зволоження,
освітлення тощо) філофагів та ентомофагів відрізняються, як і місця й
терміни сезонного розвитку (Rocha, Fellowes,2018; Матусяк, 2019; Corcos et
al., 2019; Parsons, Frank, 2019; Eötvös et al., 2020; Stemmelen et al., 2020).
Тому за збільшення посушливості погіршуються найбільшою мірою умови
для ентомофагів, що дасть переваги філофагам. До того ж за недостатнього
зволоження листя філофаги знищуватимуть його більшу масу.
Додатковою загрозою для міських насаджень у нових екологічних
умовах можуть стати чужоземні (адвентивні) види, які проникають у міські
насадження з пакувальною тарою, садивним матеріалом, насінням, ґрунтом
та на транспортних засобах (Johnson et al., 2019; Мацях, Крамарець, 2020;
Bălăcenoiu et al., 2020).
Зміни в урбоценозах можливо виявити шляхом моніторингу та
біоіндикації

–

антропогенного

реєстрації

реакції

навантаження.

При

живих

організмів

на

різні

цьому використовують

рівні

види

та

комплекси видів, які поширені та легко виявляються, зокрема туруни
(Пучков, 2018), галоутворювачі (Стручаев, 2013), мінери (Kirichenko et al.,
2019).

Висновки до розділу

1. Міські насадження відіграють значну роль у створенні середовища
для існування людей, пом’якшенні клімату, поглинанні пилу та викидів, але
самі є ослабленими внаслідок дії антропогенних чинників та уразливими до
шкідників і патогенів, зокрема до чужоземних видів
2. Видовий склад комах у міських насадженнях залежить від наявності
придатних місць перебування та чутливості до полютантів. Розвиток комахфілофагів міст залежить від мікроклімату, зокрема від цілодобового
освітлення.
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3. У міру наближення від периферії до центра міст чисельність і видове
багатство комах зменшуються.
4. Ентомофауна міських насаджень формувалася спочатку переважно
за рахунок проникнення видів із сусідніх лісів і садів, а останнім часом –
унаслідок збільшення частки представників екологічних груп комах, стійких
до техногенного забруднення, пилу та коливань температури, а також – за
рахунок проникнення з рослинним матеріалом і пакувальною тарою
адвентивних видів, які знаходять принадні кормові породи та сприятливі
умови для виживання у зимовий період.
5. Комах-філофагів розподіляють на гризучих і сисних, із відкритим,
потаємним і напівпотаємним способом життя, за типами пошкоджень листя –
на гризучих, мінерів, галоутворювачів і сисних, за особливостями динаміки
популяцій – на типи індиферентний, продромальний і еруптивний.
6. Зазвичай більшість комах-філофагів не спричиняють помітної шкоди
міським насадженням, але негативний вплив окремих видів комах на стан
дерев, ослаблених в умовах міста, може збільшитися у роки спалахів масових
розмножень. Розроблені підходи до оцінювання негативного впливу комахфілофагів на насадження міст з урахуванням способу живлення, його
інтенсивності і тривалості, цінності пошкоджуваної рослини, можливості її
відновлення, поширеності комах певного виду у насадженні.
7. Визначено чотири типи кількісної реакції фітофагів на ступінь
забруднення навколишнього середовища: адаптивний, квазиадаптивний,
неадаптивний і індиферентний. Види, які чітко реагують на антропогенне
забруднення, можливо використати як індикатори. Водночас краще
використовувати одночасно і рослини, і комах.
8. На структурі ентомокомплексів урбоценозів може відбитися зміна
клімату, у зв’язку з відмінностями реакції кормових рослин, філофагів і
ентомофагів.

Такі

зміни

моніторингу та біоіндикації.

в

урбоценозах

можливо

виявити

шляхом
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РОЗДІЛ 2
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ
ТА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Фізико-географічна характеристика м. Харкова

Дослідження проведені у зелених насадженнях м. Харкова – обласного
центра Харківської області. Харківська область розташована на сході
України на території двох природних зон Лівобережної України – Лісостепу і
Степу в межах водорозділу, що відокремлює басейни Дону і Дніпра
(Харківська область, 1993). Більшість території області знаходиться в межах
Придніпровської низовини, північна частина – на відрозі Середньоруської
височини, східна – на відрозі Донецької височини.
Район досліджень належить до південного Лісостепу України, За
даними геоботанічного районування, Харків і його околиці належать до
Лівобережного лісостепового геоботанічного округу з лучними степами та
липово-дубовими лісами. У ґрунтовому покриві області переважають
чорноземи типові, звичайні глибокі, звичайні, опідзолені та сірі лісові. Решта
площ представлена лучно-чорноземними та іншими ґрунтами.
На півночі Харківська область межує з Бєлгородською областю Росії,
на сході – з Луганською, на південному сході – з Донецькою, на півдні – з
Дніпропетровською, на заході – з Полтавською та на північному заході – з
Сумською областями України.
Харківська область має рівнинно-хвилястий рельєф з балками, ярами та
річковими долинами. Основні форми рельєфу на півночі складають
Середньоруська величина, на півдні – Донецький кряж, на заході –
Лівобережно-Придніпровська низовина та на сході – Донецька терасова
рівнина.
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Місто

Харків

(49°58′ пн. ш.,

36°15′ сх. д.,

90–192 м

н. р. м.)

розташоване у північно-східній частині України в Східноєвропейській
рівнині на межі Лісостепу та Степу, біля злиття річок Лопань, Уди, Харків та
Немишля, які впадають у Сіверський Донець. Річки ділять місто на частини з
різним характером рельєфу: низовини (90–110 м) становлять 46 % території
міста, середні ділянки (110–160 м) – 49 %, високі (160–205 м) – 5 % від
загальної площі міста (Сегіда та ін., 2012).
Рельєф Харкова і його околиць є горбистою рівниною, порізаною
річковими долинами, балками і ярами з переважаючим ухилом поверхні на
південь (Климат Харькова, 1983). Найвища точка в межах Харкова
знаходиться в північній частині міста, на висоті 205,5 м. над рівнем моря;
найнижча точка знаходиться на півдні міста навколо с. Диканівки (має
висоту 94 м. над рівнем моря. Центральна міська частина утворилася на
території між річками Лопань та Харків з максимальними позначками
поверхні (160–165 м). Другий підвищений район центру міста знаходиться в
районі західної частини, у правому березі р. Лопань.
Характерними формами міського рельєфу є також балки та яри.
Розміри балок залежать від їх віку. Молоді яри мають довжину близько 2–3
км, а старі досягають 10 км. Глибина балок коливається від декількох метрів
до десятків метрів.
Харків – один із найбільших промислових, наукових та культурних
українських центрів в Україні. На сьогоднішній день протяжність території
міста із заходу на схід становить 25 км, з півночі на Південь - більше 20 км;
загальна площа міста становить 350 км².
Природний ландшафт Харкова замінений асфальтом і камінням.
Рослинність у місті представлена парками, кладовищами, ботанічними
садами і дендропарками, зоологічним парком, скверами, бульварами і
алеями, насадженнями санітарно-захисних зон, внутрішньоквартальними
насадженнями (Стольберг, 2000).
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В умовах урбанізованого середовища природні рослинні угруповання
поступово заміщаються на напівприродні та культурні, а в складі флори
збільшується частка адвентивних видів. Загалом насадження в місті
розміщені доволі нерівномірно (Стольберг, 2000). Найбільші площі зелених
масивів розташовані вздовж західної та північної границь міста, проникаючи
окремими «язиками» по балках глибоко в забудовані квартали. Загалом
більша частина міста недостатньо забезпечена зеленими насадженнями
малого типу (Шолок, 2014)

2.2. Клімат регіону досліджень

Клімат Харківської області, помірно континентальний, з тривалою, але
не суворою зимою, з частими відлигами та з помірно теплим, іноді жарким
літом.

Навесні

переважають

холодні

фронти,

проходження

яких

супроводжується посиленням вітру, випаданнями короткочасних, іноді
сильних дощів із грозами та градом. З теплими фронтами, зазвичай пов'язані
обложні опади, проте влітку в зоні таких фронтів можуть розвиватися
купчасто-дощові хмари з інтенсивними зливами (Харківська область, 1993).
За багаторічними даними за так званий базовий період (1980–2010 рр.)
середньорічна температура повітря становить 8,3 °C. Найхолодніший місяць
– січень, найтепліший – липень. Середня температура січня становить 5,2 °C, липня – +21,6 °C. Середньорічна кількість опадів – 528,4 мм.
Опади в місті випадають рівномірно. Загалом регіон досліджень
належить до зони недостатнього зволоження. Тривала нестача опадів в
повітрі та підвищення температури в теплий період року спричинює посуху
та сухий вітер (весна, літо, осінь), зокрема у квітні – вересні, максимум – у
серпні. Це явище виникає при підвищенні температури повітря понад
+25 ° C, зниження відносної вологості до 30 % і швидкість вітру понад 5 м/с.
Атмосферна посуха може виникати неодноразово протягом року.
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Температура повітря м. Харкові вища, ніж в області, і відрізняється у
різних частинах міста залежно від рельєфу, експозиції схилів, орієнтування
вулиць відносно сонячного освітлення і напрямку вітру, ширини вулиць,
висоти будинків, наявності водойм, зелених насаджень тощо. Загалом
температура повітря у районах міста з наявністю великих будинків і
асфальтованих доріг влітку є більшою, ніж у парках, а взимку – меншою
(Мєшкова, 2017). За підвищеної температури та недостатнього зволоження
стан дерев у місті погіршується, а їхня сприйнятливість до дії інших
негативних чинників зростає (Кучерявий та ін., 2004).
У роки наших досліджень температура повітря за даними метеостанції
Харків перевищувала багаторічні дані за базовий період (1980–2010 рр.) як за
річними показниками, так і за вегетаційний період (рис. 2.1)

Рис. 2.1. Температура повітря за рік і за вегетаційний період
у роки досліджень (метеостанція Харків)

Річна температура повітря перевищувала середню багаторічну на 1,3–
2,6 ºС, тобто на 16,9–31,3 %. Найбільші значення річної температури повітря
відмічені у 2019 році (10,9 ºС).
Температура повітря вегетаційного періоду перевищувала середню
багаторічну на 0,9–3,1 ºС, тобто на 5,5–18,2 %. Найбільші значення
температури повітря вегетаційного періоду відмічені у 2018 році (20,1 ºС).
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Водночас у роки дослідження температура повітря окремих місяців
перевершувала багаторічні дані, а в інші – поступалася ним (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Середні місячні значення температури повітря у роки досліджень
(2017–2021 рр.) і за багаторічними даними (1980–2010 рр.),
абсолютні та відносні відхилення (метеостанція Харків)
Місяці

2017р.

2018 р.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

-6,5
-4,6
5,1
9,5
15,5
20,4
21,8
24,5
17,7
8,4
2,1
2,4

-3,8
-5,2
-3,4
12,4
19,9
21,6
23,1
24,5
18,9
11,3
-0,6
-3,1

Місяці

2017 р.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

-1,3 / 25,0
-0,1 / 2,2
4,3 / 537,5
-0,1 / 1,0
-0,3 / -1,9
0,9 / 4,6
0,2 / 0,9
3,9 / 18,9
2,9 / 19,6
0,1 / 1,2
0,6 / 40,0
5,6 / -175,0

2019 р.
2020 р.
2021 р.
Середні місячні значення, ºС
-5,1
-0,4
-2,5
-0,7
0,1
-5
4,4
6,5
1,5
11,5
8,8
8,7
18,4
13,5
16,2
24,7
22,3
20,5
21,4
22,8
24,7
21,8
21,3
17,3
18,8
11,3
12,6
3,7
2,2
1,4
-3,3

1980–2010 рр.
-5,2
-4,5
0,8
9,6
15,8
19,5
21,6
20,6
14,8
8,3
1,5
-3,2
Продовж. табл. 2.1

2018 р.
2019 р.
2020 р.
Відхилення абсолютні, ºС / відносні, %
1,4 / -26,9
0,1 / -1,9
4,8 / -91,5
-0,7 / 15,6
3,8 / -84,4
4,6 / -101,5
-4,2 / -525,0 3,6 / 450,0
5,7 / 708,9
2,8 / 29,2
1,9 / 19,8
-0,8 / -8,5
4,1 / 25,9
2,6 / 16,5
-2,3 /-14,5
2,1 / 10,8
5,2 / 26,7
2,8 / 14,4
1,5 / 6,9
-0,2 / -0,9
1,2 / 5,6
3,9 / 18,9
1,2 / 5,8
0,7 / 3,4
4,1 / 27,7
2,5 / 16,9
4,0 / 27,0
3,0 / 36,1
3,0 / 36,1
4,3 / 51,8
-2,1 / -140,0 2,2 / 146,7
0,7 / 46,7
0,1 / -3,1
4,6 / -143,8
-0,1 / 3,1

2021 р.
2,7 / -51,9
-0,5 / 11,1
0,7 / 87,5
-0,9 / -9,4
0,4 / 2,5

Так у січні-березні температура повітря перевершувала багаторічні
значення найбільшою мірою у 2020 році (на 4,8–5,7 ºС), у квітні і травні – у
2018 році (на 2,8 і 4,1 ºС відповідно). У червні 2019 року цей показник
перевищував середні багаторічні дані на 5,2 ºС. У серпні 2017 і 2018 рр.
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різниці становили 3,9 ºС. Вересень усіх досліджених років був теплішим, ніж
за багаторічними даними на 2,5–4,1 ºС, жовтень 2018–2020 рр. – на 3–4,3 ºС.
У липні та листопаді різниці були порівняно невеликі. У грудні 2017 та
2019 рр. температура перевершувала багаторічні значення на 5,6 і 4,6 ºС, а у
2018 і 2020 рр. відхилялася від них лише на 0,1 ºС у бік збільшення та
зменшення відповідно.
В усі роки досліджень кількість опадів за рік і за вегетаційний період
поступалася базовим показникам (рис. 2.2). Кількість річних опадів
становила від 342,3 мм у 2019 році (на 35,2% менше від норми) до 494,6 мм у
2020 році (на 6,4 % менше від норми) при середньому багаторічному
значенні 528,4 мм.

Рис. 2.2. Кількість опадів на рік і вегетаційний період
у роки досліджень (метеостанція Харків)

Кількість опадів за вегетаційний період становила від 136,5 мм у 2018
році (на 53,9 % менше від норми) до 285,1 мм у 2020 році (на 3,6 % менше від
норми) при середньому багаторічному значенні 295,9 мм. Зменшення
кількості опадів не є сприятливим для зелених насаджень, особливо на тлі
підвищення

температури,

коли

збільшується

випаровування

вологи.
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Водночас за таких умов комахи філофаги мають збільшувати свою кормову
норму, щоб спожити потрібну їм кількість вологи, що збільшує загрозу
ослаблення дерев (Мешкова, 2009).
Взаємодію показників тепла та вологи описують багато показників,
серед яких один із найбільш відомих є гідротермічний коефіцієнт (ГТК)
Г.Т. Селянінова (Селянинов, 1937). За даними цього автора, значення ГТК>1
свідчить про достатнє зволоження, значення 0,8–0,9 – про слабку посуху,
значення 0,6–0,7 – про середню посуху, значення 0,4–0,5 – про сильну
посуху, а менше від 0,4 – про дуже сильну посуху.

Рис. 2.3. Кількість опадів на рік і вегетаційний період
у роки досліджень (метеостанція Харків)

За багаторічними даними метеостанції Харків ГТК=0,95 (рис. 2.3).
Водночас

у 2017–2019 рр. цей показник

поступається середньому

багаторічному значенню на 0,46–0,58 одиниці, або на 48,4–60,9 %. 2020 рік
був майже вдвічі вологішим: значення ГТК (0,87) поступалося багаторічному
значенню лише на 0,08 одиниці, або на 8,6 %.
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2.3. Характеристика місць проведення досліджень

Дослідження проведено у 2017–2021 рр. у Лісопарку м. Харків
(50º03' пн.ш., 36º15' сх.д.), у дендропарку Харківської лісової науководослідної станції Українського науково-дослідного інституту лісового
господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (Харківська ЛНДС
УкрНДІЛГА) (50º09' пн.ш., 36º31' сх.д.), міському саду ім. Т. Шевченка
(50º00' пн.ш., 36º14' сх.д.), ЦПКіВ ім. М. Горького (50º01' пн.ш., 36º14' сх.д.),
парку

Молодіжному

(50º00' пн.ш.,

36º15' сх.д.),

сквері

ПК

ХЕМЗ

(49º59' пн.ш., 36º15' сх.д.), Ботанічному саду Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна (ХНУ) (50º01' пн.ш., 36º13' сх.д.), у парках
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
(ХНАУ) (Харківський район Харківської області) – у Парку Ветеранів
(49º89' пн.ш., 36º45' сх.д.) й Дендропарку (49º53' пн.ш., 36º27' сх.д.), а також у
вуличних посадках Індустріального (49º95' пн.ш., 36º37' сх.д.), Київського
(50º01' пн.ш.,

36º24' сх.д.),

Шевченківського

районів

(50º02' пн.ш.,

36º23' сх.д.) м. Харків.
Особливості трофічної активності філофагів вивчали на 22 пробних
площах, які представляли категорії: лісопарк – парки – вулиці –
внутрішньоквартальні посадки («двори») (Інструкція з інвентаризації
зелених насаджень, 2019). За розташуванням ділянки вибирали у центрі та на
периферії міста. Рівень антропогенного навантаження оцінювали окомірно за
інтенсивністю руху транспорту. Парки розподіляли за «рівнем доглянутості»
(табл. 2.2, рис. 2.4).
Так внутрішньоквартальні посадки («двори») обстежували на вулицях
Шекспіра, Алчевських, Мироносицька та О. Яроша.
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Таблиця 2.2
Характеристика пробних площ для вивчення прояву трофічної
активності філофагів у зелених насадженнях м. Харкова
Назви вулиць, площ,
парків

Антропогенний
вплив

Широта*

Довгота*

Розташування

вул. Шатилівська

50,02

36,23

центр

слабкий

вул. Новгородська

50,01

36,21

центр

сильний

Лісопарк

50,05

36,23

периферія

слабкий

пл. Свободи

50,00

36,22

центр

сильний

пр. Московський

49,95

36,36

периферія

сильний

пр. Московський

49,97

36,33

периферія

сильний

вул. Бучми

50,03

36,36

периферія

сильний

ЦПКіВ ім. Горького

50,01

36,25

центр

слабкий

міський сад
ім. Шевченка

50,00

36,23

центр

слабкий

сел. Докучаївське

49,89

36,46

периферія

слабкий

сел. Докучаївське

49,90

36,46

периферія

слабкий

Дендропарк ХНАУ

49,90

36,45

периферія

слабкий

вул. Героїв праці

50,03

36,34

периферія

сильний

вул. Дерев’янка

50,04

36,24

периферія

сильний

вул. Шекспіра

50,03

36,21

центр

слабкий

вул. Алчевських

50,01

36,24

центр

слабкий

вул. Мироносицька

50,00

36,24

центр

слабкий

вул. О. Яроша

50,03

36,22

центр

слабкий

парк
Машинобудівників

49,97

36,29

периферія

слабкий

парк Молодіжний

50,01

36,25

центр

слабкий

парк Юр’єва

49,95

36,30

периферія

слабкий

Карпівський сад

49,98

36,20

периферія

слабкий

Примітка. Широта і довгота – в десяткових градусах.
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Парками

з

високим

рівнем

доглянутості

вважали

нещодавно

реконструйовані ЦПКіВ ім. Горького, міський сад ім. Шевченка, парк
Молодіжний і парк Юр’єва, де підтримується стан газонів і відсутня
«незапланована» рослинність. Парки з низьким рівнем доглянутості (парк
Машинобудівників, Карпівський сад, дендропарк ХНАУ) наближені за
виглядом і станом до Лісопарку.
Мережа пунктів охоплює місто від північного заходу до південного
сходу (див. рис. 2.4). На пр. Московському закладено два пункти обліку – в
районі ХТЗ та районі заводу ім. Малишева. У селищі Докучаєвське також
закладено 2 пункти – в районі великих будинків і в районі приватного
сектора.

Рис. 2.4. Розміщення пробних площ для вивчення прояву трофічної
активності філофагів у зелених насадженнях м. Харкова

Незважаючи

на

різноманіття

рослинності,

в

усіх

обстежених

насадженнях найбільшою мірою представлені клен гостролистий (Acer
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platanoides L., 1753), липа дрібнолиста (Tilia cordata Mill., 1768), дуб
звичайний (Quercus robur L., 1753), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.,
1753), в’яз гладкий (Ulmus laevis Pall., 1784) і гіркокаштан звичайний
(Aesculus hippocastanum L., 1753).

Висновки до розділу:

1. Дослідження

проведені

у

зелених

насадженнях

м. Харкова

(49°58′ пн. ш., 36°15′ сх. д., 90–192 м н. р. м.), яке розташоване у північносхідній частині України на межі Лісостепу та Степу. Район досліджень
належить до Лівобережного лісостепового геоботанічного округу
2. Клімат помірно континентальний, з тривалою, але не суворою
зимою, з частими відлигами та з помірно теплим, іноді жарким літом.
Температура повітря м. Харкові вища, ніж в області, і залежить від рельєфу,
експозиції схилів, орієнтування та ширини вулиць, висоти будинків,
наявності водойм, зелених насаджень тощо.
3. У 2017–2020 рр. температура повітря за даними метеостанції Харків
перевищувала багаторічні дані за базовий період (1980–2010 рр.) як за
річними показниками (на 1,3–2,6 ºС, або на 16,9–31,3 %.), так і за
вегетаційний період (на 0,9–3,1 ºС, або на 5,5–18,2 %). Кількість опадів за рік
і за вегетаційний період поступалася базовим показникам і становила від
342,3 мм у 2019 році (на 35,2% менше від норми) до 494,6 мм у 2020 році (на
6,4 % менше від норми) при середньому багаторічному значенні 528,4 мм.
4. Гідротермічний коефіцієнт за Г.Т. Селяніновим у 2017–2019 рр.
поступався середньому багаторічному значенню на 0,46–0,58 одиниці, або на
48,4–60,9 %, а у 2020 р. – лише на 0,08 одиниці, або на 8,6 %.
5. Дослідження проведено у 2017–2021 рр. на 30 постійних і тимчасових
облікових пунктах у Лісопарку, парках, вуличних і внутрішньоквратальних
насадженнях. Мережа пунктів охоплювала місто від північного заходу до
південного сходу. В усіх обстежених насадженнях представлені клен
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гостролистий (Acer platanoides L., 1753), липа дрібнолиста (Tilia cordata Mill.,
1768), дуб звичайний (Quercus robur L., 1753), ясен звичайний (Fraxinus
excelsior L., 1753), в’яз гладкий (Ulmus laevis Pall., 1784) і гіркокаштан
звичайний (Aesculus hippocastanum L., 1753).

52

РОЗДІЛ 3
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідні ділянки (див. розділ 2) відвідували у квітні-травні раз на
тиждень, у червні-вересні – раз на два тижні для збору комах і реєстрації
появи пошкоджень листя.
Комах-філофагів для визначення виду одержували шляхом ручного
збору, виловлювання за допомогою ентомологічного сачка, збирання
личинок із догодовуванням у камеральних умовах листям тієї породи, на якій
їх було виявлено (Палий, 1966; Фасулати, 1971; Голуб и др., 2012), а також за
характерними пошкодженнями (зокрема мінерів) (Гусев, 1990; Leafminers and
plant galls of Europe, 2013; Roques et al., 2017; Lopez-Vaamonde et al., 2021).
Видовий склад комах визначали з використанням бінокулярного
мікроскопа МБС-9 і спеціальної літератури (Определитель насекомых, 1948,
1964–1988; Вредители леса, 1955; Насекомые и клещи, 1974; Фауна України,
1980; Кузнецов, 1981; Вредители сельскохозяйственных культур и лесных
насаждений, 1987, 1988; Плавильщиков, 1994; Willem, 2013; Синев, 2019) та
порівнювали з екземплярами колекцій лабораторії захисту лісу Українського
науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім.
Г. М. Висоцького і Харківського відділення Українського ентомологічного
товариства.

Достовірність

визначення

підтверджена

кандидатом

сільськогосподарських наук Ю. Є. Скрильником.
Сучасну номенклатуру перевіряли за Fauna Europea (Karsholt,
Nieukerken, 2021). Види кормових рослин ідентифікували за визначником
(Доброчаева и др., 1987).
Під час аналізу даних види розподіляли на групи залежно від способу
життя, типу ротового апарату, особливостей сезонного розвитку (кількості
поколінь, періоду живлення, стадій, що зимують).
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Під час аналізу даних стосовно поширеності виявлених видів філофагів
у лісопарку, парках і вуличних насадженнях розглядали три екологічні групи:
– група 1 – комахи з відкритим способом життя з рядів Hymenoptera та
Lepidoptera, представники яких спроможні формувати осередки масового
розмноження з певною циклічністю і мають еруптивний характер динаміки
чисельності;
– група 2 – комахи з відкритим способом життя з ряду Coleoptera, які
характеризуються продромальним типом динаміки чисельності, мало
враховуються під час оцінювання загрози пошкодження лісових насаджень,
їхні осередки не беруть на облік, і відомості про біологічні особливості цих
видів дуже поверхневі;
– група 3 – комахи з потаємним способом життя (мінери) з рядів
Coleoptera та Lepidoptera.
Оскільки комахи окремих таксономічних і екологічних груп були
зібрані різними методами, поширеність окремих видів характеризували
балами на основі суб’єктивного оцінювання: 0 – відсутні; 1 – поодинокі (до
0,1 % від загальної кількості видів); 2 – трапляються зрідка (0,1–1 %); 3 –
звичайні (1–5 %) (Палий, 1966).
Видове різноманіття комах-філофагів у різних насадженнях оцінювали
за допомогою індексу Менхініка (ф. 3.1), а порівняння видового складу
філофагів окремих насаджень здійснювали за індексом Жаккара (ф. 3.2)
(Леонтьєв, 2007)

S
D 
,
N
Mn

(3.1)

де DMn – індекс Менхініка; S – кількість видів; N – кількість особин.

