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АНОТАЦІЯ  
 

Комаромі Н. А. Жуки підряду Polyphaga (Coleoptera) герпетобію 

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, Міністерство освіти і науки України, 

Харків, 2020. 

Встановлено сучасний видовий склад твердокрилих підряду 

Polyphaga (Coleoptera) герпетобію основних урбоценозів м. Харкова; 

надано повну якісно-кількісну порівняльну характеристику населення цих 

жуків; проаналізовано основні екологічні групи; з’ясовано особливості 

змін сезонної динаміки чисельності та низку закономірностей 

просторового розподілу домінантних видів в урбоценозах. Загалом 

зареєстровано 318 видів жуків підряду Polyphaga із 43 родин. До фонових 

належить 51 вид, з яких еудомінанти представлені чотирма, домінанти – 

21, субдомінанти – 26 видами, а решта (близько 85% видового складу) є 

рідкісними та випадковими. Переважали довгоносики (Curculionidae – 53 

види, приблизно 40% кількості зібраних особин) та стафілініди 

(Staphylinidae – 66; 35%), меншим різноманіттям відрізнялися чорниші 

(Tenebrionidae – 13; 15%), мертвоїди (Silphidae – 7; 2,6%) та шкіроїди 

(Dermestidae – 10; 2,5%). Як субдомінанти, зареєстровані пластинчастовусі 

(Scarabaeidae – 38 видів; 0,4% чисельності), блискітники (Nitidulidae – 1; 

1,5%), листоїди (Chrysomelidae – 16; 1,2%), сонечка (Coccinellidae – 13; 

0,3%), ковалики (Elateridae – 17; 0,6%), лейодіди (Leiodidae – 2; 0,6%), 

карапузики (Histeridae – 13; 0,2 %), рогачі (Lucanidae – 3; 0.1%) та 

м’якотілки (3; 0,1%). На рівні родин, колеоптерофауна герпетобію 

урбоценозів м. Харкова становить майже 40% усіх родин жуків, 

зазначених в Україні. 
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Колеоптерофауни Харкова, Дніпра та Києва (на прикладі стафілінід), 

характеризувалися невисоким рівнем подібності (0,15–0,36 за Жаккаром). 

Фауністична подібність жуків герпетобію різних урбоценозів м. Харкова 

виявилася досить високою (0,57–0,80). Найбільшу кількість видів 

зареєстровано в міських парках (123), меншу – в насадженнях околиць 

(111) і Лісопарку (105), а найменшу – в центрі міста та на присадибних 

ділянках (96–98 видів відповідно). Подібну тенденцію відзначено й за 

фоновими видами: 21–27 видів у насадженнях периферії міста і парках;  

12 – у центрі і 18–19 видів в інших урбоценозах. 

Уперше для фауни України зазначено вісім видів жуків із шести 

родин: Medon apicalis, Ocalea rivularis, Tasgius pedator (Staphylinidae), 

Trixagus carinifrons (Throscidae), Hirticollis quadriguttatus (Anthicidae), 

Curimopsis paleata (Byrrhidae), Scymniscus horizonі (Coccinellidae), Omosita 

japonica (Nitidulidae). Чотири види: Cyanapion columbinum (Brentidae), 

Curculio rubidus, Otiorrhynchus albidus та Tropiphorus micans 

(Curculionidae) виявлено як нові для фауни Лівобережного Лісостепу 

України. Уперше для м. Харкова визначено 260 видів (представники понад 

30 родин), а 22 види не були зазначені для України в сучасних каталогах 

жуків Палеарктики.  

За біотопічною характеристикою переважала політопна група (21 

домінантний вид). Лучна і лісова групи представлені 12 і 13 фоновими 

видами відповідно. Мезофіли домінували як за видовим складом, так і 

чисельністю (35 фонових видів, близько 65% кількості зібраних жуків). До 

мезогігрофілів належали дев’ять фонових видів (20% чисельності). Групи 

мезоксерофілів і ксеромезофілів представлені шістьма фоновими видами 

кожна (16% чисельності). За трофічною спеціалізацією домінували 

зоофаги та фітофаги (по 14–17 фонових видів, близько 30–40% чисельності 

кожна), а сапрофаги представлені 9 фоновими видами (15% чисельності). 

Серед зоосапрофагів відзначено три, а зоофітофагів – чотири види 
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(близько 6–7% чисельності). Поодиноко відзначені фітосапрофаги 

(приблизно 3% чисельності).  

Кількість видів жуків герпетобію виявилася максимальною у травні-

середині червня (близько 130 видів) та мінімальною восени (до 35 видів). 

Сезонна динаміка активності жуків характеризувалася двома-трьома 

піками чисельності: максимальним – у травні-початку червня і (меншою 

мірою) – в середині липня-на початку вересня, хоча в різні роки і в 

окремих урбоценозах ці терміни могли значно розрізнятися. Підйоми та 

спади чисельності жуків упродовж усього періоду обліків розглянуто на 

прикладі основних родин – стафілінід, довгоносиків, шкіроїдів та 

чорнишів, зустрічальність яких була високою навесні й у першій половині 

літа.  

Проаналізовано сезонні зміни величини статевого індексу на 

прикладі домінантних видів. Для Exomias pellucidus (Curculionidae) різні 

значення статевого індексу виявлені в біотопах як із високою (насадження 

центру міста), так і низькою чисельністю особин (парки). Більшу частку 

самиць зареєстровано в насадженнях околиць міста (0,70), середню (0,38–

0,40) – у центрі, а мінімальну – на присадибних ділянках (0,20). Значення 

статевого індексу стафіліна Staphylinus саesareus (Staphylinidae) були 

постійно високими протягом майже всього періоду обліків (0,58–0,62). 

Низьку частку самиць (0,26), але високу загальну чисельність, відзначено 

для чорниша Crypticus quisquilis (Tenebrionidae). Порівняння динаміки 

сезонних змін величини статевого індексу з динамічною щільністю 

проаналізованих видів у більшості урбоценозів, не виявило їхньої 

спряженості: максимальні значення чисельності зареєстровані на 30–40 

днів раніше, ніж такі статевого індексу. 

За вертикальним розподілом, залежно від ступеня зв’язку видів з 

умовами герпетобію, усі жуки розподілені на чотири групи: герпетобіонти, 

герпетофіли, герпетоксени та випадкові елементи. Серед них, 

герпетобіонти домінували як у якісному (понад 130 видів), так і в 
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кількісному (до 90% чисельності зібраних особин) відношеннях. 

Герпетофіли представлені 50 видами (близько 10% чисельності жуків). 

Герпетоксени (близько 80 видів) за чисельністю становили не більше 5%, а 

чисельна частка випадкових для герпетобію видів (близько 60) загалом не 

перевищувала 1%. 

За горизонтальним розподілом та здатністю жуків утворювати 

скупчення, більшість домінантних видів характеризувалися високим,  

менше – середнім рівнем агрегованості, особливо в періоди максимальної 

активності твердокрилих. На початку появи домінантних видів і в період 

спаду їх чисельності, розподіл жуків в біотопі наближався до випадкового. 

У видів із постійно низькою чисельністю рівень горизонтального 

розподілу також наближувався до випадкового або рівномірного, як 

загалом за сезон, так і в окремі дати обліків. Виявлено більшу скупченість 

жуків на ділянках, прилеглих до шосейних доріг, у порівнянні з 

віддаленими від шосе територіями.  

У більшості випадків достовірної кореляції між чисельністю жуків і 

щільністю ґрунту не виявлено. Залежно від виду та особливостей 

урбоценозу коефіцієнт кореляції коливався від слабко позитивних до 

невисоких негативних величин, що пов’язане із способом життя типових 

для герпетобію видів Coleoptera. Відзначено 30 видів, які є рідкісними та 

такими що охороняються в Україні: серед яких два занесені до Червоної 

книги України, три – до Червоної книги Харківської області, а два – до 

Червоної книги Дніпропетровської області. 

Наукова новизна. Уперше досліджено видовий склад підряду 

Polyphaga герпетобію урбоценозів м. Харкова (318 видів, 43 родини), з 

яких уперше для України зазначено 8 видів жуків із 6 родин. Чотири 

види виявилися новими для Лівобережного Лісостепу. Уперше 

проаналізований якісно-кількісний склад жуків та проведено 

порівняльний фауністичний аналіз стафілінід Харкова, Дніпра та Києва. 

Уперше поглиблено проаналізовано екологічну структуру жуків за: 
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біотопами, гігропреферендумом та трофічною спеціалізацією. Уперше 

проведено дослідження сезонних змін таксономічного складу, динаміки 

чисельності та величини статевого індексу фонових видів. Уперше 

проаналізовано особливості просторового розподілу жуків в умовах 

міста.  

Практичне значення отриманих результатів. Отримані еколого-

фауністичні результати можуть бути використані в біоіндикаційних 

дослідженнях; вивченні особливостей формування колеоптерофауни 

трансформованих екосистем; моніторингу можливих змін стану 

урбоценозів. Результати можна використовувати як «часові дані», що 

відображають таксономічну та екологічну структуру в теперешній час. 

Отримані дані можна використовувати для підготовки низки освітніх 

зоологічних курсів, що дозволить покращити методи вивчення фауни 

міст під впливом урбанізації, можуть бути корисними для спеціалістів 

захисту рослин.  

Ключові слова: Сoleoptera, Polyphaga, герпетобій, фауна, екологічні 

групи, урбоценози, Харків, Україна. 

 

 

SUMMARY 

Komaromi N. A. Beetles of the Suborder Polyphaga (Coleoptera) in 

Herpetobios of the Kharkiv Urban Cenoses. – Qualifying scientific work as a 

manuscript. 

Thesis for a Doctor of Philosophy Degree in the specialty 091 Biology. 

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

 

The current species composition of the suborder Polyphaga in herpetobios 

of urban cenoses of Kharkiv City is established; the full qualitative and 

quantitative comparative characteristics of the beetle assemblages is given; the 



7 

main ecological groups are analyzed; the features of seasonal dynamics and 

spatial distribution of dominant species in urban cenoses are clarified. A total of 

318 species of Polyphaga beetles in 43 families is recorded. A group of most 

numerous beetles includes 51 species. Of these, the four are eudominants, 21 

dominants, 26 subdominants and the other species (85% of the fauna) are 

recedents and/or subrecedents. The families Curculionidae (53 species, 

approximately 40% out of the total beetles collected) and Staphylinidae (66 

species; 35%) were the richest, while the Tenebrionidae (13; 15%), Silphidae (7; 

2.6%) and Dermestidae (10; 2.5%) were less diverse. In some habitats, the 

following families were recorded as sundominants: Scarabaeidae (38 species; 

0.4%), Nitidulidae (1; 1.5%), Chrysomelidae (16; 1.2%), Coccinellidae (13; 

0.3%), Elateridae (17; 0.6%), Leiodidae (2; 0.6%), Histeridae (13; 0.2%), 

Lucanidae (3; 0.1%) and Cantharidae (3; 0.1%). At the family level, the 

coleopterofauna in the herpetobios of urban cenoses of Kharkiv accounts for 

almost 40% of all beetle families listed in Ukraine. 

The Staphylinidae of Kharkiv, Dnipro, and Kyiv faunas has a low level of 

similarity (K Jaccard = 0.15–0.36). The faunal similarity of beetle assemblages 

in various urban cenoses of Kharkiv was higher (0.57–0.80). The 

coleopterofauna of the city parks was the most species-rich (123 species, 28 

families), those of the suburbs (111 species, 24 families) and Forest Park (105 

species, 18 families) were poorer, and the poorest was the fauna of the city 

center and households (96 and 98 species, in 12 and 19 families, respectively). A 

similar tendency was observed for dominant species: 21–27 species in 

plantations of the city suburbs and parks; 12 – in the center and 18–19 species in 

other urban coenoses.  

Eight beetle species are new for the fauna of Ukraine: Medon apicalis, 

Ocalea rivularis, Tasgius pedator (Staphylinidae), Trixagus carinifrons 

(Throscidae), Hirticollis quadriguttatus (Anthicidae), Curimopsis paleata 

(Byrrhidae), Scymniscus horizonі (Coccinellidae), Omosita japonica 

(Nitidulidae). Four species: Cyanapion columbinum (Brentidae), Curculio 
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rubidus, Otiorrhynchus albidus, and Tropiphorus micans (Curculionidae) are 

new for the fauna of the Left-Bank Forest Steppe of Ukraine. For the first time, 

260 species were recorded from Kharkiv, and 22 species were not listed for 

Ukraine in the Catalogues of Palearctic Coleoptera.  

In terms of habitat preference, the largest was a group of generalist species 

(21 dominants). Meadow and forest groups were represented by 12 and 13 

dominant species, respectively. Mesophilous beetles dominated in both species 

composition and individual abundance (35 dominant species, 65% of collected 

individuals). A group of mesohygrophilous beetles included nine dominant 

species (20% of individuals), Mesoxerophilous and xeromesophilous beetles 

were represented by six dominant species each (16% of individuals). In terms of 

trophic guilds, zoophagous and phytophagous beetles were the most numerous 

and diverse (14–17 dominant species, about 30–40% of specimens each). 

Saprophagous beetles were represented by nine dominant species (15% of 

individuals), zoosaprophagous beetles, by three species, zoophytophagous by 

four species (about 6–7% of total individuals). The phytosaprophages were 

found as singletones (3%). 

The number of beetle species was maximal in May-mid June (130 species), 

and minimal in autumn (35 species). The seasonal dynamics of beetle activity 

was characterized by two or three peaks: maximum – in May-early June and (to 

a lesser extent) in mid-July and early September. The rises and falls of the 

beetles’ total number during the entire period of research were considered on the 

example of the main families – Staphylinidae, Curculionidae, Dermestidae and 

Tenebrionidae, whose number was higher in spring and in the first half of 

summer.  

Seasonal changes in the value of the sex index were analyzed on the 

example of dominant species. For Exomias pellucidus (Curculionidae), majority 

of females were recorded in the city suburbs (I=0.70), the average number 

(I=0.38-0.40) in the city center and the minimal in the households (I=0.20). The 

values of Staphylinus saesareus (Staphylinidae) sex index were constantly high 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/majority+of
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/majority+of
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/constantly
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during almost the entire sampling period (0.58–0.62). A low proportion of 

females (0.26) but a high total number was observed for Crypticus quisquilis 

(Tenebrionidae).When comparing seasonal changes in the sex index values with 

the dynamic density of the analyzed species in most urban coenoses, their 

conjugation was not found: the maximal individual numbers were registered 30–

40 days earlier than the maximum of sex index.  

In terms of vertical distribution, all beetles were divided into four groups 

depending of their relations with the herpetobios: herpetobionts, herpetophilous, 

herpetoxenous, and occasional elements. Herpetobionts dominated both 

qualitatively (more than 130 species) and quantitatively (up to 90% of all 

collected beetles). Herpetophilous beetles were represented by 50 species (10% 

of the total individuals). The number  of herpetoxenous beetles (80 species) did 

not exceed 5% while that of  occasional elements (60 species) was less than 1%. 

In terms of horizontal distribution and beetle capability to form clusters, the 

majority dominant species were characterized by high aggregation, especially 

during the periods of their maximal activity. At the beginning of the appearance 

of dominant species and during the period of decline, the beetle distribution 

tended to be random. In case of the species with consistently low numbers, the 

level of horizontal distribution approached to random or uniform during the 

entire season and in certain dates as well. We discovered a higher beetle 

aggregation near the roads compared to distant areas. 

In most habitats, there was no significant correlation between the number 

of beetles and soil density. Depending on the species and urbocenosis 

peculiarities, the correlation coefficient ranged from weakly positive to low 

negative, which is associated with the lifestyle of typical herpetobiont beetles. 

About 30 beetle species were identified as rare and protected in Ukraine fauna. 

Two of them were included in the Red Book of Ukraine, three – in the Red 

Book of Kharkiv region and two – in the Red Book of Dnipropetrovsk region. 

Scientific novelty. Species composition of the Suborder Polyphaga in the 

herpetobios of urban cenoses of Kharkiv has been investigated for the first time 
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(318 species, 43 families); eight species in six families are new to the fauna of 

Ukraine, four species are new to the fauna of the forest-steppe zone of Left-

Bank Ukraine. Quantitative and qualitative beetle composition was analyzed for 

the first time, a comparative faunistic analysis of the rove beetles of Kharkiv, 

Dnipro, and Kyiv is provided. For the first time, an ecological structure of beetle 

assemblages in terms of habitat, moisture and trophic preferences was described 

in the urban cenoses of Kharkiv. Seasonal dynamics of general taxonomic 

composition, individual numbers and sexual index of the most numerous species 

were also analyzed for the first time. Peculiarities of the beetle spatial 

distribution in the urban conditions were examined. 

Practical significance of the results obtained. Ecological and faunistic 

data obtained in the course of our study may be used in bioindication research, 

in the monitoring of urban ecosystems, and in the study of general patterns of 

the coleopterofauna formation in transformed lands. The results can be regarded 

as “temporal data” that reflects taxonomic and ecological structure of the urban 

beetle community in a certain period. The data can serve as a valuable practical 

material in the development of various educational courses in the field of 

zoology; they may be useful for plant protection professionals. In general, the 

obtained experience can improve the research methods of the city fauna and an 

assessment of the urbanization impact. 

Keywords: Сoleoptera, Polyphaga, herpetobionts, fauna, еcological 

groups, urban cenoses, Kharkiv, Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Екологічні проблеми великих міст, окрім 

загальновідомих соціальних, пов'язані і з утворенням специфічних 

антропогенних ценозів. Вони сильно відрізняються від стану природних 

стацій та сформовані в одну екосистему – урбоценоз (урбаноценоз або 

урбанізований ценоз). Низка антропічних чинників, присутніх у місті 

(будівництво, що постійно розширюється, щільність населення, 

промислове забруднення) має великий вплив на чисельність, видовий 

склад і структуру міської фауни. Найважливішими представниками всіх 

наземних природних та трансформованих ценозів є комахи. Урбоценози є 

специфічним середовищем існування для багатьох видів Insecta, серед яких 

жуки домінують у більшості ценозів та являються одним із їхніх важливих 

компонентів. До найбільшої групи, відносяться твердокрилі герпетобію, що 

мешкають на поверхні й у верхньому шарі ґрунту, а також у рослинній 

підстилці, що розкладається. 

Актуальність вивчення герпетобіонтної колеоптерофауни 

обумовлена не лише її різноманіттям, значною чисельністю та 

екологічною структурою, але і важливою роллю в будь-якій екосистемі, як 

трансформаційною, так і біоіндикаційною – чутливістю до змін умов 

існування. Це дозволяє зрозуміти процеси формування 

колеоптерокомплексів і прогнозувати закономірності їхньої 

структуризації, стійкості та саморегуляції, навіть в урбоценозах. Детальні 

дослідження видового складу, екологічної та просторової структур, 

особливостей сезонних змін чисельності колеоптерофауни мають дуже 

важливе практичне й теоретичне значення для пізнання і прогнозування 

формування не лише її компонентів, але й екосистеми взагалі.  

Вивченню твердокрилих в урбоценозах Європи присвячена велика 

кількість робіт, переважна частина яких (понад 90%) стосується жуків-

турунів. Інші родини, особливо невеликі за таксономічним складом (але 
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іноді масові чи звичайні за чисельністю), досліджені значно менше та, 

головним чином, фрагментарно.  

В Україні дослідження колеоптерофауни міст проходили вкрай 

нерівномірно і з різною інтенсивністю. Більшість робіт традиційно були 

присвячені турунам Дніпра (Бригадиренко, 2007), Києва (Пучков та ін., 

2003; Кириченко, Бабко, 2005) та Львова (Ризун, Дедусь, 2016). Тільки 

окремі фауністичні публікації торкалися деяких інших родин жуків, 

наприклад, стафілінід та довгоносиків окремих парків Києва (Назаренко, 

Петренко, 2007). Фрагментарно вивчали жуків і в м. Харків, окремі 

поверхневі фауністичні дані яких наведено у поодиноких статтях 

Дехтярьова, 2004; Пучков и др., 2016). Проте, присутні в цих статтях 

відомості охоплюють лише невелику частину герпетобіонтної 

колеоптерофауни і є досить збідненими. Практично не вивченими 

залишились екологічна структура Coleoptera, сезонна динаміка чисельності 

та просторовий розподіл твердокрилих в урбоценозах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою біологічних досліджень 

плану науково-дослідної роботи кафедри зоології природничого 

факультету 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.).  

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – встановити 

фауністичний склад, екологічні характеристики та особливості 

просторово-часової структури жуків підряду Polyphaga герпетобію 

урбоценозів м. Харкова. 

Для досягнення мети поставлені такі завдання: 

1. Встановити сучасний видовий склад твердокрилих підряду 

Polyphaga герпетобію урбоценозів м. Харкова. 
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2. Надати якісно-кількісну характеристику угруповань твердокрилих 

в урбоценозах. 

3. Провести порівняльний аналіз колеоптерофауни герпетобію різних 

урбоценозів. 

4. Охарактеризувати основні екологічні групи Polephaga (Coleoptera). 

5. Визначити особливості сезонних змін чисельності твердокрилих в 

умовах урбоценозів. 

6. Встановити закономірності просторової (вертикальної та 

горизонтальної) структури угруповань твердокрилих. 

Об’єкт дослідження – жуки підряду Polyphaga герпетобію 

урбоценозів м. Харкова. 

Предмет дослідження – фауністична й екологічна характеристики 

жуків, особливості їхньої сезонної та просторової структури.  