Cj

c
,
a b c

(3.2)

де Cj – індекс Жаккара; a – кількість видів у першій вибірці; b – кількість
видів у другій вибірці; c – кількість спільних видів.
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Сезонну та багаторічну динаміку каштанового мінера досліджували на
постійних пунктах обліку (Мікуліна, 2012). Усі дерева гіркокашатана
звичайного, обстежені в зазначених пунктах обліку, мали діаметр понад
30 см і вік понад 50 років, та з 2007 року щорічно пошкоджувалися каштановим мінером. У зв’язку із цим у 2017–2020 рр. ми проводили облік щільності
мін цієї комахи додатково на деревах гіркокашатана, висаджених у ЦПКіВ
ім. Горького у 2017–2019 рр.
Дерева гіркокаштана обстежували за загальноприйнятими методами
(Мєшкова, Мікуліна 2008). Раз на тиждень від початку розвитку листя до
його опадання (травень-вересень) на кожному обліковому пункті зривали по
100 складних листків гіркокаштана, вибраних рандомізовано з різних дерев і
частин крон, і вміщували в окремі пакети з ярликами. Під час камеральної
обробки матеріалу визначали кількість мін, гусениць, лялечок та екзувіїв
каштанового мінера на кожному листку.
Дані стосовно щільності мін каштанового мінера у 2017–2020 рр.
зіставлено з даними, одержаними у 2008–2011 рр. в тих самих насадженнях
(Мікуліна, 2012). Дані згруповані за категоріями «парки Харкова», «вулиці»
та «парки ХНАУ». До окремої категорії зараховані групи молодих дерев
гіркокаштана, висаджених у ЦПКіВ ім. Горького у 2017–2019 рр. («ЦПКіВ,
молоді дерева»).
Під час аналізу погодних умов використовували дані метеостанції
Харків стосовно щоденної температури повітря та кількості опадів за 2007–
2020 рр. Суми додатних, активних і ефективних температур (при порозі
10 C), а також дати стійкого переходу температури повітря через 5, 10 і
15 C навесні та восени визначали за методикою В. Л. Мєшкової (Мешкова,
2009). Для аналізу зазначених дат, графічного подання та статистичних
розрахунків їх виражали як кількість днів від 1 січня (так звані юліанські
дати – Julian dates) (Мешкова, 2009).
Розраховані у 2017–2020 рр. суми додатних, активних і ефективних
температур під час проходження окремих етапів розвитку каштанового
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мінера зіставляли з даними, одержаними у 2008–2012 рр. (Meshkova,
Mikulina, 2013). Потенційно можливу кількість поколінь каштанового мінера
розраховували діленням сум додатних, активних і ефективних температур за
період вегетації гіркокашатан на суми відповідних температур, необхідні для
розвитку одного покоління цієї комахи.
Особливості трофічної активності

філофагів досліджували у 2017–

2020 рр. на пробних площах, закладених у Лісопарку, паркових і вуличних
насадженнях м. Харкова (див. розділ 2).
В аналізі використано листки найбільш представлених кормових
рослин філофагів – клена гостролистого (Acer platanoides L., 1753), липи
дрібнолистої (Tilia cordata Mill., 1768), дуба звичайного (Quercus robur L.,
1753), ясена звичайного (Fraxinus excelsior L., 1753) та в’яза гладкого (Ulmus
laevis Pall., 1784). На більшості ділянок представлений також гіркокаштан
звичайний (Aesculus hippocastanum L., 1753), але його листя вже на початку
червня було майже суцільно заселено каштановим мінером (Cameraria
ohridella Deschka & Dimic, 1986). Тому цю породу розглянуто в окремому
дослідженні (Швиденко та ін., 2020).
Трофічну

активність

комах-філофагів

оцінювали

за

трьома

показниками: середньою часткою листків у випадковій пробі з наявністю
характерних пошкоджень, середньою відносною пошкодженою площею
листка та середнім показником вилучення поверхні листя, причому останній
показник визначали як добуток перших двох (Гуров, Петренко, 1988). Для
визначення першого показника листки з дерев кожної породи відбирали
рандомізовано у липні – серпні з верхнього, середнього й нижнього ярусів
крон – на висоті до 2 м секатором, із середнього й верхнього ярусів –
сучкорізом.
Під час камерального аналізу стосовно кожного листка визначали
наявність пошкоджень, заподіяних комахами із гризучим ротовим апаратом із
відкритим («отвори») і потаємним способом життя («міни»), сисними
комахами («уколи») та галоутворювачами – комахами і кліщами («гали»).
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Відносну площу листка з наявністю пошкоджень оцінювали з точністю до
5 %.
У дослідженні використано списки комах, визначених за нашою
участю під час обстеження листяних насаджень вулиць, парків і Лісопарку
м. Харкова (Швиденко та ін. 2020, Соколова та ін., 2020). До аналізу взято
лише Лускокрилих – 53 види з відкритим та напівпотаємним способами
життя та 12 видів із потаємним способом життя (листкових мінерів).
Оцінювали шкідливість, пов’язану з біологією (біологічно обумовлену
шкідливість – БОШ), навколишнім середовищем (обумовлену середовищем
шкідливість – СОШ) та загальну очікувану шкідливість (ЗШ). Усі додаткові
показники визначали шляхом експертного оцінювання з урахуванням
публікацій (Мозолевская, Долженко, 1979; Гляковская, 2018; Петров, 2019)
та власного досвіду.
Шкідливість,

пов’язану

з

біологією,

(біологічно

обумовлену

шкідливість) оцінювали як добуток тривалості живлення личинок (кількість
декад) (p1) та індексу живлення личинок (p2) (ф. 3.3).

БОШ = p1×p2

(3.3)

Індекс живлення личинок (p2) вважали пропорційним розмаху крил
імаго. Згідно із цим усі види розподіляли на три групи за розмахом крил:
великі (понад 40 мм), середні (21–40 мм) та малі (до 20 мм). Цей показник
може збільшуватися також, якщо комаха глибоко деформує листок.
Шкідливість, пов’язану з навколишнім середовищем (СОШ) оцінювали
як добуток цінності пошкоджуваного виду дерев (p3), розміщенням
пошкоджень у кроні (p4), тривалістю втрати декоративності (p5) та
поширеності цього виду комах у насадженні (p6) (ф. 3.4).

СОШ = p3×p4×p5×p6

(3.4)
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Для визначення «p3», ми вважали всі міські дерева цінними та
оцінювали в 3 бала. Розміщення пошкоджень (p4) оцінювали як 0,5 або 1 бал
(від вибіркового до тотального).
Тривалість періоду втрати декоративності (p5) оцінювали в 1–3 бала
залежно від часу пошкодження рослин і часу, що залишався до кінця
вегетаційного періоду.
Поширеність окремих видів у насадженні (p6) оцінювали за шкалою: 0
– відсутній; 1 – поодинокий (до 0,1 %); 2 – трапляється зрідка (0,1–1 %); 3 –
звичайний (1–5 %), 4 – масовий (понад 5 %) (Палий 1966). Ці показники
оцінені у вуличних, паркових і Лісопаркових насадженнях.
Загальну очікувану шкідливість (ЗШ) розраховували як добуток шкідливості, пов’язаної з біологією (БОШ), з навколишнім середовищемs (СОШ)
та спроможності формувати спалахи масового розмноження (p7) (ф. 3.5).

ЗШ = БОШ×СОШ×p7

(3.5)

Параметр p7 набував значень 1, 2 або 3 для індиферентних,
продромальних та еруптивних видів згідно з їхньою спроможністю до
масових розмножень (Исаев и др., 2015).
Розраховували

показники

описової

статистики

(середньої

арифметичної ± стандартної похибки). Усі змінні тестували на відповідність
нормальному розподілу за тестом Шапіро-Уілка (p > 0.05). Списки видів
порівнювали з використанням непараметричного тесту Краскал-Уолліса та
chi2-test (Атраментова, Утевская, 2008). Під час дисперсійного аналізу
розрахунковий критерій Фішера (F) зіставляли з його табличним значенням
(F0.05). Біорізноманіття оцінювали індексами Менхініка та Жаккара

за

допомогою пакету програм PAST (Hammer et al. 2001). Подібність складу
видів у двох обліках також оцінювали за допомогою індекса Соренсена (Csc)
(Леонтьев, 2007). Використовували пакети програм Microsoft Excel і PAST:
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Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis
(Hammer et al. 2001).

Висновки до розділу

1. Матеріал збирали на постійних і тимчасових пробних площах
ентомологічними методами упродовж періодів вегетації деревних рослин у
2017–2021 рр.
2. Під час аналізу даних види розподіляли на групи залежно від
способу життя, типу ротового апарату, особливостей сезонного розвитку
(кількості поколінь, періоду живлення, стадій, що зимують).
3. Видове

різноманіття

комах-філофагів

у

різних

насадженнях

оцінювали за допомогою індексу Менхініка, а порівняння видового складу
філофагів окремих насаджень здійснювали за індексом Жаккара.
4. Суми додатних, активних і ефективних температур (при порозі
10 C), а також дати стійкого переходу температури повітря через 5, 10 і
15 C навесні та восени визначали за методикою В. Л. Мєшкової.
5. Трофічну

активність

комах-філофагів

оцінювали

за

трьома

показниками: середньою часткою листків у випадковій пробі з наявністю
характерних пошкоджень, середньою відносною пошкодженою площею
листка та середнім показником вилучення поверхні листя.
6. Оцінювали шкідливість філофагів, пов’язану з біологією (біологічно
обумовлену шкідливість – БОШ), навколишнім середовищем (обумовлену
середовищем шкідливість – СОШ) та загальну очікувану шкідливість (ЗШ).
Усі додаткові показники визначали шляхом експертного оцінювання з
урахуванням публікацій та власного досвіду.
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РОЗДІЛ 4
ВИДОВИЙ СКЛАД І СТРУКТУРА КОМПЛЕКСІВ ФІЛОФАГІВ
НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ЛИСТЯНИХ ПОРІД НАСАДЖЕНЬ
м. ХАРКОВА

4.1. Видовий склад комплексів філофагів

У результаті досліджень нами визначено 143 види філофагів із 90 родів
26 родин шести рядів комах і одного ряду кліщів (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Таксономічний склад філофагів насаджень м. Харкова
Клас Arachnida – павукоподібні. Підклас Acari –кліщі. Ряд Trombidiformes –
тромбідіформні кліщі. Родина Eriophyidae – еріофіїди.
1. Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) – кліщик липовий
2. Aceria campestricola (Frauenfeld, 1865) – кліщик в’язовий

Клас Insecta – комахи.
Ряд Coleoptera – твердокрилі

Родина Meloidae – наривники
3. Lytta (Lytta) vesicatoria (Linnaeus, 1758) – шпанська мушка

Родина Chrysomelidae – листоїди
4. Chrysomela (Chrysomela) populi Linnaeus, 1758 – листоїд тополевий
червонокрилий
5. Chrysomela (Chrysomela) tremulae Fabricius, 1787 – листоїд осиковий
6. Chrysomela (Strickerus) vigintipunctata Scopoli, 1763 – листоїд двадцяти
крапковий
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7. Labidostomis (Labidostomis) lepida Lefevre, 1872 – лабідостом
(великощелепник) перловий
8. Labidostomis (Labidostomis) longimana (Linnaeus, 1760) – лабідостом
(великощелепник) лонгімана
9. Labidostomis (Labidostomis) cyanicornis (Germar, 1822) – лабідостом
(великощелепник) синьовусий
10. Smaragdina affinis (Illiger, 1794) – смарагдина виноградна
11. Smaragdina hypocrita (Lacordaire, 1848) – смарагдина дубова
12. Smaragdina salicina (Scopoli, 1763) – смарагдина вербова, або синя
13. Clytra (Clytra) quadripunctata (Linnaeus, 1758) – клітра чотирикрапкова
14. Clytra (Clytra) laeviuscula Ratzeburg, 1837 – клітра гладкувата
15. Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting, 1781) – товстогруд ієрогліфовий
16. Pachybrachis tessellatus (Olivier, 1791) – товстогруд шаховий
17. Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781) – листоїд вербовий (тополевий)
різнобарвний
18. Crepidodera aurata (Marsham, 1802) – блішка золотиста
19. Cryptocephalus (Cryptocephalus) bipunctatus (Linnaeus, 1758) – скритоголів
двокрапковий
20. Cryptocephalus (Heterichnus) coryli (Linnaeus, 1758) – скритоголів
горішниковий
21. Cryptocephalus marginatus Fabricius, 1781 – скритоголів облямований
22. Cryptocephalus ocellatus Drap., 1819 – скритоголів очкастий
23. Cryptocephalus (Cryptocephalus) anticus Suffrian, 1848 – скритоголів
антійський
24. Cryptocephalus violaceus Laich, 1781 – скритоголів синій
25. Luperus flavipes (Linnaeus, 1767) – лупер жовтоногий
26. Xanthogaleruca luteola (Muller, 1766) – листоїд в’язовий
27. Altica quercetorum Foudras, 1860 – блішка дубова
28. Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758) – листоїд вишневий
29. Orsodacne humeralis Latreille, 1804 – орзодакна плечиста
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30. Zeugophora scutellaris Suffrian, 1840 – зеугофора щиткова

Родина Curculionidae – довгоносики
31. Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linnaeus, 1758) – довгоносик золотистий
32. Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus (Scopoli, 1763) – довгоносик cshbq
33. Phyllobius (Nemoicus) oblongus (Linnaeus, 1758) – довгоносик листковий
подовжений
34. Phyllobius (Phyllobius) pyri (Linnaeus, 1758) – довгоносик листковий
грушевий
35. Sciaphobus (Neosciaphobus) squalidus (Gyllenhal, 1834) – довгоносик сірий
бруньковий
36. Stereonychus fraxini (De Geer, 1775) – довгоносик слизистий ясеновий

Родина Buprestidae – златки
37. Trachys minutus (Linnaeus, 1758) – златка мінер вербова

Родина Attelabidae – трубкокрути
38. Apoderus (Apoderus) coryli (Linnaeus, 1758) – трубкокрут ліщиновий
39. Attelabus (Attelabus) nitens (Scopoli, 1763) – трубкокрут дубовий
40. Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) – трубкокрут березовий

Родина Scarabaeidae – пластинчастовусі
41. Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 – хрущ травневий східний
42. Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) – хрущ травневий західний

Ряд Lepidoptera – лускокрилі
Родина Arctiidae – ведмедиці
43. Hyphantria cunea (Drury, 1773) – американський білий метелик
Родина Lymantriidae – хвилівки
44. Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) – червонохвіст
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45. Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) – вербова хвилівка
46. Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) – непарний шовкопряд
47. Orgyia (Orgyia) antiqua (Linnaeus, 1758) – антична хвилівка
48. Euproctis (Euproctis) chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) – золотогуз

Родина Geometridae – п’ядуни
49. Abraxas (Calospilos) sylvata (Scopoli, 1763) – п’ядун строкатий в’язовий
50. Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775) – п’ядун-обдирало
сірий
51. Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) – п’ядун-обдирало облямівковий
52. Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799) – п’ядун-обдирало помаранчевий
53. Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) – п’ядун пухнастий
54. Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – п’ядун-шовкопряд
жовтовусий
55. Biston betularia (Linnaeus, 1758) – п’ядун-шовкопряд березовий
56. Biston strataria (Hufnagel, 1767) – п’ядун-шовкопряд тополевий
57. Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) – п’ядун вільховий
58. Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859) – п’ядун осінній
59. Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) – п’ядун кутокрилий дубовий
60. Erannis defoliaria (Clerck, 1759) – п’ядун-обдирало звичайний
61. Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775) – п’ядун димчастий
великий
62. Lycia hirtaria (Clerck, 1759) – п’ядун-шовкопряд буросмугастий
63. Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) – п’ядун зимовий
64. Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – п’ядун
димчастий
65. Phigalia pedaria (Fabricius, 1787) – п’ядун-шовкопряд сірий волохатий
66. Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – п’ядун волохатий
67. Selenia lunularia (Hübner, 1788) – п’ядун лунчастий
68. Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) – п’ядун лунчастий чотирисмуговий
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69. Synopsia sociaria (Hübner, 1799) – п’ядун круглокрилий

Родина Lasiocampidae – коконопряди
70. Malacosoma (Clisiocampa) neustria (Linnaeus, 1758) – шовкопрял
кільчастий

Родина Noctuidae – совки
71. Cosmia (Calymnia) trapezina (Linnaeus, 1758) – совка в’язова жовтувата
72. Acronicta (Acronicta) aceris (Linnaeus, 1758) – стрільчатка кленова
73. Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) – совка войовнича

Родина Notodontidae – чубатки
74. Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) – чубатка вільхова
75. Peridea anceps (Goeze, 1781) – чубатка дубова
76. Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) – лунка срібляста

Родина Tortricidae – листовійки
77. Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775) – листовійка плоска іржава
78. Acleris hastiana (Linnaeus, 1758) – листовійка плоска мінлива
79. Acleris logiana (Clerck, 1759) – листовійка плоска снігова
80. Acleris roscidana (Hübner, 1799) – листовійка плоска сіро-блакитна
81. Acleris scabrana (Denis & Schiffermüller, 1775) – листовійка плоска
тополева
82. Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775) – листовійка плодова
різноколірна
83. Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834) – листовійка сітчаста
84. Aleimma loefflingiana (Linnaeus, 1758) – листовійка дубова палева
85. Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller, 1775) – листовійка полохлива
86. Ancylis geminana (Donovan, 1806) – серпокрильниця дводуга
87. Ancylis laetana (Fabricius, 1775) – серпопокрильниця осикова
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88. Ancylis tineana (Hübner, 1799) – серпопокрильниця березова
89. Ancylis upupana (Treitschke, 1835) – серпопокрильниця в’язова
90. Apotomis betuletana (Haworth, 1811) – листовійка березова
91. Apotomis lineana (Denis & Schiffermüller, 1775) – листовійка розписна
92. Apotomis semifasciana (Haworth, 1811) – апотоміс вербова
93. Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839) – апротоміс березова
94. Archips podana (Scopoli, 1763) – листовійка всеїдна
95. Archips rosana (Linnaeus, 1758) – листовійка розанова
96. Archips xylosteana (Linnaeus, 1758) – листовійка-товстунка строкатозолотиста
97. Archips crataegana (Hübner, 1799) – листовійка-товстунка глодова
98. Choristoneura diversana (Hübner, 1817) – листовійка димчаста
99. Pandemis cerasana (Hübner, 1786) – листовійка кривовуса смородинова
100. Pandemis corylana (Fabricius, 1794) – листовійка кривовуса ліщинова
101. Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775) – листовійка кривовуса
вербова
102. Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758) – листовійка свинцевосмугаста
103. Syndemis musculana (Hübner, 1799) – листовійка оманлива
104. Tortrix viridana Linnaeus, 1758 – листовійка зелена дубова

Родина Pyralidae – вогнівки
105. Acrobasis consociella (Hübner, 1813) – вогнівка акробат

Родина Nolidae – човночниці
106. Nycteola_asiatica (Krulikovsky, 1904) – ніктеолін східний

Родина Bucculatricidae – кривовусі молі крихітки
107. Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) – липова міль-крихітка

Родина Gracillariidae – молі строкатки
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108. Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) – міль дубова
широкомінуюча
109. Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 – каштановий мінер
110. Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859) – мінер білоакацієвий
111. Parectopa robiniella Clemens, 1863 – міль-строкатка білоакацієва
112. Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790) – сокоїдка осикова
113. Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834) – міль візерункова осикова
114. Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839) – міль-строкатка кленова
115. Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855) – мінер осиковий
116. Phyllonorycter joannisi (le Marchand, 1936) – мінер кленовий
117. Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) – міль-строкатка липова
118. Phyllonorycter roboris(Zeller, 1839) – міль-строкатка дубова
119. Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833) – міль-строкатка тополева
120. Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839) – міль-мінер дубова

Родина Nepticulidae – молі-малюки
121. Stigmella atricapitella (Haworth, 1828) – міль-малюк дубова широка
122. Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862) – міль-малюк дубова вузька
123. Stigmella tiliae (Frey, 1856) – міль-малюк липова
124. Stigmella aceris (Frey, 1857) – міль-малюк кленова
125. Stigmella ulmivora (Fologne, 1860) – міль-малюк в’язова

Родина Tischeriidae – молі мінери одноколірні
126. Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) – міль-мінер дубова одноколірна

Ряд Hymenoptera – Перетинчастокрилі

Родина Tenthredinidae – справжні пильщики
127. Macrophya (Pseudomacrophya) punctumalbum (Linnaeus, 1767) – пильщик
ясеновий білокрапковий
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128. Tomostethus nigritus (Fabricius, 1804) – пильщик ясеновий чорний
129. Caliroa annulipes (Klug, 1816) – пильщик слизистий вишневий
130. Caliroa cinxia (Klug, 1816) – пильщик слизистий дубовий

Ряд Diptera – Двокрилі

Родина Cecidomyiidae – галиці
131. Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847) – галиця липова
132. Dasineura tiliae (Schrank, 1803) – галиця липова
133. Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) – білоакацієва листкова галиця

Ряд Hemiptera – напівтвердокрилі

Родина Pentatomidae – справжні щитники

134. Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) – елія гостроголова
135. Carpocoris (Carpocoris) fuscispinus (Boheman, 1850) – щитник
гостроплечий
136. Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) – щитник лінійчастий
137. Palomena prasina (Linnaeus, 1761) – щитник зелений деревний
138. Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) – щитник ягідний

Родина Coreidae – крайовики
139. Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) – крайовик облямований

Родина Miridae – сліпняки
140. Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) – сліпняк польовий
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Ряд Homoptera – Рівнокрилі
Родина Aphididae – справжні попелиці
141. Corylobium avellanae (Schrank, 1801) – попелиця ліщинова
142. Eucallipterus tiliae (Linnaeus, 1758) – попелиця липова
143. Myzocallis (Myzocallis) coryli (Goeze, 1778) – попелиця лісова звичай

Найбільшою

мірою

серед

комах-філофагів

зелених

насаджень

м. Харкова представлені Лускокрилі (Lepidoptera), які становлять 58,7 % за
кількістю видів, 55,7 і 50,1 % – за кількістю родів і родин відповідно (табл.
4.2).
Таблиця 4.2
Таксономічна структура філофагів насаджень м. Харкова
Ряди
Acari
Lepidoptera
Coleoptera
Hymenoptera
Hemiptera
Homoptera
Diptera
Разом

Кількість (чисельник – таксонів, знаменник –
відсотків
Родин
Родів
Видів
1 / 3,8
2 / 2,2
2 / 1,4
13 /50,1
50 /55,7
84 / 58,7
6 /23,2
22 / 24,4
40 / 28,0
1 / 3,8
3 / 3,3
4 / 2,8
3 / 11,5
7 / 7,8
7 / 4,9
1 / 3,8
3 / 3,3
3 / 2,1
1 / 3,8
3 / 3,3
3 / 2,1
26 / 100,0
90 / 100,0
143 / 100,0

Друге місце посідає ряд Твердокрилі (Coleoptera), представники якого
становлять 28 % видів, 24,4 і 23,2 % родів і родин відповідно. Значно
поступаються

за

кількістю

всіх

таксонів

ряди

Перетинчастокрилі

(Hymenoptera) та Напівтвердокрилі (Hemiptera), представлені 4 та 7 видами
(2,8 та 4.9 %) із 1 і 3 родин відповідно. Решта представлених рядів –
Рівнокрилі (Homoptera) та Двокрилі (Diptera) містять по 3 види з однієї
родини кожний (див. табл. 4.2).
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4.2. Зміна у складі в комплексів лускокрилих філофагів листяних порід
м. Харкова за 50 років

Міська ентомофауна формувалася спочатку за рахунок навколишніх
лісів і садів (Клауснитцер, 1990). Пізніше вона збагатилася за рахунок видів,
інтродукованих разом із рослинним матеріалом, зокрема чужоземних. Деякі з
них виявилися інвазійними, зокрема Cameraria ohridella Deschka & Dimic,
1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) (Kollár 2014, Branco et al. 2019, Frank, Just
2020, Мікуліна, 2012). У міру розвитку міст умови навколишнього
середовища почали все більшою мірою відрізнятися від навколишніх лісів і
садів. Зокрема у містах є багатшим склад деревних рослин, вища температура
повітря, щільніший ґрунт, повітря та ґрунт забруднені промисловими та
побутовими забруднювачами (Brown, 2018). Це відбивається на фенології,
санітарному стані дерев та їхній стійкості до пошкодження комахами, а
також на фенології та життєздатності комах (Kirichenko et al. 2019).
Останніми десятиліттями відбуваються інтенсивна зміна клімату та
зростання антропогенного навантаження у глобальному масштабі (Brown
2020). Санітарний стан лісів на великій площі погіршується, а площа
осередків шкідників зростає (Мєшкова, 2020). Водночас спалахи колись
класичних дефоліаторів (з родів Lymantria, Notodonta та Malacosoma)
виявляються зрідка у лісах, але поширюються осередки листоїдів (Coleoptera:
Chrysomellidae) (Мєшкова та ін.. 2016, Соколова, 2019), листкових мінерів
(Lepidoptera: Gracillariidae) (Швиденко та ін., 2020; Ermolaev, Domrachev,
2021), попелиць (Hemiptera: Aphidoidea) і кліщів (Acari: Eriophyidae) (Brown,
2018). На відміну від лісових комах, дані стосовно динаміки видового складу
та чисельності міських комах є дискретними, часто одержані різними
дослідниками під час вивчення видового складу, окремих таксономічних
груп, просторової структури і трофічних зв’язків (Белова, Белов, 1999;
Тарасова и др., 2004; Bălăcenoiu et al. 2020; Fedyay et al., 2018; Fedyay,
Markina, 2020).
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У

1960-х

рр.

Ю. П. Максимова

(Максимова,

1965)

вивчала

ентомофауну зелених насаджень Харкова, яка включала комах різних рядів і
способів життя. У лісових насадженнях Харківської області глибоко вивчено
питання біології та динаміки чисельності комах-листогризів, які спроможні
формувати осередки масового розмноження (Мєшкова, Гамаюнова, 2000,
Мешкова, 2009). У 2007–2012 рр. у цьому регіоні вивчали чужорідних
листкових мінерів (Lepidoptera: Gracillariidae) (Мешкова, Микулина, 2012), а
також філофагів інших таксономічних та екологічних груп, зокрема
(Hymenoptera: Tenthredinidae) (Meshkova et al., 2017) та (Coleoptera:
Chrysomelidae) (Мєшкова та ін., 2016, 2018; Соколова, 2019). У 2017–2020 рр.
проведено обстеження насаджень вулиць, парків і Лісопарку м. Харкова
(Кардаш, Соколова, 2020; Швиденко та ін., 2020; Соколова та ін., 2020) та
складено сучасний перелік філофагів. Ми порівняли цей перелік із переліком,
визанченим Ю.П. Максимовою у 60-х рр., а також розподіли видів комах за
способом життя, розміром особин і спроможністю до масового розмноження.
Номенклатуру таксонів узгоджено з поточним статусом (Karsholt &
Nieukerken, 2013; Синев, 2019).
Розподіл комах за домінуванням оцінювали шляхом визанчення частки
кожного рожу чи виду у списку кожного оцінюваного періоду. Розраховані
відсотки розподіляли відповідно до шкали W. Tischler (Tishler, 1965):
еудомінанти – > = 10 %, домінанти – 5–9.99 %, вубдомінанти – 2–4,99 %,
рецеденти – 1–1.99 %, субрецеденти <1 %.
Лускокрилих розподіляли на види з відкритим, напівпотаємним і
потаємним способами життя (Тарасова и др., 2004). Види з відкритим
способом життя на стадії гусениці скелетують або гризуть листки. Види з
потаємним способом життя, зокрема листкові мінери, живляться всередині
тканин листка. Види з напівпотаємним способом життя більшість часу
розвитку знаходяться в укриттях (складених, склеєних, сплетених павутиною
листках).
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Зважаючи на те, що розмір гусениць зазвичай є пропорційним розмаху
крил імаго, ми розподілили всі виявлені види на три групи: великі (розмах
крил понад 40 мм), середні (21–40 мм) та малі (менші 20 мм).
Види лускокрилих розподіляи також на індиферентні, продромальні та
еруптивні згідно з їхньою спроможністю до утворення спалахів масового
розмноження. Згідно із класифікацією О.С. Ісаєва та ін. (2015), чисельність
індиферентних видів у багаторічній динаміці слабко відхиляється від
базового рівня. Продромальні та еруптивні види спроможні багаторазово
збільшувати чисельність, яка варіює у продромальних видів біля нижчого
стаціонарного стану, а у еруптивних може залишатися на рівні верхнього
стаціонарного стану фазового портрету протягом декількох поколінь без
утрати спроможності регулювання розміру популяцій.
Перелік філофагів, облікованих у 60-ті рр., включає 20 родин, 48 родів і
63 види Lepidoptera, а перелік філофагів цього ряду, визначених станом на
2020 р., – 11 родин, 48 родів і 82 види (табл. 4.7).
Різниці у видовому складі комах виявилися значущими (Chi2 = 38,92; df
= 20; p = 0,0068). Подібність складу списків є найбільшою для родин і
найменшою для видів (Csc = 1,82; 0,78 та 0,42 відповідно).
Визначено 10 спільних родин, і всі вони присутні у списку видів 1960-х
рр. Лише одна родина (Nolidae) наявна у списку видів 2017–2020 рр. і
відсутня у списку 60-х рр. Найбільше зростання кількості родів і видів за 50
років відмічено у родинах Gracillariidae, Tortricidae та Geometridae, а
зменшення кількості родів і видів – у родинах Notodontidae та Erebidae (табл.
4.7). Під час аналізу поширення родів виявлено переважання субдомінантів.
Кількість родин із наявністю родів-еудомінантів зменшилося за 50 років від
14 до 6 (від 70 до 54,5 %) (рис. 4.4).
Домінантні роди у порівнюваних списках наявні у 2 і 1 родинах,
еудомінантні – у 4 родинах у кожному періоді. При цьому в обох списках
еудомінанти виявлені в родинах Tortricidae, Geometridae та Erebidae. У
списку 1960-х рр. еудомінанти наявні у родині Notodontidae, але вони стали
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домінантами у другому періоді обліку. Gracillariidae були за кількістю родів
еудомінантами у другому переліку і домінантами у першому.

Таблиця 4.7
Кількість родів і видів Lepidoptera у два періоди обліку
1960-ті рр.
2017–2020 рр.
роди види роди види
Nepticulidae
1
5
1
5
Bucculatricidae
1
1
1
1
Tischeriidae
1
1
1
1
Gracillariidae
3
6
6
13
Yponomeutidae
1
3
–
–
Ypsolophidae
1
2
–
–
Lyonetiidae
1
1
–
–
Coleophoridae
1
1
–
–
Gelechiidae
2
2
–
–
Tortricidae
5
7
11
28
Papilionidae
1
1
–
–
Nymphalidae
2
2
–
–
Pieridae
1
1
–
–
Pyralidae
1
2
1
1
Lasiocampidae
1
1
1
1
Sphingidae
3
3
–
–
Geometridae
6
14
20
7
Notodontidae
5
5
3
3
Erebidae
10
11
8
8
Nolidae
–
–
1
1
Limacodidae
1
1
–
–
Total
48
63
48
82
Примітка: згідно із сучасними поглядами (Синёв, 2019), у цьому
Родини

дослідженні до родини Erebidae зараховані представники Noctudae, Arctiidae
Lymantriidae.
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Рис. 4.4. Кількість родів Lepidoptera з різним домінуванням
у два періоди обліку

За представництвом видів у два періоди кількість родин еудомінантів
було однаковим (по 3 в кожному), але їхня частка у списках відрізнялася (15 і
27,3 % відповідно (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Кількість видів Lepidoptera з різним домінуванням
у два періоди обліку

Такі

самі

родини

(Tortricidae,

Geometridae

та

Erebidae)

були

представлені у списку родів обох періодів. Перші дві родини залишилися
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еудомінантами у другому періоді облік, а Erebidae стали домінантами.
Третьою родиною еудомінантів у другому періоді є Gracillariidae.
У перший період обліку за кількістю видів домінували родини
Nepticulidae, Gracillariidae та Notodontidae, а у другий період Gracillariidae
посіли ранг еудомінантів, а Notodontidae – субдомінантів. Серед шести родин
субдомінантів першого періоду досліджень (Yponomeutidae, Ypsolophidae,
Gelechiidae, Nymphalidae, Pyralidae та Sphingidae) у другому періоді п’ять
родин відсутні у списку, а види родини Pyralidae стали рецедентами.
Серед восьми родин, що були рецедентами у першому періоді обліку
(Bucculatricidae, Tischeriidae, Lyonetiidae, Coleophoridae, Papilionidae, Pieridae,
Lasiocampidae, Limacodidae), лише три зберегли цей статус у другому періоді
обліку (Bucculatricidae, Tischeriidae та Lasiocampidae).
Було визначено, що п’ять родин містили 60,4 та 87,5 % родів
Lepidoptera, виявлених у першому та другому періодах відповідно (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Частки родів найбільш представлених родин Lepidoptera
у два періоди обліку (планки – стандартні похибки)

Водночас у другому періоді обліку визначено суттєве збільшення
кількості родів Geometridae (t = 2,05; t0,05=1,99). Збільшення кількості родів
Tortricidae (t=1,67; t0,05=1,99) та Gracillariidae (t=1,06; t0,05 = 1,99), а також
зменшення Erebidae та Notodontidae не підтверджено статистично.
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Тест Краскал-Уоліса підтверджує достовірні різниці між видовим
складом лускокрилих у два періоди досліджень (H χ2(df 1) = 3,65; p = 0,04).
Види шести родин (Erebidae, Tortricidae, Geometridae, Gracillariidae,
Nepticulidae, Notodontidae) становлять 65,1 та 93,9 % усіх видів Lepidoptera,
визначених у першому та другому періодах обліку відповідно (рис. 4.7).
У другому періоді доведено значне збільшення кількості видів
Tortricidae (t=2,81; t0,05=1,99), тоді як помітне збільшення кількості видів
Geometridae не виявилося значущим.
Збільшення кількості видів Tortricidae та Geometridae може бути
пов’язаним із припиненням застосування інсектицидів у лісах біля міста
після 1992 року (Мешкова, 2009).

Рис. 4.7. Частка видів найбільш представлених родин Lepidoptera
у два періоди обліку обліку (планки – стандартні похибки)
Видовий склад Gracillariidae збагатився у порівнянні з першим обліком
завдяки появі чотирьох чужорідних видів: Cameraria ohridella, Macrosaccus
robiniella, Parectopa robiniella та Phyllonorycter issikii.
Під час аналізу розподілу видів Lepidoptera залежно від способу життя
виявилося, що види з відкритим способом життя переважають в обох
переліках (рис. 4.8).
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Рис. 4.8. Частка видів Lepidoptera з різним способом життя
у два періоди обліку (планки – стандартні похибки)
Водночас у першому списку кількість видів із відкритим способом
життя понад удвічі більша, ніж із напівпотаємним і потаємним. У другому
списку кількість видів із відкритим способом життя залишилася незмінною
(хоча їхній склад змінився), кількість видів із напівпотаємним способом
життя зросла майже вдвічі, а кількість видів із потаємним способом життя
збільшилася значно менше. Ці зміни підтверджені статистично (Chi2 = 7,54;
df = 2; p = 0,023).
Види великого та малого розмірів (27 та 31 вид, або 42,9 і 49,2 %
відповідно) присутні майже однаково у переліку першого обліку (рис. 4.9).
У переліку другого обліку кількість видів із великим розміром значуще
зменшилася (t = 2,70; t0,05 = 2,36), тоді як кількість видів середнього та малого
розміру – збільшилася. У результаті види малого розміру (49 видів, або
59,8 %) переважали у переліку другого обліку, а особини середнього та
великого розмірів були представлені 15 та 18 видами (18,3 та 22,0 %
відповідно). Ці зміни підтверджені статистично (Chi2=28,77; df=2; 5,668E-07)
Комахи менших розмірів мають більші шанси вижити за едфіциту
корму та в несприятливих умовах навколишнього середовища. Збільшення
участі видів комах малого розміру супроводжується збільшенням участі
видів із напівпотаємним і потаємним способами життя.
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Рис. 4.9. Частка видів Lepidoptera з різними градаціями розміру у два періоди
обліку (планки – стандартні похибки)

Серед видів Lepidoptera, виявлених у 1960-ті рр., більшість (38 видів,
або 55,6 %) є індиферентними, тоді як продромальні та еруптивні види
становлять 13 і 15 видів, або 20,6 і 23,8 % (рис. 4.10). Згідно з даними обліку
2017–2020 рр., кількість індиферентних видів суттєво зменшилася до 28 та
становила 34,1 % (t = 2,62; t0,05 = 2,31).

Рис. 4.10. Частка видів Lepidoptera з різним типом популяційної динаміки
у два періоди обліку (планки – стандартні похибки)
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Кількість продромальних видів збільшилася майже втричі (t = 3,43; t0,02
= 3,00). Кількість еруптивних видів залишилася майже незмінною, а
зменшення їхньої частки статистично незначуще (t = 0,62; t0,1 = 1,94).
Водночас зміни у розподілі видів за типом динаміки популяцій підтверджені
статистично (Chi2 = 27,64; df = 2; 9,93E-07): індиферентні види переважали у
перший період обліку, а продромальні – у другий.
У перший період обліку еруптивні види включали напівпотаємних
Tortricidae, переважно Tortrix viridana та інші види цієї родини Archips
rosana, A. crataegana, A. xylosteana. Так званий ранній весняний комплекс
філофагів також включав представників родини Notodontidae (Phalera
bucephala, Dicranura ulmi), Geometridae (Lycia hirtaria, Biston betularia, Biston
strataria, Operophtera brumata, Ennomos alniaria, Lasiocampidae – Malacosoma
(Clisiocampa) neustria, Erebidae (тоді ще Lymantriidae) – Euproctis (Euproctis)
chrysorrhoea, Lymantria dispar, Leucoma salicis.
У списку видів другого періоду обліку наявні майже всі еруптивні види
із переліку першого періоду. Водночас спалахи масового розмноження цих
видів відбувалися доволі зрідка останнім часом. До списку додалися
чужоземні види з відкритим способом життя Hyphantria cunea (Erebidae) та
декілька видів із потаємним способом життя з родини Gracillariidae, які
спроможні суттєво збільшити чисельність і спричинити помітну шкоду
листю дерев. На відміну від поліфага Hyphantria cunea, названі мінери
приурочені до рослин певного роду. Наприклад, Acrocercops brongniardella
живиться листям дуба (Quercus L.), Cameraria ohridella – листям
гіркокаштана (Aesculus L.), Phyllonorycter issikii – листям липи (Tilia L.),
Phyllonorycter populifoliella – листям тополі (Populus L.). Спалахи масового
розмноження цих видів відомі у різних частинах їхніх нових ареалів
(Ermolaev 2014, Kollár 2014, Bălăcenoiu et al. 2020). У роки наших досліджень
у зелених насадженнях м. Харкова Cameraria ohridella була постійно
присутньою у великій чисельності (Швиденко та ін., 2020)
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Висновки до розділу

1. У насадженнях міста Харків визначено 143 види філофагів із 90
родів 26 родин шести рядів комах і одного ряду кліщів. Переважають
представники ряду Lepidoptera, які становлять 58,7 % за кількістю видів, 55,7
і 50,1 % – за кількістю родів і родин відповідно. Представники ряду
Coleoptera становлять 28 % видів, 24,4 і 23,2 % родів і родин відповідно.
2. У 60-ті рр. минулого століття на листяних деревах м. Харкова
виявлено 63 види Lepidoptera із 48 родів 20 родин, а у 2017–2020 рр. – 82
види із 48 родів 11 родин. Подібність цих переліків є найбільшою на рівні
родин і найменшою на рівні видів. Найбільше зростання кількості родів і
видів визначено у родинах Gracillariidae, Tortricidae та Geometridae, а
зменшення – у родинах Notodontidae та Erebidae.
3. П’ять родин (Erebidae, Tortricidae, Geometridae, Gracillariidae,
Notodontidae) охоплювали 60,4 та 87,5 % родів Lepidoptera, виявлених під час
першого та другого обстежень відповідно. Достовірне збільшення кількості
родів під час другого обстеження визначено для Geometridae, тренд
збільшення – для Tortricidae та Gracillariidae і тренд зменшення – для Erebidae
та Notodontidae. Види шести родин (Erebidae, Tortricidae, Geometridae,
Gracillariidae, Nepticulidae, Notodontidae) охоплювали 65,1 та 93,9 % видів
Lepidoptera, виявлених під час першого та другого обстежень відповідно.
Водночас значуще збільшення кількості видів доведено лише для Tortricidae.
Видовий склад Gracillariidae збагатився завдяки чотирьом чужоземними
видами: Cameraria ohridella, Macrosaccus robiniella, Parectopa robiniella та
Phyllonorycter issikii.
4. Види з відкритим способом життя домінують в обох переліках,
водночас у другому обстеженні кількість видів із напівпотаємним способом
життя майже подвоїлася, а кількість видів із потаємним способом життя –
потроїлася.
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5. У переліку, одержаному під час другого обліку, кількість видів
великого розміру значуще зменшилася, а видів із середнім і мали розміром –
збільшилася.
6. Індиферентні

види

переважали

під

час

першого

обліку,

а

продромальні – під час другого. Під час останнього обстеження перелік
еруптивних видів доповнив чужоземний поліфаг із відкритим способом
життя Hyphantria cunea (Erebidae) та декілька монофагів із потаємним
способом

життя

з

родини

Gracillariidae

(Acrocercops brongniardella,

Cameraria ohridella, Phyllonorycter issikii, and Phyllonorycter populifoliella).

Результати досліджень, представлені у цьому розділі, висвітлено у
публікаціях:
Кардаш Є. С. Комахи-філофаги у лісопаркових насадженнях Харкова.
Харківський природничий форум: ІІІ Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 15–
16 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; [за заг. ред.
Т. Ю. Маркіної, Д. В. Леонтьєва]. Харків: ХНПУ, 2020: 61–65.
Kardash Ye. S. Changes in the complex of phyllophagous insects in
deciduous trees of Kharkiv city for 50 years. Baltic coastal zone. 2021, 24: 27–39.
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РОЗДІЛ 5
БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОФАГІВ
ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ м. ХАРКОВА

5.1. Спосіб життя

Серед виявлених 143 філофагів переважають види із гризучим ротовим
апаратом (128 видів, або 89,5 %). Сисний ротовий апарат мають 15 видів, або
10,5 % (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
Розподіл філофагів за способом життя (кількість видів / %)

Тип
ротового
апарату
Гризучий
Сисний
Разом

Відкритий
Напівпотаємний
спосіб життя
спосіб життя
72 / 56,3
10 / 66,7
82 / 57,3

34 / 26,6
0
34 / 23,8

Потаємний
спосіб
життя
22 / 17,1
5 / 33,3
27 / 18,9

Разом
128 / 100
15 / 100
143 / 100

Гризучий ротовий апарат мають представники рядів Lepidoptera,
Coleoptera та Hymenoptera. Сисний ротовий апарат мають представники
Diptera, Hemiptera та Homoptera, а також – представники ряду Trombidiformes
(тромбідіформні кліщі) підкласу Acari (кліщі).
За способом життя виявлені види розподіляються на відкриті,
напівпотаємні та потаємні. Види з відкритим способом життя становлять
більше половини (82 видів, або 57,3 %), а кількість і частки видів із
потаємним і напівпотаємним способами життя дуже близькі (34 і 27 видів,
або 23,8 і 18,9 %).
Види з відкритим способом життя переважають як серед гризучих, так і
серед сисних філофагів.
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Серед гризучих філофагів відкритий спосіб життя мають майже всі
представники родини Chrysomelidae (за винятком одного мінера Zeugophora
scutellaris), усі Curculionidae, Scarabaeidae, більшість лускокрилих (крім
листовійок, які ведуть напівпотаємний спосіб життя) і пильщики (Macrophya
(Pseudomacrophya) punctumalbum, Tomostethus nigritus, Caliroa annulipes та
Caliroa cinxia: Tenthredinidae).
Серед сисних комах відкритий спосіб життя мають клопи (Hemiptera)
та попелиці (Homoptera). Серед виявлених нами філофагів дерев визначено
сім видів клопів, зокрема п’ять видів Pentatomidae (Aelia acuminata,
Carpocoris (Carpocoris), Graphosoma lineatum, Palomena prasina, Dolycoris
baccarum), один вид Coreidae (Coreus marginatus) і один вид Miridae (Lygus
pratensis). Попелиці (родина Aphididae) представлені трьома видами:
Corylobium avellanae, Eucallipterus tiliae та Myzocallis (Myzocallis) coryli.
Види з потаємним способом життя також представлені в групах із
гризучим і сисним ротовим апаратом, а види з напівпотаємним способом
життя – лише серед філофагів із гризучим ротовим апаратом.
Потаємний спосіб життя є характерним для комах із гризучим і сисним
ротовим апаратом. Комахи з гризучим ротовим апаратом представлені
переважно мінерами родини Gracillariidae (13 видів, або 54,4 % від усіх
мінерів із гризучим ротовим апаратом). Серед них є доволі небезпечний
аборигенний шкідник Acrocercops brongniardella, небезпечний в окремих
регіонах Phyllonorycter populifoliella, чотири адвентивних види: Cameraria
ohridella, Macrosaccus robiniella, Parectopa robiniella та Phyllonorycter issikii.
Решта сім видів цієї родини трапляються значно рідше і не є
небезпечними для зелених насаджень. Це – п’ять видів роду Phyllonorycter
(Ph. acerifoliella, Ph. apparella, Ph. joannisi, Ph. roboris, Ph. quercifoliella) і два
види роду Phyllocnistis (Ph. labyrinthella і Ph. unipunctella).
Серед

лускокрилих

мінерами

є

також

представники

родин

Bucculatricidae (1 вид – Bucculatrix thoracella), Tischeriidae (1 вид – Tischeria
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ekebladella)

і

Nepticulidae

(5

видів

роду

Stigmella:

S. atricapitella,

S. basiguttella, S. tiliae, S. aceris, S. ulmivora).
По одному мінеру представлено серед листоїдів (Zeugophora scutellaris:
Chrysomelidae) і златок (Trachys minutus: Buprestidae) з ряду Coleoptera.
Філофаги з потаємним способом життя та сисним ротовим апаратом
представлені п’ятьма видами – трьома видами Diptera (Cecidomiidae) і двома
кліщами (Eriophyidae).
Усі ці види утворюють характерні гали: кліщ Eriophyes tiliae – на
листках липи, кліщ Aceria campestricola – на листках в’язів, галиці
Didymomyia tiliacea та Dasineura tiliae – на листках липи, а адвентивна галиця
Obolodiplosis robiniae – на листі робінії звичайної.
Види з напівпотаємним способом життя визначені лише серед комах із
гризучим ротовим апаратом. З ряду Coleoptera це представники родини
Attelabidae (трубкокрути) – Apoderus (Apoderus) coryli, Attelabus (Attelabus)
nitens та Byctiscus betulae.
Самки цих видів підрізають листки, скручують і відкладають
усередину яйця на листок і підгризає. Листки, що поступово в’януть, є
кормом для личинок. Після опадання листя личинки потрапляють у ґрунт, де
завершують розвиток.
З ряду Lepidoptera напівпотаємний спосіб життя є характерним для
листовійок (Tortricidae), які загортають частину листка або заплітають
павутинням, огнівок (Pyralidae). Серед філофагов зелених ансаджень Харкова
визначено 28 видів листовійок.
Гусениці золотогуза (Euproctis (Euproctis) chrysorrhoea: Lymantriidae)
зимують у гніздах, сплетених із декількох листків, а гусениці кільчастого
шовкопряда (Malacosoma (Clisiocampa) neustria: Lasiocampidae) живляться
групами у павутинних гніздах.
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5.2. Сезонний розвиток

Серед

філофагів

зелених

насаджень

Харкова

визначено

види

моновольтинні (70 видів, або 49,0 %), бівольтинні (59 видів, або 41,3 %),
полівольтинні (11 видів, або 7,7 %) та семівольтинні (3 види, або 2,1 %) (рис.
5.1).