Методи дослідження – методи фауністичних, ґрунтово-зоологічних 

та комплексних екологічних досліджень, методи регресійного, 

кореляційного та дисперсійного аналізу.  

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше найґрунтовніше 

досліджено сучасний видовий склад твердокрилих підряду Polyphaga 

герпетобію основних урбоценозів м. Харкова. Виявлено 318 видів із 43 

родин, з яких уперше для України зазначено 8 видів жуків із 6 родин: 

Medon apicalis, Ocalea rivularis, Tasgius pedator (Staphylinidae), Trixagus 

carinifrons (Throscidae), Hirticollis quadriguttatus (Anthicidae), Curimopsis 

paleata (Byrrhidae), Scymniscus horizonі (Coccinellidae), Omosita japonica 

(Nitidulidae). Чотири види виявилися новими для Лівобережного 

Лісостепу. Уперше для м. Харкова визначено 260 видів, а 22 види не були 

зазначені для України в каталогах твердокрилих Палеарктики. Уперше 

надано повну якісно-кількісну характеристику населення жуків герпетобію 

різних урбоценозів Харкова та проведено порівняльний фауністичний 

аналіз колеоптерофауни (на прикладі стафілінід) Харкова, Дніпра та Києва. 

Уперше поглиблено проаналізовано екологічну структуру жуків за: 
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біотопами, гігропреферендумом і трофічною спеціалізацією. Уперше 

проведено дослідження сезонних змін таксономічного складу, динаміки 

чисельності та величини статевого індексу домінантних видів 

твердокрилих герпетобія в урбоценозах. Уперше проаналізовано 

особливості просторового (вертикального й горизонтального) розподілу, 

залежно від ступеня привроченості та зустрічальності жуків в умовах міста 

з виділенням за цими показниками декількох екологічних груп. Уперше 

розглянуто здатність жуків утворювати скупчення в урбоценозах і 

залежність чисельності фонових груп Coleoptera від щільності ґрунту. 

Практичне значення отриманих результатів. Дисертаційна робота 

є першим всебічним і повним дослідженням жуків в умовах мегаполісу. 

Отримані результати з видового складу, екологічної структури та сезонної 

динаміки чисельності твердокрилих підряду Polyphaga герпетобію 

урбоценозів можуть бути використані в біоіндикаційних дослідженнях; у 

вивченні особливостей формування колеоптерофауни трансформованих 

екосистем; прогнозуванні та моніторингу можливих змін їхньої 

ентомофауни; оцінюванні стану урбанізованих стацій. Еколого-

фауністичний огляд є базою для вивчення інших комах мегаполісів, а 

виявлення значної кількості видів, нових для фауни України та окремих її 

регіонів, підтверджує необхідність подальшого дослідження різноманіття 

комах. Результати проведених досліджень можуть виступати в якості 

«часової інформації», що відображає видовий склад та екологічну 

структуру в теперішній час. Отримані дані можна використовувати для 

підготовки низки освітніх курсів, наприклад, «Зоологія безхребетних», що 

дозволить студентам ознайомитись із методами вивчення фауни міст та 

основами прогнозування впливу урбанізації на тваринний світ мегаполісу. 

Проведені дослідження щодо видового складу та сезонних змін 

чисельності можуть бути корисними для спеціалістів служб озеленення 

міст і практики захисту рослин.  
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Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно виконано 

пошук та аналіз літературних джерел за темою дисертації і проведено 

низку планувань досліджень. Автором самостійно зібрано весь польовий 

матеріал, здійснено його опрацювання, підрахунок та інтерпретацію даних, 

проведено статистичну обробку, аналіз і узагальнення отриманих 

результатів та сформульовано висновки. Значна частина матеріалу 

стосовно жуків, визначена автором самостійно, а ідентифікація низки видів 

підтверджена та перевірена знаними спеціалістами-ентомологами України. 

Частина досліджень, особливо збір матеріалу та вивчення видового складу 

жуків урбоценозів м. Харкова, виконана сумісно з аспірантом ХНПУ ім. 

Г.С. Сковороди Ніколенко Н.Ю., за участі автора до 60%. В опублікованих 

зі співавторами роботах, особистий внесок дисертанта складає від 20 до 

60%, що зазначено в «Списку публікацій здобувача за темою дисертації». 

Апробація результатів дисертації. Основні результати 

дисертаційної роботи повідомлено та обговорено на наукових 

конференціях та з’їздах, а саме: Всеукраїнської зоологічної конференції 

“Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Нові концепції зоологічних 

досліджень” (Харків, 2017); І та ІІ Міжнародних конференціях молодих 

вчених “Харківський природничий форум”, ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

(Харків, 2018; 2019); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

“Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку, 

присвячена 80-й річниці заснування Природничого факультету ХНПУ ім. 

Г.С. Сковороди”; ІХ з’їзді Українського ентомологічного товариства, 

(Харків, 2018); Міжнародній зоологічній конференції “Фауна України на 

межі ХХ-ХХІ ст.; стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних 

територій, присвяченої 220 річниці від дня народження О. Завадського” 

(Львів, 2019); ІІ міжнародній науково-практичній конференції ГО «УЕТ» 

«Проблеми сучасної ентомології» (Шацький національний парк, 2020). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 16 наукових 

праць, з яких: дві статті в наукових журналах, що належать до 
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наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, чотири – у наукових 

фахових виданнях України, одна – у періодичному виданні країн ЄС, а 

дев’ять (матеріали та тези) – в інших виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, 8 розділів, висновків і додатку. Загальний список 

використаної літератури складає 330 джерел, з них 152 латиницею. Повний 

обсяг дисертації складає 221 сторінку, із них основного тексту – 160 

сторінок. Робота містить 13 таблиць, 43 рисунки, а також 19 таблиць і 5 

рисунків у додатку. 

Подяки. Дисертант надзвичайно вдячний своєму керівнику – д.б.н., 

професору О.В. Пучкову за численні консультації, цінні поради та наукову 

допомогу упродовж усієї роботи. Особлива подяка – декану природничого 

факультету ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, д.б.н., професору Т. Ю. Маркіній, а 

також колективу кафедри зоології за постійну допомогу та цінні поради. 

Автор також висловлює свою щиру подяку низці колег-ентомологів за 

неоціненну допомогу в перевірці визначень і допомогу в ідентифікації 

багатьох видів твердокрилих, в першу чергу – О.М. Дрогваленко (Музей 

природи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна), за те 

що взяв на себе підтвердження ідентифікації багатьох родин дрібних жуків 

(Nitidulidae, Erotylidae, Anobiidae, Cleridae, Dasytidae, Cryptophagidae, 

Colydiidae, деяких Histeridae та Dermestidae), а також іншим спеціалістам – 

к.б.н. А.А. Петренко (Staphylinidae), к.б.н. В.Ю. Назаренко 

(Curculionоidea), к.б.н. Л.С. Чернєй (Tenebrionidae), к.б.н. В.К. Односуму 

(Mordellidae), к.б.н. Є.Е. Перковському (Leiodidae), к.б.н. О.В. Прохорову 

(Buprestidae), Б.М. Васько (Scarabaeoidea): усі – Інститут зоології ім. І. І. 

Шмальгаузена НАН України, м. Київ та к.б.н. О.Г. Шатровському 

(Hydrophilidae) і В.В. Тереховій (Eucnemidae, Scolytinae), обидва – 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.  
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕНОСТІ 

ТВЕРДОКРИЛИХ УРБОЦЕНОЗІВ (огляд літератури) 

 

Кожне місто характеризується значною мозаїчністю середовища, що 

є особливістю урбанізованого ландшафту. Території, на яких проходить 

активне біологічне життя (здебільшого різноманітні зелені зони), 

відокремлюються ділянками біологічно «неактивними», що є 

специфічними бар'єрами. Зелені насадження міста різної густоти, форми та 

умов походження облямовують мережі вулиць і будівель у такий спосіб, 

що «живі анклави» середовища утворюють своєрідні «острови», в 

більшості випадків, значно ізольовані один від одного. Вони розрізняються 

як походженням, так і ступенем впливу антропогенного чинника, тобто 

такі міські стації є особливими, сильно зміненими умовами для 

проживання різноманітних представників тваринного світу (Клаузнитцер, 

1990) і входять в поняття трансформованого ценозу. Найважливішими 

представниками всіх трансформованих ценозів є комахи, серед яких до 

однієї з найбільших груп, відносяться твердокрилі або жуки (Coleoptera), 

особливо мешканці поверхні, верхніх шарів ґрунту та рослинної підстилки 

(герпетобію). 

 

1.1. Вивчення твердокрилих урбоценозів Європи 

У країнах Європи дослідження, присвячені комахам міст, датуються 

кінцем ХІХ – початком ХХ століття (за Якобсоном, 1905–1912). Ці роботи 

стосувалися виключно фауністичних питань, у яких розглядався 

таксономічний склад окремих груп комах, не стільки самого міста, як його 

околиць. Поглиблені відомості, не тільки фауністичного, але й 

екологічного характеру (з основами біоценології) почалися в 30-і роки ХХ 

століття (Renkonnen, 1938; Weidner, 1939). Водночас відокремлюються два 
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напрями: вивчення особливостей біології та екології комах у міських 

умовах; дослідження міської ентомофауни, як екологічної системи.  

З початку 50-х років ХХ століття, дослідження, присвячені 

ентомофауні міст і умовам її існування, проводили інтенсивніше, а ідея 

концепції міста, як своєрідної екосистеми успішно розвивалася (Kühnelt. 

1955, 1956; Tischler, 1950a, 1950b, 1952; Weidner, 1952, 1958). 

Надалі, основна частина подібних досліджень розвивалася у двох 

напрямах. Один базувався на виявленні особливостей, що характеризують 

деякі закономірності формування угруповань тварин (в т.ч. і комах) 

урбоценозів із кліматичної точки зору (Górny, 1976; Hobner, 1984), а інший 

– на біоценотичному вивченні середовищ існування та взаємозв'язку 

фауністичних угруповань в екосистемі міста (Frankie, Ehler, 1978; Frankie, 

Koehler, 1978; Garanin, 1982; Douglas, 1983; Eriksen, 1983; Dąborska-Plot, 

1985; Evers, 1988). Особливе значення водночас мала низка робіт 

загального біоценотичного напряму, що дозволили узагальнити екологічні 

закономірності міської фауни, у тому числі й комах (Feath, Kane, 1978; 

Frankie, Ehler, 1978; Frankie, Koehler, 1978; Trojan, 1980; Povolny, Šustek, 

1985; Fellenberg, 1991; Мазинг, 1984; Klotz, 1984; Schubert, 1985; Robinson, 

1996; Касімов, ред., 2004).  

Вагомий внесок у дослідження фауни міст Європи внесли роботи Б. 

Клауснітцера (Klausnitzer, 1968, 1980, 1982a, 1982b, 1983a, 1983b, 1985, 

1987; Klausnitzer et al., 1980, 1982; Klausnitzer, Jacob, 1982; Klausnitzer, 

Förster, 1984; Klausnitzer, Richter, 1984). Вони розвинули й доповнили 

положення концепції міста, як окремої унікальної екосистеми: були 

узагальнені відомості щодо існування в містах зооценозів; наведено 

ранжування умов мешкання в урбоценозах та виявлено їхні типи. Усі ці 

відомості, як і дані інших європейських екологів та ентомологів, які 

вивчали ентомофауну міст, були узагальнені в одній із значущих робіт Б. 

Клауснітцера (Klausnitzer, 1987), перекладеній на російську мову 

(Клауснітцер, 1990).  
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У цій роботі наведено особливості структури міста та фауни, що 

його населяє, за основними групами: будовами та наземним середовищем 

існування, з яких останні мають особливе значення й у наших 

дослідженнях. Водночас, детально розглянуто структуру різних груп комах 

транспортних зон (вулиці, автотраси, майдани) та озеленені ділянки 

(парки, сади, кладовища й пустирі). Значний обсяг даних присвячено саме 

угрупованням комах, у тому числі й різноманітним приґрунтовим 

твердокрилим (турунам, стафілінідам, меншою мірою – довгоносикам, 

мертвоїдам і кокцінеллідам). Так, у парках м. Лейпциг, переважаючими 

групами були жуки (третина видів усієї ентомофауни), перетинчастокрилі 

(мурахи), двокрилі та рівнокрилі, а частка інших комах не перевищувала 

15%. У деяких розділах розглянуто походження, загальний фауністичний 

склад і роль синантропізації та урбанізації ландшафтів у формуванні 

тваринного населення. Проаналізовано наслідки ізоляції міських 

середовищ існування (головним чином, за даними показників видового 

різноманіття), які багато в чому сприяють специфіці формування 

урбанізованих фауністичних комплексів. Узагальнено дані трофічних 

взаємин та обговорено роль основних урбаністичних градієнтів (переважно 

міської зональності) та факторів смертності в існуванні груп тварин в 

окремих складових урболандшафту. Загалом, і до теперішнього часу, 

робота Б. Клауснітцера, є однією з основних, під час вивчення аут- і 

синекології будь-яких фауністичних комплексів урбанізованих ценозів. 

Інший напрям досліджень міської фауни був присвячений 

безпосередньо комахам і, зокрема, твердокрилим міст Європи. Особливо 

розвивалося еколого-фауністичне вивчення твердокрилих (здебільшого 

Carabidae) у великих та середніх містах Німеччини (Гамбурґ, Кельн, 

Саарбрюкен, Лейпциг, Берлін), Австрії (Ґрац, Відень), Польщі (Варшава, 

Познань, Люблін, Ольштин, Слупськ, Бидгощ), Чехії і Словаччини, Латвії 

та Фінляндії (Прага, Братислава, Рига, Гельсінкі) (Schweiger, 1962; 

Cmoluch, 1972; Müller, 1972; Becker, 1977; Thiele, 1977; Klomann, 1978; 
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Schaefer, Kock, 1979; Czechowski, 1980a, 1980b, 1981, 1982; Jacob-Remacle, 

1980; Klausnitzer et al., 1980; Burakowski, Nowakowski, 1981a, 1981b; 

Cholewicka, 1981; Czechowska, Bielawski, 1981; Kubicka, 1981; Wasowska, 

1981; Spuris, Stiprais, 1982; Weidner, 1982, 1983; Povolny, 1985; Reich et al., 

1985; Kotze, Venn, 1999; Stoyanov, Penev, 1999; Šustek, 1979, 1999; 

Aleksandrowicz, Krzętowski, 2001; Błażejewicz-Zawadzińska, Żelazna, 2001; 

Jałoszyński, Konwerski, 2001). У більшості цих робіт розглянуто не лише 

видовий склад та деякі особливості аутекології жуків, але й можливості 

їхнього заселення в міста, з урахуванням екологічних ніш, які 

утворюються в урбоценозах і придатні для тих або інших видів. Крім того, 

вивчено роль ступеня урбанізації в розселенні деяких твердокрилих, 

зроблено перші спроби виявлення динаміки активності жуків в 

урбоценозах, їхнього різноманіття залежно від низки умов середовища.  

З огляду на групи міських середовищ існування (Клауснитцер, 1990), 

майже всі види приґрунтових жуків віднесено до мешканців наземних 

ділянок. Виявлено, що туруни та стафілініди, які трапляються в наземних 

міських середовищах існування, екологічно є політопними, лісовими й 

лучними елементами, більшість яких домінують у парках та інших зелених 

насадженнях (Klausnitzer, Richter, 1983). Водночас, такі види турунів як 

Sphodrus leucophthalmus, Laemostenus terricola та чорниш Blaps mortisaga 

були віднесені до синантропів, що мешкають у підвалах (Klausnitzer, 

1983b), що навряд чи правомірно до турунів Tachys bistriatus, Trechus 

austriacus (Barndt, 1981; Czechowsksi, 1981). Простежено тенденцію 

зменшення відношення числа видів до числа особин, зі зростанням площі 

мешкання (Mader, Mühlenberg, 1980; Klausnitzer, 1983b; Mader, 1984). 

Залежно від урбаністичних градієнтів (головним чином, характеру 

використаного міського простору – забудови, зелені ділянки вулиць, парки 

тощо) виявлено характер змін показників біорізноманіття (на прикладі 

турунів) за фауністичною тотожністю окремих площ, мірою їхньої 

однорідності та особливостями кореляції таких показників (Klausnitzer, 
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1983a, 1983b; Klausnitzer, Richter, 1983, 1984). Тенденції в зміні 

чисельності багатьох видів жуків (але здебільшого турунів), залежно від 

просторового міського градієнту (від околиць до центру), представлено 

для міст Центральної Європи – Відня, Варшави, Кельна, Лейпцига, 

Франкфурта-на-Майні, Праги та Братислави (Schweiger, 1962; Kühnelt, 

1977; Gepp, 1975; Klausnitzer, Richter, 1980; Czechowski, 1981; Klausnitzer, 

1983b; Hiebsch, 1985; Povolny, 1985; Sustek, 1987; Gruttke, 1989; Hůrka, 

Jedlickova, 1990; Elechtner, Klinger 1991; Franzen, 1992a, 1992b). На 

прикладі турунів, проведено репрезентаційний аналіз, що дозволив 

виявити відмінності в ступені появи (проникнення) до міста окремих видів, 

характерних для інших середовищ існування (Müller, 1980; Klausnitzer, 

1982b, 1983b). Виділено кілька різних груп видів, з урахуванням їх 

екологічної валентності. 

Широкі еколого-фауністичні дослідження жуків урбоценозів були 

проведені і в Польщі. У численних роботах В. Чеховського, на прикладі 

Варшави (Czechowski, 1979, 1980a, 1980b, 1981a, 1981b, 1081c, 1982a, 

1982b, 1982c, 1984, 1989), розглянуто видовий склад турунів, їх екологічну 

структуру, вплив на розподіл і чисельність Carabidae особливостей 

урболандшафта та оточуючих природних біотопів. Ці дані були 

узагальнені в низці монографічних зведень (Czechowski, 1982d, 1982e; 

Czechowski, Pisarski, 1981, 1986, 1987). Розглянуто деякі питання, пов'язані 

з прогнозуванням зміни ентомофауни міст у перспективі (Bankowska et al., 

1985; Писарски. 1993). 

Низка робіт присвячена турунам урбоценозів Гельсінкі (Kotze, Venn, 

1999; Venn et al., 2003), Софії (Penev et al., 2008), Мадрида (Šustek, 2012), 

Ольштина, Слупська (Польща) (Aleksandrowicz, Krzętowski, 2004; 

Kosewska et al., 2013). Закономірності змін угруповань Carabidae уздовж 

урбоградієнта розглянуті в умовах м. Дебрецена (Угорщина) (Magura et al., 

2004). Деякими авторами узагальнено дані про карабідокомплекси низки 

інших міст Європи (Campadelli, 1987; Niemelä, Kotze, 2009). 
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У ряді робіт розглянуто характер впливу на жуків автострад. 

Градієнт умов від лісу до узбіччя доріг, показав зниження загальної 

чисельності й біомаси турунів та мертвоїдів (Mader, 1979). Водночас, 

відзначено, що різні види турунів, тяжіють до доріг або уникають їх. Схожі 

результати якісно-кількісної характеристики відзначено для стафілінід 

паркових ділянок м. Лейпцига (Klausnitzer, 1980a, 1980b, 1982a, 1982b). 

Деякі дослідження присвячені накопиченню різних полютантів у тілі 

жуків, але дані для окремих груп різнилися (Read et al., 1984; Бутовский, 

1990). Так, у туруна Poecilus cupreus поблизу проїжджої частини вміст 

свинцю виявився в 7–8 разів вище, ніж у міських околицях, тоді як у 

стафілінід роду Ocypus та личинок жуків-коваликів подібної різниці не 

виявлено (Nowakowski, 1982). 

Деякі питання впливу урбаністичних чинників на рівень смертності 

комах у міських умовах (знищення трав'яного покриву, будівельні роботи, 

властивості різних матеріалів, повітряні фільтри, джерела світла та ін.) 

наведені в низці публікацій європейських екологів (Teschner, 1962; Stritt. 

1971; Gepp, 1977; Joost, 1985).  

Аналізуючи роботи, що стосуються приґрунтових жуків міст 

Середньої Європи, видно, що основним об'єктом спостережень традиційно 

були туруни (Carabidae), особливо в Німеччині та Польщі. Вивчено 

видовий склад, різні аспекти зустрічальності – як у місті взагалі, так і 

особливості їхнього існування в окремих складових урбоценоза: на 

вулицях, у парках, уздовж зелених огорож, на газонах та вздовж автострад. 

Виявлено, що у великих європейських містах зі сформованою 

інфраструктурою, найбільше видове багатство та чисельність турунів має 

околиця міста, а також великі парки. Карабідофауна була представлена, 

головним чином, евритопними, і меншою мірою – лісовими та лучними 

видами, частіше ксеро- і термофільними групами. Центр міста 

характеризувався фауністичною збідненістю турунів, але з переважанням 

еврибіонтних та польових видів із родів Harpalus та Amara, які знаходять 
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притулок у тріщинах асфальту, у ґрунті між тротуаром і настінними 

підставами; у нечисленних зелених насадженнях. У центральних міських 

парках загальна кількість видів також має тенденцію до скорочення, а 

великі туруни (крім Carabus nemoralis) зникають або різко знижують 

чисельність. З інших турунів, у містах Європи спорадично, як звичайні, 

трапляються деякі види із родів Asaphidion, Bembidion, Calathus, Poecilus і 

Pterostichus.  