Рис. 5.1. Розподіл філофагів зелених насаджень Харкова за вольтинністю

Семівольтинних видів було найменше. Це травневі хрущі, які
розвиваються впродовж 3–4 років, і довгоносик Sciaphobus (Neosciaphobus)
squalidus, який розвивається впродовж двох років.
Полівольтинними є аборигенні кліщі, попелиці, мінер Phyllocnistis
unipunctella, та антична хвілівка Orgyia (Orgyia) antiqua, а среед адвентивних
видів – галиця Obolodiplosis robiniae, комахи-мінери Cameraria ohridella,
Macrosaccus robiniella, Parectopa robiniella та американський білий метелик
(Hyphantria cunea).
Серед видів із гризучим ротовим апаратом представлені всі чотири
типи вольтинності, а серед сисних – усі, крім семівольтинних. Серед
гризучих філофагів переважали моновольтинні види (53,2 %), а серед сисних
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– бівольтинні (53,4 %). Водночас серед гризучих комах виявлено лише 6
(4,7 %)

полівольтинних

видів

–

названі

вище

адвентивні

мінери,

американський білий метелик і антична хвілівка. Серед сисних видів також
виявлено 5 полівольтинних видів (попелиці, кліщі та робінієва галиця), але
оскільки кількість сисних комах узагалі була меншою, ці види становили
33,3 %.
Серед філофагів із відкритим способом життя моновольтинні та
бівольтинні види становили 37,8 і 53,7 % відповідно). Полівольтинні
філофаги – згадані вище два види попелиць, антична хвилівка і
американський білий метелик (4 види, або 4,9 %), а семівольтинні – травневі
хрущі та довгоносик Sc. squalidus.
Серед філофагів із потаємним способом життя майже половина (14
видів, або 51,9 %) можуть мати два покоління на рік, 7 видів – моновольтинні
та 7 – полівольтинні. До полівольтинних належать згадані кліщі, адвентивні
мінери та робінієва галиця, до моновольтинних – мінери з ряду Coleoptera
(Zeugophora scutellaris та Trachys minutus, з ряду Lepidoptera (Acrocercops
brongniardella, Stigmella aceris, Tischeria ekebladella) та з ряду Diptera
(Didymomyia tiliacea та Dasineura tiliae).
Більшість виявлених видів із напівпотаємним способом життя –
моновольтинні і лише один (2,9 %) – бівольтинний – листовійка Ancylis
tineana.
Під час аналізу сезонного розвитку філофагів ми визначали стадію, яка
зимує, та періоди живлення личинок, а в деяких видів – імаго та личинок.
На стадії імаго зимують 54 види, причому семівольтинні види можуть
зимувати на стадії як личинки, так і імаго. На стадії яйця зимують 26 видів,
на стадії личинки – 27 видів, на стадії лялечки – 35 видів, а один вид (вербова
хвилівка) – на стадії яйця чи личинки (рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Розподіл філофагів зелених насаджень Харкова за стадіями,
які зимують

Оскільки види з гризучим ротовим апаратом становлять більшість
визначених філофагів, їхній розподіл за стадіями, що зимують, є дуже
близьким до розподілу всіх видів.
Серед філофагів із сисним ротовим апаратом більшість (10 видів, або
66,7 %) зимують на стадії імаго, 3 види (20 %) на стадії личинки і 2 види
(13,3 %) на стадії яйця.
Більшість філофагів із відкритим способом життя (38 видів, або 46,3 %)
зимують на стадії імаго. На стадіях лялечки, личинки та яйця зимують 21, 13
і 10 видів (25,6; 15,9 і 12,2 % відповідно).
Серед філофагів із потаємним способом життя більше половини
становлять види, які зимують на стадії лялечки (14 видів, або 51,9 %). Дещо
менше видів зимують на стадії імаго (29,6 %), ще менше – на стадіях личинки
та яйця (14,8 і 3,7 % відповідно).
Серед філофагів із напіввідкритим способом життя переважають види,
які зимують на стадії яйця (41,2 %), значно менше їх зимують на стадії
личинки (35,3 %) та імаго (23,5 %). Жоден вид не зимує на стадії лялечки.
На стадії яйця зимують моновольтинні та бівольтинні лускокрилі.
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Гусениці

переважно

починають

живлення

листям

у

квітні

і

лялькуються у травні-червні, зрідка у липні (непарний шовкопряд, вербова
хвилівка). Бівольтинні види влітку розвивають ще одне покоління (Nycteola
asiatica, Bucculatrix thoracella), ще 2 покоління (Orgyia antiqua), а попелиці
(Eucallipterus tiliae та Myzocallis coryli) – до 4 поколінь. Живлення цих видів
триває до кінця вегетаційного сезону.
Гусениці п’ядунів лялькуються після завершення живлення, а потім
лялечки знаходяться у ґрунті до осені або до весни.
Метелики деяких видів п’ядунів вилітають у жовтні-листопаді
(Operophtera brumata, Erannis defoliaria, Apocheima hispidaria), а інших
(Agriopis leucophaearia і A. marginaria) – у березні. Відповідно перші види
зимують на стадії яйця, а останні – на стадії лялечки. Самки цих п’ядунів
мають рудиментарні крила. Вони заповзають на стовбури, паруються із
самцями, а потім відкладають яйця у кронах. В обох випадках літ метеликів
відбувається у холодну пору року (за температури близько 5 ºС), а розвиток
яєць завершується на початку розвитку листя.
На стадії гусениці зимують золотогуз і декілька видів моновольтинних
листовійок (Adoxophyes orana, Ancylis achatana, A. laetana, Archips podana,
Choristoneura

diversana,

Pandemis

cerasana,

P. corylana,

P. heparana,

Ptycholoma lecheana, Syndemis musculana та вогнівка Acrobasis consociella).
Гусениці цих видів мають два періоди живлення – навесні та у другій
половині літа, а між цими періодами розвиваються лялечки, імаго та яйця.
На стадії личинки зимують також довгоносики роду Phyllobius,
травневі

хрущі,

міль-мінер

Tischeria

ekebladella,

ясенові

пильщики

(Macrophya punctumalbum та Tomostethus nigritus), слизисті пильщики Caliroa
annulipes та Caliroa cinxia, а також галиці (Cecidomyiidae: Didymomyia
tiliacea, Dasineura tiliae та Obolodiplosis robiniae.
Зазначені довгоносики живляться листям на стадії імаго впродовж
квітня–червня, тоді як їхні личинки живляться корінням у землі.
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Травневі хрущі також живляться листям на стадії імаго впродовж
квітня–червня, а личинки розвиваються в землі протягом 4 років.
Ясенові пильщики зимують у землі у коконах, навесні лялькуються.
Імаго вилітають наприкінці квітня-на початку травня і відразу відкладають
яйця на листя ясена, що розпускається. Вже наприкінці травня ці личинки
завершують живлення, спускаються у ґрунт, де знаходяться у коконах до
весни.
Слизисті пильщики роду Caliroa можуть мати два покоління на рік,
причому личинки живляться навесні та влітку.
Галиці розвиваються в одному поколінні на рік, але їхнє живлення
триває від травня до вересня.
На стадії личинки (тріангуліна) зимує також шпанська мушка (Lytta
vesicatoria). Листям дерев (переважно ясена) живляться імаго, а личинки
проходять складний цикл розвитку й не залежать від деревних порід.
На стадії лялечки зимують 35 видів філофагів. Усі вони мають
гризучий ротовий апарат, але частина їх має відкритий спосіб життя, а
частина – потаємний.
До цієї групи з видів із гризучим ротовим апаратом належать вже
згадані вище п’ядуни, американський білий метелик, червонохвіст (Calliteara
pudibunda), чубатки (Notodontidae) та кленова стрільчатка (Acronicta
(Acronicta) aceris) (Noctuidae).
При цьому американський білий метелик має три покоління на рік, а
гусениці живляться з квітня до вересня. Гусениці червонохвоста живляться у
другій половині літа. Чубатка вільхова (Notodonta dromedarius) має 2
покоління на рік і живиться від травня до жовтня. Дубова чубатка (Peridea
anceps) живиться у червні, а лунка срібляста – у червні-серпні (Phalera
bucephala). Кленова стрільчатка (Acronicta (Acronicta) aceris) може мати одно
чи два покоління на рік залежно від температури сезону. Її гусениці
живляться від травня до вересня.
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На стадії лялечки зимують усі виявлені комахи-мінери з родини
Nepticulidae (рід Stigmella) і 9 видів родини Gracillariidae, зокрема адвентивні
каштановий і акацієві мінери. Усі ці види за сприятливих умов розвиваються
у двох, а деякі у трьох (Cameraria ohridella, Macrosaccus robiniella,
Phyllocnistis unipunctella) поколіннях на рік. Гусениці живляться упродовж
вегетаційного періоду своїх кормових рослин.
На стадії імаго зимують усі визначені листоїди, причому всі вони
мають 2 генерації на рік. Листям живляться як імаго, так і личинки впродовж
вегетаційного періоду їхніх кормових рослин.
Усі визначені клопи також зимують на стадії імаго, мають 2 генерації
на рік, причому личинки всіх віків та імаго живляться впродовж
вегетаційного періоду. На відміну від листоїдів, часто приурочених до
одного роду рослин, клопи є поліфагами й можуть висмоктувати соки як із
деревних, так і з трав’янистих рослин.
Є відомості стосовно зимівлі на стадії імаго п’ядуна Phigalia pilosaria.
Водночас знаючи про властивість інших п’ядунів літати та відкладати яйця за
температури близько 5ºС, можна припустити, що вилов метеликів узимку не
значить, що вони зимували на цій стадії, а лише на момент вилову вийшли з
лялечки та були готові паруватися та відкладати яйця, які й зимували.
На стадії імаго зимує совка Eupsilia transversa, гусениці якої живляться
у квітні–червні, а також листовійки роду Acleris, гусениці яких живляться
навесні та влітку.
Серед визначених комах-мінерів на стадії імаго зимує дубова
широкомінуюча міль (Acrocercops brongniardella), яка розвивається одному
поколінні, а також бівольтинні види Phyllonorycter acerifoliella, Phyllocnistis
labyrinthella і адвентивний вид Phyllonorycter issikii. Гусениці цих видів
живляться навесні та влітку.
Аналіз

розподілу

філофагів

найбільш

представлених

рядів

–

Lepidoptera та Coleoptera за стадіями, що зимують, свідчить, що серед
визначених твердокрилих переважають види, які зимують на стадії імаго
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(82,5 % від усіх представників ряду і 80 % – від представників із відкритим
способом життя). На стадії личинки зимують лише 7 видів (17,5 % від усіх
видів і 20 % від видів із відкритим способом життя).
Лускокрилі мають значно більше різноманіття за стадіями, що
зимують: серед них є види, що зимують на стадіях яйця, гусениці, лялечки та
імаго (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Розподіл філофагів зелених насаджень Харкова з рядку Lepidoptera
за стадіями, які зимують

Серед лускокрилих філофагів із відкритим і потаємним способом життя
переважно зимують лялечки (63,6 і 70 % відповідно). Водночас серед
філофагів із відкритим способом життя друге місце посідають види, що
зимують на стадії яйця (24,2 %), а серед філофагів із потаємним способом
життя 20 % зимують на стадії імаго. Серед філофагів із напівпотаємним
способом життя переважають види, що зимують на стадіях яйця та личинки
(45,2 і 38,7 % відповідно).
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5.3. Особливості живлення

За способом живлення личинок визначених комах-філофагів розподіляли на чотири групи: листогризи – види з відкритим способом життя, що
гризуть, скелетують або вискоблюють тканини листків; мінери – види,
личинки яких розвиваються всередині тканин листків; галоутворювачі –
види, личинки яких розвиваються у галах, утворених із тканин листка за
участі імаго; сисні комахи – комахи із колюче-сисним ротовим апаратом, які
проколюють листки та висмоктують сік.
За способом живлення в усій вибірці видів переважали листогризи (105
видів),

серед

яких

були

представлені

Лускокрилі,

Твердокрилі

та

Перетинчастокрилі (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Розподіл філофагів листяних насаджень м. Харків
за способом живлення личинок (у дужках – кількість видів)

Листогризи з ряду Лускокрилих виявлені в шести родинах із
найбільшою кількістю видів серед Листовійок (Tortricidae) – 28 видів і
П’ядунів (Geometridae) – 22 види. Також живилися листям дерев
представники Совок (Noctuidae) – 3 види, Хвилівок (Lymantriidae) – 5 видів,
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Чубаток (Notodontidae) – 3 види і по одному виду Медведиць (Arctiidae),
Коконопрядів (Lasiocampidae) та Вогнівок (Pyralidae).
Листогризи з ряду Твердокрилих переважно представлені Листоїдами
(Chrysomelidae), які живляться листям на стадіях личинки та імаго.
Довгоносики (Curculionidae) живилися листям на стадії імаго, за винятком
ясенового слизистого довгоносика (Stereonychus fraxini (De Geer, 1775):
Curculioninae: Cionini), який живився листям на стадіях як личинки, так і
імаго.
Листогризи з Перетинчастокрилих представлені двома видами родини
Справжні пильщики (Tenthredinidae), причому найбільш відчутне об’їдання
крон ясена звичайного в зелених насадженнях м. Харків в останні роки
заподіює чорний ясеновий пильщик – Tomostethus nigritus (Fabricius, 1804),
часто

разом

із

білокрапковим

ясеновим

пильщиком

–

Macrophya

(Pseudomacrophya) punctumalbum (Linnaeus, 1767).
Серед комах-мінерів (24 види) переважали Лускокрилі (20 видів, або
83,3 % від усіх мінерів). У ряді Лускокрилі мінери входять до чотирьох
родин: молі-строкатки (Gracillariidae) – 13 видів, молі-малюки (Nepticulidae)
– 5 видів, одноколірні молі-мінери (Tischeriidae) – 1 вид, кривовусі молікрихітки (Bucculatricidae) – 1 вид. Серед молей-строкаток відомі аборигенні
шкідники

лісу,

зокрема

міль

широкомінуюча

дубова

(Acrocercops

brongniardella (Fabricius, 1798)), та небезпечні адвентивні види – каштановий
мінер (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986), мінер білоакацієвий
(Macrosaccus

robiniella

(Clemens,

1859)),

міль

строкатка

липова

(Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) та білоакацієва міль-строкатка
(Parectopa robiniella Clemens, 1863).
З ряду Твердокрилі мінером є златка Trachys minutus (Linnaeus, 1758) та
листоїд Zeugophora scutellaris, а з ряду Перетинчастокрилі – два види
слизистих пильщиків: липовий (Caliroa annulipes (Klug, 1816)) і дубовий
(Caliroa cinxia (Klug, 1816)).
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Сисні комахи (10 видів) виявлені лише в рядах Рівнокрилі та
Напівтвердокрилі, в яких представники з іншим способом живлення відсутні,
причому висмоктують соки з листя як личинки, так і імаго.
Рівнокрилі представлені трьома видами родини справжні попелиці
(Aphididae) – попелицями ліщиновою (Corylobium avellanae (Schrank, 1801)),
липовою (Eucallipterus tiliae (Linnaeus, 1758)) та горішниковою (Myzocallis
(Myzocallis) coryli (Goeze, 1778)), а Напівтвердокрилі – сьома видами клопів
із родин Справжні щитники (Pentatomidae) – 5 видів, Наземники (Lygaeidae) –
1 вид і Сліпняки (Miridae) – 1 вид.
Серед 5 видів галоутворювачі у ряді Двокрилі виявлено аборигенну
липову галицю (Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847) та адвентивну акацієву
галицю – Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847). Також галоутворювачами є
кліщі, з яких нами за характерними пошкодженнями визначені 2 види –
кліщики липовий (Eriophyes tiliae) та в’язовий (Aceria campestricola).
Водночас не завжди можливо зарахувати комаху до тієї чи іншої групи
за способом живлення. Так липова міль-крихітка (Bucculatrix thoracella в
молодших віках мінує листки, а у старших – гризе їх, знаходячись на
поверхні.
Деякі Твердокрилі є філофагами лише на стадії імаго. Так златка
вузькотіла зелена (Agrilus viridis) розвивається від яйця до імаго під корою
дерев, травневі хрущі (Melolontha hippocastani та M. melolontha) й
довгоносики родів Phyllobius і Sciaphobus – у ґрунті, трубкокрути
(Attelabiidae) – у в’ялих скручених батьками листках. Шпанська мушка (Lytta
(Lytta) vesicatoria має складний цикл розвитку, причому листям дерев
живляться лише імаго.

5.4. Кормові породи

Найбільшу кількість видів комах-філофагів виявлено на ліщині
(Corylus) та дубі (Quercus) – 77 і 73 види (48,4 та 45,9 % від усіх визначених
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видів) відповідно (рис. 5.5). На березі (Betula), вербі (Salix), тополі (Populus)
та липі (Tilia) кількість видів комах-філофагів становить 34–59 (21.4–37.1 %),
на в’язі (Ulmus), вільсі (Alnus), клені (Acer) та горобині (Sorbus) – 18–27
(11.3–17 %). Найменше видів комах-філофагів виявлено на ясені (Fraxinus) –
14 (8.8 %), гіркокаштані (Aesculus) – 13 (8.2 %) та робінії (Robinia) – 7 (4.4 %).

Рис. 5.5. Кількість виявлених видів філофагів на листяних рослинах різних
родів (у порядку зменшення кількості видів філофагів)

При цьому у межах родин рослин кількість виявлених видів варіює.
Так із родини Сапіндові (Sapindaceae) кількість видів філофагів на клені та
гіркокаштані відрізняється майже вдвічі. Кількість видів комах-філофагів на
деревах із різних родів родини Березові (Betulaceae) відрізняється в 1,3–3
разу. Найбільш близька кількість видів комах-філофагів на деревах з родини
Вербові (Salicaceae) – 1,2 разу (див. рис. 5.5).
На окремих породах також відрізняється співвідношення кількості
видів із різним типом живлення личинок (рис. 5.6). Так листогризи з ряду
Лускокрилі переважали на рослинах більшості обстежених родів, причому на
ясені, клені, горобині та гіркокаштані вони становили понад 60 % від усіх
виявлених видів комах-філофагів, а на робінії були відсутні.
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Рис. 5.6. Розподіл філофагів листяних насаджень м. Харків
за способом живлення личинок (у дужках – кількість видів комах)

Види листогризів із родини Листоїди найбільшу частку становлять на
вербах і тополях (44,6 і 34,8 % відповідно), відсутні на ясені та гіркокаштані,
а на рослинах решти родів рослин становлять від 8 % (клени) до 28,6 %
(робінія).
Значна частка мінерів (28,6 %) на робінії пов’язана із тим, що на цих
рослинах загалом виявлено найменше видів комах (див. рис. 5.6). На решті
родів рослин частка мінерів від загальної кількості видів становить від 2,2 %
на тополі до 8,2% на дубі та 8,8 % на липі (див. рис. 5.6). Мінери наразі не
виявлені нами на клені, горобині, ясені та вербі.
Частка видів комах-філофагів із сисним способом живлення є
найбільшою на ліщині (11,7 %) та липі (8,8 %) від усіх філофагів кожної із
цих порід. На декількох породах сисних комах не виявлено або виявлені
лише ознаки їхнього живлення, але не визначено видів (див. рис. 5.6).
Комахи-галоутворювачі визначені лише на липі, дубі та робінії.
Жодного спільного виду не виявлено на акації та ясені, акації та
горобині (табл. 5.2).
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Таблиця 5.2
Кількість спільних видів комах-філофагів на деревах різних родів

Corylus

Tilia

Acer

Quercus

Ulmus

Populus

(77)

(34)

(25)

(73)

(27)

(46)

Tilia (34)

21

*

*

*

*

*

Acer (25)

16

17

*

*

*

*

Quercus (73)

38

24

21

*

*

*

Ulmus (27)

19

19

17

23

*

*

Populus (46)

25

20

16

26

16

*

Aesculus (13)

9

8

8

8

7

4

Robinia (7)

4

3

2

3

2

4

Fraxinus (14)

9

6

8

9

7

7

Betula (59)

41

23

16

35

19

27

Sorbus (18)

13

12

10

13

7

12

Salix (56)

31

19

15

30

13

31

Alnus (26)

23

13

12

16

9

18

Роди рослин

Продовж. табл. 5.2
Aesculus

Robinia

Fraxinus

Betula

Sorbus

Salix

(13)

(7)

(14)

(59)

(18)

(56)

Robinia (7)

2

*

*

*

*

*

Fraxinus (14)

2

0

*

*

*

*

Betula (59)

6

4

8

*

*

*

Sorbus (18)

3

0

6

13

*

*

Salix (56)

6

4

7

30

12

*

Alnus (26)

3

3

6

22

9

18

Роди рослин

Примітка: у дужках – кількість видів комах-філофагів на деревах кожного
роду.
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Найбільшу кількість спільних видів комах-філофагів (41 вид) виявлено
на ліщині та березі, ліщині та дубі (38 видів), дубі та березі (35 видів), ліщині
та вербі (31 вид), тополі та вербі (31 вид), дубі та вербі (30 видів), березі та
вербі (30 видів) (див. табл. 5.2).
Найбільше значення індексу Соренсена-Чекановського розраховано
стосовно клена та в’яза (Csc=0.65), які належать до різних родин. Водночас
індекс подібності філофагів клена та гіркокаштана з однієї родини
(Sapindaceae) становить 0.42 (табл. 5.3).
Доволі високим є значення індексу подібності комплексів комахфілофагів тополі та верби з однієї родини Salicaceae (Csc=0,61), але навіть
більшим є значення цього індексу стосовно представників деяких різних
родин, зокрема липи (Malvaceae) та в’яза (Ulmaceae) – (Csc=0,62).
Таблиця 5.3
Значення індексу подібності Соренсена-Чекановського стосовно
комплексів видів комах-філофагів на деревах різних родів
Роди рослин
Tilia (34)
Acer (25)
Quercus (73)
Ulmus (27)
Populus (46)
Aesculus (13)
Robinia (7)
Fraxinus (14)
Betula (59)
Sorbus (18)
Salix (56)
Alnus (26)

Corylus
(77)
0,38
0,31
0,51
0,37
0,41
0,20
0,10
0,20
0,60
0,27
0,47
0,45

Tilia
(34)
*
0,58
0,45
0,62
0,50
0,34
0,15
0,25
0,49
0,46
0,42
0,43

Acer
(25)
*
*
0,43
0,65
0,45
0,42
0,13
0,41
0,38
0,47
0,37
0,47

Quercus
(73)
*
*
*
0,46
0,44
0,19
0,08
0,21
0,53
0,29
0,47
0,32

Ulmus
(27)
*
*
*
*
0,44
0,35
0,12
0,34
0,44
0,31
0,31
0,34

Populus
(46)
*
*
*
*
*
0,14
0,15
0,23
0,51
0,38
0,61
0,50
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Продовж. табл. 5.3
Aesculus Robinia Fraxinus Betula Sorbus Salix
(13)
(7)
(14)
(59)
(18)
(56)
Robinia (7)
0,20
*
*
*
*
*
Fraxinus (14)
0,15
–
*
*
*
*
Betula (59)
0,17
0,12
0,22
*
*
*
Sorbus (18)
0,19
–
0,38
0,34
*
*
Salix (56)
0,17
0,13
0,20
0,52
0,32
*
Alnus (26)
0,15
0,18
0,30
0,52
0,41
0,44
Примітка: у дужках – кількість видів комах-філофагів на деревах кожного
роду.
Роди рослин

Значення індексу подібності комплексів комах-філофагів ліщини та
берези, які належать до однієї родини (Betulaceae), становить 0,6, вільхи й
берези – 0,52, а вільхи й ліщини – 0,45 (див. табл. 5.3). Аналіз значень індексу
подібності Соренсена-Чекановського стосовно окремих груп комах-філофагів
за способом живлення свідчить про наявність відмінностей навіть стосовно
листогризів із ряду Лускокрилі та з родини Листоїди (табл. 5.4).
Таблиця 5.4
Значення індексу подібності Соренсена-Чекановського стосовно
комплексів комах-листогризів на деревах різних родів (чисельник –
лускокрилі; знаменник – листогризи з родини Chrysomelidae)
Роди рослин
Tilia (15/4)
Acer (17/2)
Quercus (39/16)
Ulmus (18/4)

Corylus
(38/14)
0,32 /
0,33
0,44 /
–
0,57 /
0,53
0,43 /
0,22

Tilia
(15/4)

Acer
(17/2)

Quercus
(39/16)

Ulmus
(18/4)

Populus
(21/16)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0,35 /
0,30

*

*

0,75 /
–
0,49 /
0,30
0,73 /
0,50

0,61 /
0,11
0,74 /
0,33
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Продовж. табл. 5.4
Роди рослин
Populus (21/16)
Aesculus (9/0)
Robinia (0/2)
Fraxinus (10/0)
Betula (32/12)
Sorbus (12/2)
Salix (23/25)
Alnus (13/4)

Corylus
(38/14)
0,37 /
0,47
0,30 /
–
–/
0,25
0,38 /
–
0,60 /
0,54
0,40 /
–
0,46 /
0,51
0,43 /
0,44

Tilia
(15/4)
0,58 /
0,20
0,42 /
–
–/
0,33
0,48 /
–
0,38 /
0,38
0,59 /
–
0,46 /
0,21
0,35 /
–

Acer
(17/2)
0,53 /
0,11
0,38 /
–
–/
–
0,52 /
–
0,45 /
0,14
0,55 /
–
0,50 /
0,07
0,47 /
–

Quercus
(39/16)
0,47 /
0,44
0,25 /
–
–/
0,11
0,37 /
–
0,59 /
0,50
0,43 /
–
0,48 /
0,44
0,38 /
0,30

Ulmus
(18/4)
0,51 /
–
0,37 /
–
–/
–
0,50 /
–
0,48 /
0,38
0,53 /
–
0,59 /
0,14
0,45 /
–

Populus
(21/16)
*
0,13 /
–
–/
0,22
0,39 /
–
0,53 /
0,50
0,55 /
–
0,55 /
0,63
0,59 /
0,30

Продовж. табл. 5.4
Роди рослин
Fraxinus
(10/0)
Betula (32/12)
Sorbus (12/2)
Salix (23/25)

Aesculus
(9/0)

Robinia Fraxinus
(0/2)
(10/0)

Betula
(32/12)

Sorbus
(12/2)

Salix
(23/25)
*

0,21 / –

–/–

*

*

*

0,15 / –
0,19 / –
0,25 / –

– / 0,29
–/–
– / 0,15

0,38 / –
0,55/ –
0,42/ –

*
0,45/ –
0,47 / 0,54

*
*
0,57 / –

*
*
*
0,56 /
Alnus (13/4)
–/–
– / 0,33 0,52/ –
0,53 / 0,38 0,48 / –
0,28
Примітка: у дужках –кількість видів комах-філофагів на деревах кожного
роду (чисельник – лускокрилі; знаменник – листогризи з родини
Chrysomelidae).
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Індекс подібності комплексів комах-мінерів можливо обчислити лише
для 10 пар родів рослин (табл. 5.5).

Таблиця 5.5
Значення індексу подібності Соренсена-Чекановського стосовно
комплексів комах-мінерів (чисельник) і сисних комах (знаменник) на
деревах різних родів (чисельник – мінери; знаменник – сисні комахи)
Роди
Corylus
Tilia
Quercus Ulmus Populus Betula
рослин
(4/9)
(3/3)
(6/2)
(1/0)
(1/1)
(2/3)
Tilia (3/3)
0,29 / 0,33
*
*
*
*
*
Quercus
*
*
*
(6/2)
0,20 / 0,18
– / 0,80
*
Ulmus (1/0)
0,40 / –
0,50 / –
*
*
*
*
Populus
*
(1/1)
– / 0,20
– / 0,50
– / 0,67
*
*
Betula (2/3)
0,67 / 0,17 0,40 / 0,67 – / 0,40 0,67 / – – / 0,50
*
Salix (1/1)
– / 0,20
– / 0,50
0,67 / –
–
– / 1,0
– / 0,50
Alnus (1/0)
0,40 / –
0,50 / –
–
1,0 / –
–
0,67 / –
Примітка: у дужках –кількість видів комах-філофагів на деревах кожного
роду (чисельник – мінери; знаменник – сисні комахи)
Оскільки загальна кількість визначених видів комах-мінерів є
порівняно невисокою (від 1 до 4 на окремих породах), констатовано лише
наявність спільних видів: на в’язі, березі, липі, ліщині та вільсі – златки
Trachys minutus, на березі та ліщині – пильщика Scolioneura betuleti, на дубі
та ліщині – Stigmella basiguttella.
Подібним чином серед визначених 10 видів сисних комах клоп
Palomena prasina виявлений на шести породах (дубі, липі, тополі, вербі,
ліщині, березі), Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) – на двох (березі та ліщині).
Решту видів виявлено лише на одній породі кожен (див. табл. 5.5). Тому
аналіз подібності комплексів сисних комах на деревах різних родів не є
ефективним.
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Висновки до розділу

1. Серед виявлених 143 філофагів переважають види із гризучим
ротовим апаратом (128 видів, або 89,5 %). Сисний ротовий апарат мають 15
видів, або 10,5 %. Види з відкритим способом життя становлять більше
половини (82 видів, або 57,3 %), а кількість і частки видів із потаємним і
напівпотаємним способами життя дуже близькі (34 і 27 видів, або 23,8 і
18,9 %). Види з відкритим способом життя переважають як серед гризучих,
так і серед сисних філофагів.
2. Серед гризучих філофагів відкритий спосіб життя мають майже всі
представники родини Chrysomelidae (за винятком одного мінера Zeugophora
scutellaris),

усі

Curculionidae,

Scarabaeidae,

більшість

лускокрилих

і

пильщики. Серед сисних комах відкритий спосіб життя мають клопи
(Hemiptera) та попелиці (Homoptera).
3. Потаємний спосіб життя є характерним для комах із гризучим і
сисним

ротовим

апаратом.