Окремі еколого-фауністичні дані наведені також для стафілінід і 

мертвоїдів. У деяких роботах відображено відомості про видовий склад та 

деякі тенденції його зміни, залежно від ступеня урбанізації тієї чи іншої 

території (Mader, 1979; Klausnitzer et al., 1982; Klausnitzer, Richter, 1983). 

Відзначено відносно високе різноманіття стафілінід як у центрі, так і на 

периферійних ділянках (особливо зелені насадження). Якісно-кількісні 

характеристики інших герпетобіонтних твердокрилих підряду Polyphaga 

(пластинчастовусих, шкіроїдів, чорнишів, довгоносиків) у містах Європи 

виявились практично не дослідженими. Слабко вивчений навіть їхній 

видовий склад, а відомості щодо загальної екологічної структури, 

особливостей фенології та чисельності цих груп приґрунтових жуків в 

урбоценозах вельми нечисленні. 

 

1.2. Вивчення твердокрилих міст суміжних з Україною країн 

Вивчення твердокрилих – мешканців урбоценозів у країнах 

колишнього СРСР почалося наприкінці сорокових років минулого 

століття. На прикладі видів роду Carabus було зроблено спробу вивчення 

сезонних явищ у турунів у міських умовах (Никитюк, 1948).   

Надалі, відомості про жуків, що населяють окремі урбанізовані 

стації, повільно накопичувались, але залишались вкрай фрагментарними і 

мали тезовий характер. Вивчення видового складу твердокрилих, 

особливостей їхньої аутекології в міських умовах активізувалась лише на 
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початку вісімдесятих років ХХ століття. Більша увага традиційно 

приділяється вивченню турунів, наприклад, Москви та сусідніх з нею 

(особливо лісових) територій (Захаров и др., 1982; Душенков, 1983; 

Душенков и др. 1990; Душенков, Дарьина, 1991; Соболева-Докучаева, 

1990, 1991, 1993). У цих роботах розглянуто не тільки видовий склад 

турунів і деякі особливості їхньої екології, а також зроблені спроби 

популяційних досліджень на прикладі окремих видів та груп комах. 

Порушено також питання використання комах як біоіндикаторів (Исаков, 

Казанкая, 1978; Кузнецова, Криволуцкий, 1982, 1994; Шуберт, ред., 1988; 

Логвиновский, Кречетова, 2000).  

Поглиблені дослідження закономірностей змін щільності й 

структури популяції на прикладі окремих видів роду Pterostichus в умовах 

рекреації проведені В. Ємецом (1982, 1984, 1985, 1987a, 1987b) у 

Воронезькій області. Крім того, цим автором проаналізовано можливості 

використання деяких ґрунтових твердокрилих для фонового моніторингу 

екосистем, а також накопичення в них важких металів (Жулидов, Емец, 

1972; Емец, Жулидов, 1982; Емец,1986). 

Активізувалося вивчення жуків (традиційно, здебільшого Carabidae) 

в урбанізованих ценозах інших регіонів Росії. Проведено дослідження 

турунів, менше – мертвоїдів, у низці міст Поволжя (Феоктистов, 1983, 

1991; Киселов, 1997; Власов, 2005; Ручин, 2009; Володченко, 2010), Урала 

(Козырев, 1990; Ермолаев, Георги, 2009; Хабибуллина, Тимофеева, 2009) 

та Середньої Росії (Жулидов, Емец, 1972; Трофимов, 2007; Мусина, 2009; 

Присный, 2009, 2010). 

Досить широкі дослідження жуків проводять в низці промислових 

центрів Сибіру (Мордкович, Кулагин, 1986; Babenko, 1998; Бабенко, 

Еремеева, 2003; Коровина, 2007; Тимофеева, Савосин, 2009; Савосин, 

2010). 

Значна кількість робіт присвячена спробам використання жуків 

(причому не тільки турунів, але й стафілінід, коваликів, довгоносиків і 
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мертвоїдів) як індикаторів техногенного забруднення. Так, у різних 

регіонах СНД вивчали особливості впливу на жуків різноманітних 

промислових викидів, ступінь віддаленості автострад, накопичення важких 

металів тощо (Хотько, 1981; Миноранский, Кузина, 1982; Королева, 1984; 

Приставко, 1984; Верещагина и др., 1986; Бутовский, 1990; Воробейчик, 

1991; Матусевич, 1991; Чумаков, Кузнецова, 1991; Чумаков, 1991, 1999; 

Дмитриенок, 1993, 1994; Матусевич, Костин, 1994; Запольская, 

Шалапенок, 1994; Мелешко, 2002; Алемасова, 2009; Ганин, 2009; Пушкин, 

2009). 

Однак основний акцент у більшості цитованих робіт також був 

зроблений на вивчення видового складу, ступенів домінування, 

екологічної структури жуків у різних типах урбоценозів. Було виявлено, 

що у відкритих урбоценозах домінують широко поширені еврибіонтні 

види, типові і для агроценозів, а в лісопарках – пластичні лісові й 

тіньовитривалі елементи. Виявилося, що видовий склад Carabidae значною 

мірою був уніфікованим і не залежав від площі досліджуваної ділянки, але 

більше – від типу урбоценозу. 

Досить широкі дослідження твердокрилих урбоценозів проведені в 

ряді міст Білорусі. У м. Гомелі впродовж 80–90-х років вивчено загальну 

таксономічну структуру герпетобіонтних жуків, проаналізовано деякі 

аспекти їхньої екології (Молодова, 1987, 1989, 1990а, 1991, 1993а; 

Молодова, Зайцева, 1988; Молодова, Ряхова, 1993). Особливу увагу було 

приділено турунам, серед яких виявлено понад 40 видів, розглянуто 

співвідношення різних екологічних груп та особливості їхньої фенології 

(Молодова, Ряхова, 1989; Молодова, 1990b, 1993b, 1994, Молодова, 

Ковдерко, 1997). Надалі ці дані були доповнені (Запольская, Шалапенок, 

1993, 1994; Осипенко, Ленивко, 2010). Оригінальні відомості про 

герпетобіонтних жуків промислових територій м. Гомеля містяться і в 

інших роботах білоруських ентомологів (Крицкая, Самарченко, 2009). 
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Найвагоміший внесок у вивчення герпетобіонтних жуків на прикладі 

м. Мінськ (не тільки турунів, але й низки інших родин твердокрилих) 

зробив М.Г. Галіновський зі співавторами (Александрович, 1993; 

Галиновский, 2001a, 2001b, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d, 2005a, 2006, 2007, 

2009, 2012; Галиновский, Александрович, 2004; Галиновський, Шауро, 

2007a, 2007b; Halinouski, Krytskaya, 2016). У результаті цих еколого-

фауністичних досліджень уточнено видовий склад герпетобіонтних жуків 

м. Мінська; проведено первинний зоогеографічний огляд 

колеоптерофауни; описано екологічну структуру угруповань жуків різних 

стацій і виявлено деякі закономірності зміни структури угруповань 

твердокрилих у лучних і лісових ценозах, прилеглих до міста з різними 

ступенями антропічного навантаження. Крім того, встановлено деякі 

закономірності сезонної динаміки активності домінантних видів турунів та 

виявлені загальні особливості їхньої біології в різних урбоценозах. 

Еколого-фауністичні дослідження турунів також проведені в міських 

ценозах м. Вітебська (Солодовников, 2002, 2004; Солодовников, 

Филимонов, 2000). Було відзначено, що в центрі міста спостерігається 

витіснення виду Carabus granulatus більш пластичним видом Carabus 

nemoralis, який у природних умовах поза містом Вітебськ у Білоруському 

Поозерьї майже не зустрічається. 

Закономірності зміни структури угруповань твердокрилих (на 

прикладі турунів, коваликів і листоїдів) у міських біотопах із різним 

ступенем урбанізації проведено в м. Гродно (Рыжая, 2005, 2007а, 2007b, 

2008, 2010). Автором виявлено понад 220 видів жуків, проведено 

екологічний та зоогеографічний огляд угруповань трьох родин за 

градієнтом від околиці до центру й наведено низку даних з їхньої трофо-

функціональної структури. Деякі роботи зачіпали й таку велику родину 

жуків, як довгоносики (Матусевич, Костин, 1994; Мелешко, 2002; 

Галиновский, 2005b) 
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Однак, незважаючи на таку широкі спроби вивчення жуків-турунів в 

урбоценозах Білорусі, герпетобіонтні твердокрилі низки інших родин 

(навіть таких великих як стафілініди, пластинчастовусі, а також дрібних – 

карапузиків, шкіроїдів, бистрянок та інших) у містах Білорусі не вивчені. 

Комплексне оцінювання впливу урбанізованих ландшафтів на загальну 

структуру угруповань герпетобіонтних твердокрилих у цих дослідженнях 

проведено недостатньо глибоко. 

 

1.3. Вивчення твердокрилих урбоценозів України 

На відміну від інших європейських країн, вивчення ентомофауни 

міст України проходило більш спорадично. Перші відомості про жуків, 

особливо турунів, на теренах сучасної України, наведено для м. Львова 

вже в першій половині ХІХ століття (Zawadzki, 1825), що були доповнені 

пізнішими роботами (Nowicki, 1858; Król, 1877). Досить істотний внесок у 

вивчення жуків м. Львова та околиць вніс М. Ломницький, узагальнивши 

ці дані у фундаментальній праці "Fauna Lwowa i okolicy» (Łomnicki, 1890, 

1903, 1905, 1906). У першій роботі цього автора (Łomnicki, 1890) 

представлено і відомості про рослинність більшості Львівських парків та 

приміських лісових масивів. Оскільки з моменту публікації минуло вже 

майже 130 років, відомості, що містяться в ній, є унікальними й 

дозволяють визначати зміни рослинності, які відбулися за цей період, а 

опосеродково і їх вплив на колеоптерофауну. Низка даних щодо жуків 

Києва та околиць наведена в роботах М. Черкунова (1891), Одеси й 

Полтави – в працях В. Лучника (1917; 1925). Історію вивчення комах 

Харківщини (зокрема і м. Харкова), проаналізовано в роботі В. Грамми зі 

співавторами (1995). 

У подальшому інтенсивність досліджень ентомофауни міст України 

знижується, і відносне зростання спостерігається тільки в кінці ХХ, але 

особливо – на початку ХХІ століття. Саме тоді вивчення колеоптерофауни 
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зелених насаджень міст набуває нового значення та актуальності 

(Кучерявий, 1981). Водночас, треба зауважити, що на відміну від 

попередніх досліджень, для вивчення герпетобіонтних жуків розпочато 

широке застосування ґрунтових пасток Барбера. Ґрунтова 

колеоптерофауна й характер змін спектра життєвих форм жуків-турунів 

уздовж міського градієнта вивчалися в м. Донецьку (Мартынов, 

Прокопенко, 2003; Мартынов, 2005). Жукам м. Києва присвячено серію 

робіт, що стосуються населення парків, деяких природоохоронних об'єктів 

(Пучков и др., 2003; Назаренко, Петренко, 2007; Назаренко, 2008; 

Кириченко, Данилкив, 2011; Пучков, Шумов, 2016) або літоралі водойм у 

межах міста (Кириченко, Бабко, 2005). Окремі відомості про турунів роду 

Carabus наведені для заповідних об'єктів м. Чернівці (Хлус, Хлус, 2003).  

Деякі групи твердокрилих, що трапляються в урбоценозах, і 

особливості їх формування залежно від певних екологічних чинників 

(наприклад, вплив автострад) частково вивчені в умовах деяких міст 

Дніпропетровщини (Бригадиренко, Кабар, 2002; Бригадиренко, Черниш, 

2003; Шульман, Королев, 2003; Бригадиренко, 2007; Королев и др., 2009; 

Мороз та ін., 2011; Brygadyrenko, Korolev, 2015; Faly et al., 2017), Буковини 

(Федоряк, Хлус, 2003) та Полісся (Веремєєв, 1992). Особливу увагу було 

приділено оцінюванню просторової неоднорідності тваринного населення 

(зокрема комах) під впливом едафічних факторів. Екологічну структуру 

ґрунтової мезофауни (гігро-, топо-, трофоморфи) урбоценозів м. Дніпра 

вивчали на основі низки показників (щільність ґрунту, висота травостою, 

товщина підстилки) із застосуванням RLQ-техніки. Виявлено негативну 

залежність чисельності педобіонтів і твердості ґрунту (Жуков, 2009; Кунах 

та ін., 2013, 2015; Жуков та ін., 2015). Проте, в цих роботах дані щодо 

твердокрилих висвітлено досить фрагментарно.  

Досить інтенсивні дослідження приґрунтових твердокрилих 

(традиційно – здебільшого турунів) проводили в урбоценозах м. Львова 

(Яворницький, 1994; Різун, Храпов, 2001; Дєдусь, 2016; Різун, Дєдусь, 
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2016). Загалом за літературними й колекційними даними для Львова та 

його околиць до теперішнього часу наведено 240 видів турунів, хоча і 

відзначено збіднення видів роду Carabus (Різун, Храпов, 2001). Таке 

велике різноманіття можна пояснити як сумою всіх знахідок турунів 

майже за 130-річний період, так і широким охопленням прилеглих до міста 

біотопів (особливо лісових). У середньому карабідофауна м. Львова за 

останніми відомостями не перевищувала 30–50 видів у різних стаціях. За 

видовим складом, а особливо за низкою індексів біорізноманіття, 

угруповання Carabidae м. Львова найбільш схоже з таким лісів Західного 

Поділля (Різун, Дєдусь, 2016).  

Деякі роботи присвячені й дослідженням ентомофауни м. Харкова 

(Максимова, 1967), але переважно – шкідливим жукам деревної 

рослинності, а відомості щодо герпетобіонтних твердокрилих практично 

відсутні. Однак, на початку 2000-х років Дехтярьовою О.О. проведені 

відносно широкі дослідження ґрунтових комах паркових насаджень м. 

Харкова (Дехтярева, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d, 2003, 2004; Дехтярева, 

Злотін, 2002, 2003). Під час вивчення педофауни цим автором виявлено 

понад 100 видів жуків із 9 родин, серед яких переважали туруни (48 видів), 

стафілініди (12 видів), чорниші (8) й ковалики (9 видів). Розглянуто деякі 

показники видового різноманіття комах-педобіонтів, що трапляються в 

парках. Проведено огляд основних екологічних груп за біотопічним і 

трофічним розподілом, а також за гігропреферендумом. Зроблено спробу 

охарактеризувати педофауну парків м. Харкова за зоогеографічними 

комплексами. Розглянуто також окремі питання можливого впливу деяких 

антропічних чинників (зокрема забруднення ґрунтів солями важких 

металів) на співвідношення основних трофічних груп комах. Водночас, 

наведені дані (особливо деякі еколого-фауністичні) є недостатньо 

проаналізованими, вони часто поверхневі, не завжди коректні та 

вимагають значних уточнень і виправлень. Незважаючи на відносно 

велику кількість робіт цього автора (багато з яких носять тезовий 
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характер), незрозуміло з якими видами працював автор, тому що в жодній 

публікації не наведено таксономічного списку комах, тобто навіть згадка 

будь-якого домінантного або звичайного виду відсутня. Дуже суперечливо 

виглядає й огляд екологічної структури, особливо трофічної. 

З огляду на це, в останні роки розпочато загальні еколого-

фауністичні дослідження жуків деяких харківських парків (Пучков и др., 

2016) з перспективою вивчення всіх урбоценозів. Для п'яти парків 

м. Харкова опубліковано список з 48 видів герпетобіонтних жуків із семи 

родин. За видовим складом і чисельністю домінували туруни (37 видів із 9 

родів) і мертвоїди (5 видів із 3 родів). Видовий склад і чисельність жуків 

виявились вищими у великих рекреаційно слабо порушених парках, де 

зазначено 30–35 видів. У зв'язку з інтенсифікацією урбанізаційних 

процесів, трансформацією біорізноманіття та біоіндикаційною роллю 

жуків-герпетобіонтів, їх вивчення залишається своєчасним і дуже 

актуальним. В умовах м. Харкова, слабовивченними є навіть туруни, а дані 

щодо інших видів надґрунтової і ґрунтової колеоптерофауни вкрай 

поверхневі. 

Отже, у більшості наведених вище публікацій, присвячених 

твердокрилим міст України, аналізуються здебільшого туруни, і вкрай 

недостатньо – інші групи жуків. Практично вся колеоптерофауна 

конкретних урбоценозів не досліджувалася, а загальних зведень щодо її 

характеристики, навіть стосовно окремих міст, на сьогодні не існує. Брак 

відомостей не дозволяє з достатнім ступенем вірогідності 

охарактеризувати й оцінити вплив, який чинить людина на стан і розвиток 

герпетобіонтних твердокрилих в урбоценозах. 

Таким чином, враховуючи вищевикладені дані огляду літератури, 

спектр досліджень колеоптерофауни (особливо представників підряду 

Polyphaga) урбаноценозів виявився досить фрагментарним. Наявні 

відомості тільки деякою мірою стосуються виключно фауністики окремих 

родин жуків. Майже не вивченими залишаються якісно-кількісна 
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характеристика колеоптерофауни; аналіз екологічної структури, перш за 

все її склад та особливості формування; не з’ясовані закономірності змін 

сезонної динаміки чисельності й таксономічного складу та низка 

особливостей просторового розподілу домінантних видів в урбанізованих 

ценозах. Це стосується як мегаполісів Європи, так і України, що 

підтверджує значну актуальність запланованих нами досліджень 

твердокрилих підряду Polyphaga герпетобію основних урбоценозів, на 

прикладі м. Харків.  
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РОЗДІЛ 2 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Загальна частина 

Місто Харків, площею – 35002,26 га, розташовано в північно-східній 

частині України на кордоні двох ландшафтних зон – лісостепової і 

степової, на південно-західних схилах Середньоросійської височини, біля 

місця злиття річок Лопані та Уди, притоків р. Сіверський Донець. Рельєф 

місцевості різноманітний, коливання висот у межах міста складає від 94 до 

205,3 м над рівнем моря і являє собою горбисту рівнину, порізану балками 

та ярами. Цим обумовлений відносно нерівномірний рельєф міста, 

розташованого на п'яти пагорбах.  

У межах міста протікають річки – Харків, Лопань та Уди. Їхні 

долини добре вироблені і представлені двома надзаплавними терасами, 

розташованими на висоті до 10–12 м над рівнем цих річок. Вони 

протікають через Харків у напрямку з північного заходу на південний схід 

та впливають на рельєф міста. Стік рік регулюється кількома 

водосховищами, які мають певний вплив на клімат і забруднення 

приземного шару, особливо районів, розташованих поблизу водойм. 

Ґрунти Харкова і його околиць здебільшого представлені 

чорноземами й сірими опідзоленими, що утворилися на лесах різного 

механічного складу, які варіюють від піщаних і крупнопилеватих легких 

суглинків (сірі опідзолені) до важкосуглинистих і навіть глинистих 

(чорноземи). 

Клімат Харкова – помірно-континентальний, з порівняно м'якою 

зимою та тривалим, спекотним, іноді посушливим літом. Середньорічні 

показники в місті: температура – +8,1
о
C; швидкість вітру – 3,9 м/с; 

вологість повітря – 4 % кількість опадів – 522 мм. Найбільше число 
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опадів– у червні (69 мм), найменше – у лютому (22 мм), а кількість днів з 

опадами за рік – приблизно 150. Температура в Харкові може знижуватися 

до –25–27
о
С. Пізньої весни й на початку осені вторгнення арктичного 

повітря викликає заморозки. 

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. 

 

2.2. Метеорологічні умови в роки досліджень 

За період проведення досліджень метеорологічні умови в різні роки 

значно різнилися за низкою даних (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Показники температури, вологості та опадів за 2018–2019 рр. 

Дата/ 

показники 

2018 2019 

Т, 
о
С f, % 

повітря 

R (мм) Т,
о
С f, % 

повітря 

R (мм) 

20-30.04. 13,7 51,4 0,7 13,6 49,2 0,6 

1-10.05. 21.5 37.9 0,0 14,5 72,5 4,1 

11-20.05. 15,8 68,3 2,4 18 64,4 27,5 

21-31.05. 18,5 57,4 0,3 20,1 63,5 2,4 

1-10.06. 16,6 50,3 0,7 23 56,6 1,0 

11-20.06. 21,6 51,8 0,7 24,6 51 0,07 

21-30.06. 22,9 59 2,5 23,1 48,3 0,7 

1-10.07. 21,2 59 0,3 20,2 56,2 4,5 

11-20.07. 22,1 75,7 4,3 19,4 59,6 0,1 

21-31.07. 24,8 63,3 0,5 22 65,3 2,6 

1-10.08. 23,5 52,1 0,0 18,4 60,2 0,4 

11-20.08. 23,4 45,8 0,0 20,3 56,4 0,4 

21-31.08. 22,6 36,5 0,0 21,9 46,6 0,0 

1-10.09. 22,2 46,2 1,8 21,7 45,4 0,3 

11-20.09. 18,9 57,3 0,6 15,6 49,8 0,3 

21-30.09. 12,4 72,2 2,2 11,2 61,3 3,2 

1-10.10. 10,3 68,1 0,8 10,3 76,3 9,1 

11-20.10. 12,9 65,4 0,0 13,6 73,5 2,2 
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У 2018 році висока температура відзначена вже в І декаді травня з 

деяким її зниженням із середини місяця до початку червня. Літній період 

був досить спекотним, особливо в липні-серпні. Високі температури 

зареєстровано до середини вересня. Кількість опадів виявилася досить 

низькою й невеликі дощі (2,5–4,3 мм) відзначені в середині травня, 

наприкінці червня і, особливо, у середині липня. У вересні-першій декаді 

жовтня частота (але не кількість) опадів трохи зросла. Відносна вологість 

була середньою, крім середини травня і другої половини липня (табл. 2.1). 