Комахи

з

гризучим

ротовим

апаратом

представлені переважно мінерами родини Gracillariidae (13 видів, або 54,4 %
від усіх мінерів із гризучим ротовим апаратом). По одному мінеру
представлено серед листоїдів (Zeugophora scutellaris: Chrysomelidae) і златок
(Trachys minutus: Buprestidae) з ряду Coleoptera. Філофаги з потаємним
способом життя та сисним ротовим апаратом представлені п’ятьма видами –
трьома видами Diptera (Cecidomiidae) і двома кліщами (Eriophyidae).
4. Види з напівпотаємним способом життя визначені лише серед комах
із гризучим ротовим апаратом. З ряду Coleoptera це представники родини
Attelabidae, з ряду Lepidoptera – Tortricidae та Pyralidae, а також золотогуз
(Euproctis (Euproctis) chrysorrhoea: Lymantriidae) та кільчастий шовкопряд
(Malacosoma (Clisiocampa) neustria: Lasiocampidae).
5. Серед філофагів зелених насаджень Харкова визначено види
моновольтинні (70 видів, або 49,0 %), бівольтинні (59 видів, або 41,3 %),
полівольтинні (11 видів, або 7,7 %) та семівольтинні (3 види, або 2,1 %)
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6. Серед видів із гризучим ротовим апаратом представлені всі чотири
типи вольтинності, а серед сисних – усі, крім семівольтинних. Серед
гризучих філофагів переважали моновольтинні види (53,2 %), а серед сисних
– бівольтинні (53,4 %). Серед гризучих комах виявлено 6 (4,7 %)
полівольтинних видів, серед сисних – 5, або 33,3 %.
7. На стадії імаго зимують 54 види, причому семівольтинні види
можуть зимувати на стадії як личинки, так і імаго. На стадії яйця зимують 26
видів, на стадії личинки – 27 видів, на стадії лялечки – 35 видів, а один вид
(вербова хвилівка) – на стадії яйця чи личинки. Серед філофагів із сисним
ротовим апаратом більшість (10 видів, або 66,7 %) зимують на стадії імаго, 3
види (20 %) на стадії личинки і 2 види (13,3 %) на стадії яйця.
8. Більшість філофагів із відкритим способом життя (38 видів, або
46,3 %) зимують на стадії імаго. На стадіях лялечки, личинки та яйця
зимують 21, 13 і 10 видів (25,6; 15,9 і 12,2 % відповідно). Серед філофагів із
потаємним способом життя більше половини зимують на стадії лялечки (14
видів, або 51,9 %). Серед філофагів із напівпотаємним способом життя
переважають види, які зимують на стадії яйця (41,2 %), значно менше їх
зимують на стадії личинки (35,3 %) та імаго (23,5 %).
9. На стадії яйця зимують моновольтинні та бівольтинні лускокрилі. На
стадії гусениці зимують золотогуз і декілька видів моновольтинних
листовійок. Вони мають два періоди живлення – навесні та у другій половині
літа, а між цими періодами розвиваються лялечки, імаго та яйця. На стадії
личинки зимують довгоносики роду Phyllobius, травневі хрущі, міль-мінер
Tischeria ekebladella, ясенові пильщики (Macrophya punctumalbum та
Tomostethus nigritus), слизисті пильщики Caliroa annulipes та Caliroa cinxia, а
також галиці (Cecidomyiidae: Didymomyia tiliacea, Dasineura tiliae та
Obolodiplosis robiniae.
10. На стадії лялечки зимують 35 видів філофагів. Усі вони мають
гризучий ротовий апарат, але частина їх має відкритий спосіб життя, а
частина – потаємний. До цієї групи з видів із гризучим ротовим апаратом
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належать п’ядуни, американський білий метелик, червонохвіст (Calliteara
pudibunda), чубатки (Notodontidae) та кленова стрільчатка (Acronicta
(Acronicta) aceris) (Noctuidae). На стадії лялечки зимують усі виявлені
комахи-мінери з родини Nepticulidae (рід Stigmella) і 9 видів родини
Gracillariidae, зокрема адвентивні каштановий і акацієві мінери. Усі ці види
за сприятливих умов розвиваються у двох–трьох поколіннях на рік.
11. На стадії імаго зимують усі визначені листоїди та клопи та мають 2
генерації на рік. Листоїди переважно монофаги, а клопи – поліфаги.. На
стадії імаго зимують також совка Eupsilia transversa, листовійки роду Acleris,
дубова широкомінуюча міль (Acrocercops brongniardella), Phyllonorycter
acerifoliella, Phyllocnistis labyrinthella і адвентивний вид Phyllonorycter issikii.
12. Серед Coleoptera переважають види, які зимують на стадії імаго
(82,5 %). Серед Lepidoptera із відкритим і потаємним способом життя
переважно зимують лялечки (63,6 і 70 % відповідно).
13. Виділено чотири групи філофагів із урахуванням способу життя та
будови ротового апарату личинок: листогризи, мінери, галоутворювачі та
сисні комахи. Листогризи та мінери представляють ряди Lepidoptera,
Coleoptera та Hymenoptera, сисні комахи – Homoptera та Hemiptera, а
галоутворювачі – Diptera, а представники класу кліщі (Arachnida: Acari:
Trombidiformes: Eriophyidae).
14. Адвентивними є Hyphantria cunea, Cameraria ohridella, Macrosaccus
robiniella, Phyllonorycter issikii, Parectopa robiniella та Obolodiplosis robiniae.
15. На типових лісових видах дерев визначено понад 30 спільних видів
комах-філофагів, найбільше – на ліщині (Corylus) та дубі (Quercus) – 77 і 73
види (48,4 та 45,9 % від усіх визначених видів) відповідно. Подібність
комплексів видів листогризів із родини Chrysomelidae (Coleoptera) на
рослинах окремих родів є меншою, ніж листогризів із ряду Lepidoptera, що
пов’язано з біологічними особливостями цих комах.
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РОЗДІЛ 6
ПОШИРЕНІСТЬ КОМАХ-ФІЛОФАГІВ ЛИСТЯНИХ ПОРІД
У МІСЬКИХ НАСАДЖЕННЯХ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ

6.1. Поширеність гризучих комах-філофагів

Серед виявлених комах-філофагів із гризучим ротовим апаратом
комахи з відкритим способом життя з рядів Hymenoptera та Lepidoptera
(група 1) становлять 56,5 %, з ряду Coleoptera (група 2) – 30,6 %, а мінери
(група 3) – 13 %, зокрема 2 види з ряду Coleoptera і 12 видів з ряду
Lepidoptera (табл. 6.1). Частка видів комах першої виділеної екологічної
групи переважає в усіх категоріях міських насаджень, а частка видів мінерів є
найменшою.
Видовий склад комах-філофагів є найбагатшим у Лісопарку (105 видів,
або 97,2 % від виявлених), у парках він включає 67 видів (62 %), а у вуличних
насадженнях – 33 види (30,6 %).
У Лісопарку представлені всі види комах з першої екологічної групи
(61 вид), у парках – 59 % (36 видів), а у вуличних насадженнях – лише 26,2 %
видів (16 видів). Кількості видів твердокрилих листогризів в мінерів також
зменшувалися від Лісопарку до вуличних насаджень, але кількість видів
мінерів була однаковою в Лісопарку та парках.
Комахи-листогризи першої екологічної групи представлені 61 видом,
серед яких 59 видів (96,7 %) належать до ряду Lepidoptera, а 2 види (3,3 %) –
до ряду Hymenoptera (табл. 6.2).

Таблиця 6.1
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Розподіл видів філофагів із гризучим ротовим апаратом за екологічними
групами та категоріями насаджень (м. Харків, 2017–2020 рр.)

Групи видів комах

Група 1 – комахи з
відкритим способом
життя з рядів
Hymenoptera та
Lepidoptera
Група 2 – комахи з
відкритим способом
життя з ряду Coleoptera
Група 3 – комахи з
потаємним способом
життя (мінери) з рядів
Coleoptera та
Lepidoptera
Усі групи комах

Кількість видів комах / представленість
комах кожної групи за категоріями
пунктів обліку*/ та розподіл комах
кожної групи у межах кожної категорії
пунктів обліку**
Вулиці
Парки
Лісопарк

Разом

16 /
26,2 /
48,5

36 /
59,0 /
53,7

61 /
100,0 /
58,1

61 /
100,0 /
56,5

11 /
33,3 /
33,3

17 /
51,5 /
25,4

30 /
90,9 /
28,6

33 /
100,0 /
30,5

6/
42,9 /
18,2

14 /
100,0 /
20,9

14 /
100,0 /
13,3

14 /
100,0 /
13,0

33 /
30,6 /
100,0

67 /
62,0 /
100,0

105 /
97,2 /
100,0

108 /
100,0 /
100,0

Примітки:
* – частка видів комах виділеної екологічної групи, представлена у кожній
категорії насаджень, %;
** – розподіл комах виділених екологічних груп у кожній категорії
насаджень, %
Водночас саме представники Hymenoptera: Tenthredinidae – ясеневі
пильщики: білокрапковий – Macrophya (Pseudomacrophya) punctumalbum – та
чорний – Tomostethus nigritus (Hymenoptera) у роки наших досліджень
помітно пошкоджували листя ясена звичайного (Fraxinus excelsior) у парках,
і значно рідше траплялися на окремих деревах освітлених ділянок вулиць
міста та в Лісопарку (табл. 6.2).
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Таблиця 6.2
Поширеність філофагів із гризучим ротовим апаратом і відкритим
способом життя з рядів Lepidoptera та Hymenoptera у різних урбоценозах
м. Харків (2017–2020 рр.)
Поширеність (бали)*
вулиці парки Лісопарк
Hymenoptera: Tenthredinidae
Macrophya (Pseudomacrophya)
punctumalbum (Linnaeus, 1767)
1
2
1
Tomostethus nigritus (Fabricius, 1804)
1
3
1
Lepidoptera: Arctiidae
Hyphantria cunea (Drury, 1773)
0
1
2
Lepidoptera: Lymantriidae
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
0
0
1
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
0
0
1
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
0
0
1
Orgyia (Orgyia) antiqua (Linnaeus, 1758)
0
0
1
Euproctis (Euproctis) chrysorrhoea (Linnaeus,
1758)
0
1
1
Lepidoptera: Geometridae
Abraxas (Calospilos) sylvata (Scopoli, 1763)
1
1
1
Agriopis leucophaearia (Denis &
Schiffermüller, 1775)
1
1
1
Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
0
1
1
Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)
0
1
1
Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller,
1775)
0
0
1
Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller,
1775)
0
0
1
Biston betularia (Linnaeus, 1758)
1
1
1
Biston strataria (Hufnagel, 1767)
0
1
1
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
0
1
1
Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
0
0
1
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
0
1
1
Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
1
1
2
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller,
1775)
0
0
1
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
0
1
1
Види комах
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Продовження табл. 6.2
Види комах

Поширеність (бали)*
вулиці парки Лісопарк
0
1
2

Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
Peribatodes rhomboidaria (Denis &
Schiffermüller, 1775)
0
Phigalia pedaria (Fabricius, 1787)
0
Selenia lunularia (Hübner, 1788)
0
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
0
Synopsia sociaria (Hübner, 1799)
0
Lepidoptera: Lasiocampidae
Malacosoma (Clisiocampa) neustria
(Linnaeus, 1758)
0
Lepidoptera: Notodontidae
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
0
Peridea anceps (Goeze, 1781)
0
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
0
Lepidoptera: Tortricidae
Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller,
1775)
0
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
0
Acleris logiana (Clerck, 1759)
0
Acleris roscidana (Hübner, 1799)
0
Acleris scabrana (Denis & Schiffermüller,
1775)
0
Acleris variegana (Denis & Schiffermüller,
1775)
0
Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm,
1834)
1
Aleimma loefflingiana (Linnaeus, 1758)
1
Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller,
1775)
0
Ancylis geminana (Donovan, 1806)
0
Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
0
Ancylis tineana (Hübner, 1799)
0
Ancylis upupana (Treitschke, 1835)
0
Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
1
Apotomis lineana (Denis & Schiffermüller,
1775)
0

0
0
1
0
0

1
1
1
1
1

1

1

0
1
0

1
1
1

1
0
1
0

1
2
1
1

1

1

0

1

1
1

1
1

1
0
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1

0

1
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Продовження табл. 6.2
Види комах

Поширеність (бали)*
вулиці

парки Лісопарк

Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
0
0
1
Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
0
1
1
Archips podana (Scopoli, 1763)
1
1
1
Archips rosana (Linnaeus, 1758)
1
1
1
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
1
1
1
Archips crataegana (Hübner, 1799)
1
1
1
Choristoneura diversana (Hübner, 1817)
0
0
1
Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
0
1
1
Pandemis corylana (Fabricius, 1794)
0
1
1
Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller,
1775)
1
1
1
Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
1
0
1
Syndemis musculana (Hübner, 1799)
0
0
1
Tortrix viridana Linnaeus, 1758
0
1
2
Pyralidae
Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
1
2
2
Примітки: 0 – відсутні; 1 – поодинокі; 2 – трапляються зрідка; 3 – звичайні.
Ряд Lepidoptera у групі 1 представлений родинами Tortricidae (28 видів,
або 47,5 %), Geometridae (20 видів, або 33,9 %), Lymantriidae (5 видів, або
8,5 %), Notodontidae (3 види, або 5,1 %), кожна з родин Lasiocampidae,
Pyralidae та Arctiidae представдена (по одному виду. або по 1,7 %). Гусінь
представників цих родин живиться листям різних порід.
Незважаючи на широке представництво лускокрилих листогризів із
відкритим способом життя у Лісопарку та парках, у роки досліджень усі види
траплялися поодиноко чи зрідка. Це пов’язане із тим, що останній спалах
масового розмноження комах-листогризів завершився у 2012 р., і вони
знаходяться у депресії (Мєшкова та ін., 2018).
До другої групи із гризучим ротовим апаратом і відкритим способом
життя з ряду Coleoptera (33 види) увійшли представники родин Chrysomelidae
(26 видів, або 78,8 %), Curculionidae (6 видів, або 18,2 %) та Meloidae (1 вид,
або 3 %) (табл. 6.3).
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Таблиця 6.3
Поширеність філофагів із гризучим ротовим апаратом і відкритим
способом життя з ряду Coleoptera у різних урбоценозах м. Харків
(2017–2020 рр.)
Види комах
Meloidae
Lytta (Lytta) vesicatoria (Linnaeus, 1758)
Chrysomelidae
Chrysomela (Chrysomela) populi Linnaeus,
1758
Chrysomela (Chrysomela) tremulae Fabricius,
1787
Chrysomela (Strickerus) vigintipunctata
Scopoli, 1763
Labidostomis (Labidostomis) lepida Lefevre,
1872
Labidostomis (Labidostomis) longimana
(Linnaeus, 1760)
Labidostomis (Labidostomis) cyanicornis
(Germar, 1822)
Smaragdina affinis (Illiger, 1794)
Smaragdina hypocrita (Lacordaire, 1848)
Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)
Clytra (Clytra) quadripunctata (Linnaeus,
1758)
Clytra (Clytra) laeviuscula Ratzeburg, 1837
Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting,
1781)
Pachybrachis tessellatus (Olivier, 1791)
Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)
Crepidodera aurata (Marsham, 1802)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) bipunctatus
(Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus (Heterichnus) coryli (Linnaeus,
1758)

Поширеність (бали)*
вулиці парки Лісопарк
0

1

1

2

1

3

0

0

2

0

2

2

0

0

1

0

0

2

0

0

2

0
0
0

0
0
0

2
1
1

1

2

3

0

2

3

0

0

2

0
1
1

0
0
0

2
0
0

0

1

1

0

1

2
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Продовж. табл. 6.3
Види комах

Поширеність (бали)*
вулиці

парки

Cryptocephalus marginatus Fabricius, 1781
0
1
Cryptocephalus ocellatus Drap., 1819
0
0
Cryptocephalus (Cryptocephalus) anticus
0
0
Suffrian, 1848
Cryptocephalus violaceus Laich, 1781
0
0
Luperus flavipes (Linnaeus, 1767)
0
0
Xanthogaleruca luteola (Muller, 1766)
3
3
Altica quercetorum Foudras, 1860
0
1
Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758)
1
1
Orsodacne humeralis Latreille, 1804
0
0
Curculionidae
Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linnaeus,
1
2
1758)
Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus (Scopoli,
1
2
1763)
Phyllobius (Nemoicus) oblongus (Linnaeus,
1
2
1758)
Phyllobius (Phyllobius) pyri (Linnaeus, 1758)
1
2
Sciaphobus (Neosciaphobus) squalidus
1
2
(Gyllenhal, 1834)
Stereonychus fraxini (De Geer, 1775)
0
1
Примітки: 0 – відсутні; 1 – поодинокі; 2 – трапляються зрідка.

Лісопарк
0
1
2
2
1
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2

На відміну від виявлених лускокрилих і перетинчастокрилих, в яких
листям живляться личинки, листогризні довгоносики (Curculionidae) роду
Phyllobius живляться листям (або бруньками) на стадії імаго – Ph. argentatus,
Ph. (Metaphyllobius) glaucus, Ph. (Nemoicus) oblongus, Ph. (Phyllobius) pyri.
Ясеновий слизистий довгоносик – Stereonychus fraxini живиться листям на
стадіях як личинки, так і імаго. Шпанська мушка Lytta (Lytta) vesicatoria
(Meloidae) живиться листям ясена на стадії імаго.
Серед 26 видів листоїдів (Chrysomelidae) із відкритим способом життя
переважну більшість виявляли в Лісопарку (23 види, або 88,5 %), 10 видів
(38,5 %) – у парках, а 6 видів (23,1 %) – у вуличних посадках (табл. 6.3).
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У насадженнях усіх типів виявлено 4 види (15,4 %) листоїдів:
Chrysomela (Chrysomela) populi, Clytra (Clytra) quadripunctata, Xanthogaleruca
luteola, Orsodacne cerasi. Перші два види найчастіше траплялися у Лісопарку.
Xanthogaleruca

luteola був звичайним у всіх категоріях обстежених

насаджень, а O. cerasi траплявся поодиноко в Лісопарку, парках і вуличних
посадках.
Лише у Лісопарку траплялися 14 видів (53,8 %) листоїдів, у Лісопарку
та парках – 9 видів (34,6 %) листоїдів. Два види листоїдів – Plagiodera
versicolora та Crepidodera aurata

виявлені поодиноко лише у вуличних

насадженнях.
Звичайним (бал 3) в усіх типах насаджень був в’язовий листоїд
X. luteola, який у міських насадженнях розвивався у трьох поколіннях на рік
(Соколова, 2019), що підтверджено розрахунком сум ефективних температур
(Мєшкова та інl., 2016).
Листоїд тополевий (Ch. populi) та два види роду Clytra були
звичайними в Лісопарку.
До третьої групи – комах-мінерів входили 2 представника ряду
Coleoptera (14,3 % від усіх видів мінерів) та 12 видів Lepidoptera (85,7 %)
(табл. 6.4). Твердокрилі мінери представлені златкою Trachys minutus
(Buprestidae) та листоїдом Zeugophora scutellaris (Chrysomelidae). Серед
представників мінерів із ряду Lepidoptera за кількістю видів переважають
Gracillariidae (7 видів, або 58,4 %), друге місце посідають Nepticulidae
(3 види, або 25 %), а кожна з родин Bucculatricidae та Tischeriidae
представлена одним видом (8,3 %).
Мінери поширені найбільшою мірою у Лісопарку та парках, і
поодиноко у вуличних посадках, за винятком каштанового мінера (Cameraria
ohridella), який заселяв практично всі дерева гіркокаштана звичайного у
місті. Інший адвентивний вид – липова міль-строкатка (Phyllonorycter issikii),
навпаки, поширена у лісі, поодиноко в парках, і відсутня у вуличних
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посадках, оскільки віддає перевагу затіненим ділянкам, як і її живитель –
липа.

Таблиця 6.4
Поширеність філофагів-мінерів у різних урбоценозах м. Харків
(2017–2020 рр.)
Поширеність (бали)*
вулиці парки Лісопарк
Coleoptera: Buprestidae
Trachys minutus (Linnaeus, 1758)
1
2
2
Coleoptera: Chrysomelidae
Zeugophora scutellaris Suffrian, 1840
0
1
1
Lepidoptera: Bucculatricidae
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
0
1
1
Lepidoptera: Gracillariidae
Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
0
1
2
Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
3
3
1
Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859)
0
1
1
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
1
1
2
Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
1
1
1
Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
0
1
1
Parectopa robiniella Clemens, 1863
0
1
1
Lepidoptera: Nepticulidae
Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
0
1
1
Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
0
1
1
Stigmella tiliae (Frey, 1856)
1
1
2
Lepidoptera: Tischeriidae
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)
1
2
2
Примітки: 0 – відсутні; 1 – поодинокі; 2 – трапляються зрідка; 3 – звичайні.
Види комах

Загалом у Лісопарку та парках виявлені всі 14 видів мінерів, але
поширеність C. ohridella була більшою у парках, ніж у Лісопарку, на відміну
від більшості інших видів, які частіше переважали в Лісопарку (табл. 6.4).
Такі особливості поширення C. ohridella пов’язані з переважанням дерев
гіркокаштана звичайного у міських і паркових насадженнях.
Шість видів мінерів виявлені в усіх типах насаджень (Trachys minutus,
C. ohridella, Phyllonorycter issikii, Ph. populifoliella, Stigmella tiliae і Tischeria
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ekebladella). Саме ці види комах траплялися у вуличних насадженнях, де
сконцентровані їхні кормові породи: C. ohridella заселяє лише гіркокаштан,
Ph. issikii та S. tiliae – види роду Tilia, Ph. populifoliella – види роду Populus.
Міль-мінер

T. ekebladella

заселяє

дуб

(Quercus),

який

у

вуличних

насадженнях представлений меншою мірою, ніж у парках і Лісопарку. Тому
поширеність цього мінера у вуличних насадженнях є поодиноким, а у парках
і Лісопарку вид трапляється зрідка. Поліфаг Trachys minutus також є
поодиноким у вуличних насадженнях, а у парках і Лісопарку трапляється
зрідка.
Розраховані значення індексу Менхініка (DMn) підтверджують, що
найбільше різноманіття видів проаналізованих гризучих комах-філофагів
реєструється у Лісопарку, а найменше – у вуличних насадженнях (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Значення індексу Менхініка (DMn) стосовно філофагів із гризучим
ротовим апаратом у різних типах насаджень м. Харків (група 1 – комахи з
відкритим способом життя з рядів Hymenoptera та Lepidoptera; група 2 –
комахи з відкритим способом життя з ряду Coleoptera; група 3 – комахи з
потаємним способом життя (мінери) з рядів Coleoptera та Lepidoptera).
Індекс Менхініка (DMn) має найбільші значення в усіх типах насаджень
стосовно групи комах із відкритим способом життя з рядів Hymenoptera та
Lepidoptera (від 4 у вуличних насадженнях до 7,5 у Лісопарку), що пов’язане
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з найбільшим представництвом зазначеної групи серед визначених видів.
Різноманіття комах-мінерів у парках є дещо більшим, ніж у лісопарку (3,3 і
3,2 у парках і Лісопарку відповідно) (рис. 6.1). Це може бути пов’язаним зі
значним переважанням у парках каштанового мінера (Cameraria ohridella), з
недостатньою глибиною вивчення видового складу комах цієї групи або з
меншим поширенням їх у роки досліджень.
Порівняння складу розглянутих груп комах-філофагів із гризучим
ротовим апаратом у різних типах насаджень за допомогою індексу Жаккара
(Cj) свідчить про найбільшу подібність комплексів видів у парках і Лісопарку
(рис. 6.2), що найбільшою мірою виявляється стосовно мінерів (Cj=1) і
найменшою – стосовно представників з відкритим способом життя з ряду
Coleoptera (Cj=0,52).