У 2019 р. показники температури в першій половині виявилися 

нижче таких 2018 року, але підвищилися з кінця цього місяця і протягом 

усього червня. Друга половина літа характеризувалася нижчою 

температурою повітря, ніж в 2018 р. але з підвищенням восени. Кількість 

опадів у 2019 р. значно перевищувала таку 2018 року і особливо сильні 

дощі зареєстровано в середині травня (30 мм) і деколи в липні (до 8 мм). 

Серпень був посушливим, але кінець вересня й жовтень характеризувалися 

значними опадами (понад 30 мм). Відносна вологість була вище, ніж у 

2018 р. особливо в травні, наприкінці липня та восени (табл. 2.1). 

 

2.3. Характеристика досліджених міських ділянок 

Дослідження міської колеоптерофауни проводили на окремих 

ділянках, але в типових для міста ценозах у напрямках від околиць до 

центру. За цих обставин враховували низку міських параметрів: щільність 

населення та його вплив на урбоценози; площа ділянок, зайнята будівлями 

й зеленими насадженнями; умови температури та вологості. Показник 

урбанізації оцінювали в балах відповідно до шкали, запропонованої 

В. Чеховським (Czechowski, 1980b), яка заснована на комбінації ряду 

чинників. Перш за все це – демографічні показники (щільність населення і 

його вплив на навколишнє середовище), а також площі забудов, суміжна з 

ділянками обліків, а також площа зелених насаджень і характер їх 
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порушенності); комунікації (щільність наявних автотрас та інтенсивність 

дорожнього руху); забруднення повітря (викиди промислових підприємств 

і енергетики). Дана шкала має п'ять ступенів: ділянки, що не піддаються 

сильному впливу урбанізації ділянки оцінені в 1 бал, а максимально 

порушені – 5 балів. 

Загальна площа міської забудови в Харкові, а також збільшення 

забруднення навколишнього середовища різними викидами, зазвичай 

збільшується до центру міста (район Майдану Незалежності), де сягає 

свого максимуму (переважно за рахунок автомобільного транспорту).  

Парки займають понад 12600 га, з яких приблизно 10 є найбільшими 

(https://kharkov.moygorod.ua/ru/parks). Крім того, місто оперезане лісовими 

масивами, що примикають до кільцевої шосейної дороги, серед яких 

виділяється чималий лісовий масив «Лісопарк». 

Для виявлення ступеня урбанізації були обрані декілька трансект, які 

проходили через відкриті території та лісопаркові біотопи. Вибір напрямку 

трансект був обумовлений гіпотезою оцінювання можливих змін видового 

складу і структури груп герпетобіонтних твердокрилих у трансформованих 

«лучних» та лісопаркових біотопах разом зі збільшенням ступеня 

урбанізації (Czechowski, 1980b). 

На території міста було обрано п'ять стаціонарів (позначених на мапі 

римськими цифрами), на яких регулярно, протягом усього періоду 

дослідження, проводився збір жуків (http://hochy.in.ua/parki-harkova) (рис. 

2.1). Обліки жуків проводили впродовж 2017–2019 рр. на таких 

стаціонарах: 

I. Міський парк «Карпівський сад»;  

II. Ділянки Харківського лісопарку, що примикають до міста;  

III. Центр міста (вул. Пушкінська, території Інституту лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького);  

http://hochy.in.ua/parki-harkova
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Рис. 2.1. Мапа м. Харкова з позначенням стаціонарів і ділянок на яких 

проводили обліки жуків (пояснення в тексті) 

 

IV. Периферійні ділянки міста (територія Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди);  

V. Присадибні ділянки передмість м. Харкова (район Нової 

Олексіївки). 

Стаціонар I (парк «Карпівський сад») – невеликий зелений масив (10 

га), розташований на місці колишніх листяних лісів і плодових садів. 

Відомий завдяки джерелу води. Деревостан зріджений, з незімкнутим 
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пологом. Підлісок відсутній або вкрай зріджений. Підстилка більш-менш 

виражена, трав'яниста рослинність різної густоти й різноманіття, але з 

переважанням злакових рослин. Ґрунт постійно більш-менш зволожений (у 

парку знаходиться Карпівське джерело). Ступінь урбанізації парку – 3. 

Стаціонар ІІ був закладений у Харківському лісопарку (приблизно 

2000 га), розташованому в північно-західній частині міста. Велика частина 

лісопарку є загущеним природним лісом, перерізаним просіками та 

невеликими галявинами. Висота деревостану від 10 до 20 м, полог 

деревостану зімкнутий, бонітет – 4. Підлісок проріджений, трав'яниста 

рослинність сильно збіднена, а ґрунт у верхньому шарі (до 10 см) пухкий, 

нижче – значно ущільнений, а влітку – висушений. Підстилка виражена й 

здебільшого представлена листяним опадом. Ступінь урбанізації – 2. 

Облікові майданчики були закладені на лісових ділянках уздовж 

Білгородського шосе, в районі пам'ятника «Монумент слави». 

Стаціонар ІІІ розташований у центрі міста на вул. Пушкінська 

(територія НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. 

Г.М. Висоцького). Це ботанічна пам'ятка природи місцевого значення 

«Інститутський» площею майже 1 га, представлена декоративними 

газонами з чагарниковими й деревними насадженнями, висота яких сягає 

іноді 15 м, полог дерев – слабо зімкнутий. Підстилка практично відсутня у 

зв'язку з регулярним прибиранням листяного опаду. Ступінь урбанізації – 

2. 

Стаціонар IV включав периферійну територію м. Харкова з 

ділянками ботанічного саду Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди (ХНПУ). На ділянках із природною 

рослинністю культивуються й декоративні рослини. Тут розташовані 

підрости деяких деревних порід: сосен, явору, ясена. Трав'яний покрив 

проріджений, з переважанням представників родин Asteraceae, 

Brassicaceae, Fabaceae, Poaceae. Висота деревостану не більше 5–6 м, його 
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полог проріджений, не зімкнутий. Підстилка добре виражена. Ступінь 

урбанізації – 2. 

Стаціонар V охоплював присадибні ділянки передмість Харкова 

(район Нової Олексіївки). Площа майже прямокутних ділянок становила 

10–12 соток, на яких розташовані будівлі та посаджені різні плодово-ягідні 

культури. Городні рослини представлені стандартним і постійним набором 

культур. Рудеральна та бур’яниста рослинність (гірчак, кульбаба, чистотіл, 

мокрець, подорожник) зріджена і присутня тільки по периметру. Як 

добриво для ґрунту постійно використовують перегній, попіл, компост із 

листя та рослинних відходів. Полив ділянок проводиться регулярно. 

Ступінь урбанізації – 3. 

Крім того, додатково обрано ще низку парків і міських ділянок 

(усього шість, позначених на мапі арабськими цифрами), на яких обліки 

проводилися спорадично, здебільшого для уточнення видового складу 

жуків і деяких кількісних показників колеоптерофауни (рис. 2.1): 

Ділянка 1 – невеликі газони у центрі міста, віддалені від проїжджої 

частини і тротуарів вулиці на відстань приблизно 10–30 м, а також парк 

«Молодіжний». Ґрунт дуже ущільнений та висушений. Поливи не 

проводяться. Трав’яниста рослинність – дуже розріджена, частково 

злакова. Урбанізація – 5 балів. 

Ділянка 2 – газони й невеликі прибудинкові сквери в районі Салтівки 

(вул. Валентинівська та Павлівське шосе), розташовані всередині 

житлових мікрорайонів, на відстані 100–200 м від автомобільних 

магістралей. Деревні насадження зріджені, але полог частіше зімкнутий. 

Ділянка характеризується поєднанням як декоративних, так і плодових 

видів дерев. Вулиці й пішохідні доріжки зазвичай обмежені живими 

огорожами. Трав'яниста рослинність – досить однотипна, частіше злакова, 

на деяких ділянках – рудерального типу. Ґрунт ущільнений і висушений. 

Урбанізація – 4–5 балів. 
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Ділянка 3 – парк «Машинобудівників» (Слобідський район) – один із 

найбільших (100 га) у Харкові. Навколо парку розташовані кілька 

промислових підприємств. Густий деревостан перемежовується з 

розрідженим, а травостій представлений злаковими та лободовими 

рослинами. Урбанізація – 4 бали. 

Ділянка 4 – парк відпочинку «Перемога» (45 га) розташований у 

східній частині міста Харкова (Московський район) та закладений на місці 

колишніх колективних садів. Він обмежений із півночі медцентром, а з 

інших сторін – великими автомагістралями. Деревні насадження 

чергуються з відкритими ділянками. Трав'янистий покрив різноманітний, 

частіше зріджений, переважають рослини родин Asteraceae і Poaceae. 

Урбанізація – 4–5 балів. 

Ділянка 5 – парк «Зелений гай» (150 га), розташований на 

південному сході міста (Індустріальний район). У районі парку є стадіон та 

інші спортивні споруди. Місце активного відпочинку. Деревостан 

проріджений, але його полог майже зімкнутий. Ґрунт дуже ущільнений і 

висушений. Підлісок і травостій відсутні або фрагментарні. Урбанізація – 5 

балів. 

Ділянка 6 – деревні насадження й газони поблизу заводу «Коксохім». 

Ґрунт супіщаний або суглинистий, рослинність переважно представлена 

злаковими та складноцвітими (кульбаби), деревостан зріджений. 

Чагарниковий підлісок місцями виражений. Трав'янистий покрив досить 

розвинений, ґрунт не оголений. Урбанізація – 4 бали. 

Усі паркові урбоценози, за винятком «Лісопарку», являють собою 

штучні деревні насадження. «Лісопарк», хоча і є відносно збереженим 

варіантом типового лісу, частково проріджений вирубками й також 

активно використовується для відпочинку населення, тобто значною мірою 

піддається  антропогенній трансформації. 

Автори, які вивчали міські урбоценози (Клауснитцер, 1990; Trojan, 

Winiarska, 2001), вводять поняття «зелених коридорів», якими пов'язані 
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між собою ділянки з деревною рослинністю в містах. Ці коридори являють 

собою різною мірою озеленені вулиці, невеликі сквери та газони, але 

обліки на них проводили спорадично, у зв'язку з дуже низькою 

чисельністю жуків. До того ж встановлення пасток на цих ділянках було 

неможливим, у зв'язку з високою урбанізацією (особливо щільністю 

населення) і постійним пошкодженням пасток. 
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РОЗДІЛ 3 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Методи збору 

Збір твердокрилих проводили впродовж 2017–2020 рр. з кінця квітня 

до середини жовтня. Основним методом обліків були ґрунтові пастки 

Барбера, що дозволяли достатньою мірою виявити таксономічний склад, 

сезонну динаміку чисельності (активність або динамічну щільність) та 

особливості розподілу герпетобіонтних твердокрилих у різноманітних 

біотопах. Позитивною стороною методу є те, що за невеликий проміжок 

часу можна виловити велику кількість комах, так як пастки функціонують 

протягом усього теплого періоду року. Водночас, існувала низка 

складнощів використання цього методу в міських умовах – збір і 

пошкодження пасток населенням, викльовування потрапивших у них 

комах птахами, висмикування пасток деякими городянами (переважно з 

цікавості), а також тваринами (собаками та птахами). Боротися з цим, 

деякою мірою, дозволяє використання стаканчиків із прозорого пластика 

та маскування пасток.  

У якості ґрунтових пасток використовували полістиролові 

стаканчики, об'ємом 0,25 л, на одну третину заповнені фіксатором – 10% 

розчином оцтової кислоти. Пастки виставляли зазвичай у лінію на відстані 

2–3 м один від одного з розрахунку 10–30 ґрунтових пасток на один 

стаціонар (залежно від розміру ділянки). Вибірку комах проводили з 10–

15-денними інтервалами з кінця квітня до середини жовтня. 

Усього за період досліджень проведено приблизно 600 обліків, 

оброблено понад 40000 пастко-діб, зібрано майже 50000 екземплярів 

жуків. Чисельність жуків вказана в загальноприйнятих одиницях: в 

кількості екземплярів жуків на 1, 10, 100 пасток, відловлених за певний 

проміжок часу – добу, 10 діб, всього за сезон. 
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Додатково в стаціонарах I–V періодично проводили ґрунтові 

розкопки на ділянках площею 0,25 м
2
 (50х50 см). Оскільки основною 

метою досліджень було вивчення дорослих жуків – мешканців герпетобію, 

глибина більшості розкопок не перевищувала 15 см. На кожній ділянці 

брали до чотирьох проб, а інтервал обліків становив 30 днів. Проби 

розташовували, як правило, лінійно з перетином різних за структурою 

ділянок. Усього за період досліджень було відібрано 20 ґрунтових проб. 

Крім вищеописаних, для фауністичних досліджень були застосовані 

й інші методи обліку. Жуків збирали в пастках за допомогою затіняючих 

приманок (скляні пробірки, вкопані в рівень з верхнім краєм ґрунту та 

прикриті зірваною травою), а також реєстрували і збирали під час 

маршрутних екскурсій містом, на більшості зазначених ділянок, особливо 

газонах та тротуарах. Ці дані були враховані для фауністичного вивчення. 

Зібраних твердокрилих в лабораторії викладали на ватяні шари для 

подальшого зберігання, визначення та камеральної обробки.  

Для оцінювання впливу погодних умов (температура, кількість 

опадів) на чисельність і динаміку активності твердокрилих-герпетобіонтів 

нами були використані дані з архівів Гідрометеоцентру м. Харкова (табл. 

2.1; Додаток, табл. 1).  

Щільність ґрунтового шару визначали за допомогою щільноміра Soil 

Compaction фірми Wile. Вимірювання проводили на глибинах 5 і 10 см біля 

кожної пастки не менше 3–4–х разів за сезон. Температуру та відносну 

вологість приґрунтового шару вимірювали термометром і гігрометром 

Indoor Outdoor Thermometer with Hygrometer TA318 в першій половині дня 

біля кожної пастки. Додатково приладом AMTAST AMT-300 визначали pH 

ґрунту. Отримані відомості за основними біотопами міста наведено в 

«Додатку» (Додаток, рис. 1; табл. 1–5). 

Ідентифікацію видів твердокрилих проводили з використанням 

визначальних таблиць (Бей-Биенко, 1965). Достовірність визначень значної 

частини матеріалу підтверджена фахівцями-ентомологами Харківського 
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національного університету імені В.Н. Каразіна: О.М. Дрогваленком 

(Nitidulidae, Erotylidae, Anobiidae, Cleridae, Dasytidae, Cryptophagidae, 

Colydiidae, деякі Histeridae та Dermestidae), к.б.н. О.Г. Шатровським 

(Hydrophilidae), В.В. Тереховою (Eucnemidae) а також співробітниками 

Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України к.б.н. 

О.О. Петренком (Staphylinidae), к.б.н. В.Ю. Назаренком (Curculionoidea), 

к.б.н. Л.С. Чернєй (Tenebrionidae); к.б.н. В.К. Односумом (Mordellidae), 

к.б.н. Є.Е. Перковським (Leiodidae), к.б.н. О.В. Прохоровим (Buprestidae), 

Б.М. Васьком (Scarabaeoidea). Усім колегам автор висловлює свою 

величезну щиру подяку. 

Класифікацію таксонів наведено за каталогами жуків Палеарктики 

(Catalogue…, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015), а в межах 

родів і в тексті – за алфавітом. Відомості з цих робіт використані й під час 

аналізу фауністичних даних щодо новизни регіональних знахідок жуків. 

 

3.2. Методи обробки та аналізу матеріалу 

Для статистичної обробки кількісних показників використовувалися 

пакети прикладних програм. Первинна база твердокрилих і статистичний 

аналіз даних проводили з використанням «MS Excel» та програми «PAST» 

(Hammer et al. 2001). Для оцінювання подібності видового складу жуків 

основних ділянок використовували коефіцієнти видової подібності 

Жаккара й Чекановського-Соренсена, а для показників видового багатства, 

різноманіття та домінування – загальновідомі індекси: Шеннона, Сімпсона, 

Менхініка, Пієлоу, Маргалефа, Бергера-Паркера (Лебедева и др., 2004).  

Величину частоти зустрічальності фонових видів жуків (Палий, 1961) 

вираховували за формулою: 

                                                 Рі = mi/M                                                   (2.1), 
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де mi – число проб, в яких відзначено вид, і М – загальне число проб. 

Показники більше 0,8 характерні для видів з дуже високим, 0,6–0,8 – 

високим, 0,3–0,5 – середнім, а 0,1–0,2 – низьким рівнем зустрічальності.  

Індекс домінування Палія-Ковнацкі (Лебедева и др., 2004) визначали 

за формулою:  

                                             Di = 100 × Рі × Ni/Ns                                     (2.2), 

де Рі – зустрічальність виду; Ni – число особин і-го виду; Ns – загальне число 

особин в біотопі. 

На основі величини вибірки (Палий, 1961), вищої за 2500 екз., за 

рівнем чисельності (зустрічальності) виділено п'ять груп, представлених в 

балах (табл. 4.2): 1 – випадкові види, або субрецеденти (поодинокі особини 

відзначені в окремі роки в кількості від одного до п'яти екземплярів за весь 

період зборів, а їхня частка зазвичай становила менше 0,15%); 2 – рідкісні 

види, або рецеденти (трапляються спорадично в невеликих кількостях, 

0,15–0,65% від загальних зборів); 3 – нечасті види, або субдомінанти 

(неодноразово та постійно трапляються в більшості біотопів, 0,65–2,49% 

загальних зборів); 4 – звичайні види, або домінанти (досить часто 

зареєстровані в більшості стацій, 2,50–9,99% загальних зборів), 5 – масові 

види, або еудомінанти, що трапляються майже в усіх урбоценозах в 

значній кількості (понад 10% загальних зборів).  

У разі менших вибірок, для деяких урбоценозів (наприклад, в 

Лісопарку та окремих парках – Машинобудівників та Зелений гай), де 

загальна кількість виловлених жуків становила 200–2000 екз.) до 

еудомінантів віднесені види, частка яких перевищувала 15% загального 

числа жуків на ділянці, до домінантів – 5,0–14,9%, до субдомінантів – 1,0–

4,9 %, до рідкісних – 0,30–0,99, до випадкових – менше 0,30%.  

Крім того, зважаючи на загальну шкалу чисельності, були виділені 

види, рівень зустрічальності яких виражений як відношення суми балів за 

всіма урбоценозами, де вид був зареєстрований, до загальної кількості по 

місту (табл. 4.2). На цій підставі, до еудомінантів віднесені види, які 
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характеризуються 4,0–5,0; до домінантів – 3,0–3,9; субдомінантів – 1,4–2,9; 

рецедентів – 0,8–1,3; а субрецедентів – 0,1–0.7 балами. Перші три групи 

(незалежно від величини вибірки) розглянуті в роботі як фонові види того 

чи іншого урбоценозу, яким і було приділено основну увагу під час 

проведення аналізу таксономічної та екологічної структури жуків.  

Для кількісної характеристики колеоптерофауни міських газонів і 

скверів, що піддаються сильному навантаженню через витоптування, 

показники чисельності жуків наведено частково (у зв’язку зі 

спорадичністю обліків та їхньою низькою чисельністю), але обговорені в 

тексті роботи. 

Треба зазначити, що представлені в роботі кількісні дані достатньою 

мірою відображають рівень загальної чисельності фонових видів за весь 

період досліджень з урахуванням більшості урбоценозів.  

Закономірності зміни сезонної динаміки чисельності жуків вивчали 

протягом усіх років досліджень. Для вирівнювання показників динамічної 

щільності жуків упродовж сезону, застосовували спосіб простої ковзної 

середньої (Плохинский, 1961).  

Стать жуків визначали через розкриття генітальних сегментів, а 

також додатково за низкою загальних морфологічних ознак. За такої умови 

для аналізу брали (за можливістю) не менше 100 екз. кожного виду, усього 

досліджено 5000 екземплярів. Статевий індекс обчислювали як відношення 

самиць до загальної кількості жуків  у пробі (Пучков, 1989).  

Для визначення просторового розподілу жуків використовували 

індекс агрегованості Лексиса – формула, де λ виражений через середнє 

квадратичне відхилення (Ϭ) і квадратний корінь середньої чисельності (M) 

(Лебедева и др., 2004; Чернов, 2008):  

                                          λ = Ϭ/√M                                               (2.3); 

Величина цього індексу залежить від щільності особин у скупченнях 

і числа цих скупчень. Значення λ, близькі до нуля, відображають 

рівномірний розподіл особин на обліковому майданчику, а у разі 
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випадкового розподілу λ близькі до одиниці. Величина більше одиниці 

показує зростання агрегованості. Під час аналізу герпетобіонтних комах 

індекс агрегованості зазвичай коливався між одиницею і п'ятьма, рідко 

вище, коли рівень скупчень був дуже високим. На основі отриманих даних, 

низькій агрегованості відповідало значення – 1,1 ≤ λ ≤ 1,5; середній – 1,5 < 

λ ≤ 2,5; високій – 2,5 < λ ≤ 3,5; дуже високій – 3,5 < λ.  Максимальні рівні 

агрегованості видів, як правило, виявлялися у разі середніх і високих 

значень щільності особин на тій чи іншій ділянці. У разі низької щільності 

популяції розподіл особин наближався до випадкового, і тільки у разі 

перенаселення виду в біотопі можливий розподіл близький до 

рівномірного (Чернов, 2008).  

Вплив щільності ґрунту, температури і вологості, отримані дані 

щодо кількісної характеристики герпетобіонтних жуків оброблялися за 

допомогою кореляційного аналізу (Лакин, 1980) та комп’ютерних програм 

Microsoft Excel та Past 3.  

Екологічна характеристика представлена на основі власних і 

літературних даних (Пучков, 2018) за трьома критеріями: біотопічна 

привроченість, гігропреферендум, трофічна спеціалізація. Для видів, 

зазначених у м. Харкові раніше, але не виявлених у власних зборах, 

наведено посилання на відповідне літературне джерело.  
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РОЗДІЛ 4 

ФАУНІСТИЧНИЙ ОГЛЯД ТВЕРДОКРИЛИХ ПІДРЯДУ 

POLYPHAGA 

 

Представники підряду Polyphaga, виявлені в герпетобії урбоценозів 

м. Харкова, є домінуючою групою як серед усієї ентомофауни, так і в 

межах ряду Coleoptera. За даними ґрунтових пасток вони становили 90%, 

а на пробних майданчиках при розкопках – близько половини всіх 

зареєстрованих комах.  

 

4.1. Видовий склад та загальна кількісна характеристика 

За результатами наших досліджень і обробкою літературних даних, 

на теперішній час у м. Харків зареєстровано 318 видів жуків підряду 

Polyphaga із 43 родин (табл. 4.1, 4.2). З них 260 видів (представники понад 

30 родин) уперше знайдені в м. Харків. У попередніх роботах 

(Dekhtyareva, 2002, 2004; Пучков та інш., 2016), для урбоценозів м. 

Харкова було зафіксовано від 50 до 70 видів із восьми родин підряду 

Polyphaga, але у публікаціях першого автора повний таксономічний склад 

та чисельність жуків не надані. 

До фонових видів міста належить 51 вид (близько 15% видового 

складу) із 15 родин. Залежно від біотопу еудомінанти були представлені 

чотирма–п’ятьма видами, до домінантів віднесені 21–24 види, а решта 

(половина фонових видів) зареєстровані як субдомінанти, причому 

зазвичай тільки в одному з біотопів. Приблизно 85% усіх зазначених видів 

підряду виявилися рідкісними або випадковими. 

У межах підряду Polyphaga за кількістю видів (53–66) і чисельністю 

переважали довгоносики (Curculionidae) та стафілініди (Staphylinidae) – у 

різних урбоценозах їхня частка становила від 30 до 50% від усіх 

зареєстрованих жуків підряду відповідно (табл. 4.1, 4.2, 4.4). Кількісно 
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домінували чорниші (Tenebrionidae), мертвоїди (Silphidae) та шкіроїди 

(Dermestidae). Серед цих родин зареєстровано від 4 до 10 видів, 

чисельність яких у середньому складала 2,5–15,0% всіх твердокрилих. За 

видовим багатством (від 11 до 38 видів) переважали пластинчастовусі 

(Scarabaeidae), блискітники (Nitidulidae), листоїди (Chrysomelidae), сонечка 

(Coccinellidae), ковалики (Elateridae) та карапузики (Histeridae), хоча 

кількісна частка кожного з них не перевищувала 1,5% усіх зібраних жуків. 

Спорадично, як субдомінанти, зареєстровані лейодіди (Leiodidae), рогачі 

(Lucanidae) та м'якотілки (Cantharidae), але таксономічно вони були 

представлені 2–4 видами, кількісна частка яких становила всього 0,10–

0,62% в залежності від біотопу. Решта твердокрилих віднесена до 

рецедентів або випадкових елементів (субрецедентів) у герпетобії 

урбоценозів м. Харкова. Представлений нижче фауністичний огляд родин 

жуків наведено згідно з їхньою чисельністю в урбоценозах (табл. 4.1, 4.2). 

Таблиця 4.1 

Родини твердокрилих підряду Polyphaga, зареєстрованих у герпетобії 

урбоценозів м. Харкова (порядок розташування родин пропонований за 

їхньою загальною кількісною часткою за весь період обліків) 

 

Родина Кількість 

видів  

Кількість 

фонових видів 

Загальна кількісна 

частка родини (%) 

1 2 3 4 

Staphylinidae  66 17 34.86 

Curculionidae  53 10 38.33 

Tenebrionidae  13 2 15.02 

Silphidae 7 3 2.63 

Dermestidae 10 1 2.52 

Nitidulidae 11 1 1.50 

Chrysomelidae 16 1 1.21 

Elateridae 19 3 0.64 

Leiodidae 2 1 0.62 

Scarabaeidae 33 5 0.36 

Coccinellidae 13 2 0.33 
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Продовження таблиці 4.1   

1 2 3 4 

Histeridae 13 1 0.15 

Lucanidae 3 2 0.12 

Cantharidae 3 1 0.10 

Cerambycidae 4 1 0.09 

Byrrhidae 4 – 0.07 

Hydrophilidae 7 – 0.04 

Anthicidae 4 – 0.04 

Anobiidae  4 – 0,04 

Buprestidae 4 – 0,04 

Cryptophagidae 3 – 0.04 

Troxidae 1 – 0.04 

Brentidae (=Apionidae) 4 – 0.03 

Mordellidae 2 – 0.02 

Anthribidae 2 – 0.02 

Byturidae 2 – 0.02 

Malachiidae 2 – 0.02 

Cleridae 1 – 0.02 

Silvanidae 1 – 0.02 

Zopheridae (=Erotylidae) 1  0.02 

Lathridiidae 1 – 0.02 

Phalacridae 2 – 0.01 

Attelabidae 2 – 0.01 

Colydiidae 1 – 0,01 

Throscidae 1 – 0.01 

Dasytidae 1 – 0.01 

Geotrupidae 1 – 0,01 

Eucnemidae 1 – 0.01 

Eucinetidae 1 – 0.01 

Lyctidae 1 – 0.01 

Scraptiidae 1 – 0,01 

Scirtidae 1 – 0,01 

Melandridae 1 – 001 

Усього видів 318 51 100.00 

 

Cтафілініди (Staphilinidae) виявилися однією з еудомінантних груп 

герпетобія урбоценозів. Наявні праці щодо стафілінід, зареєстрованих в 
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містах України, нечисленні і поверхнево торкаються певних фауністичних 

аспектів у деяких мегаполісах – Києві, Дніпрі та Харкові (Дехтярева, 2002, 

2004; Nazarenko, Petrenko, 2007; Фали, Глотов, 2012). Власні дослідження 

дозволили значно розширити ці відомості як для Харкова, так і інших міст, 

особливо в порівняльному аспекті (Komaromi et al., 2018, Пучков и др., 

2018; Putchkov et al., 2020.). Так, за обліками герпетобіонтних жуків у 

2017–2018 рр. у м. Харкові, у таксономічному відношенні вони 

поступалися лише турунам (Carabidae) та довгоносикам (Curculionidae) 

(Komaromi et al., 2018), однак з урахуванням даних 2019 року – тільки 

карабідам. За чисельністю особин також відзначено подібну тенденцію – 

частка стафілінід становила від 20 до 25% загальної чисельності жуків 

герпетобія (проти 30–35% у довгоносиків та 12–20% у турунів). 

Усього виявлено 66 видів стафілінід із 37 родів, які складали 35% (у 

окремі роки цей показник сягав 60%) загальної кількості зібраних 

твердокрилих. Більше третини з них (17 видів із 15 родів) були фоновими 

(табл. 4.1–4.3; Додаток, табл. 6). До еудомінантів віднесено тільки два види 

– Staphylinus caesareus і Drusilla canaliculata, а решта зареєстровані як 

субдомінантні види. Як рідкісні, визначено 12 видів – Aleochara laevigata 

Gyllenhal, 1810, A. bipustulata Linnaeus, 1760, Atheta sp., Leptiphius 

flavocinctus Hochhuth, 1849, Ocypus picipennis Fabricius, 1781, Omalium sp., 

Philonthus carbonarius Gravenhorst, 1802, Philonthus lepidus Gravenhorst, 

1802, Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758, Stenus clavicornis Scopoli, 

1763, Tachyporus hypnorum Fabricius, 1775 і Paederus fuscipes Curtis, 1826. 

Поодиноко зустрічалися – Anotylus inustus Graven, 1806, A. rugifrons 

Hochhuth, 1849, A. rugosus Fabricius, 1775, A. sculpturatus Gravenhorst, 1806, 

Astenus procerus Gravenhorst, 1806, Astrapaeus ulmi Rossi, 1790, Bledius 

furcatus Olivier, 1811*, Bledius tricornis Herbst, 1784, Emus hirtus Linnaeus, 

1758, Gauropterus fulgidus Fabricius, 1787, Gyrohypnus sp., Heterothops sp., 

Ichnosoma sp., Lathrobium brunnipes Fabricius, 1792, Mycetophorus sp., 

Ontholestes murinus Linnaeus, 1758, Othius punctulatus Goeze, 1777, Oxypoda 
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sp., Paederus littoralis Gravenhorst, 1802, Philonthus cognatus Stephens, 1832, 

Ph. politus Linnaeus, 1758, Ph. spinipes Sharp, 1874, Ph. succicola Thomson, 

1860, Plathystethus sp., Quedius fulgidus Fabricius, 1793, Sepedophilus 

testaceus Fabricius, 1793, Stenus sp., Sunius melanocephalus Fabricius 1793, 

Tachyporus scitulus Erichson, 1839, Tachyporus solutus Erichson, 1839, 

Tasgius sp., Xantholinus tricolor Fabricius, 1787. Частина видів родини ще не 

ідентифікована (особливо представники підродини Aleocharinae), але слід 

очікувати, що з урахуванням подальшої роботи, різноманіття родини може 

збільшитися мінімум до 75 видів. 

Надродині довгоносикових жуків – Curculinoidea в міських умовах 

присвячені поодинокі роботи, які стосуються фауністичних особливостей 

надродини в окремих містах України (Петренко, Назаренко, 2007). Сучасні 

публікації щодо Curculinoidea Харкова значно розширили відомості про 

видовий склад, екологічні характеристики та особливості просторово-

часової структури довгоносиків в урбоценозах (Komaromi et al., 2018, 2019; 

Nazarenko et al., 2018, 2020). 

Надродина представлена чотирма родинами, з яких найбільшим 

видовим багатством характеризується Curculionidae (53 види із 35 родів). 

Поодинокі представники Anthribidae (Anthribus nebulosus Forster, 1770, 

Dissoleucas niveirostris Fabricius, 1798), Attelabidae (Rhynchites sp.) та 

Brentidae (Apion rubiginosum Grill, 1893, Cyanapion columbinum Germar, 

1817, Protapion apricans Herbst, 1797, Stenopterapion meliloti W. Kirby, 

1808) зареєстровані виключно як субрецеденти (Додаток, табл. 9). 

Довгоносики (Curculionidae) за видовим складом трохи поступалися 

лише турунам і стафілінідам, але кількісно вони виявилися однією з 

найчисленніших груп жуків (табл. 4.1, 4.2). У кількісному відношенні (за 

даними ґрунтових пасток), у середньому, частка Curculionoidea складала 

31,5%, проте залежно від ділянки вона могла коливатися в межах від 

трьох–п'яти до 74%. На пробних майданчиках під час розбирання 

підстилки довгоносикові жуки становили приблизно 20–40% усіх 
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Polyphaga. До фонових віднесено всього 10 видів (понад 95% усіх 

врахованих Curculionidae), причому кількість еудомінантів на окремих 

ділянках становила два‒три види: Exomias pellucidus і спорадично 

Otiorrhynchus raucus та O. ovatus (табл. 4.2), а решта відзначені як 

домінанти або (частіше) субдомінанти (Додаток, табл. 9). 

Як рецеденти (рідкісні) зареєстровані 10 видів довгоносиків – 

Curculio glandium Marsham, 1802*
1
, Curculio rubidus Gyllenhal, 1836, 

Glocianus punctiger C.Sahlberg, 1835, Otiorrhynchus albidus Stierlin, 1861, 

Otiorrhynchus smreczynskii Cmoluch, 1968, Scolytus mali Bechstein, 1805, 

Sitona inops Gyllenhal, 1832, Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777), 

Trachodes parallelus Seidlitz, 1868, Tropiphorus micans Boheman, 1842. 

Решта видів – Anthonomus rectirostris Linnaeus, 1758, Attactagenus albinus 

Boheman, 1833, Aulacobaris lepidii Germar, 1824, Baris artemisiae Panzer, 

1794* Bradybatus kellneri Bach, 1854*, Ceutorhynchus erysimi Fabricius, 

1787, Cyphocleonus dealbatus Bach, 1854, Dorytomus longimanus Forster, 

1771*, Dorytomus schoenherri Faust, 1882*, D. suratus Gyllenhal, 1836*, 

Foucartia squamulata Herbst, 1795, Hexarthrum exiguum Boheman, 1838*, 

Hypera postica Gyllenhal., 1813, Hypera transsylvanica Petri, 1901, Ips 

sexdentatus Börner, 1767, Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835, Liophloeus 

tessulatus Müller, 1776, Lixus subtilis Boheman, 1835, Mecaspis alternans 

Herbst, 1795, Melicius cylindrus Boheman, 1838*, Nedyus quadrimaculatus 

Linnaeus, 1758, Orchestes alni Linnaeus, 1758*, O. hortorum Fabricius, 1792*, 

Polydrusus inustus Germar, 1824, Pseudocleonus cinereus Schrank, 1781, 

Sitona callosus Gyllenhal, 1834, S. longulus Gyllenhal, 1834, Sitona hispidulus 

Fabricius, 1777, Sitona humeralis Stephens, 1831, S. waterhousei Walton, 1846, 

Sitophilus granarius Linnaeus, 1875, S. oryzae Linnaeus, 1763, Trachyphloeus 

alternans Gyllenhal, 1834, Trachodes hispidus Linnaeus, 1758, Tychius 

medicaginis C. Brisout, 1863 зареєстровані як випадкові. До того ж види 

                                         
1
  – вид не був зазначений для України в останніх каталогах жуків Палеарктики;  
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Curculio rubidus, Otiorrhynchus albidus та Tropiphorus micans вперше 

виявлені у лівобережній частині Лісостепу України 

 

Таблиця 4.2 

Еколого-фауністичний огляд та зустрічальність фонових видів 

твердокрилих в герпетобії урбоценозів м. Харкова 

 

Видовий склад 

Екологічна 

характеристика 

видів 

Зустрічальність в урбоценозах 

(усереднена за 2017‒2019) 

За 

біото-

пом 

За 

воло-

гістю 

За 

жив-

лен-

ням 

Пар-

ки 

Лісо-

парк 

Насад

ження 

пери-

ферії 

Насад

ження 

центру 

Сади-

би 

Серед

ній 

бал по 

місту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Staphylinidae -стафілініди  

Anotylus insecatus 

Gravenhorst, 1806 

 пт мзф зф 2 2 3 4 3 2.8 

Drusilla canaliculata 

Fabricius, 1787 

 лч  мгф зсф 4 3 5 5 3 4.0 

Gabrius osseticus 

Kolenati, 1846 

 пт  мзф зф 2 2 3 3 – 2.0 

Gabronthus thermarum 

Aubé, 1850 

 лч  мзф зф 2 – 3 2 – 1.6 

Ocypus brunnipes 

Fabricius, 1781 

 пт  мзф зф 2 3 2 1 1 1.8 

O. nitens Schrank, 1781  пт  мзф зф 2 3 4 2 3 2.8 

Olophrum assimile 

Paykull, 1800 

 пт  мгф зфф 2 3 2 2 1 2.0 

Omalium rivulare 

Paykull, 1789 

 пт  гмф зфф 3 2 3 2 – 2.0 

Philonthus decorus 

Gravenhorst, 1802 

 лс  мзф зф 3 3 1 1 2 2.0 

Platydracus 

stercorarius Olivier, 

1795 

 пт  мзф зф 3 2 1 2 1 1.8 

Rugilus subtilis 

Erichson, 1840 

пт  мзф зф 2 3 2 3 1 2.2 

Staphylinus caesareus 

Cederhjem 1798 

 лс  мгф зф 5 5 2 – 3 3.0 
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Продовження таблиці 4.2  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tachyporus nitidulus 

Fabricius 1781 

 лс  мгф зф 3 – 2 2 зф 1.8 

Tasgius melanarius 

Heer, 1839 

 пт  мгф зф 2 2 2 1 1 1.6 

Xantholinus longiventris 

Heer, 1839 

 лс  мгф зф 4 2 2 2 2 2.4 

Zyras funestus 

Gravenhorst, 1806 

 лч  мзф зф 2 2 3 3 1 2.2 

Z. lugens Gravenhorst, 

1802 

 лс мзф зф 3 2 2 2 2 2.2 

Curculionidae – довгоносики 

Dorytomus longimanus 

Forster, 1771 

прб  мзф фф 1 – – 3 2 1.1 

Exomias pellucidus 

Bohemann, 1834 

пт  мкф фф 5 5 5 5 3 4.6 

Otiorrhynchus brunneus 

Krynicki, 1834 

 лч-ст  кмф  фф – – 3 4 – 1.4 

O, fullo Schrank, 1781 лс  мзф  фф 2 – 2 3 – 1.4 

O, ovatus Linnaeus, 

1758 

пт  мзф  фф – 2 2 4 3 2.2 

O, raucus Fabricius, 

1776 

пт  мзф  фф 5 4 4 4 4 4.2 

O, velutinus Germar, 

1824 

 лч-ст  кмф  фф – 4 2 2 – 1.6 

Sciaphobus squalidus 

Gyllenhal, 1834 

лс  мгф  фф – 1 2 2 4 1.8 

Urometopus nemorum 

L, Arnoldi, 1965 

пт мгф  фф 2 1 – 3 – 1.2 

Scarabaeidae – пластинчастовусі  

Aphodius fimetarius 

Linnaeus, 1758 

 лч мзф  сф  3 3 – –  3  1.8 

Onthophagus coenobita 

Herbst, 1783 

пт мзф сф  2 2 – 1  2  1.4 

O. ovatus Linnaeus, 

1758 

 пт мзф сф  2 – 3 2  3  2.0 

Pleurophorus caesus 

Creutzer, 1796 

пт мзф фф 1 – 2 2 3 1.6 
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Продовження таблиці 4.2  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valgus hemipterus 

Linnaeus, 1758 

лс мзф фф 3 2 1 – 2 1.4 

Chrysomelidae – листоїди  

Phyllotreta striolata 

Illiger, 1803  

лч мзф фф  3 2  3 2  2  2.4 

Elateridae – ковалики 

Athous jejunus 

Kiesenwetter, 1858 

лч мзф фф  3 – – 2 –  1.2 

Prosternon tesselatum 

Linnaeus, 1758 

лч мзф фф  2 3 – – 2 1.4 

Agrypnus murinus 

Linnaeus, 1758  

лс мзф зфф  3 – – 2 – 1.2 

Tenebrionidae – чорниші 

Crypticus quisquilis 

Linnaeus, 1758 

лч-ст мкф фсф 3 – 3 5  4 3.0 

Opatrum sabulosum 

Linnaeus, 1758 

пт мкф фф 4 – 3 4 2 2.8 

Nitidulidae – блискітники 

Omosita colon 

Linnaeus, 1758  

 пт  мзф  сф 3 1 2 2 2 2.0 

Histeridae – карапузики 

Margarinotus 

purpurascens Herbst, 

1792 

лч  мзф зф  3 2 – 1  2  1.6 

Coccinellidae – сонечкові  

Propylea 

quatordecimpunctata 

Linnaeus, 1758 

пт  мзф зф  3 1  2 3  3  2.4 

Coccinella semipunctata 

Linnaeus, 1758 

пт  мзф зф  4 – 3 2  3  2.4 

Dermestidae – шкіроїди  

Dermestes laniarius 

Illiger, 1801 

пт  мкф сф  3 3  3 2  3  2.8 

Silphidae – мертвоїди 

Phosphuga аtrata 

Linnaeus, 1758 

лс  мзф зфф  3 3 – –  –  1.2 

Silpha carinata Herbst, 

1783 

лс  мзф зсф  3 3 – –  –  1.2 
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Продовження таблиці 4.2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S, obscura Linnaeus, 

1758 

пт  мзф зсф 4 3 – 2 2 2.2 

Lucanidae – рогачі 

Dorcus 

parallelopipedus 

Linnaeus, 1758 

лс  мзф сф  3 3 – – 3  1.8 

Platycerus caraboides 

Linnaeus, 1758 

лс  мзф сф 2 3 – – – 1.0 

Cantharidae – м’якотілки 

C, livida Linnaeus, 1758 лч  мзф зф  3 –  2 2  2  1.8 

Leiodidae – лейодіди 

Pteromaphagus sp, лч  мзф сф – 2  3 1  3  1.8 

Примітки.  

Зустрічальність видів в окремих урбоценозах за п’ятибальною шкалою  

(пояснення рівнів зустрічальності надані в розділі «Матеріал та методика»): 0 – вид 

відсутній у зборах; 1 – випадковий вид; 2 – рідкісний вид (рецедент); 3 – вид-

субдомінант; 4 – звичайний вид (домінант); 5 – масовий вид (еудомінант). 1.0–4.2 – 

різні середні рівні чисельності всього в урбоценозі. 