Рис. 6.2. Значення індексу Жаккара (Cj) стосовно філофагів із гризучим
ротовим апаратом під час порівняння різних типів насаджень м. Харків
(група 1 – комахи з відкритим способом життя з рядів Hymenoptera та
Lepidoptera; група 2 – комахи з відкритим способом життя з ряду Coleoptera;
група 3 – комахи з потаємним способом життя (мінери) з рядів Coleoptera та
Lepidoptera).
Найменшою є подібність комплексів видів комах-філофагів у вуличних
насадженнях і Лісопарку – для всіх розглянутих груп комах-філофагів
Cj=0,29. Водночас значення індексу Жаккара стосовно комах-мінерів у
вуличних насадженнях і Лісопарку є значно більшим (Cj=0,43), ніж стосовно
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інших груп комах-філофагів (рис. 6.2). Значення індексу Жаккара під час
порівняння комплексів комах-філофагів усіх виділених груп у вуличних
насадженнях і парках дуже близькі: від 0,41 стосовно комах з відкритим
способом життя з рядів Hymenoptera та Lepidoptera до 0,47 стосовно комах із
відкритим способом життя з ряду Coleoptera.
Виявлені відмінності складу комплексів гризучих комах-філофагів
можуть бути пов’язані як зі складом кормових рослин у розглянутих типах
насаджень, так і з особливостями екологічних умов, зокрема мікроклімату та
антропогенного впливу на середовище перебування комах і на стан рослин
(Kollár, 2014; Frank and Just, 2020).

6.2. Комахи-мінери листяних порід

За 2017–2020 рр. у зелених насадженнях м. Харкова виявлено 14 видів
комах мінерів, зокрема двох – із ряду твердокрилих (Coleoptera) і 12 видів –
лускокрилих (Lepidoptera).
З ряду твердокрилих виявлено Trachys minutus (Linnaeus, 1758) з
родини златоа (Buprestidae) та зеугофору щиткову Zeugophora scutellaris
Suffrian, 1840 з родини листоїдів (Chrysomelidae). З виявлених видів
лускокрилих мінерів переважають молі-строкатки – Gracillariidae (7 видів,
або 58,4 %), друге місце посідають крихітки-молі – Nepticulidae (3 види, або
25 %), а кожна з родин кривовусі крихітки-молі – Bucculatricidae та
одноколірні молі – Tischeriidae представлена одним видом (по 8,3 %) –
тішерією одноколірною, або міллю-мінером дубовою одноколірною –
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) та липовою кривовусою міллю –
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) відповідно. З родини молей-крихіток
виявлено 3 види роду Stigmella: два з них живляться на дубі – Stigmella
atricapitella (Haworth, 1828) та S. basiguttella (Heinemann, 1862) і один на липі
– S. tiliae (Frey, 1856).
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Серед виявлених молей-строкаток 3 види є аборигенними – міль
широкомінуюча

дубова

Acrocercops

brongniardella

(Fabricius,

1798)

(Arcocercopinae), міль-мінер дубова Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
(Lithocolletinae) та міль-строкатка тополева Phyllonorycter populifoliella
(Treitschke, 1833). Перший і третій із цих видів спроможні збільшувати
чисельність і пошкоджувати листя. Решта чотири види молей-строкаток є
адвентивними

та

інвазійними.

Це

–

три

представники

підродини

Lithocolletinae (каштановий, липовий і білоакацієвий мінери) та один
представник підродини Ornixolinae – білоакацієва міль-строкатка. Підродину
Lithocolletinae представляли каштановий мінер, міль-строкатка липова та
мінер білоакацієвий.
Найбільш поширений у зелених насадженнях м. Харкова каштановий
мінер. Зіставленням динаміки щільності його популяції у 2008–2011 та 2017–
2020 рр. встановлено,
Дослідження каштанового мінера є актуальними не тільки з погляду
запобігання його поширенню, але й для з’ясування термінів розвитку
окремих поколінь та їхньої кількості в умовах глобального збільшення
температури (Саулич, 1999; Швиденко та ін., 2018), а також – особливостей
просторово-часової сезонної та багаторічної динаміки популяцій цього виду
в різних типах міських насаджень (Антюхова, 2008; Meshkova, Mikulina,
2013; Lesovoy et al., 2020).
Нами оцінено особливості багаторічної та сезонної динаміки щільності
мін і фенології каштанового мінера у різних типах зелених насаджень
м. Харків у період 2017–2020 рр. та зіставлення цих результатів із даними
2008–2011 рр. на тлі відповідних показників перебігу температури повітря.

6.2.1.

Багаторічна

динаміка.

На

першому

етапі

проникнення

каштанового мінера у зелені насадження м. Харків середня річна щільність
популяції цієї комахи була порівняно невисокою, зокрема у 2008 р. вона
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становила від 0.3 міни/листок у вуличних посадках до 6,8 міни/листок у
парках Харкова (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Багаторічна динаміка середньої річної щільності мін каштанового
мінера у зелених насадженнях м. Харків (2008–2011 рр. за даними
І.М. Мікуліної (Мікуліна 2012).

Упродовж 2008–2010 рр. відбувалося інтенсивне збільшення щільності
мін у парках (з максимумами у 2010 році – 49,9 і 39,6 міни/листок у парках
Харкова та парках ХНАУ відповідно) і менш інтенсивне – у вуличних
посадках, де щільність мін продовжувала наростати протягом усього періоду
досліджень. У 2011 році середня річна щільність популяцій каштанового
мінера у парках Харкова зменшилася до 31,2 міни/листок, але залишалася
достовірно більшою, ніж на інших пунктах обліку (F=21,4; F0,05=4,2).
Водночас щільність популяції каштанового мінера у вуличних посадках, де
вона наростала, і у парках ХНАУ, де вона різко зменшилася, у 2011 р.
достовірно не відрізнялася (F=2,5; F0,05=4,3).
У 2017–2020 р. середня річна щільність мін каштанового мінера була
високою на всіх пунктах обліку, за винятком молодих дерев, де вона
становила лише 5,2 міни/листок (див. рис. 6.3).
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У порівнянні з періодом 2008–2011 рр. середня багаторічна щільність
популяцій каштанового мінера у 2017–2020 рр. збільшилася у парках
Харкова лише в 1,2 разу (від 26,6 до 32,3 міни/листок), хоча щороку мала
найбільші значення серед обстежених насаджень (F=8,6; F0,05=3,5). У
вуличних посадках і парках ХНАУ щільність популяцій каштанового мінера
відрізнялася недостовірно (F=1,3; F0,05=4,6), але у 2017–2020 рр. у порівнянні
з 2008–2011 рр. у вуличних посадках цей показник збільшився у 3,6 разу, а у
парках ХНАУ – лише в 1,4 разу.
За початковий період інвазії каштанового мінера (2008–2011 рр.)
середня річна щільність мін зросла у парках Харкова та у парках ХНАУ у 4,6
і 3,9 разу, а у вуличних посадках – у 39,9 разу. За 2017–2020 рр. темпи
збільшення щільності популяції уповільнилися, і за такий самий проміжок
часу (4 роки) вона зросла у парках Харкова та парках ХНАУ 1,4 та 1,2 разу
відповідно, а на вулицях – удвічі. На молодих деревах, які підсаджували у
парки, щільність популяції каштанового мінера за 2017–2020 рр. зросла у 4,6
разу, тобто в такому темпі, в якому показник збільшувався у новому регіоні в
перші роки інвазії.

6.2.2. Деякі особливості сезонної динаміки чисельності та фенології. У
2017–2020 рр. перших метеликів каштанового мінера виявлено на стовбурах
дерев гіркокаштана наприкінці квітня – на початку травня (табл. 6.5), а перші
міни – у 1–2 декадах травня, тобто в період розкриття листя та початку
цвітіння цієї породи.
Аналіз даних метеостанції Харків стосовно перебігу температури
повітря за 2008–2020 рр. свідчить, що середня дата вильоту метеликів
каштанового мінера знаходиться у проміжку часу між стійким переходом
температури через 10 і 15 °С як у роки попередніх досліджень [13], так і у
2017–2020 рр. (табл. 6.5, рис. 6.3).
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Таблиця 6.5
Дати вильоту імаго каштанового мінера після зимівлі в зелених
насадженнях Харкова та відповідні температурні показники
у роки досліджень (2017–2020 рр.) та у 2008–2012 рр.

Роки

початку
вильоту
каштанового
мінера
5.V
25.IV
23.IV
6.V

Дати
переходу
температури
вверх через
10 °С

15 °С

Суми температур, °С
Т °С *
додатних
540,9
308.7
394,2
626,9

активних
275,6
225,1
179,2
321,0

2017
19.IV
14.V
13,1
2018
11.IV
26.IV
15,4
2019
9.IV
1.V
15,6
2020
24.IV
21.V
13,4
Середні
2008–2012
1.V
16.IV
10.V
13,7
399,5
216,4
2017–2020
30.IV
16.IV
8.V
14,4
467,7
250,2
1 день
0
2
-0,7
-68,2
-33,8
Різниці
* Т °С – середня температура на дату початку вильоту каштанового мінера

ефективних
85,6
55,1
39,2
81,0
50,4
65,2
-14,8

Рис. 6.3. Динаміка (2008–2020 рр.) дат стійкого переходу температури
повітря навесні через 10 і 15 °С (Д10 і Д15 відповідно) за даними
метеостанції Харків та дат вильоту метеликів каштанового мінера у 2008–
2012 рр. за опублікованими даними (Meshkova, Milulina, 2013) та у 2017–
2020 рр. за власними даними (дати виражені у кількості днів від 1 січня).
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Як свідчать дані табл. 6.5, у 2017–2020 рр. у порівнянні з даними 2008–
2012 рр. середня дата стійкого переходу температури через 10 °С навесні не
змінилася (16.IV), середня дата переходу температури через 15 °С
зареєстрована на два дні раніше, а середня дата вильоту метеликів
каштанового мінера – на один день раніше. Середня температура повітря у
2017–2020 рр. у середню дату початку вильоту метеликів є на 0,7 °С
більшою, ніж у 2008–2012 рр. Водночас середні суми додатних, активних і
ефектив-них температур у середню дату початку вильоту метеликів є на 68,2;
33,8 та 14,8 °С меншими у 2017–2020 рр., ніж у 2008–2012 рр.
Упродовж вегетації гіркокаштана виділено три періоди зростання
щільності мін каштанового мінера, які відповідають періодам розвитку
окремих поколінь цієї комахи (рис. 6.4). Хоча рівень щільності мін
відрізнявся у різних насадженнях, але періоди її збільшення та зменшення
виявилися дуже подібними. При цьому найбільшу щільність мін визначено у
другій декаді липня як у роки наших досліджень 2017–2020 рр., так і під час
досліджень 2008–2011 р. (Мікуліна, 2012). Водночас максимуми першої
хвилі («червневої») та третьої («серпневої») виражені нечітко (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Сезонна динаміка середньої щільності мін каштанового мінера
у зелених насадженнях Харкова (2017–2020 рр.)
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Розвиток потомства метеликів каштанового мінера, які розвивалися з
лялечок, що зимували, відбувався неодночасно в різних пунктах обліку та в
різні роки у зв’язку з мінливістю мікроклімату. Внаслідок цього лялечок та
імаго другого покоління виявляли з третьої декади червня до кінця липня
(рис. 6.5). На цей час на листках гіркокаштана вже живилися гусениці
третього покоління, які завершували розвиток у серпні. Водночас на початку
вересня більшість лялечок почали йти в діапаузу, а екзувіїв не виявляли, тоді
як живлення гусениць тривало, якщо листя не втратило якості.
Зіставлення даних обліків каштанового мінера й термінів опадання
листя гіркокаштана у різні роки з осіннім перебігом температури свідчить,
що останніх лялечок у кронах виявляли у дати, близькі до стійкого переходу
температури повітря нижче 15 °С (рис. 6.6). Водночас вже у 2012 р.
(Meshkova, Milulina, 2013] та за нашими даними 2017–2020 рр. останніх
лялечок виявляли на декілька днів раніше від дати стійкого переходу
температури повітря вниз через 15 °С.

Рис. 6.5. Динаміка співвідношення гусениць, лялечок і екзувіїв каштанового
мінера протягом вегетаційного періоду (середнє за 2017–2020 рр.)
Опадання листя гіркокаштана відбувалося у терміни, дуже близькі до
дати стійкого переходу температури повітря через 10 °С (рис. 6.6).
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Одержані дані свідчать, що каштановий мінер має сприятливі умови
для розвитку від дат розпускання листя до дат початку опадання листя
гіркокаштана.
У роки наших досліджень (2017–2020 рр.) початок опадання листя
гіркокаштана в середньому зареєстрований на 12 днів пізніше, ніж за
опублікованими даними (Meshkova, Milulina, 2013). Так само більш пізніми є
дати стійкого переходу температури повітря вниз через 15 і 10 °С (табл. 6.6).
Суми додатних, активних і ефективних температур на дату початку
опадання листя гіркокаштана у 2017–2020 рр. виявилися більшими, ніж у
2008–2012 рр. (див. табл. 6.6).

Рис. 6.6. Динаміка (2008–2020 рр.): дат стійкого переходу температури
повітря восени через 15 і 10 °С (Д15 і Д10 відповідно) за даними метеостанції
Харків; дат утворення лялечок каштанового мінера останнього покоління;
лат опадання листя гіркокаштана у 2008–2012 рр. за опублікованими даними
(Meshkova, Milulina, 2013) та у 2017–2020 рр. за власними даними (дати
виражені у кількості днів від 1 січня).

З використанням даних, наведених у табл. 1 і 2, нами розраховано суми
додатних,

активних

і

ефективних

температур

за

періоди

вегетації
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гіркокаштана у 2008–2020 рр. (так звані доступні суми тепла (Мешкова,
2009)). Як було розраховано (Meshkova, Milulina, 2013), для розвитку одного
покоління каштанового мінера необхідно 979, 974 та 516 °С додатних,
активних і ефективних температур відповідно. Згідно із цим для визначення
можливої кількості поколінь каштанового мінера суми тепла за вегетаційний
період поділені на відповідні суми тепла, необхідного для розвитку одного
покоління в умовах м. Харків.
У результаті таких обчислень встановлено (рис. 6.7), що за температурними умовами в насадженнях м. Харків каштановий мінер може
розвиватися у трьох повних поколіннях.

Таблиця 6.6
Дати опадання листя гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях
Харкова та відповідні температурні показники у роки досліджень
(2017–2020 рр.) та у 2008–2012 рр.

Роки

опадання
листя

Дати
переходу
температури вниз
через
15 °С

10 °С

Суми температур, °С
Т °С *
додатних
3721,0
3952,8
3842,0
3860,3

активних
3321,3
3827,1
3546,2
3507,2

2017
20.Х
25.ІХ
11.Х
12,0
2018
19.Х
1.10..
19.Х
14,7
2019
14.Х
28.ІХ
21.Х
16,0
2020
23.Х
3.Х
23.Х
14,0
Середні
2008–2012
7.Х
19.ІХ
13.Х
14,8
3526,4
3287,4
2017–2020
19.Х
30.ІХ
19.Х
14,2
3844,0
3550,5
-12
-11
-6
0,6
-317,6
-263,1
Різниці
* Т °С – середня температура на дату опадання листя гіркокаштана

ефективних
1611,3
1937,1
1776,2
1627,2
1573,4
1738,0
-164,5

У 2008–2012 рр. потенційна кількість його поколінь, визначена з
використанням сум додатних, активних і ефективних температур, становила
3,2; 3,1 і 2,9 відповідно, а у 2017–2020 рр. – 3,4; 3,4 та 3,2 відповідно. Тобто
частина популяції, яка спроможна розвиватися у додатковому поколінні, має
тенденцію до збільшення.
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Каштановий мінер виявлений на території Харківської області у 2006 р.
(Максимова та ін., 2009), у Харкові – у 2007 (Гугля, Зіненко, 2008; Мєшкова,
Мікуліна, 2008). Вже в 2011 році цей вид поширився на всю територію
України (Гаманова, 2011). Під час дослідження поширення каштанового
мінера у зелених насадженнях м. Харків у 2008–2011 рр. встановлено
наявність достовірних відмінностей у щільності його мін у різних районах
міста й у різних типах насаджень, а також тенденцію до збільшення
чисельності та шкідливості цього виду (Мікуліна, 2012).

Рис. 6.7. Кількість поколінь каштанового мінера, розрахована за даними
стосовно фактичних сум додатних (1), активних (2) і ефективних температур
(3) і відповідних сум температур, необхідних для розвитку одного покоління

Якщо у перший період інвазії щільність мін у вуличних посадках була
значно меншою, ніж у парках, то у 2017–2020 рр. значення показника дуже
близькі в усіх обстежених насадженнях, за винятком нещодавно висаджених
молодих дерев (див. рис. 6.2). Можна припустити, що щільність мін
каштанового

мінера

у

насадженнях

м. Харків

практично

досягла

максимальної, за якої гусениці можуть успішно завершити живлення на листі
гіркокаштана.
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Дослідники в різних регіонах (Антюхова, 2010; Гаманова, 2011;
Kirichenko et al., 2019; Lesovoy et al., 2020) пов’язували меншу щільність
популяції каштанового мінера у вуличних посадках із осіннім вилученням
листя, в якому зимують лялечки (Мешкова, Микулина, 2012). Водночас цей
захід впливає на щільність мін навесні, тоді як вже у наступному поколінні
дерева заселяють особини, що мігрують із сусідніх насаджень (Мікуліна,
2012).
Результати обліків поширення каштанового мінера на молодих деревах
гіркокаштана (див. рис. 6.2) свідчать про високі темпи збільшення щільності
мін, що є характерним в умовах вселення виду у новий регіон (Саулич, 1999;
Kirichenko et al., 2019).
Каштановий мінер залежно від регіону та погодних умов року може
мати від 2 до 5 поколінь на рік (Sefrova, 2001; Gilbert et al 2005; Kirichenko et
al., 2019). Під час досліджень у Харківській області встановлено наявність
трьох поколінь та іноді – появу особин четвертого покоління, які не мають
змоги завершити розвитку (Мікуліна, 2012). Розрахунки О. М. Гаманової
(2011) свідчать про можливість розвитку трьох генерацій каштанового мінера
у Поліссі, Прикарпатті й Закарпатті і лише двох генерацій (у деякі роки) у
Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях.
Нами проаналізовано динаміку дат виявлення перших метеликів
каштанового

мінера навесні 2017–2020

рр., дат стійкого переходу

температури повітря через 10 і 15 °С, середньої температури повітря та суми
додатних, активних і ефективних температур на дату виявлення перших
метеликів каштанового мінера (див. табл. 6.2). Порівняння зазначених
показників із аналогічними даними, одержаними у 2008–2012 рр.,
підтвердило висновки (Мешкова, Микулина, 2012; Meshkova, Mikulina, 2013],
що виліт метеликів після зимівлі відбувається у проміжок часу між стійким
переходом температури через 10 і 15 °С (див. рис. 6.2). Як відомо (Sefrova,
2014), лялечки каштанового мінера розвиваються впродовж 12–20 днів
залежно від температури. Тобто якщо у зелених насадженнях м. Харків
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лялечки, які зимували, починали розвиватися після стійкого переходу
температури через 10 °С (у середньому за роками досліджень 16 квітня), то
імаго у 2017–2020 рр. вилітали 23.04–06.05 (середня дата 30 квітня).
Порівняння температурних умов 2017–2020 рр. та 2008–2012 рр. (див.
табл. 6.5) підтверджує відомості про зсув початку вегетаційного періоду на
більш ранні дати (Швиденко та ін., 2018).
Зареєстроване збільшення середньої температури на дату вильоту
метеликів каштанового мінера може свідчити про швидше наростання
температури навесні (див. табл. 6.5). Зменшення сум додатних, активних і
ефективних температур на дату вильоту метеликів у 2017–2020 рр. у
порівнянні з 2008–2012 рр. (див. табл. 6.5) можна пояснити тим, що на
завершення розвитку лялечок після зимової діапаузи була витрачена менша
сума температур. Водночас для вирішення цього питання потрібні окремі
дослідження.
Під час аналізу сезонної динаміки щільності мін каштанового мінера в
зелених насадженнях м. Харків визначено, що період її максимуму
виражений найчіткіше у другій декаді липня (див. рис. 6.4). Про збіг літньої
динаміки популяцій багатьох комах у різних регіонах повідомляють різні
автори (Саулич, 1999; Sefrova, 2001; Мешкова 2009). Варіювання дат вильоту
імаго навесні та сезонного розвитку весняного покоління може бути
пов’язаним із відмінностями мікроклімату окремих ділянок, де опале листя з
наявністю лялечок перебуває взимку, а також із варіюванням температури
повітря під час розвитку лялечок. Вже у серпні у зв’язку з перекриванням
окремих поколінь співвідношення гусениць, лялечок і екзувіїв у мінах майже
не змінюється, а з початку вересня лялечки поступово йдуть у діапаузу
(див. рис 6.5). На зміни у темпах розвитку комах у другій половині літа
впливає фотоперіод, що дає їм змогу до холодів опинитися в найбільш
витривалій стадії розвитку (Саулич, 1999; Мешкова, 2009).
Аналіз показників перебігу температури повітря під час завершення
вегетаційного періоду підтвердив, що останні лялечки каштанового мінера
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з’являються на декілька днів раніше від дати стійкого переходу температури
повітря вниз через 15 °С та опадання листя, тобто у терміни, дуже близькі до
дати стійкого переходу температури повітря через 10 °С (див. рис. 6.6). Усі
зазначені явища у 2017–2020 рр. (див. табл. 6.6) зареєстровані пізніше, ніж у
2008–2012 рр., а суми додатних, активних і ефективних температур на дату
початку опадання листя гіркокаштана у 2017–2020 рр. є більшими, ніж у
2008–2012 рр. (Meshkova, Mikulina, 2013).
Беручі до уваги одержані дані, розраховано можливу кількість поколінь
каштанового мінера у зелених насадженнях м. Харків (рис. 6). Одержані дані
свідчать, що загалом «гарантовано» ця комаха розвивається у трьох
поколіннях на рік, але певна частка популяції, яка має тенденцію до
збільшення, може розвиватися у додатковому поколінні.

Висновки до розділу

1. Комах-філофагів із гризучим ротовим апаратом, виявлених у
вуличних, паркових і лісопаркових насадженнях м. Харків розподілено на
групи згідно з особливостями живлення, систематичною належністю й типом
динаміки чисельності: комахи з відкритим способом життя із рядів
Hymenoptera та Lepidoptera (56,5 % видів), комахи з відкритим способом
життя з ряду Coleoptera (30,6 %) і комахи з потаємним способом життя
(мінери) з рядів Coleoptera та Lepidoptera (13 % видів).
2. Видовий склад комах-філофагів є найбагатшим у Лісопарку (105
видів, або 97,2 %), у парках він включає 67 видів (62 %), а у вуличних
насадженнях – 33 види (30,6 %). Розраховані значення індексу Менхініка
(DMn) становлять 10,2; 8,2 та 5,7 у насадженнях Лісопарку, парків і вулиць.
Найбільшу подібність комплексів комах-філофагів виявлено у парках і
Лісопарку (Cj=0,52 стосовно Coleoptera з відкритим способом життя; Cj =0,59
для Lepidoptera та Hymenoptera з відкритим способом життя і Cj =1 для
мінерів із рядів Coleoptera та Lepidoptera).
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3. Лише у вуличних насадженнях визначено поодиноко листоїдів
Plagiodera versicolora та Crepidodera aurata. Більшість виявлених видів
комах траплялися поодиноко (бал 1) або зрідка (бал 2). Звичайним видом (бал
3) в усіх типах насаджень був Xanthogaleruca luteola, у Лісопарку –
Chrysomela populi та два види роду Clytra, у парках – Tomostethus nigritus, у
вуличних і паркових насадженнях – Cameraria ohridella.
4. У зелених насадженнях м. Харків щільність мін каштанового мінера у
перші роки інвазії (2008–2011 рр.) відрізнялася за біотопами й мала
тенденцію до збільшення. У 2017–2020 рр. динаміка щільності мін є
подібною в усіх типах насаджень, за винятком молодих дерев у перші роки
після садіння.
5. Виліт метеликів каштанового мінера навесні відбувається у проміжок
часу між стійким переходом температури через 10 і 15 °С. У 2017–2020 рр.
вегетаційний період у м. Харків розпочався раніше, ніж у 2008–2012 рр., а
середня температура на дату вильоту метеликів каштанового мінера збільшилася.
6. У сезонній динаміці щільності мін каштанового мінера в зелених насадженнях м. Харків визначено три періоди.
7. Останніх лялечок каштанового мінера виявляли у кронах на декілька
днів раніше від дати стійкого переходу температури повітря вниз через 15 °С,
а листя гіркокаштана опадало у дати, близькі до стійкого переходу
температури повітря вниз через 10 °С. Зазначені явища у 2017–2020 рр.
зареєстровані пізніше, ніж у 2008–2012 рр.
8. У

насадженнях

м. Харків

каштановий

мінер

«гарантовано»

розвивається у трьох поколіннях на рік. Водночас зважаючи на зміни дат
початку й завершення сезонного розвитку цього виду, можна очікувати, що
певна частка популяції може мати додаткове (четверте) покоління.
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РОЗДІЛ 7
РОЛЬ ФІЛОФАГІВ У ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ М. ХАРКОВА

7.1. Особливості трофічної активності

Зелені насадження міст відіграють важливу роль у підтриманні
сприятливого для людини клімату, очищують повітря від пилу і токсикантів,
затінюють ґрунт. Водночас ці насадження уразливі до зазначеного
забруднення та сприйнятливі до пошкодження комахами (Клауснитцер, 1990;
Кривошеина, 1992). Дослідження філофагів в урбоценозах розпочалися у
другій половині минулого століття у зв’язку з виникненням великих
промислових зон і погіршенням у них стану середовища (Максимова, 1965,
1968; Баранник, 1981; Рупайс, 1981; Белова 1990; Маркіна et al., 2018; Fedyay
et al., 2018; Федяй, Маркіна, 2019; Fedyay, Markina, 2020). Вони мали на меті
визначення мінімальних розмірів озелененої території та окремих насаджень
за різних рівнів забруднення, які позитивно впливатимуть на навколишнє
середовище міст та збережуть стійкість рослин до його негативного впливу.
Порівняння видового складу комах у різних регіонах ускладнюється
тим, що дослідники часто вивчають насамперед ту групу, яку найкраще
знають.