Біотопічна привроченість: пт – політопний; лч – лучний; лс – лісовий; лч-ст – 

лучно-степовий; прб – прибережний;  

Гігропреферендум: мгф – мезогігрофіл; мзф – мезофіл; мкф – мезоксерофіл;  

кмф – ксеромезофіл.  

Трофічна спеціалізація: зф – зоофаг; зсф – зоосапрофаг; фзф – фітозоофаг; фф – 

фітофаг; сф – сапрофаг; фсф – фітосапрофаг. 

 

До однієї з домінантних груп герпетобія відносяться жуки-чорниші 

(Tenebrionidae), які у наших зборах становили в середньому не менше 15% 

зібраних твердокрилих (Комаромі, 2019). Однак, на певних ділянках їхня 

частка могла сягати 60% (Ботанічний сад ХНПУ, 2018) або знижуватися до 

1–2% (насадження центру та парки). Визначено 13 видів із 7 родів, серед 

яких до масових віднесено тільки два – Crypticus quisquilis Linnaeus, 1758 

та Opatrum sabulosum, які зустрічалися майже в усіх урбоценозах міста 

(крім Лісопарку) (табл. 4.2), а їхня загальна частка в межах родини 

кількісно сягала 95% (відповідно по видах – 58,3 та 37,2%). Рецедентами є 

Nalassus brevicollis Krynitzy, 1832 і Gonocephalum granulatum Fabricius, 

1792, а решта видів (Alphitophagus bifasciatus Say, 1823, Blaps lethifera 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Platycerus
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Marsham, 1802, Diaperis boleti Linnaeus, 1758, Lagria hirta Linnaeus, 1758, 

Melanimon tibialis Fabricius, 1781, Odocnemis perplexus Ménétriés, 1849, 

Scaphidema metallicum Fabricius, 1792, Tenebrio molitor Linnaeus, 1758, 

Uloma culingris Linnaeus, 1758) зареєстровані як випадкові (Додаток, табл. 

10).  

Серед сільфоїдної групи жуків звичайними були деякі мертвоїди 

(Silphidae) та лейодіди (Leiodidae), предcтавлені сімома і двома видами 

відповідно. Домінантом був тільки Silpha obscura, а два види (Phosphuga 

atrata, Silpha carinata) віднесено до субдомінантів, як і один вид лейодід 

роду Pteromaphagus (табл. 4.1; 4.2). Як рецеденти зареєстровані мертвоїди 

Dendroxena quadrimaculata Scopoli, 1771, Nicrophorus vespilloides Herbst, 

1783 і Thanatophilus rugosus Linnaeus, 1758, а поодиноко відзначені – Silpha 

tristis Illiger, 1798 (Silphidae) та Sciodrepoides sp. (Leiodidae). 

Шкіроїди (Dermestidae) представлені 10 видами, з яких тільки 

Dermestes laniarius був домінантом у більшості урбоценозів м. Харкова 

(табл. 4.1). У середньому він становив 2,2% загальної чисельності жуків, 

але на деяких ділянках його частка могла сягати 4–8%. Поодиноко 

зареєстровані види Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973, A. brunneus 

Falderman, 1835 і Attagenus sp., а Attagenus unicolor Brahm, 1790, Anthrenus 

pimpinellae Fabricius, 1775, A. museorum Linnaeus, 1758, A. polonicus 

Mroczkowski, 1951, Dermestes undulatus Brahm, 1790 та D. lardarius 

Linnaeus, 1758 відзначені як випадкові. До того ж, види Attagenus smirnovi, 

A. brunneus та Dermestes undulatus, не були зазначені для України в 

останньому каталозі жуків Палеарктики (Catalogue…, 2006). 

Загальна частка Nitidulidae в урбоценозах Харкова в середньому 

становила близько 1% всіх зареєстрованих у герпетобії жуків (Комаромі, 

Гаркуша, 2019). Усього в урбоценозах зафіксовано 11 видів із 4 родів. 

Спорадичним субдомінантом в деяких урбоценозах був один вид – Omosita 

colon (табл. 4.2). Як рідкісні відзначені  Omosita discoidea Fabricius, 1775, 

Epurea melanocephala Marsham, 1802, Epurea melina Erichson, 1843. Види 
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Epurea argus Reitter, 1894, Glischochilus quadripunctatus Linnaeus, 1758, G. 

grandis Tournier, 1872, Melighetes aeneus Fabricius, 1775, M. denticulatus 

Heer, 1841, M. hoffmanni Reitter, 1871 та Omosita japonica Reitter, 1874 

віднесені до випадкових. Інвазійний вид О. japonica вперше знайдений в 

Україні. 

Дані щодо вивчення надродини Scarabaeoidea в урбоценозах вкрай 

нечисленні, навіть на фауністичному рівні. Уривчасті відомості щодо 

окремих видів пластинчастовусих жуків (наприклад, Amphimellon solstitiale 

Linnaeus, 1758, Oryctes nasicornis Linnaeus, 1758) наведено для деяких міст 

Середньої Європи (Kubicka, 1981; Klausnitzer, 1981, 1983; Клауснитцер, 

1990). Не набагато ширші фауністичні дослідження цих жуків у герпетобії 

проведено в урбоценозах мм. Мінськ і Гомель (Білорусь) (Молодова, 1991; 

Молодова, Ряхова, 1993; Галиновский, 2006; Галиновский, Шауро, 2007).  

У межах надродини на території м. Харкова, виявлено 38 видів із 

чотирьох родин, серед яких Scarabaeidae, залежно від урбоценозу, за 

видовим багатством (33 види із 16 родів) є одним із домінантних або 

субдомінантних (Пучков и др., 2018). Жуки-рогачі (Lucanidae) 

представлені трьома, а родини гнойовиків (Geotrupidae) та троксів 

(Troxidae) – одним видом кожна (табл. 4.1; 4.2; 4.4). До звичайних 

віднесено шість видів (два із родини Lucanidae і чотири – Scarabaeidae), 

загальна частка яких серед усіх твердокрилих виявилася невисокою (0,6–

1,4% чисельності всіх жуків). Як рідкісні, в більшості урбоценозів, 

зареєстровані лише сім видів Scarabaeidae – Amphimellon solstitiale 

Linnaeus, 1758, Aphodius melanostictus W. Schmidt, 1840, A. sticticus Panzer, 

1798, 1772, Maladera holosericea Scopoli, 1772, Melolontha melolontha 

Linnaeus, 1758, Rhizotrogus aestivus A. Olivier, 1789. Більшість 

представників надродини відзначені як субрецеденти – Anoplotrupes 

stercorosus Scriba, 1791 (Geotrupidae), Trox hispidus Pontoppidan, 1763 

(Troxidae) і Anomala dubia Scopoli, 1763, Anoxia pilosa Fabricius, 1792, 

Aphodius coenosus Panzer, 1798, A. distinctus O. Müller, 1776 (Scarabaeidae), 
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A. erraticus Linnaeus, 1758, A. granarius Linnaeus, 1767, A. lugens Creutzer, 

1799, A. luridus Fabricius, 1775, A. prоdromus Brahm, 1790, A. punctipennis 

Erichson, 1848, A. quadriguttatus Herbst, 1783, A. subterraneus Linnaeus, 

1758, Holochelus aenuictialis Herbst, 1790, Omaloplia ruricola Fabricius, 

1775*, Onthophagus nuchicornis Linnaeus, 1758, O. verticicornis Laicharting, 

1781, O. vitulus Fabricius, 1776, Oxyomus silvestris Scopoli, 1763, Oryctes 

nasicornis Linnaeus, 1758, Oxythyrea funesta Poda, 1761, Protaetia metallica 

Herbst, 1782, Serica brunnea Linnaeus 1758, Tropinota hirta Poda, 1761 

(Scarabaeidae) та Lucanus cervus Linnaeus, 1758 (Lucanidae).  

Надродина Chrysomeloidea представлена двома родинами – 

листоїдами та вусачами (табл. 4.1; 4.2). Серед вусачів (Cerambycidae) 

визначено 4 види, з яких Dorcadion holosericeum на деяких малопорушених 

ділянках зареєстрований як субдомінант, а три види (Prionus coriarius 

Fabricius, 1792, Dinoptera collaris Linnaeus, 1758, Leiopus femoratus 

Fairmaire, 1859) зустрічалися поодиноко. Листоїди (Chrysomelidae) за 

видовою представленістю (близько 20 видів із 9 родів) були в п'ятірці 

таксономічно найбагатших родин. Однак, кількісно їхня сукупна частка не 

перевищувала 1,5% зібраних у герпетобії твердокрилих. До субдомінантів 

віднесено один вид (табл. 4.2), а п’ять рецедентів були представлені 

Aphtona euphorbia Schrank, 1781, Cassida nebulosa Linnaeus, 1758, 

Chaetocnema conncina Marsham, 1802, Phyllothreta vittula L. Redtenbacher, 

1849, Ph. atra Fabricius, 1775. Поодиноко відзначені – Altica impressicollis 

Reiche, 1862, Cassida flaveola Thunberg, 1794, C. vibex Linnaeus, 1767,  

C. viridis Linnaeus, 1758, Chaetocnema hortensis Geoffrey, 1785, Galeruca 

tanaceti Linnaeus, 1758, Longitarsis sp., Neocrepitodera ferruginea Scopoli, 

1763, Phyllotreta armoraceae Koch, 1803, і деякі інші представники 

земляних блішок із родів Phyllotreta, Psylloides, Chaetocnema (наразі не 

ідентифіковані до виду).  

Серед коваликів (Elateridae) зареєстровано 19 видів із 13 родів, але 

їхня загальна кількісна частка виявилася невеликою. У середньому 
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чисельність Elateridae в урбоценозах Харкова становила приблизно 0,8% 

усіх зареєстрованих у герпетобії жуків і тільки в деяких біотопах вона 

зростала до 0,1–7,6% (Комаромі, 2019). Спорадичними субдомінантами на 

окремих ділянках були Athous jejunus, Agrypnus murinus і Prosternon 

tesselatum (табл. 4.2). Як рецеденти відзначені Agriotes pilosellus Schönherr, 

1817, A. sputator Linnaeus, 1758, Drasterius bimaculatus P. Rossi, 1790, 

Hemicrepidius hirtus Herbst, 1784, Melanotus punctatolineatus Cartier, 1874 і 

Selatosomus latus Fabricius, 1801. Випадковими видами виявилися 

Aelosomus rossi Germar, 1844, Agriotes lineatus Linnaeus, 1767, Ampedus 

elongatus Fabricius, 1787, A. praestus Fabricius, 1792, А. sanguinolentus 

Schrank, 1776, Anostirus globicollis Germar, 1843, Athous haemorrhoidalis 

Fabricius, 1801, A. bicolor Goeze, 1777, Cardiophorus vestigialis Erichson, 

1840 і Elater sanguinolentus Schrank, 1776. 

Жуки-сонечка (Coccinellidae) таксономічно виявилися досить 

багатими (13 видів із 11 родів), але рівень їхньої чисельності серед жуків 

герпетобія не перевищував 0,4% (хоча на окремих ділянках частка 

кокцінелід могла становити 1,0–1,5%). До субдомінантів віднесено два 

широко поширених види – Coccinella semipunctata та Propylea 

quatordecimipunctata (табл. 4.2), а Coccinula quatordecimpustulata Linnaeus, 

1758, Adalia bipunctata Linnaeus, 1758, Harmonia axyridis Pallas, 1771 і 

Scymnus frontalis Fabricius, 1787 віднесені до рецедентів. Види Nephus 

redtenbacheri Mulsant, 1846, Oenopia conglobata Linnaeus, 1758, Phyllobora 

vigintiduopunctаtа Linnaeus, 1758, Scymnus rubromaculatus Goeze, 1777, S. 

interruptus Goeze, 1777, Scymniscus horioni Fürsch, 1965 і Vibidia 

duodecimguttata Poda, 1761 зареєстровані як випадкові (субрецеденти), з 

яких Scymniscus horioni не був вказаний для України в каталозі жуків 

Палеарктики (Catalogue…, 2007).  

Деякі відомості про Histeridae урбанізованих територій є тільки для 

окремих міст Білорусі (Александрович, Тишечкин, 1991; Галиновский, 

Шауро, 2007; Молодова, 1991; Молодова, Ряхова, 1993), а для міст України 
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дані щодо жуків-карапузиків наведені тільки для Харкова (Пучков, 

Комаромі, 2018). Чисельність Histeridae серед твердокрилих герпетобія 

була невеликою і становила 0,1–0,4% загальної кількості жуків підряду (в 

середньому 0,15%), хоча в деяких випадках могла сягати 0,5–1,0%. 

Усього в урбоценозах м. Харкова зареєстровано 13 видів (6 родів) 

Histeridae, з яких тільки Margarinotus purpurascens віднесено до 

субдомінантів (табл. 4.2; Додаток, табл. 11). Рідкісними були види Atholus 

corvinus Germar, 1817, A. duodecimstriatus Gyllenhal, 1808, Margarinotus 

bipustulatus Schrank, 1781, M. marginatus Erichson, 1834 і  

M. ventralis Marseul, 1854. Види Margarinotus carbonarius Hoffmann, 1803, 

M. obscurus Kugelan, 1792, Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758,  

H. quadrinotatus L. Scriba, 1790, Saprinus semistriatus L. Scriba, 1790, 

Gnathoncus disjunctus suturifer L. Scriba, 1790 та Hypocaccus rufipes 

Kugelann, 1792 зустрічались поодиноко. На присадибних ділянках 

зареєстровано вісім, у парках сім, а в насадженнях центру та периферії – по 

три види. 

Частка жуків-м’якотілок (Cantharidae) не перевищувала 0,1% і тільки 

у деяких урбоценозах сягала 0,5–0,7% зібраних твердокрилих. Усього 

знайдено три види, серед яких тільки Cantharis livida спорадично 

відзначений як субдомінант (табл. 4.2), а Cantharis annularis Ménétriе, 1836 

та C. obscura Linnaeus, 1758 зустрічалися поодиноко. 

Решта родин жуків герпетобію урбоценозів м. Харкова зареєстровані 

як випадкові, тільки іноді як рідкісні (їхня частка у різних родинах 

коливалася в межах 0,01–0,08%) попри те, що деякі з них були 

представлені декількома видами (табл. 4.1). 

У межах родини водолюбів (Hydrophilidae) визначено сім 

копрофільних видів (головним чином на присадибних ділянках), які були 

субрецедентами: Cercyon atricapillus Marsham, 1802, C. impressus Sturm, 

1807, С. impressum 1802, C. quisquilius Linnaeus, 1761, Cryptopleurum 
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minutum Fabricius, 1775, Sphaeridium marginatum Fabricius, 1787 і  

S. substriatum Faldermann, 1837.  

Серед точильників (Anobiidae) зареєстровано 4 види (за чисельністю 

приблизно 0,05% всіх жуків) (табл. 4.1). З них тільки Ptinus villiger Reitter 

1884 і Ptinus rufipes Olivier, 1790 відзначені в герпетобії як спорадично 

рідкісні в деяких парках та на лісових ділянках, де їхня частка сягала 0,2% 

всіх Coleoptera. Види Stegobium panaceum Linnaeus, 1758 і Xyletinus ater 

Creutzer, 1796 віднесені до випадкових. 

Піґулочники (Byrrhidae) також були представлені чотирма видами 

(0,07% чисельності твердокрилих герпетобія), серед яких рідкісними були 

Byrhus pilula Linnaeus, 1758 і Lamprobyrrhulus nitidus Schaller, 1783, а 

Byrrhus pustulatus Forster, 1770 та Curimopsis paleata Erichson, 1846* 

віднесено до випадкових. 

Із трьох видів горбаток (Mordellidae та Scraptiidae) рідкісним на 

деяких ділянках був Anaspis frontalis Linnaeus, 1758, а три види: Anaspis sp., 

Mordellochroa abdominalis Fabricius, 1775 і Variimorda briantea Comolli, 

1838 зареєстровані поодиноко.  

Жуки-златки (Buprestidae) представлені також чотирма видами (їх 

кількісна частка становила 0,02%), відзначених як випадкові (Agrilus viridis 

Linnaeus, 1758, Trachys troglodytes Gyllenhal, 1817, Lamprodila mirifica 

Mulsant, 1855 і Trachys minuta Linnaeus, 1758).  

Чотири види зафіксовано серед жуків-бистрянок (Anthicidae): 

Formicomus pedestris Rossi, 1790, Anthicus atterimus Herbst, 1784, Hirticollis 

quadriguttatus Rossi, 1792*), віднесених до субрецедентів. Скритноїди 

(Cryptophagidae) представлені трьома видами, віднесеними до 

субрецедентів – Cryptophagus pilosus Gyllenhal, 1827, C. labilis Erihson, 

1846, Cryptophagus sp., а їх кількісна частка складала не більше 0,02% 

чисельності всіх жуків.  

По два види зареєстровано серед родин жуків-малашек (Malachiidae: 

Malachius geniculatus Germar, 1824, Paratinus femoralis Erichson, 1840), 
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гладишів (Phalacridae: Olibrus affinis Sturm, 1807, O. bicolor Fabricius) та 

малинників (Byturidae: Byturus tomentosus Fabricius, 1775, B. ochraceus B. 

Scriba, 1790).  

Решта 12 родин жуків були представлені по одному виду, а кількісно 

кожна з них становила не більше 0,01–0,02%. Усі вони віднесені до 

субрецедентів та представлені видами – Korynetes caeruleus De Geer, 1775 

(Cleridae); Colydium elongatus Fabricius, 1787 (Zopheridae); Combocerus 

glaber Schaller, 1783 (Erotylidae); Contacyphon padi L. 1758 (Scirtidae); 

Dasytes niger Linnaeus, 1767 (Dasytidae); Eucinetus haemorrhoidalis Germar, 

1818 (Eucinetidae); Eucnemis capucina Ahrens, 1812 (Eucnemidae); Hypulus 

quercinus Quensel, 1790 (Melandridae); Lathridius sp. (Lathridiidae); Lyctus 

linearis Goeze, 1777 (Lyctidae); Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758 

(Silvanidae); Trixagus carinifrons Bonvouloir, 1859 (Throscidae). З них, 

Korynetes caeruleus, Eucnemis capucina та Trixagus carinifrons не були 

зазначені для України в каталозі жуків Палеарктики (Catalogue…, 2004, 

2006, 2007). 

 

4.2. Порівняльний фауністичний аналіз твердокрилих підряду 

Polyphaga м. Харкова та інших мегаполісів України 

Порівняти загальний таксономічний склад твердокрилих, 

зареєстрованих у герпетобії урбоценозів Харкова з такими інших міст (тим 

більше з окремими ландшафтами географічних регіонів України), у 

теперішній час вкрай складно у зв'язку з недостатністю даних стосовно 

більшості родин (на відміну, наприклад, від добре вивчених турунів). Такі 

порівняння вдалося попередньо провести тільки для стафілінід і, дуже 

поверхнево, для довгоносиків, щодо яких були відомі деякі літературні 

джерела (Назаренко, Петренко, 2007; Фали, Глотов, 2012; Putchkov et al. 

2020; Nazarenko et al., 2020).  
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Стосовно стафілінід, проведено порівняння фауни трьох міст – 

Харкова, Києва і Дніпра, у яких загалом зареєстровано 125 видів (табл. 4.2, 

4.3; Додаток, табл. 6–8). У герпетобії урбоценозів Харкова знайдено 66 видів 

(37 родів), у Дніпрі – 66 (39 родів), а в Києві – 67 видів (43 роди). 

Таксономічно, найбільшим родом виявився Philonthus, у межах якого 

визначено 17 видів. Рід Xantholinus представлений – 7, Anotylus – 6, 

Aleochara та Tachyporus – 5 видами кожний. Серед Lathrobium і 

Sepedophilus визначено по 4 види. Ще дев'ять родів (Atheta, Bledius, 

Gabrius, Ocypus, Quedius, Rugilis, Sepedophilus, Stenus, Tasgius) 

представлені трьома, а решта – одним-двома видами. 

У фауністичному відношенні відзначено істотні відмінності подібності 

таксономічного складу стафілінід різних міст. Найменшу подібність 

спостерігали між стафілінідофауною Дніпра та Києва (0,15 за коефіцієнтом 

Жаккара). Подібність стафілінідофаун Києва і Харкова виявилася вдвічі 

вищою (0,36), ніж у двох попередніх містах (Додаток, табл. 7). Такі 

відмінності, перш за все, пов’язані з географічними особливостями регіонів: 

Київ і Харків знаходяться у лісостеповій, а Дніпро – у степовій зонах. Різні 

кліматичні умови впливають на поширення тих чи інших видів із різними 

екологічними характеристиками й ареалами.  

Однак, під час порівняння тільки фонових видів стафілінід показники 

подібності виявилися значно вищими, особливо між стафілінідофаунами 

Києва і Харкова (0,74). Рівень подібності фонових Staphilinidae урбоценозів 

Дніпра та Києва і Харкова склав уже 0,28 і 0,37; тобто був удвічі вище, ніж у 

порівнянні всіх стафілінід вивчених мегаполісів. Значною мірою це пов'язано 

з тим, що більшість фонових видів є еврибіонтами, менша частка – лісовими 

видами, які домінують у парках. Більшість цих видів мають широкі ареали й 

меншою мірою залежать від зональних ґрунтово-кліматичних умов. Проте, 

певні відмінності все ж спостерігалися у кількості фонових видів стафілінід 

різних мегаполісів. У Дніпрі таких видів було 28, а у Києві та Харкові 20 і 18 
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видів відповідно. Тільки два еудомінанти – Staphylinus caesareus і Drusilla 

canaliculata, були спільними та подібними за чисельністю. 

Цікавим фактом є також те, що деяка фауністична подібність 

спостерігалася у стафілінід міст та агроценозів однієї зони. Так, порівняння 

даних щодо стафілінід ценозів м. Дніпра з польовими культурами 

Дніпропетровщини, тобто зонально цієї ж території (північна степова 

підзона, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Раївка) з 

даними О. Сумарокова (2009) показало середній рівень їхньої фауністичної 

подібності (0,30–0,35). 

Порівняння загального таксономічного складу довгоноcиків 

герпетобію урбоценозів Харкова з такими інших міст ускладнено браком 

детальних даних. Наявні публікації зазвичай охоплюють весь комплекс 

Curculionoidea (мешканців травостою і деревостою, ґрунту та підстилки), а 

не тільки види, пов’язані із герпетобієм. У зв'язку з цим, кількість видів 

родини в деяких містах Східної Європи була у два–три рази вищою, ніж у 

герпетобії урбоценозів Харкова. Так, при порівнянні видового складу 

довгоносикових жуків урбоценозів Мінська (126) та Харкова (53 види), 

спільними виявилися тільки 12 видів (Иоаннисиани, 1972; Матусевич, 

1991; Матусевич, Костин, 1994; Мелешко, Басанець, 2001; Мелешко, 2002; 

Галiноўскi, 2005а; Галиновский, Шауро, 2007а, 2007b). Для Києва (166 

видів) і Харкова спільними виявились 27 видів (Петренко, Назаренко, 

2007; Nazarenko et. al., 2020). Це свідчить як про специфічність 

куркуліонідофауни урбоценозів різних міст, так і недостатню їх 

вивченістю.  

Під час порівняння наявних, але вельми уривчастих літературних 

даних стосовно інших родин твердокрилих герпетобію м. Харкова з 

іншими містами виявлено подібну тенденцію. Кількість спільних видів у 

таких звичайних родинах як мертвоїди, шкіроїди, ковалики, чорниші не 

перевищувала 10–15% (Черней, 2005; Долин, 1982, 1988; Александрович, 

1993; Бригадиренко, 2007; Бригадиренко, Черниш, 2003; Галiноўскi 2005а; 
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Галиновский, Шауро, 2007а, 200b; Жуков, 2009; Молодова, 1990a, 1991; 

Рыжая, 2007a, 2010 та інші). Водночас, відомості щодо реєстрації основних 

видів теж вкрай нечисленні, тому що обліки жуків проводили спорадично, 

тільки в деяких урбоценозах, до того ж із використанням нерівноцінних 

методик, що не дозволяє провести навіть попереднє фауністичне 

порівняння багатьох родин жуків. 

Ретельна обробка літературних даних та власні дослідження 

колеоптерофауни урбоценозів різних міст дозволили уточнити 

розповсюдження низки  видів в Україні. Так, серед жуків, зареєстрованих у 

м. Харків, 22 види (зазначені вище – *) не були вказані для України в 

останніх каталогах Coleoptera Палеарктики (Catalogue…, 2004, 2006, 2007, 

2008, 2010, 2011, 2013). Однак це не означає, що всі вони не були вказані 

для України, це свідчить про недостатнє знайомство з деякими 

літературними джерелами авторами каталогів, тим більше, що переважна 

кількість таких робіт, на жаль, опубліковані у вигляді дрібних 

регіональних зведень, часто тезах на українській або російській мовах або 

розташовані в електронних базах даних.  

Для 10 видів довгоносиків це було враховано, і вони внесені в 

найновіше монографічне зведення щодо Curculionoidea України (Yunakov 

et al., 2018). Один вид із родини Brentidae (C. columbinum) та три 

Curculionidae (Curculio rubidus, Otiorrhynchus albidus, Tropiphorus micans) 

все ж зареєстровані вперше на території лівобережного Лісостепу України 

(Додаток, табл. 9). 

Низка оригінальних фауністичних відомостей отримана й при 

порівняльному аналізі стафілінід у мегаполісах України (Додаток, табл. 6). 

В останньому каталозі для України не було вказано вісім видів – Atheta 

laticeps Thomson, 1856, Bledius procerulus Erichson, 1840, Medon apicalis 

Kraatz, 1857, Ocalea rivularis Muller, 1851, Philonthus salinus Kiesenwetter, 

1844, Quedius invreae Gridelli, 1924, Tasgius pedator Gravenhorst, 1802), 

Xantholinus gallicus Coiffait, 1956 (табл. 1). Проте, відомості про Ph. salinus 
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наведені для Запорізької області (НПП «Великий Луг»), B. procerulus, 

 Q. invreae і X. gallicus – для околиць Києва, A. laticeps – для  

Дніпропетровської (Дніпровсько-Орільський заповідник та околиці 

м. Дніпро) і Одеської (РЛП «Тилігульський») областей (Назаренко, 

Петренко, 2007; Фали, Глотов, 2012; Nazarenko et al., 2020). Знахідки їх в 

Україні не дивні, оскільки за останнім каталогом стафілінід Палеарктики 

(Schülke, Smetana, 2015) більшість їх вже вказано як для України (але без 

конкретизації території), так і для сусідніх з Україною країн – Угорщини, 

Польщі, Словаччини, Молдови, півдня європейської Росії. Проте, знахідки 

таких видів як Medon apicalis (Дніпро), Ocalea rivularis (Київ) і Tasgius 

pedator (Харків) можна вважати новими для України, хоча для їх 

конкретного підтвердження необхідні додаткові перевірки низки 

маловідомих регіональних списків стафілінід.  

Поширення хруща Omaloplia ruricola (Scarabaeidae) зафіксовано для 

багатьох областей України (Васько, 2010; Мартинов, 2012) вже після 

виходу каталогу (Catalogue…, 2006). Відсутні для України у каталозі 

(Catalogue…, 2006, 2007) види шкіроїдів Attagenus smirnovi, A. brunneus, 

Dermestes undulates (Dermestidae), пістряка Korynetes caeruleus (Cleridae) та 

деревоїда Eucnemis capucina (Eucnemidae) були в останні роки внесені до 

банків даних низки електронних ресурсів (UkrBin; Fauna Europea), тобто 

їхнє знаходження в Україні підтверджено. Однак, для видів Trixagus 

carinifrons (Throscidae), Hirticollis quadriguttatus (Anthicidae), Curimopsis 

paleata (Byrrhidae), Scymniscus horioni (Coccinellidae) та інвазивного 

Omosita japonica (Nitidulidae) відомості про знахідки в Україні відсутні, й 

ці види слід вважати новими для фауни країни.  

Крім того, близько 10 зареєстрованих в урбоценозах м. Харкова 

видів жуків занесені в українські охоронні списки різного статусу. Ще 10 

видів можна віднести до досить рідкісних для фауни України (див.  

Розділ 8). 
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4.3. Порівняльний якісно-кількісний огляд твердокрилих 

герпетобію основних урбоценозів м. Харкова 

Видовий склад і чисельність твердокрилих залежно від умов 

конкретного урбоценоза можуть відрізнятися різною мірою: менше за 

загальними показниками таксономічного складу, але більше – на рівні 

зустрічальності видів в окремому урбоценозі (табл. 4.2, 4.3).  

Таблиця 4.3 

Кількісна характеристика твердокрилих герпетобію урбоценозів м.Харкова 

(усього видів / з них фонових) 

 

Родини твердокрилих 

Урбоценози 

Усього 
Парки Лісопарк Насад-

ження 

околиць 

Насад-

ження 

центру 

Присадиб-

ні ділянки 

Стафілініди 37/6 28/7 40/6 41/5 24/3 66/17 

Довгоносики 10/3 19/3 18/5 23/3 18/3 53/10 

Пластинчастовусі 15/2 10/1 2/1 2/– 12/3 33/4 

Листоїди 6/1     4/– 5/1 3/– 4/1 16/1 

Ковалики 9/2   4/1 3/– 4/– 2/– 19/3 

Чорниші 7/2 5/– 4/2 5/2 3/1 13/2 

Блискітники 4/1    3/– 7/1 2/– 5/1 11/1 

Карапузики 6/1 5/– 1/– 2/– 4/1 13/1 

Кокцінеліди 5/2 3/– 4/1 3/1 5/2 13/2 

Шкіроїди 2/1   2/1 2/1 4/1 3/1 10/1 

Мертвоїди 6/3  5/3 – 1/– 1/– 7/3 

Рогачі 2/1   2/2 – 1/– 2/1 3/2 

М’якотілки 1/ – 2/1 2/– 1/1 3/1 

Лейодіди 1/1 2/– 2/1 1/– 2/1 2/1 

Вусачі 2/1 2/– 1/1 – 1/– 4/1 

Інші родини 10/– 11/– 20/– 2/– 11/– 57/– 

Усього родин/ видів/ з 

них фонових  

28/123/ 

27 

24/105/ 

18 

18/111/ 

21 

18/96/ 

12 

23/98/ 

19 

43/ 

318/50 

Частка в урбоценозі % 

(усіх / з них фонових) 

38.3/ 

19.5 

32.7/ 

17.1 

34.6/ 

18.9 

29.9/ 

12.5 

30.5/ 

19.4 

100.0/ 

15.6 

 

Найбільше різноманіття Polyphaga зареєстровано в міських парках 

(123 види, 28 родин). Насадження околиць (111 видів, 24 родини) і 
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Лісопарку (105 видів, 18 родин) характеризувалися проміжним рівнем 

різноманіття, а найменший його показник відзначено в насадженнях 

центру міста й на присадибних ділянках (96–98 видів із 12–19 родин 

відповідно) (табл. 4.3).  

Схожу тенденцію зареєстровано і для фонових елементів – 21–

27 видів відповідно в насадженнях периферії міста й парках, до 12 (центр) і 

18–19 видів в інших урбоценозах. 

За цих обставин, співвідношення всіх видів твердокрилих на різних 

ділянках відрізнялося незначно. Так, у кожному біотопі його 

колеоптерофауна становила 30–38% від загальної кількості всіх видів 

Coleoptera в урбоценозах. Водночас, ці показники для фонових видів на 

окремих ділянках коливалися в ширшому діапазоні (табл. 4.3). У парках 

зареєстровано 27 фонових видів (25% усіх видів жуків цієї ділянки), а в 

насадженнях центру відповідно тільки 12 (12,5%). В інших урбоценозах 

кількість фонових видів сягала 18–21, а їхня частка становила від 17% 

(Лісопарк) до 19% (присадибні ділянки) колеоптерофауни. 

Отже, загальна кількість видів жуків у різних урбоценозах Харкова 

відрізнялася між собою в 1,5–2 рази й була вище в зелених насадженнях 

міста, ніж у Лісопарку та на присадибних ділянках.  

Водночас, при порівнянні таксономічного складу колеоптерофауни 

різних урбоценозів на рівні фонових видів відзначено їхню високу 

фауністичну подібність (рис. 4.1; Додаток, табл. 5).  

Найбільшу подібність відзначено для насаджень центру й околиць  

(К Жаккара =  0,80), а також для Лісопарку та міських парків (0,73). 

Колеоптерофауна присадибних ділянок виявилася найспецифічнішою, 

рівень її подібності з такими інших урбоценозів був нижчим (0,57–0.67). 
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Рис. 4.1. Дендрограма фауністичної подібності угруповань твердокрилих у 

різних урбоценозах м. Харкова заснована на складі фонових видів  

(К Жаккара). 

 

Однак, високі показники фауністичної подібності не показують 

кількісної відмінності угруповань жуків різних урбоценозів, оскільки не 

враховують чисельність як родини загалом, так і окремих видів. Один і той 

же вид (як і родина у цілому) зустрічалися в різних урбоценозах як 

поодиноко, так і в значній кількості. Якщо частка стафілінід і довгоносиків 

на ділянках розрізнялася незначно (максимум в 1,5–2 рази), то така 

чорнишів, мертвоїдів, шкіроїдів і низки інших родин коливалися в 

значному діапазоні, іноді навіть на порядок вище (табл. 4.4; рис. 4.2; 4.3). 

При порівнянні усіх видів підряду Polyphaga хоча і спостерігалася така ж 

тенденція подібностей в урбоценозах, але рівні фауністичних показників 

різноманіття виявилися нижчими вдвічі, що було пов'язано з дуже різними 

показниками зустрічальності рідкісних і випадкових видів.  
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Рис. 4.2. Усереднена динамічна щільність основних родин жуків у різних 

урбоценозах м. Харкова (дані 2018 р.). 

 

 

Рис. 4.3. Усереднена динамічна щільність основних родин жуків у різних 

урбоценозах м. Харкова  (дані 2019 р.). 

 

Тому, для оцінки колеоптерофауни в різних урбоценозах доцільним 

було використання декількох індексів екологічного різноманіття, які 
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загалом для урбоценозів були невисокими. Порівнюючи видовий склад 

родин індекси видового різноманіття Шеннона та вирівненності Пієлоу 

виявилися вищими на присадибних ділянках, а мінімальними вони були в 

насадженнях центру та околиць міста. Середні рівні цих показників 

відзначені в міських парках і в Лісопарку. Мінімальні значення видового 

багатства зареєстровані в насадженнях околиць, а в інших урбоценозах 

розрізнялися незначно (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Кількісне співвідношення жуків різних родин (%) та основні індекси 

різноманіття Coleoptera герпетобію урбоценозів м. Харкова (узагальнені 

дані 2017–2018 рр.) 

 

Родини жуків, 

індекси різноманіття 

Міські 

парки 

Лісо-

парк 

Насад-

ження 

околиць 

Насад-

ження 

центру 

Приса-

дибні 

ділянки 

Усього 

Частка в урбоценозі (%)  

Staphylinidae 38.7 38.3 25.5 35.9 26.5 34.1 

Curculionidae 19.2 22.0 47.0 57.9 28.5 39.6 

Silphidae 17.2 24.5 0 0.2 4.8 2.3 

Tenebrionidae 12.8 0.3 24.9 0.3 1.3 15.9 

Dermestidae 5.0 0.9 0 0.3 15.0 3.3 

Elateridae 1.6 0.8 0.1 0.1 0.3 0,4 

Chrysomelidae 1.3 0.9 0.3 0.8 2.8 0,3 

Lucanidae 0.6 6.3 0 0 2.7 0.3 

Coccinellidae 0.6 0.5 0.7 0.3 1.0 0,3 

Histeridae 0.4 0.3 0.1 0.1 0.8 0,2 

Nitidulidae 0.3 0.3 0 0.8 4.5 0,9 

Cerambycidae 0.2 0.3 0.3 0 2.0 0,1 

Leiodidae 0.2 0.4 0.1 2.4 1.0 0,7 

Cantharidae 0.1 0.1 0 0.3 3.5 0,1 

Scarabaeidae 0.1 2.1 0.7 0.1 3.5 0,5 

Byrrhidae 0.1 0.2 0.2 0.2 0 0,1 

Інші родини  1.6 1.8 0.1 0.3 1.8 0.9 

Індекси різноманіття 

Шеннона 1.780 1.679 1.201 0.981 2.145 1.512 

Маргалефа 3.522 3.530 2.410 3.081 3.309 3.530 

Менхініка 1.753 1.763 1.235 1.547 1.659 1.763 

Пієлоу 0.349 0.315 0.277 0.178 0.534 0.267 
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Не менші (навіть більші) відмінності зареєстровані й під час 

порівняння колеоптерофауни в деяких парках (Додаток, табл. 5). 

Співвідношення основних родин жуків (стафілінід, довгоносиків, 

чорнишів і мертвоїдів та деяких інших) у кожному з них розрізнялося на 

дуже істотному (від декількох до десятків процентів). Більшість індексів 

різноманіття були значно нижче (крім парку «Перемога»), ніж такі для всіх 

парків загалом.  

Ці дані можуть свідчити про значущість умов середовища 

(особливостей ґрунту й рослинного покриву, мікроклімату, 

антропогенного навантаження тощо) у кожному з урбоценозів, навіть 

близьких за характеристиками, що у свою чергу визначає й оригінальність 

зареєстрованої тут колеоптерофауни. 

Водночас, істотніші відмінності відзначено для деяких родин 

стосовно їхньої зустрічальності й співвідношення чисельності в тих чи 

інших урбоценозах. Це добре простежується під час аналізу таких 

домінантних родин як стафілініди й довгоносики, але меншою мірою для 

чорнишів, пластинчастовусих, мертвоїдів і деяких інших субдомінантних 

родин. Так, населення стафілінід парків і насаджень центру за чисельністю 

майже не розрізнялося, але було в п'ятеро вище, ніж у Лісопарку й більш 

ніж в 15 разів – на присадибних ділянках, на яких стафілінофауна була 

найбіднішою. Тільки в насадженнях околиць зустрічальність Staphylinidae 

поступалася такої центра й парків в 1,5–2,0 рази. (Додаток, табл. 7). 

Еудомінантом у парках був Staphylinus caesareus, а домінантом – 

Xantholinus longiventris (понад 80% загальної чисельності родини). У 

насадженнях центру й околиць міста еудомінантами виявилися Drusilla 

canaliculata, Ocypus nitens, а домінантами види роду Zyras (сумарно від 50 

до 70% відповідно) (Додаток, табл. 7, 8). 

Певні відмінності простежуються й при порівнянні індексів 

різноманіття (табл. 4.5). Індекси Шеннона й Пієлоу були трохи вищими в 

насадженнях центру та на присадибних ділянках, ніж у міських парках і 
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Лісопарку. Навпаки, показники видового багатства (Маргалефа й 

Менхініка) були вищими в парках, але нижчими (в 1,5 рази) у центрі та на 

присадибних ділянках. У Лісопарку й насадженнях околиць ці два 

показники були на середньому рівні в порівнянні з іншими урбоценозами. 

Водночас, усі індекси різноманіття й видового багатства стафілінід у всіх 

урбоценозах Харкова, виявилися вищими, ніж в окремому урбоценозі. Це 

обумовлено деяким вирівнюванням даних (під час їхнього 

підсумовування) співвідношення багатьох видів стафілінід, відсутніх на 

одній, але зареєстрованих на іншій ділянці.  

Таблиця 4.5 

Індекси різноманіття стафілінід урбоценозів м. Харкова 

 

Індекси Міські 

парки 

Лісопарк Насад-

ження 

околиць 

Насад-

ження 

центру 

Приса-

дибні 

ділянки 

Усього 

в 

урбоце-

нозах 

Шеннона 1.754 1.943 1.989 2.062 2.087 2.305 

Маргалефа 6.238 4.010 4.312 3.538 3.474 13.35 

Менхініка 3.074 2.014 2.209 1.772 1.700 6.586 

Пієлоу 0.199 0.367 0.332 0.415 0.451 0.467 

 

Рівень фауністичної подібності стафілінід  виявився досить високим 

для всіх досліджених урбоценозів (рис. 4.4). Дані отриманої дендрограми 

фауністичної подібності (коефіцієнт Чекановського-Соренсена) становили 

від 0,65 (при порівнянні присадибних ділянок з іншими ценозами) до 0,70 

(між насаджень центру, околиць, парків і лісових ділянок). Ще вищі 

показники подібності (до 0,85) відзначені при порівнянні пар біотопів: 

насаджень околиць і центру; Лісопарку та міських парків. Коефіцієнти 

Жаккара були нижчими й коливалися від 0,35 до 0.69, але загальна 

тенденція фауністичної подібності зберігалася (Додаток, табл. 7). Меншу 

подібність зазначено при порівнянні парково-лісових ділянок і зелених 

насаджень периферії міста (0,35–0,51). Максимальні показники подібності 
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спостерігалися під час зіставлення видового складу стафілінід міських 

парків і Лісопарку (0,67), а також насаджень околиць та центру (0,69). Усі 

наведені дані свідчать про певну подібність стафілінофауни кожного з 

міських ценозів.  

 

 

Рис. 4.4. Дендрограма фауністичної подібності стафілінід різних 

урбоценозів м. Харкова (К Жаккара). 

 

Істотні відмінності залежно від біотопу спостерігалися й при 

порівнянні таксономічного складу й зустрічальності жуків-довгоносиків. 

Найбільшу кількість видів (19–23) зафіксовано у Лісопарку й насадженнях 

центру міста; менше на присадибних ділянках і насадженнях околиць (по 

18) і мінімальною вона виявилась у міських парках (10 видів).  

Загальна кількість фонових видів сягала 10, але для окремих ценозів 

вона становила від трьох (парки, Лісопарк) до п'яти (насадження центру) 

видів (табл. 4.2, 4.3, 4.6; Додаток, табл. 9). 
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Taблиця 4.6 

Індекси різноманіття Curculionoidea герпетобія урбоценозів м. Харкова  

Індекси біорізноманіття 

Урбоценози (узагальнені дані за 2017–2019) 

Міські 

парки Лісопарк 

Насад- 

ження 

околиць 

Насад- 

ження 

центру 

Приса-

дибні 

ділянки 

Усього видів / з них фонових 10/3 19/3 18/5 23/3 18/3 

Усього родів  9 14 11 17 20 

Margalef index (DMg) 1.003–

2.048 

2.289–

3.022 

1.052–

1.865 

1.541–

3.094 

2.234–

3630– 

Shannon index (H’) 0.8073–

0,9154  

1.316–

1,822 

0.4848–

0,5518 

0.9302– 

1,448 

1.203–

1.584 

Pielou index (C) 0.2242–

0,4996 

0.3728–

0.4759 

0.1240–

0.2030 

0.2240–

0.2535 

0.2321–

0.4437 

Berger-Parker index (D) 0.5556– 

0.8272 

0.4906–

0.6667 

0.8692–

0.8773 

0.6339–

0.7035 

0,5020–

0,7621 

Частка Curculionoidea (% від усіх 

Coleoptera/ частка фонових видів 

0.16–

1.40 

0.11–

10.40 

7.42–

7.92 

18.11–

29.30 

6.86–

10.37 

Середня динамічна щільність 

Curculionoidea, екз. на 10 пасток за 

сезон 

0.12–  

0.30 

0.20–  

0.24 

3.44–

4.14 

0.94– 

1.56 

1.15–

3.40 

Примітки: показники індексів надані в межах мінімальних та максимальних величин. 