Можливо,

тому

в

парках

України

відмічено

переважання

галоутворювачів (Дмитриев, 1959), у Білорусі – сисних комах (Буга, 2016), у
Москві – мінерів (Белова, 1990), у Єкатеринбургу – комах із відкритим
способом життя (Богачева, 2017, 2018). Незважаючи на десятки виявлених
видів спалахи масового розмноження комах в міських насадженнях
реєструють зрідка (Белов, 2000).
Комахи філофаги під час перебування на листі чи в листі спричиняють
різноманітні типи пошкоджень, за якими їх можливо розпізнати навіть після
того, як комахи залишили місця живлення (Гусев, 1990). Особливо
характерними є пошкодження, спричинені мінерами та галоутворювачами,
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але за слідами живлення видів із відкритим способом життя також можливо
оцінити їхню поширеність у різних ділянках насадження. Так листки можуть
бути об’їдені частково, із залишенням судин, скелетовані, в середині або з
країв можуть бути вигризені отвори чи вирізи майже правильної форми,
маленькі дірочки, тканини листка можуть бути вискоблені (Roques et al.,
2017). Тому частка вилученої площі листків опосередковано відбиває
чисельність філофагів із певним типом живлення (Гуров, Петренко, 1988).
Основними відмінностями міських насаджень від лісових з погляду
формування середовища для комах-фітофагів є ізольованість ділянок,
забруднення ґрунту та листя викидами промисловості і транспорту,
цілодобове інтенсивне освітлення, вища температура, пил і сажа на листі та
обмежена кількість кормових порід (Brown, 2018; Branco et al., 2019). Саме
тому поширеність комах із певним типом живлення може слугувати
індикатором стану урбоценозу (Kunakh, Fedyay, 2020), зокрема може
змінюватися загальна кількість видів фітофагів (Богачева, 2017), частка видів
із гризучим і сисним ротовими апаратами (Максимова, 1965; Баранник, 1981;
Тарасова, 2004).
Під час вивчення прояву трофічної активності філофагів у зелених
насадженнях міста Харкова із різним антропогенним впливом обстежені
насадження розподілили на категорії: лісопарк – парки – вулиці –
внутрішньоквартальні посадки («двори»), центр – периферія та вулиці зі
слабким і сильним рухом транспорту, а парки – за «рівнем доглянутості»
(див. розділи 2, 3).
Як відомо (Гусев, 1989; Roques et al., 2017), отвори в листках
вигризають

переважно

перетинчастокрилих

гусениці

(Hymenoptera),

лускокрилих
жуки

та

(Lepidoptera),
личинки

личинки

твердокрилих

(Coleoptera). Міни в листках прогризали гусениці лускокрилих (Lepidoptera),
личинки твердокрилих (Coleoptera), перетинчастокрилих (Hymenoptera) і
двокрилих (Diptera). «Уколи» спричиняють переважно напівтвердокрилі –
клопи та попелиці (Hemiptera), а гали утворюють представники двокрилих
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(Diptera), напівтвердокрилих (Hemiptera) і кліщів (Acari). Одержані дані
свідчать, що частка листків із наявністю отворів становила 17,4 %, з мінами –
2,8 %, з уколами – 1,8 %, з галами – 1,3 % (табл. 7.1).
Таблиця 7.1
Показники трофічної активності філофагів окремих екологічних груп
на різних кормових рослинах

Кормові
рослини

Частка
листків із
пошкодженн
ями, %

Acer

11,8±2,28

Tilia

17,5±2,68

Quercus

16,5±2,63

Fraxinus

24,2±3,03

Ulmus

17,2±2,67

Середнє

17,4±2,68

Acer

1,8±0,95

Tilia

3,4±1,28

Quercus

0,6±0,55

Fraxinus

0,8±0,63

Ulmus

2,0±1,00

Середнє

1,8±0,94

Частка
пошкодженої
площі
листків,
%
Отвори
5,0±
1,54
4,0±
1,39
6,0±
1,68
8,0±
1,92
8,0±
1,92
6,2±
1,71
Уколи
0,1±
0,22
3,0±
1,21
1,0±
0,70
0,1±
0,22
0,1±0,22
0,9±
0,65

Вилученн
я площі
листків,
%

Частка
листків із
пошкодженням
и, %

Частка
пошкодженої
площі
листків, %

Вилучення
площі
лист-ків,
%

Міни
9,37

1,8±0,95

0,01±0,07

0,003

17,12

1,7±0,91

5±1,54

2,07

21,82

3,4±1,27

5±1,54

3,70

24,10

0,0

0

0,0

28,72

0,6±0,54

4±1,39

0,49

18,47

1,6±0,87

2,8±1,17

0,86

Гали
0,03

0,4±0,43

0,01±0,07

0,001

2,49

2,0±0,98

1,5±0,86

0,72

0,13

1,5±0,87

1,0±0,70

0,34

0,01

1,2±0,77

0,1±0,22

0,01

0,04

1,2±0,76

1,5±0,86

0,37

0,31

1,3±0,80

0,8±0,64

0,21

Примітка. Виміряні показники наведені зі стандартною похибкою.
Поширеність усіх видів пошкодження була мінімальною на клені.
Листя з отворами виявляли найчастіше на в’язі, міни – на дубі, уколи та гали
– на липі. Середня частка площі листка з наявністю отворів становила від 4 %
у клена до 8 % у ясена та в’яза.
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Найбільші частки площі листка з наявністю мін припадали на липу та
дуб (по 5 %) і в’яз (4 %). Найбільшу частку площі листків із уколами
визначено для липи (3 %) та дуба (1 %), а з наявністю галів – для липи та
в’яза (по 1,5 %) (див. табл. 7.1). Частка площі листків, вилученої комахами з
відкритим способом життя, становила 18,47 % й була найбільшою у в’яза,
ясена та дуба. Цей показник як результат живлення мінерів, становив у
середньому 0,86 %, а у дуба та липи помітно перевершував середнє значення
(3,7 і 2,1 відповідно). Найбільшу площу внаслідок уколів вилучено в липи
(2,49 %), а внаслідок розвитку галів – у липи, в’яза та дуба (0,72; 0,37 і
0,34 %).
Загалом трофічна активність гризучих комах із відкритим способом
життя посідала найбільш помітне місце у вилученні листя проаналізованих
порід серед інших чинників його втрати – від 76,4 % у липи до 99,9 % у ясена
(рис. 7.1). Зазначені відомості дали змогу порівняти ці породи за показником
вилучення листя у різних насадженнях.

Рис. 7. 1 . Частка вилученої площі листків (±стандартна похибка), що
припадає на трофічну активність гризучих комах із відкритим способом
життя, від сумарної площі листя, вилученої філофагами.
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Розрахунок свідчить, що середні значення часток пошкоджених
філофагами листків клена у внутрішньоквартальних посадках не відрізнялися
від вуличних (табл. 7.2). Цей показник достовірно зменшується від лісопарку
(16,4 %) до парків (11,1 %) і вулиць (3,9 %). У доглянутих парках (наприклад,
ЦПКіВ, ім. Шевченка, Молодіжний) він є достовірно меншим (5,8 %), ніж у
недоглянутих

(14,4 %),

що

більшою

мірою

наближаються

до

лісу

(Машинобудівників Карпівський сад), на вулицях у центрі міста – меншим
(3,9 %), ніж на периферії (9,3 %), а на вулицях із сильним рухом транспорту –
меншим (1,7 %), ніж на вулицях із слабким рухом транспорту (6,4 %).
(табл. 7.2).
Частка пошкоджених філофагами листків липи у лісопарку сягає
22,3 %, але достовірність різниці з парками у середньому не доведено.
Водночас достовірно більшим є значення показника у парках, ніж на
вулицях, а у недоглянутих парках є навіть більшим (27,9 %), ніж у лісопарку.

Таблиця 7.2
Порівняння частки пошкоджених філофагами листків кормових порід
в окремих типах насаджень
Значення показника
для типу насаджень
1
2

Тип насаджень
1

2

tфакт.

Acer
Парки
Парки з доглядом
Парки
Внутрішньоквартальні
насадження («Двори»)
«Двори»
«Двори»
Центр

Вулиці
Парки без
догляду
Лісопарк

11,1±2,22

3,9±1,37

2,8

5,8±1,65

14,4±2,48

-2,9

11,1±2,22

16,4±2,62

-1,5

Вулиці

5,9±1,67

3,9±1,37

0,9

5,9±1,67
5,9±1,67
3,9±1,37

3,9±1,37
9,3±2,05
9,3±2,05

0,9
-1,3
-2,2

6,4±1,73

1,7±0,91

2,4

Центр
Периферія
Периферія
Сильний рух
Слабкий рух транспорту
транспорту
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Продовж. табл. 7.2
Значення показника для
типу насаджень
1
2

tфакт.

18,5±2,75

10,8±2,19

2,2

11,4±2,25

27,9±3,17

-4,2

18,5±2,75

22,3±2,94

-0,9

Вулиці

5,1±1,56

10,8±2,19

-2,1

Центр
Периферія
Периферія
Сильний рух
транспорту
Quercus
Вулиці
Парки без
догляду
Лісопарк
Периферія
Сильний рух
транспорту
Fraxinus
Вулиці
Парки без
догляду
Лісопарк

5,1±1,56
5,1±1,56
9,9±2,11

9,9±2,11
16,9±2,65
16,9±2,65

-1,8
-3,8
-2,1

16,4±2,62

5,9±1,67

3,4

15,1±2,53

10,80±2,19

1,3

10,6±2,18

14,10±2,46

-1,1

15,1±2,53
9,9±2,11

15,80±2,58
12,00±2,30

-0,2
-0,7

12,9±2,37

4,40±1,45

3,1

15,9±2,59

5,1±1,56

3,6

27,6±3,16

4,4±1,45

6,7

15,9±2,59

10,1±2,13

1,7

Вулиці

8,1±1,93

5,1±1,56

1,2

Центр
Периферія
Периферія
Сильний рух
транспорту
Ulmus
Вулиці
Парки без
догляду
Лісопарк

8,1±1,93
8,1±1,93
14,2±2,47

14,2±2,47
5,8±1,65
5,8±1,65

-1,9
0,9
2,8

5,4±1,60

4,6±1,48

0,4

17,3±2,67

6,9±1,79

3,2

18,7±2,76

15,4±2,55

0,9

17,3±2,67

15,4±2,55

0,5

Вулиці

25,3±3,07

6,9±1,79

5,2

Тип насаджень
1
Парки
Парки з доглядом
Парки
Внутрішньоквартальні
насадження («Двори»)
«Двори»
«Двори»
Центр
Слабкий рух транспорту
Парки
Парки з доглядом
Парки
Центр
Слабкий рух транспорту
Парки
Парки з доглядом
Парки
Внутрішньоквартальні
насадження («Двори»)
«Двори»
«Двори»
Центр
Слабкий рух транспорту
Парк
Парки з доглядом
Парки
Внутрішньоквартальні
насадження («Двори»)
«Двори»
«Двори»
Центр

2
Tilia
Вулиці
Парки без
догляду
Лісопарк

Центр
25,3±3,07
10±2,12
4,1
Периферія
25,3±3,07
11,1±2,22
3,7
Периферія
10,0±2,12
11,1±2,22
-0,4
Сильний рух
Слабкий рух транспорту
8,4±1,96
5,4±1,60
1,2
транспорту
Примітка.Виміряні показники наведені із стандартною похибкою; t факт. – розрахований
критерій Стьюдента; t0,05=1,97. Напівжирним шрифтом позначені значущі різниці.
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На відміну від клена, дерева липи у внутрішньоквартальних
насадженнях мали достовірно більшу частку пошкоджених філофагами
листків, ніж у вуличних посадках, але переважно за рахунок периферійних
насаджень. На вулицях із слабким рухом транспорту цей показник був майже
втричі більшим, ніж на вулицях із сильним рухом.
Оскільки дерева дуба представлені не на всіх обстежених ділянках,
виявлені стосовно клена та липи тенденції для цього виду підтверджуються,
але статистично доведено лише більше поширення пошкоджених філофагами
листків на ділянках із слабким рухом транспорту.
На результати аналізу даних стосовно поширення пошкоджених
філофагами листків на ясені значною мірою впливає масове розмноження
чорного

ясенового

пильщика

Tomostethus

nigritus

(Fabricius,

1804)

(Hymenoptera: Tenthredinidae) у парку Молодіжному (Meshkova et al., 2017). В
інших облікових пунктах цього філофага не було виявлено. Частка
пошкоджених філофагами листків ясена була достовірно більшою у парках,
ніж на вулицях і ніж у лісопарку. Водночас різниці між парками в
середньому та лісопарком не є достовірними. Дворові насадження не
відрізняються від вуличних за цим показником, як і насадження із сильним і
слабким рухом транспорту. На відміну від інших видів дерев, частка
пошкоджених філофагами листків ясена в центрі достовірно більша, ніж на
периферії, що також можна пов’язано з наявністю осередку чорного
ясенового пильщика у парку Молодіжному.
Поширення пошкоджених філофагами листків на в’язі у Лісопарку та в
середньому у парках, а також у парках із доглядом і без догляду достовірно
не відрізняється. Цей показник на вулицях є достовірно меншим, ніж у
парках, а у «дворах» – достовірно більшим, ніж на вулицях як у центрі, так і
на периферії міста. Різниці в поширенні пошкоджень листя в’яза філофагами
у центрі та на периферії, а також вулицях із слабким і сильним рухом
транспорту не є достовірними (див. табл. 7.2).
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Загалом відносна площа листків усіх порід, пошкоджена філофагами,
не перевищувала небезпечного для дерева рівня (рис. 7.2). Найменші
значення показника відмічені для клена, найбільші – для в’яза та ясена.
Більшість пошкоджень мали вигляд дрібних отворів, спричинених переважно
жуками під час додаткового живлення. Середня відносна пошкоджена
філофагами площа збільшувалася від клена (0,1 %) до липи (3,3 %), дуба
(7,2 %), ясена (8,4 %) та в’яза (10,3 %).

Рис. 7.2. Середня (±стандартна похибка), мінімальна та максимальна
відносна площа листків різних порід, пошкоджена філофагами

Мінімальне значення показника збільшувалося в такому самому
порядку, а максимальне було значно більшим від інших порід у ясена (вдвічі
більшим, ніж у дуба та в’яза, і втричі більше, ніж у липи). Останнє пов’язано
із сильним об’їданням листя чорним ясеновим пильщиком у парку
Молодіжний, що зазначено вище.
Під час порівняння окремих видів насаджень підтверджено збільшення
відносної площі листків, пошкоджених філофагами, від вулиць до Лісопарку,
що найбільш яскраво виявлено стосовно в’яза (рис. 7.3).
На результати оцінювання ясена впливає сильне об’їдання листя
чорним ясеновим пильщиком у парку Молодіжний.
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Під час порівняння відносної площі листків різних порід, пошкодженої
філофагами не виявлено значущих відмінностей за цим показником для всіх
порід, крім липи (tфакт. =2,5; t0,05=1,97) (рис. 7.4).
Розрахунок показника середнього вилучення листя філофагами
(добутку середньої частка листків із пошкодженнями на середню відносну
пошкоджену площу листка) виявив, що цей показник загалом є доволі
низьким в усіх обстежених насадженнях м. Харкова, тобто філофаги не
загрожують санітарному стану дерев (рис. 7.5).

Рис. 7.3.Середня (±стандартна похибка) відносна площа листків окремих
порід у вуличних, паркових і лісопаркових насадженнях, пошкоджена
філофагами.

Рис. 7.4. Середня (±стандартна похибка) відносна площа листків різних порід
у різних вуличних насадженнях, пошкоджена філофагами
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Невисоке вилучення листя філофагами у вуличних насадженнях може
бути пов’язане з тим, що ці насадження найбільшою мірою піддані
антропогенному впливу (ущільненню ґрунту, дії викидів транспорту,
механічному травмуванню).

Рис. 7.5.Середнє вилучення листя окремих порід у вуличних, паркових і
лісопаркових насадженнях, пошкоджена філофагами.
Відмінності у рівні вилучення листя філофагами у доглянутих і
недоглянутих парках можна пояснити тим, що у доглянутих парках більшою
мірою порушено природне середовище, зокрема погіршені умови для
поширення ентомофагів, видовий склад рослин доволі одноманітний.
У вуличних насадженнях вилучення листя філофагами загалом
виявилося низьким (рис. 7.6).
У середньому для всіх порід на ділянках із низькою та високою
інтенсивністю руху транспорту цей показник становив 0,5 і 0,2 % відповідно.
Різниці цього показника стосовно клена відсутні, оскільки ця порода дуже
мало пошкоджувалася. Найменші різниці стосовно ясена можуть бути
пов’язані з тим, що ця порода мало поширена на вулицях із інтенсивним
рухом транспорту.
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Рис. 7.6. Середнє вилучення листя окремих порід у різних вуличних
насадженнях, пошкоджена філофагами.

Решта проаналізованих порід (липа дуб і в’яз) характеризувалися
більшим показником вилучення листя у насадженнях на вулицях із
інтенсивним рухом транспорту.
7.2. Шкідливість гризучих комах-філофагів

Міські насадження відіграють значну роль у створенні середовища для
існування людей, пом’якшенні клімату, поглинанні пилу та викидів
(Тарасова и др., 2004). Водночас такі насадження ослаблені під дією
зазначених чинників і стають уразливими до шкідників і патогенів, зокрема
до чужоземних видів (Branco et al., 2019; Frank, Just, 2020). У міських,
паркових і лісових насадженнях видовий склад комах залежить від наявності
придатних місць перебування та чутливості до полютантів (Langellotto, Hall,
2020).
Водночас певні біологічні риси комах є постійними, зокрема спосіб
життя, тип і тривалість живлення (Ісаєв та ін., 2015; Berryman, 2020). Тому
можливо умовно розрізнити види з відкритим, напівпотаємним і потаємним
способом життя, а види з потаємним способом життя – з гризучим або
сисним ротовим апаратом (Тарасова і др., 2004). Беручи до уваги такі риси
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певних видів комах можливо оцінити їхній потенційний вплив на стан дерев
(Kollár, Hrubík, 2009). За невеликої чисельності популяції цей вплив майже
непомітний, а за великої – погіршуються декоративні та екологічні
властивості міських насаджень. За дуже високої чисельності популяцій,
характерної для деяких видів під час масових розмножень, сильне
пошкодження листя може спричинити ослаблення дерев і збільшення їхньої
сприйнятливості до заселення стовбуровими комахами та патогенами (Исаев
и др., 2015).
Потенційну шкідливість певних видів і груп міських комах-філофагів
слід оцінювати для забезпечення проведення моніторингу і за необхідності
заходів запобігання або подолання наслідків негативного впливу. У зв’язку з
відмінностями рис окремих видів комах дуже важко уніфікувати методик
оцінювання шкідливості навіть у межах однієї екологічної групи.
Таким чином підхід до оцінювання шкідливості стовбурових комах
запропонований у соснових насадженнях (Мозолевская, 1974), а в інших
регіонах розвинений стосовно стовбурових комах на інших породах дерев з
урахуванням чисельності комах і стану дерев (Meshkova, 2017, 2021, Skrylnik
et al. 2019).
Пізніше різні підходи були запропоновані для оцінювання шкідливості
комах-листогризів (Мозолевская, Долженко 1979), сисних комах на прикладі
кокцид

(Куликова,

1987),

галоутворювачів

(Петров,

2019),

мінерів

(Рогинский, Буга, 2020), шкідників незімкнених культур (Meshkova, 2021).
Деякі з цих підходів використані для оцінювання шкідливості мінерів,
сисних галоутворювачів і сисних комах із відкритим способом життя у
міських насадженнях Гродно (Гляковская 2018). Було припущено, що
потенційна шкідливість кожного виду кормах залежить від способу життя,
інтенсивності та тривалості періоду живлення. Водночас на очікувану
шкідливість

комах

впливають

зовнішні

умови,

зокрема

цінність

пошкоджуваної рослини, вибірковість пошкодження крони, можливість її
відновлення, а найбільшою мірою – поширеність комах певного виду у
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насадженні. Тобто вид може бути потенційно шкідливим, але за низького
поширення безпечним для насаджень (Рогинский, Буга, 2020).
Останнім аспектом, який взято до уваги під час оцінювання
шкідливості певних видів комах, є особливості їхньої динаміки популяцій
тобто спроможності формувати спалахи масового розмноження.
Так чисельність індиферентних видів у багаторічній динаміці слабко
варіює відносно фонового рівня. Продромальні та еруптивні види спроможні
багаторазово збільшувати чисельність, яка коливається у продромальних
видів поблизу нижнього стаціонарного рівня, а у еруптивних може
залишатися на рівні верхнього стаціонарного рівня фазового портрету
впродовж декількох поколінь без втрати спроможності регулювання
чисельності популяції (Исаев и др. 2015, Berryman 2020).
Таким чином загальна шкідливість будь-якого виду комах залежить від
його спроможності пошкоджувати рослину під час живлення, негативно
впливати на навколишнє середовище і спроможності формування спалахів
масового розмноження (типу динаміки чисельності) (Гляковская 2018).
Ми оцінили потенційну (яка визначена особливостями біології),
очікувану (яка залежить від навколишнього середовища) та загальну
шкідливості гризучих комах-філофагів у зелених насадженнях м. Харкова
(див. розділ 3).
Окремо розглядали комах із відкритим способом життя та листкових
мінерів. Серед комах із відкритим способом життя найбільшу біологічно
обумовлену шкідливість мали Lymantriidae та Notodontidae завдяки великому
розміру гусені і тривалому періоду їхнього живлення (рис. 7.7).
Вплив на рослину комах із відкритим способом життя є пропорційним
розміру комах. Водночас обумовлена середовищем шкідливість (СОШ)
залежить також від поширення комах у насадженнях вулиць, парків і
Лісопарку. Порівняння рис. 7.7 і рис. 7.8 свідчить, що біологічно обумовлена
шкідливість (БОШ) Lymantriidae є найбільшою (14 балів), але середовищно
обумовлена шкідливість (СОШ) є найвищою лише для Лісопарку (9 балів).
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Рис. 7.7. Біологічно обумовлена шкідливість (БОШ) для різних родин
Lepidoptera з відкритим способом життя (планки – стандартна похибка;
у дужках –кількість видів комах; цінність дерев – 3 бала)
Біологічно обумовлена шкідливість (БОШ) Geometridae становить 8
балів, а СОШ представників цієї родини зростає від 1,1 у вуличних
насадженнях до 3,1 у парках і 6,4 у Лісопарку (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Обумовлена середовищем шкідливість (СОШ) для різних родин
Lepidoptera з відкритим способом життя (планки – стандартна похибка;
у дужках – кількість видів комах; цінність дерев – 3 бала)
Аналіз даних свідчить, що обумовлена середовищем шкідливість усіх
виявлених видів комах із відкритим способом життя зростає від вулиць
(1,0±0,24) до парків (2,9±0,42) та Лісопарку (5.3±0.33) (рис. 7.9).
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Рис. 7.9. Обумовлена середовищем шкідливість (СОШ) для Lepidoptera з
відкритим способом життя у різних місцях обліку (планки – стандартна
похибка; у дужках –кількість видів комах; цінність дерев – 3 бала)
Загальна очікувана шкідливість, яка враховує біологічно обумовлену
шкідливість, обумовлену середовищем шкідливість і спроможність комах
формувати масові розмноження, також зростає від вулиць (11,7±2,81) до
парків (42,4±0,42) і Лісопарку (88,6±13,68) (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Загальна шкідливість (ЗШ) Lepidoptera з відкритим способом життя
у різних місцях обліку (планки – стандартна похибка; у дужках –кількість
видів комах; цінність дерев – 3 бала)
Збільшення загальної шкідливості від вуличних до лісопаркових
насаджень відмічено також для окремих родин комах із відкритим способом
життя (рис. 7.11).
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Рис. 7.11. Загальна шкідливість (ЗШ) Lepidoptera окремих родин із відкритим
способом життя у різних місцях обліку (планки – стандартна похибка; у
дужках –кількість видів комах; цінність дерев – 3 бала)
Види Lepidoptera з потаємним способом життя переважно виявлені у
Лісопарку та парках, за винятком Cameraria ohridella, яка пошкоджувала
лише рослини роду Aesculus sp., який росте на вулицях і в парках міста.
Оскільки поширеність мінерів варіює у різних типах насаджень, ми
розрахували додатковий показник (K=p3×p4×p5) для визначення загальної
шкідливості кожного виду (табл. 7.3).
Найменше значення БОШ оцінено для A. brongniardella, а найбільші –
для C. ohridella та T. ekebladella. Рівень пошкодження крон і тривалість
періоду зі зниженням декоративності дерев були також найвищими для C.
ohridella. Тривалість періоду зменшення декоративності була доволі великою
також для A. brongniardella та T. ekebladella.
Значення цих параметрів відображені у з показнику «K», який є
максимальним (K = 9) для C. ohridella. Для A. brongniardella та T. ekebladella
K = 3, а для інших мінерів K = 1,5 (табл. 7.4). Оскільки поширення листкових
мінерів варіює у вуличних, паркових і лісопаркових насадженнях, оцінки
видів за шкідливістю, обумовленою середовищем, та загальна шкідливість
відрізнялися від оцінок, визначених за біологічно обумовленою шкідливістю
(див. табл. 7.4).
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Таблиця 7.3
Додаткові параметри (K=p3×p4×p5) для розрахунку
загальної шкідливості певних видів мінерів

Види

БДШ
(p1×p2)

Цінність
дерева
(p3)

B. thoracella
5,0
3,0
A. brongniardella
4,0
3,0
C. ohridella
10,0
3,0
M. robiniella
5,0
3,0
Ph. issikii
10,0
3,0
Ph. populifoliella
5,0
3,0
Ph. quercifoliella
5,0
3,0
P. robiniella
5,0
3,0
S. atricapitella
5,0
3,0
S. basiguttella
5,0
3,0
S. tiliae
5,0
3,0
T. ekebladella
10,0
3,0
БДШ – біологічно обумовлена шкідливість.

Рівень
Тривалість
пошкодперіоду
ження
зменшення
крон
декоративності
(p4)
(p5)
0,5
1,0
0,5
2,0
1,0
3,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
2,0

K=p3×p4×p5

1,5
3,0
9,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3,0

У вуличних насадженнях визначено лише 5 видів мінерів із
домінуванням

C. ohridella.

Шкідливість

цього

виду,

обумовлена

середовищем, була також найбільшою в парках і Лісопарку, хоча абсолютне
значення показника у Лісопарку втричі менше, ніж на вулицях і парках.
Комахи-філофаги проникають у лісові насадження з навколишніх лісів
або з рослинним матеріалом, зокрема екзотичними рослинами для дендраріїв
(Langellotto & Hall 2020). Чисельність філофагів у містах не досягає рівня
спалаху масового розмноження, але окремі дерева втрачають декоративність.
Рівень пошкодження рослин комахами залежить від поширення комах від
різним способом життя та живлення. За способом життя комахи розподілені
на види з відкритим, напівпотаємним і потаємним типом (Тарасова та ін.
2004). Лускокрилі з відкритим способом життя на стадії гусениці скелетують
або гризуть листя. Комахи з потаємним способом життя (листкові мінери)
живляться всередині тканин листка. Види з напівпотаємним способом життя
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більшість життєвого циклу знаходяться в укриттях із сплетених, склеєних
або складених листків.

Таблиця 7.4
Обумовлена середовищем шкідливість (СОШ) та загальна шкідливість
(ЗШ) деяких видів мінерів у різних типах насаджень
СОШ*
ЗШ=K×p7
вулиці парки Лісопарк вулиці парки Лісопарк
B. thoracella
0
1,5
1,5
0
7,5
7,5
A. brongniardella
0
3,0
6,0
0
36,0
72,0
C. ohridella
27,0
27,0
9.0
810,0 810,0
270,0
M. robiniella
0
1,5
1,5
0
22,5
22,5
Ph. issikii
1,5
1,5
3,0
45,0
45,0
90,0
Ph. populifoliella
1.5
1,5
1,5
22,5
22,5
22,5
Ph. quercifoliella
0
1,5
1,5
0
15,0
15,0
P. robiniella
0
1,5
1,5
0
15,0
15.0
S. atricapitella
0
1,5
1,5
0
7,5
7,5
S. basiguttella
0
1,5
1,5
0
7,5
7,5
S. tiliae
1,5
1,5
3,0
7,5
7,5
15,0
T. ekebladella
3,0
6,0
6,0
24,0
48,0
48,0
Примітки: СОШ=поширеність із табл. 2× K з табл. 3; ЗШ=БОШ×СОШ×p7
БОШ – біологічно обумовлена шкідливість.
СОШ – середовищно обумовлена шкідливість.
ЗШ – загальна шкідливість.
Види

Під час нашого аналізу філофагів із гризучим ротовим апаратом
використані дані стосовно поширення 53 видів із відкритим способом життя
та 12 видів листкових мінерів із ряду Lepidoptera, одержаних під час нагояду
у міських насадженнях м. Харкова. Ці дані аналізували з використанням
модифікованого методичного підходу з використанням літературних джерел
(Мозолевская, Долженко, 1979; Гляковская, 2018; Петров, 2019) та
експертного оцінювання параметрів.
Підхід бере до уваги, що біологічно обумовлена шкідливість комахдефоліаторів (БОШ) залежить від інтенсивності живлення личинок. Водночас
шкідливість, обумовлена середовищем (СОШ) того самогоьвиду комах може
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бути високою для Fraxinus excelsior L. та низькою для Acer negundo L., а
також збільшуватися у міру зростання поширення цього виду комах.
Загальна шкідливість (ЗШ) залежить від біологічно обумовденої
шкідливості (БОШ), обумовленої середовищем шкідливості (СОШ) та
спроможності комах до формування спалахів масового розмноження.
У нашому аналізі комахи з відкритим способом життя та найбільшим
розміром личинок (зокрема Lymantriidae) мають найвищу БОШ. Водночас
їхнє поширення у міських насадженнях доволі низьке. Розмір комах із
відкритим способом життя також впливає на їхню обумовлену середвищум
потенційну шкідливість. Одержані дані свідчать, що всі види, спроможні
утворювати

спалахи

масового

розмноження,

мають

вищу

загальну

шкідливість, але публікації свідчать, що такі спалахи повторюються зрідка
частіше, ніж раз на 10 років (Мешкова, 2009; Berryman, 2020). Дрібніші
комахи (зокрема Tortricidae) мають менші БОШ та СОШ. Водночас деякі
види спроможні формувати комплексні осередки масового розмноження та
спричиняти дефоліацію дерев упродовж декількох років поспіль зі зміною
виду-домінанту (Исаев и др., 2015).
У регіоні наших досліджень останній спалах масового розмноження
комах-листогризів відмічено у 2012 р. (Мєшкова та ін., 2018). У 2017–
2020 рр., представників 8 родин виявлено у Лісопарку, 7 у парках, а у
вуличних насадженнях – лише представників Geometridae, Tortricidae таand
Pyralidae.
На відміну від філофагів із відкритим способом життя, листкових
мінерів виявляли частіше у вуличних насадженнях, куди вони потрапляли як
у результаті активного перельоту імаго, так і з рослинним матеріалом,
зокрема екзотичних рослин (Branco et al., 2019). Таким чином після 2007 року
в міських насадженнях м. Харкова стали виявляти Cameraria ohridella
Deschka & Dimic, 1986, Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859), Phyllonorycter
robiniella Clemens, 1863 та Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Мешкова,
Микулина, 2012).
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На відміну від філофагів із відкритим способом життя багато мінерів
прив’язані до певних видів кормових рослин і відсутні в місцях відсутності
таких дерев. Так найвища шкідливість C. ohridella пов’язана з найбільшою
тривалістю

живлення

цієї

комахи

у

деквлькох

поколіннях,

які

перекриваються, а також – зі значним поширенням її кормової рослини –
гіркокаштана звичайного у вуличних і паркових насадженнях.
Цінність кормової породи також важлива у визначенні потенційної
шкідливості мінерів. Так Robinia pseudoacacia L., 1753 вважають бур’яном у
деяких насадженнях і декоративною та ґрунтозахисною породою – в інших.
Згідно із цим потенційна шкідливість філофагів у насадженнях, де переважає
їхня кормова порода і має цінність, є у 6 разів більшою, ніж у насадженнях,
де вона представлена меншою мірою або не є цінною. Різниця з
насадженнями, де представлені поширені та малоцінні рослини, становить 3
рази, а де кормові рослини представлені мало – у 1,5 разу (див. табл. 7.3, 7.4).

Висновки до розділу

1 . У зелених насадженнях м. Харкова листя з отворами, спричиненими
комахами-філофагами, виявлені найчастіше на в’язі, міни — на дубі, уколи та
гали — на липі. Найменші значення показника частки площі пошкоджених
листків відмічені для клена, найбільші — для в’яза та ясена. Частка площі
листків, вилученої комахами з відкритим способом життя, є найбільшою у
в’яза, ясена та дуба, мінерами — у дуба й липи, внаслідок уколів — в липи, а
внаслідок розвитку галів — у липи, в’яза та дуба.
2. Середні значення часток пошкоджених листків філофагами з
відкритим

способом

життя

у

внутрішньоквартальних

посадках

не

відрізняються від вуличних, зменшуються від лісопарку до парків і вулиць, у
доглянутих парках є меншими, ніж у недоглянутих, що більшою мірою
наближаються до лісу, на вулицях у центрі міста — меншими, ніж на
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периферії, а на вулицях із сильним рухом транспорту — меншими, ніж на
вулицях із слабким рухом транспорту.
3. Середня частка площі листка, вилучена філофагами з відкритим
способом життя, збільшується в ряду клен — липа — дуб — ясен — в’яз і від
вулиць до лісопарку.
4. Показник середнього вилучення листя філофагами з відкритим
способом життя в обстежених насадженнях м. Харкова не перевищує 10 %,
тобто філофаги не загрожують санітарному стану дерев. Він є найменшим у
вуличних посадках і доглянутих парках.
5. Запропоновано та впроваджено модифікований підхід до оцінювання
потенційної шкідливості комах-філофагів міських насаджень, зокрема
обумовленої біологією (БОШ), умовами середовища (СОШ) та загальної
очікуваної шкідливості (ЗШ) з урахуванням оцінювання цих показників для
филофагів листкових мінерів та філофагів із відкритим способом життя у
листяних насадженнях вулиць, парків і Лісопарку м. Харкова.
6. Біологічно обумовлена шкідливість (БОШ) комах із відкритим
способом життя залежить від їхнього розміру та поширення у насадженні.
Серед комах із відкритим способом життя Lymantriidae та Notodontidae
характеризуються найвищим значенням БОШ завдяки великому розміру та
тривалому періоду живлення личинок. Серед комах із потаємним способом
життя

C. ohridella

характеризується

найбільшим

БОШ

у

зв’язку

з

найбільшим поширенням і найбільш тривалим періодом живлення упродовж
декількох поколінь.
7. Обумовлена середовищем (СОШ) і загальна (ЗШ) шкідливість комах
із відкритим способом життя збільшуються від вулиць до Лісопарку.

Результати досліджень, представлені у цьому розділі, висвітлено у
публікаціях:
Кардаш Є. С. Особливості трофічної активності філофагів у зелених
насадженнях м. Харкова. Вісті Харків. ентомол. т-ва. 2021. Т. 29, вип. 1. С.
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Series A – Forestry. 2021, 63 (4): 267–275.
Кардаш Є. С. Трофічна активність комах-філофагів у листяних
насадженнях м. Харкова. Четверта міжнародна конференція молодих учених:
Харківський природничий форум (16-17 квітня 2021 р., м. Харків) / за заг.
ред. доктора біологічних наук Т.Ю. Маркіної, доктора біологічних наук А.Б.
Чаплигіної. Харків : ХНПУ, 2021. С. 104–107.
Кукіна О.М., Кардаш Є.С., Швиденко І.М. Оцінювання шкідливості
гризучих комах-філофагів у міських насадженнях Харкова. Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми, шляхи
та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового
господарства, урбоекології та фітомеліорації» 16-17 вересня 2021 року, м.
Біла Церква. 2021. С. 76–78.
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ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичні узагальнення та аналіз даних
стосовно видового складу та структури комплексів філофагів, їхніх
біоекологічних особливостей на листяних породах, поширення, трофічної
активності та ролі в умовах антропогенного навантаження в урбоценозах
м. Харкова.
1. У зелених насадженнях міста Харкова визначено 143 види філофагів
із 90 родів 26 родин шести рядів комах і одного ряду кліщів.
2. У порівнянні з 60-ми роками минулого століття визначено:
збільшення кількості видів Tortricidae, збагачення складу чужоземними
видами: Cameraria ohridella, Macrosaccus robiniella, Parectopa robiniella та
Phyllonorycter issikii, подвоєння кількості видів із напівпотаємним способом
життя і потроєння кількості видів із потаємним способом життя, зменшення
кількості видів великого розміру; доповнення переліку еруптивних видів за
рахунок Hyphantria cunea, Acrocercops brongniardella, Cameraria ohridella,
Phyllonorycter issikii та Phyllonorycter populifoliella.
3. У порівнянні з першими роками інвазії каштанового мінера (2008–
2011 рр.), коли його щільність відрізнялася за біотопами й мала тенденцію до
збільшення, у 2017–2020 рр. динаміка щільності мін є подібною в усіх типах
насаджень, вид розвивається у трьох поколіннях на рік.
4. Серед філофагів зелених насаджень Харкова визначено види
моновольтинні (70 видів, або 49,0 %), бівольтинні (59 видів, або 41,3 %),
полівольтинні (11 видів, або 7,7 %) та семівольтинні (3 види, або 2,1 %).
5. Більшість філофагів із відкритим способом життя (38 видів, або
46,3 %) зимують на стадії імаго, із потаємним способом життя – на стадії
лялечки (14 видів, або 51,9 %), із напівпотаємним способом життя – на стадії
яйця (41,2 %). Усі виявлені комахи-мінери, що зимують на стадії лялечки. за
сприятливих умов розвиваються у двох–трьох поколіннях на рік. На стадії
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імаго зимують усі визначені листоїди та клопи та мають 2 генерації на рік.
Листоїди переважно монофаги, а клопи – поліфаги.
6. На типових лісових видах дерев визначено понад 30 спільних видів
комах-філофагів, найбільше – на ліщині (Corylus) та дубі (Quercus) – 77 і 73
види (48,4 та 45,9 % від усіх визначених видів) відповідно.
7. Видовий склад комах-філофагів є найбагатшим у Лісопарку (105
видів, або 97,2 %), у парках він включає 67 видів (62 %), а у вуличних
насадженнях – 33 види (30,6 %). Найбільшу подібність комплексів комахфілофагів виявлено у парках і Лісопарку.
8. У зелених насадженнях м. Харкова листя з отворами, спричиненими
комахами-філофагами, виявлені найчастіше на в’язі, міни – на дубі, уколи та
гали – на липі. Частка площі листків, вилученої комахами з відкритим
способом життя, є найбільшою у в’яза, ясена та дуба, мінерами – у дуба й
липи, внаслідок уколів – в липи, а внаслідок розвитку галів – у липи, в’яза та
дуба.
9. Пошкодженість листя філофагами з відкритим способом життя у
внутрішньоквартальних посадках не відрізняється від вуличних, зменшується
від лісопарку до парків і вулиць, у доглянутих парках є меншою, ніж у
недоглянутих, на вулицях у центрі міста – меншими, ніж на периферії, а на
вулицях із сильним рухом транспорту – меншими, ніж на вулицях із слабким
рухом транспорту.
10. Загальна шкідливість філофагів із відкритим способом життя
збільшується в ряду клен – липа – дуб – ясен – в’яз і від вулиць до лісопарку.
Показник середнього вилучення листя цими філофагами в обстежених
насадженнях м. Харкова не перевищує 10 %, тобто вони не загрожують
санітарному стану дерев.
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Додаток А
Характеристика видів філофагів зелених насаджень м. Харкова
РотоСповий
Види комах
сіб
апажиття
рат
Клас Arachnida – павукоподібні. Підклас Acari –кліщі. Ряд Trombidiformes –
тромбідіформні кліщі. Родина Eriophyidae – еріофіїди.
Eriophyes tiliae
І
П
ВЛО
С
П
Aceria campestricola
І
П
ВЛО
С
П
Клас Insecta – комахи. Ряд Coleoptera – твердокрилі. Родина Meloidae – наривники
Lytta (Lytta) vesicatoria
Л
М
ВЛ
Г
В
Родина Chrysomelidae – листоїди
Chrysomela (Chrysomela) populi
І
Б
ВЛО
Г
В
Chrysomela (Chrysomela) tremulae
І
Б
ВЛО
Г
В
Chrysomela (Strickerus) vigintipunctata
І
Б
ВЛО
Г
В
Labidostomis (Labidostomis) lepida
І
Б
ВЛО
Г
В
Labidostomis (Labidostomis) longimana
І
Б
ВЛО
Г
В
Labidostomis (Labidostomis) cyanicornis
І
Б
ВЛО
Г
В
Smaragdina affinis
І
Б
ВЛО
Г
В
Smaragdina hypocrita
І
Б
ВЛО
Г
В
Smaragdina salicina
І
Б
ВЛО
Г
В
Clytra (Clytra) quadripunctata
І
Б
ВЛО
Г
В
Clytra (Clytra) laeviuscula
І
Б
ВЛО
Г
В
Pachybrachis hieroglyphicus
І
Б
ВЛО
Г
В
Pachybrachis tessellatus
І
Б
ВЛО
Г
В
Plagiodera versicolora
І
Б
ВЛО
Г
В
Crepidodera aurata
І
Б
ВЛО
Г
В
Cryptocephalus (Cryptocephalus)
І
Б
ВЛО
Г
В
bipunctatus
Cryptocephalus (Heterichnus) coryli
І
Б
ВЛО
Г
В
Cryptocephalus marginatus
І
Б
ВЛО
Г
В
Cryptocephalus ocellatus
І
Б
ВЛО
Г
В
Cryptocephalus (Cryptocephalus) anticus
І
Б
ВЛО
Г
В
Cryptocephalus violaceus
І
Б
ВЛО
Г
В
Luperus flavipes
І
Б
ВЛО
Г
В
Xanthogaleruca luteola
І
Б
ВЛО
Г
В
Altica quercetorum
І
Б
ВЛО
Г
В
Orsodacne cerasi
І
Б
ВЛО
Г
В
Orsodacne humeralis
І
Б
ВЛО
Г
В
Zeugophora scutellaris
І
Б
ВЛО
Г
П
Стадія,
що
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Продовж. додатку А
РотоСезон
Сповий
живсіб
апалення
життя
рат

Родина Curculionidae – довгоносики
Phyllobius (Dieletus) argentatus
І
Б
ВЛО
Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus
І
М
ВЛ
Phyllobius (Nemoicus) oblongus
Л
М
ВЛ
Phyllobius (Phyllobius) pyri
Л
М
ВЛ
Sciaphobus (Neosciaphobus) squalidus
ЛІ
С
ВЛО
Stereonychus fraxini
І
М
ВЛО
Родина Buprestidae – златки
Trachys minutus
І
М
ВЛО
Родина Attelabidae – трубкокрути
Apoderus (Apoderus) coryli
І
М
В
Attelabus (Attelabus) nitens
І
М
В
Byctiscus betulae
І
М
В
Родина Scarabaeidae – пластинчастовусі
Melolontha hippocastani
Л
С
ВЛ
Melolontha melolontha
Л
С
ВЛ
Ряд Lepidoptera – лускокрилі. Родина Arctiidae – ведмедиці
Hyphantria cunea
Лл
П
ВЛО
Родина Lymantriidae – хвилівки
Calliteara pudibunda
Лл
М
ЛО
Leucoma salicis
Я, Г
М
ВЛ
Lymantria dispar
Я
М
ВЛ
Orgyia (Orgyia) antiqua
Я
П
ВЛО
Euproctis (Euproctis) chrysorrhoea
Г
М
ОВ
Родина Geometridae – п’ядуни
Abraxas (Calospilos) sylvata
Лл
М
ЛО
Agriopis leucophaearia
Лл
М
В
Agriopis marginaria
Лл
М
В
Agriopis aurantiaria
Я
М
В
Alsophila aescularia
Лл
М
В
Apocheima hispidaria
Лл
М
В
Biston betularia
Лл
М
ЛО
Biston strataria
Лл
М
ВЛ
Ennomos alniaria
Лл
М
В
Ennomos autumnaria
Лл
М
ВЛ
Ennomos quercinaria
Лл
М
ВЛ
Erannis defoliaria
Я
М
В

Г
Г
Г
Г
Г
Г

В
В
В
В
В
В

Г

П

Г
Г
Г

Н
Н
Н

Г
Г

В
В

Г

В

Г
Г
Г
Г
Г

В
В
В
В
Н

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
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ОВ
Г
В
ВЛ
Г
В
В
Г
В
ОВ
Г
В
В
Г
В
В
Г
В
ВЛ
Г
В
ВЛО
Г
В
ВЛО
Г
В

Hypomecis roboraria
Л
М
Lycia hirtaria
Лл
М
Operophtera brumata
Я
М
Peribatodes rhomboidaria
Л
Б
Phigalia pedaria
Лл
М
Phigalia pilosaria
І
М
Selenia lunularia
Лл
Б
Selenia tetralunaria
Лл
Б
Synopsia sociaria
Лл
Б
Родина Lasiocampidae – коконопряди
Malacosoma (Clisiocampa) neustria
Я
М
В
Родина Noctuidae – совки
Cosmia (Calymnia) trapezina
Я
М
В
Acronicta (Acronicta) aceris
Лл
Б
ВЛО
Eupsilia transversa
І
М
ВЛ
Родина Notodontidae – чубатки
Notodonta dromedarius
Лл
Б
ВЛО
Peridea anceps
Лл
М
В
Phalera bucephala
Лл
М
ВЛ
Родина Tortricidae – листовійки
Acleris ferrugana
І
М
ВЛ
Acleris hastiana
І
М
ВЛ
Acleris logiana
І
М
ВЛ
Acleris roscidana
І
М
Л
Acleris scabrana
І
М
Л
Acleris variegana
Я
М
В
Adoxophyes orana
Л
М
ВЛО
Aleimma loefflingiana
Я
М
ВЛ
Ancylis achatana
Л
М
ВЛ
Ancylis geminana
Я
М
В
Ancylis laetana
Л
М
В
Ancylis tineana
Я
Б
ВЛ
Ancylis upupana
Я
М
В
Apotomis betuletana
Я
М
В
Apotomis lineana
Я
М
В
Apotomis semifasciana
Я
М
В
Apotomis sororculana
Я
М
В

Г

Н

Г
Г
Г

В
В
В

Г
Г
Г

В
В
В

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
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Archips podana
Archips rosana
Archips xylosteana
Archips crataegana
Choristoneura diversana
Pandemis cerasana
Pandemis corylana
Pandemis heparana
Ptycholoma lecheana
Syndemis musculana
Tortrix viridana
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ОВЛ
Г
Н
В
Г
Н
В
Г
Н
В
Г
Н
ОВЛ
Г
Н
ОВЛ
Г
Н
ОВЛ
Г
Н
ОВЛ
Г
Н
ОВ
Г
Н
ЛОВ
Г
Н
В
Г
Н

Л
М
Я
М
Я
М
Я
М
Л
М
Л
М
Л
М
Л
М
Л
М
Л
М
Я
М
Родина Pyralidae – вогнівки
Acrobasis consociella
Л
М
ОВ
Родина Nolidae – човночниці
Nycteola asiatica
Я
Б
ВЛ
Родина Bucculatricidae – кривовусі молі крихітки
Bucculatrix thoracella
Я
Б
ВЛ
Родина Gracillariidae – молі строкатки
Acrocercops brongniardella
І
М
ВЛ
Cameraria ohridella
Лл
П
ВЛО
Macrosaccus robiniella
Лл
П
ВЛ
Phyllonorycter acerifoliella
І
Б
ВЛ
Phyllonorycter apparella
Лл
Б
Л
Phyllonorycter joannisi
Лл
Б
ВЛ
Phyllonorycter issikii
І
Б
ВЛ
Phyllocnistis labyrinthella
І
Б
ВЛ
Parectopa robiniella
Лл
П
ВЛ
Phyllonorycter roboris
Лл
Б
ВЛ
Phyllonorycter populifoliella
Лл
Б
ВЛ
Phyllonorycter quercifoliella
Лл
Б
ВЛ
Phyllocnistis unipunctella
Лл
П
ВЛ
Родина Nepticulidae – молі-малюки
Stigmella atricapitella
Лл
Б
ВЛ
Stigmella basiguttella
Лл
Б
ЛОВ
Stigmella tiliae
Лл
Б
ЛОВ
Stigmella aceris
Лл
М
ЛО
Stigmella ulmivora
Лл
Б
ЛО

Г

Н

Г

В

Г

П

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Г
Г
Г
Г
Г

П
П
П
П
П
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Продовж. додатку А
РотоСтадія,
Сезон
СпоВольвий
Види комах
що
живсіб
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життя
рат
Родина Tischeriidae – молі мінери одноколірні
Tischeria ekebladella
Л
М
ЛО
Г
П
Ряд Hymenoptera – Перетинчастокрилі. Родина Tenthredinidae – справжні пильщики
Macrophya (Pseudomacrophya)
Л
М
В
Г
В
punctumalbum
Tomostethus nigritus
Л
М
В
Г
В
Caliroa annulipes
Л
Б
Л
Г
В
Caliroa cinxia
Л
Б
Л
Г
В
Ряд Diptera – Двокрилі. Родина Cecidomyiidae – галиці
Didymomyia tiliacea
Л
М
ВЛ
С
П
Dasineura tiliae
Л
М
ВЛ
С
П
Obolodiplosis robiniae
Л
П
ВЛО
С
П
Ряд Hemiptera – напівтвердокрилі. Родина Pentatomidae – справжні щитники
Aelia acuminata
І
Б
ВЛО
С
В
Carpocoris (Carpocoris) fuscispinus
І
Б
ВЛО
С
В
Graphosoma lineatum
І
Б
ВЛО
С
В
Palomena prasina
І
Б
ВЛО
С
В
Dolycoris baccarum
І
Б
ВЛО
С
В
Родина Coreidae – крайовики
Coreus marginatus
І
Б
ВЛО
С
В
Родина Miridae – сліпняки
Lygus pratensis
І
Б
ВЛО
С
В
Ряд Homoptera – Рівнокрилі. Родина Aphididae – справжні попелиці
Corylobium avellanae
І
Б
ВЛО
С
В
Eucallipterus tiliae
Я
П
ВЛО
С
В
Myzocallis (Myzocallis) coryli
Я
П
ВЛО
С
В
Умовні позначення:
Стадія, що зимує: Я – яйце; Л – личинка; Лл – лялечка; І – імаго.
Вольтинізм: М – моновольтинні; Б – бівольтинні; П – полівльтинні; С – семівольтинні.
Сезон живлення: В – весна; Л – літо; О – осінь.
Ротовий апарат: Г – гризучий; С – сисний.
Спосіб життя: В – відкритий, П – потаємний; Н – напіввідкритий (напівпотаємний)
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