У насадженнях околиць, центру міста та на присадибних ділянках 

чисельність довгоносиків зазвичай була найвищою (1,56–4,14 екз. на 10 

пастко-діб за сезон). Дуже низькою динамічна щільність довгоносиків 

виявилася в парках і в Лісопарку (0,12–0,28 особин на 10 пастко-діб), хоча 

в останньому біотопі кількість видів була порівняно високою. Подібні 

показники як за видовою структурою, так і чисельністю, відзначені в різні 

роки. 

Аналіз основних індексів екологічного різноманіття довгоносиків 

показав їх низький рівень, який свідчить про значну олігодомінантність 

куркуліонід в усіх урбоценозах. Так, індекс Шеннона залежно від року або 

ділянки коливався від 0,485–0,930 до 1,326–1,820, а ступінь вирівненності 

Пієлоу, відповідно – 0,124–0,500 (табл. 4.6). Схожу тенденцію відзначено й 

за індексами видового багатства Маргалефа та домінування Бергера-

Паркера. За цих обставин, трохи вищими ці показники виявилися в міських 
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парках, насадженнях околиць і на присадибних ділянках, що вказує на 

деяку (порівняно дуже відносну) вирівняність тут видового різноманіття 

довгоносиків. Вищі показники видового різноманіття спостерігали в 

насадженнях центру та в Лісопарку.  

Водночас, зазначені рівні індексів різноманіття довгоносиків майже 

завжди поступалися таким турунів (Carabidae) урбоценозів Харкова 

(Nikolenko, 2018) або карабідофаунам агроценозів сходу лівобережного 

Лісостепу (Putchkov, 2018). 

Відмінності якісно-кількісних показників різноманіття Curculionidae 

за ділянками визначили й суттєві відмінності їхньої фауністичної 

подібності (рис. 4.5). До того ж, порівняння подібності за домінантними 

видами виявилося недоцільним у зв'язку з їх невисокою кількістю. Загалом 

для куркуліофауни, коефіцієнти Жаккара коливалися від 0,10 до 0,47. 

Найменшу подібність відзначено між Лісопарком і, відповідно,  

насадженнями центру й околицями міста (0,12–0,15) та особливо – з 

присадибними ділянками (0,09).  

 

Рис. 4.5. Дендрограма фауністичної подібності довгоносиків для різних 

урбоценозів м. Харкова (К Жаккара). 
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Подібність довгоносиків лісових ділянок з міськими парками 

наближалася до середньої (0.23). Майже такі ж величини (0.16–0.20) 

спостерігали під час зіставлення куркуліофауни присадибних ділянок із 

насадженнями центру й околиць або останніх двох ділянок із міськими 

парками. Максимальні показники подібності відзначено тільки у разі 

порівняння Curculionidae насаджень центру й околиць (0,47). Всі ці 

показники можуть свідчити про суттєві фауністичні відмінності у складі 

довгоносикових жуків герпетобію різних урбоценозів Харкова. 

Кількість видів Scarabaeoidea в різних урбоценозах коливалася від 10 

до 20 крім насаджень центру, де поодиноко зафіксовано тільки два види 

(Maladera holosericea й Pleurophorus caesus, хоча під час маршрутних 

обліків у центрі міста іноді відзначений і Melolotha melolontha). Кількісно 

пластинчастовусі жуки зазвичай були рідкісною групою. Тільки іноді вони 

сягали субдомінантного й навіть домінантного рівня в деяких парках і 

Лісопарку, де їхня частка серед усього ряду Coleoptera становила від 0,6 до 

3,4%. З них шість видів (Dorcus parallelopipedus, Platyderes caraboides, 

Aphodius fimetarius, Pleurophorus caesus, Onthophagus coenobita й O. ovatus) 

зареєстровані як спорадично звичайні.  

Найбільшу кількість видів скарабеїд зафіксовано в типових парках зі 

слабо підсушеним ґрунтом. Так, на території парків «Карпівський сад» і 

«Перемога» визначено 16–19 видів, але з них тільки Onthophagus coenobita 

виявився спорадично звичайним, а решта зареєстровані як рідкісні або 

поодинокі. На території Лісопарку виявлено 10 видів, з яких 

субдомінантами були два види рогачів (Dorcus parallelopipedus, Platyderes 

caraboides). Відмінності таксономічного складу скарабеоїдних жуків на 

різних ділянках зумовили певні відмінності їхньої фауністичної подібності 

(Додаток, табл. 12, 15). Ці коефіцієнти (за Жаккаром / Чекановським-

Соренсеном) коливалися від 0,17/0,31 до 0,50/0,67 (при середньому 

значенні всього 0.20/0,47). Найменшу подібність відзначено для парку 

«Зелений гай» (0,21–0,32/0,35–0,42) у порівнянні з іншими ділянками, 
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зокрема, і з парком «Перемога» й Харківським Лісопарком (0,17/0,31). 

Максимальні показники подібності спостерігались у разі порівняння 

скарабеоїдофаун територій «Карпівського саду», Лісопарку та парку 

«Перемоги» (0,38–0,50/0,61–0,67). Під час порівняння видового складу 

парків із насадженнями центру, рівень фауністичної подібності виявився 

значно нижчим – 0,18–0,31/0,31–0,56.  

Суттєвіші якісно-кількісні відмінності відзначені під час порівняння 

деяких інших фонових родин жуків, виявлених в урбоценозах. Так, 

чисельність чорнишів (еудомінантів Crypticus quisqulis та Opatrum 

sabulosum) була на порядок вище на ділянках із прорідженою рослинністю 

й легкими (супіщаними) ґрунтами. Це окремі частини парків 

(«Машинобудівників», паркові ділянки неподалік «Коксохіму») й 

насадження околиць міста, де частка чорнишів іноді становила 30–50% 

загальної чисельності Coleoptera. Проте в більшості урбоценозів кількісна 

частка чорнишів не перевищувала 1–2% всіх твердокрилих, а в Лісопарку 

та насадженнях центру вона не перевищувала 0,1–0,3%.  

Мертвоїди частіше зустрічалися в Лісопарку, де знайдено більшість 

видів, а їхня частка іноді сягала майже чверті чисельності всіх 

твердокрилих герпетобія (табл. 4.3). Домінували вони й у більшості 

міських парків (особливо в «Зеленому гаї»), але головним чином за 

рахунок одного виду (Silpha obscura), де їхня частка становила приблизно 

20%. На більшості інших ділянок мертвоїди зустрічалися значно рідше 

(0,2–4,0% всіх Coleoptera даного біотопу).  

Схожу тенденцію відзначено для шкіроїдів і коваликів, які частіше 

реєструвалися в міських парках, а в інших урбоценозах відзначені не часто 

або поодиноко.  

Жуки-блискітники (Nitidulidae) частіше відзначені на присадибних 

ділянках, де зареєстровано більшість видів родини, а їх загальна частка тут 

сягала 2% всієї колеоптерофауни біотопу. Мінімальні показники 

зареєстровані в міських парках і в Лісопарку (відзначено поодинокі види, 
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частка яких коливалася в межах 0,1–0,2%). У насадженнях центру 

зафіксовано п'ять видів Nitidulidae, але їх частка не перевищувала 0,3% всіх 

Coleoptera.  

Найбільше видове різноманіття й чисельність жуків-коваликів 

(Elateridae) зареєстровано в парках (14), менше в Лісопарку та насадженнях 

периферії міста (по 6–7 видів). На приватних ділянках і в насадженнях 

центру їх кількість тільки в деяких випадках сягала 3–4 видів, які завжди 

зустрічалися поодиноко. 

Істотних відмінностей у чисельності жуків-листоїдів (Chrysomelidae) і 

сонечок (Coccinellidae) в урбоценозах не відзначено. Більше видів цих 

родин зазначено в парках і на присадибних ділянках.  

Певні відмінності спостерігаються й у загальних значеннях 

показників зустрічальності окремих видів жуків (загалом за сезон). Для 

більшості еудомінантних видів частіше відзначено дуже високі або високі 

показники зустрічальності, менше – їх низькі рівні (табл. 4.7). Для 

звичайних видів, як і деяких субдомінантів, частота зустрічальності 

коливалася від низького до високого рівня. Ці відмінності значною мірою 

залежали від чисельності виду в тому чи іншому біотопі. Так, дуже високі 

показники характерні для еудомінантного стафіліна Staphilinus caesareus 

тільки в парках, тоді як в інших стаціях (насадження центру й периферії 

міста) вони були досить низькими (табл. 4.7). Подібна залежність 

простежується і для домінантних у більшості урбоценозів видів – 

Xantholinus longiventris, Dorcus parallelopipedus і Silpha obscura. Для 

масових і звичайних елементів (Exomias pellucidus, Drusilla canaliculata, 

Opatrum sabulosum, Crypticus quisquilus) та видів роду Otiorhynchus, 

спостерігається протилежна картина (табл. 4.7 ). Проте, для деяких 

домінантів Dermestes laniarius, Ocypus nitens і більшості субдомінантів 

(жуки-нітідуліди, мертвоїди, лейодіди, ковалики, пластинчастовусі, 

карапузики), показники зустрічальності в різних біотопах не відрізнялись.  
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Таблиця 4.7 

Середні показники зустрічальності фонових видів жуків в урбоценозах  

м. Харкова  

 

Родини та види жуків Урбоценози 

Насадження 

центру 

Насадження 

периферії 

Садиби Парки 

Staphylinidae:  

Staphilinus caesareus 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,7 

 

1 

Drusilla canaliculata 1 1 0,7 0,3 

Ocypus nitens 0,5 0,8 0,5 0,4 

Xantholinus longiventris 0,2 0,3 0,5 0,7 

Silphidae: Silpha obscura – 0,2 0,3 0,6 

Leiodidae: Pteromaphagus sp. 0,5 0,4 0,6 0,5 

Lucanidae: Dorcus 

parallelopipedus 

0,1 0,2 0,5 0,7 

Dermestidae: Dermestes 

laniarius 

0,4 0,7 0,7 0,6 

Nitidulidae: Omosita sp. 0,6 0,5 0,6 0,3 

Tenebrionidae:  

Opatrum sabulosum 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,5 

 

0,2 

Crypticus quisquilus 0,2 0,9 0,5 0,2 

Curculionidae:  

Exomias pellucidus 

 

1 

 

1 

 

0,7 

 

0,7 

Otiorrhynchus ovatus 0,9 0,8 0,6 0,7 

Otiorrhynchus raucus 0,9 0,7 0,5 0,6 

 

Значні коливання показників зустрічальності того чи іншого виду 

пов’язані як з особливостями просторового розподілу видів, так і залежать 

від сезонного періоду обліків, що буде розглянуто у відповідних розділах 

(розділи 7, 8).  

У разі порівняльного огляду відмінностей, як усієї колеоптерофауни, 

так і деяких її представників у різних урбоценозах, винятком є дані обліків 

у дуже рекреаційно порушених ділянках як центру, так і околиць міста 

(наприклад, на витоптаних та рекреаційно порушених газонах, певних 

скверах тощо). 

Видовий склад твердокрилих тут був вкрай збіднений (всього 

визначено приблизно 20 видів із декількох родин), а чисельність жуків 
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була настільки низькою (всього за сезон відзначено кілька десятків жуків, 

що за чисельністю сягали менше 0,1 екз. на 10 пастко-діб), що розділити їх 

на певні кількісні групи було не можливо. Такий розподіл виявився би 

недостовірним. 

Загалом, відмінності якісно-кількісного характеру колеоптерофауни 

герпетобію в різних ценозах можна пояснити низкою причин. Так, на 

стаціонарах ділянках насаджень околиць (територія ботанічного саду 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди) й центру (ботанічна пам'ятка природи 

місцевого значення «Інститутський») антропогенний прес був порівняно 

незначним. Взагалі, такі ділянки слід розглядати як свого роду 

«рефугіуми» накопичення й збереження багатьох видів комах у місті. 

Міські парки також характеризувалися різноманітними умовами. У 

деяких із них відзначено істотне рекреаційне навантаження, що 

призводило до ущільнення ґрунту і знищення трав'янистої рослинності на 

деяких ділянках, що також побічно було негативним фактором для 

розвитку низки видів жуків. Водночас, наявність певних слабо порушених 

паркових ділянок із густою рослинністю (як трав'янистою, так і деревною) 

виявилася позитивним фактором для існування ряду видів твердокрилих.  

Особливі умови склалися на присадибних ділянках. Для них були 

характерними вибіркові агротехнічні заходи (внесення добрив, оранка, а 

іноді й хімічні обробки), проте майже відсутнє рекреаційне навантаження. 

Такі дії обумовлювали формування оригінальної колеоптерофауни, багато 

в чому подібної (до 0,30–0,35 за Жаккаром) до такої агроценозів 

(Сумароков, 2009; Пучков, 1990, 2018). 

Особливості якісно-кількісних характеристик жуків так само 

обумовлені й різною екологічною реакцією окремих видів жуків, що 

трапляються в тому чи іншому урбоценозі. Кожен із них характеризувався 

певними умовами, які сприяли формуванню тут своєї оригінальної 

структури Coleoptera. Тобто, аналіз екологічної структури населення 

твердокрилих у різних біотопах вимагає поглибленого вивчення 
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біотопічної привроченості видів, їхнього гігропреферендуму, трофічної 

спеціалізації, а також просторової структури та сезонних змін чисельності 

колеоптерофауни як взагалі, так і на рівні фонових видів.  

 

Висновки до розділу 4 

У герпетобії урбоценозів Харкова зареєстровано 318 видів жуків 

підряду Polyphaga із 43 родин. До фонових видів належить 51 вид (15 

родин). Еудомінанти представлені чотирма, домінанти – 21, а 

субдомінанти – 25 видами. Приблизно 85% всіх зареєстрованих видів 

підряду Polyphaga виявилися рідкісними або випадковими. За видовим 

багатством переважали довгоносики і стафілініди, менше – чорниші, 

мертвоїди та шкіроїди. Спорадично, але як субдомінанти, зареєстровані 

пластинчастовусі, блискітники, листоїди, сонечка, ковалики, карапузики, 

лейодіди, рогачі та м’якотілки, хоча за кількістю видів, деякі з них 

(Scarabaeidae, Chrysomelidae, Elateridae, Coccinellidae) можна віднести й до 

домінантів.  

Порівняльний фауністичний аналіз стафіліноїдних жуків Харкова, 

Дніпра й Києва показав невисокий рівень їхньої таксономічної подібності 

(0,15–0,36 за Жаккаром). При порівнянні складу фонових видів 

фауністична подібність зростала (0.28–0.74). Уперше в Україні 

зареєстровано вісім видів жуків із шести родин, а чотири види виявилися 

новими для Лівобережного Лісостепу. Проведений порівняльний аналіз 

твердокрилих у різних урбоценозах м. Харкова показав більшу подібність 

на рівні таксономічного складу, але істотно меншу – за зустрічальністю як 

жуків взагалі, так і на рівні основних родин і домінантних видів. Ці дані 

(на прикладі домінантних родин стафілінід і довгоносиків) підтверджено 

на основі індексів фауністичної подібності, альфа різноманіття і видового 

багатства.  
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Найбільше фауністичне різноманіття зареєстровано в міських парках 

(123 види, 28 родин). Трохи менші показники рівнів різноманіття 

відзначені для насаджень околиць (111 видів, 24 родини) й Лісопарку (105 

видів, 18 родин), а мінімальні – для центру міста та присадибних ділянок 

(96–98 видів із 12–19 родин відповідно). Схожа тенденція відзначена і для 

фонових видів. З них, 21–27 видів відповідно зареєстровано в насадженнях 

периферії міста й парках, до 12 в центрі та 18–19 видів в інших біотопах. 

Відмінності за видовим складом і чисельністю інших родин жуків 

(чорнишів, мертвоїдів, шкіроїдів, блискітників) у деяких урбоценозах, в 

більшості випадків, також були досить істотними, що взагалі обумовлено 

особливостями біотопу й екологічною характеристикою виду.  

Певні відмінності спостерігаються і в загальних показниках 

зустрічальності фонових видів жуків в різних біотопах, значення яких 

суттєво коливались у різних урбоценозах від низьких до дуже високих, як 

домінантних, так і субдомінантних видів.  
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РОЗДІЛ 5 

ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТВЕРДОКРИЛИХ ГЕРПЕТОБІЮ  

М. ХАРКОВА 

 

Екологічна структура комах (в т.ч. і твердокрилих), що заселяють 

той чи інший біотоп, характеризується певним співвідношенням груп, які 

розрізняються неоднаковими вимогами до умов існування. Екологічна 

різнорідність більшості видів жуків сприяє їх вибірковості до існування 

або зустрічальності в тому чи іншому ценозі, а кожна група представлена 

найбільш пристосованими до даних умов біотопу видами.  

Наведений нижче загальний огляд екологічної структури 

колеоптерофауни герпетобію включає такі основні групи, як: біотопічна – 

за привроченістю видів до існування в певних біотопах,  

гігропреферендум – за відношенням видів до вологості та трофічна – на 

основі кормової спеціалізації видів. Додатково в окремих випадках 

розглянуті й такі характеристики, як: відношення до температури 

(термопреферендум), урбанізації (синантропність), механічного складу 

ґрунту.  

Розподіл герпетобіонтних жуків в урбоценозах на окремі екологічні 

групи базувався як на власних спостереженнях, так і на низці літературних 

відомостей, що стосуються різноманітних родин Coleoptera (Тихомирова, 

1973; Долин, 1982, 1988; Клауснитцер, 1990; Назаренко, Петренко, 2007; 

Черней, 2005; Пучков, 2010; 2018; Yunakov et al., 2018 и др.). Вельми 

корисними виявилися також консультації О.О. Петренко (Staphylinidae), 

В.Ю. Назаренко (Curculionidae) й О.М. Дрогваленко (деякі дрібні родини 

жуків). 

До того ж враховували особливості зміни стацій домінантних видів в 

умовах тих чи інших географічних зон України, а також рівень їхньої 

чисельності в різних біотопах. Деякою мірою, вищенаведені виділення 

екологічних груп носять усе ж суб'єктивний характер, і в деяких роботах 
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різних дослідників ті самі види можуть бути віднесені до різних (але 

близьких) груп, що взагалі відповідає екологічним преферендумам тих чи 

інших видів. Особливу увагу, під час екологічного аналізу, приділено 

фоновим видам, як складовим основи колеоптерофауни, оскільки для 

багатьох рідкісних і випадкових видів інформація щодо екологічної 

характеристики відсутня. Крім того, дані стосовно фонових видів, як за 

таксономічним складом, так і чисельністю розрізнялися не суттєво. Однак, 

за основними родинами (стафілініди й довгоносики), для порівняння 

проаналізовано як усю їхню фауну, так і комплекс домінантних видів.  

 

5.1. Біотопічна привроченість 

Усього виділено 4 основні групи: політопна, лучна, лісова й 

прибережна (літоральна), та одна перехідна підгрупа – лучно-степова  

(табл. 4.2; 5.1), хоча для стафілінід і довгоносиків проаналізовано більшу 

кількість підгруп (Додаток, табл. 6, 9–11, 14). 

Основу колеоптерокомплексу становила політопна група (рис. 5.1; 

табл. 5.1). На рівні фонових елементів вона представлена 21 видом 

(близько 40% домінантів), а за рівнем чисельності становила половину. 

Так, з п'яти видів-еудомінантів, три виявилися представниками цієї групи. 

Види політопної групи домінували в усіх урбоценозах, причому майже в 

рівній кількості і видовому складі, а основу складали деякі стафілініди, 

довгоносики (Exomias pellucidus, деякі Otiorhynchus) і чорниші (Opatrum 

sabulosum). 

Лісова група представлена 13 домінантними видами (понад 25% 

їхього різноманіття), а за рівнем чисельності вона склала більш ніж 20% 

всіх фонових видів в урбоценозах (рис. 5.1; табл. 5.1) Щодо розподілу 

лісових елементів у різних урбоценозах, ці види частіше зустрічалися в 

паркових насадженнях і в Лісопарку, де їхня частка перевищувала таку 

інших ділянок на 10–20%. Основу склали деякі стафілініди (насамперед 
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Staphylinus caesareus, Xantholinus longiventris), менше деякі довгоносики, 

мертвоїди, рогачі та ковалики (табл. 4.2). 

Лучна група не поступалася лісовій як за кількістю видів, так і 

відносною чисельністю. Усього зареєстровано 12 лучних елементів (24% 

усіх фонових видів), загальна чисельність яких сягала 23% (рис. 5.1; табл. 

5.1). Лучні види тяжіли до насаджень центру й околиць міста, менше – до 

присадибних ділянок. У міських парках вони відзначені зрідка, а в 

Лісопарку – зареєстровані як спорадичні субдомінанти. Основними 

представниками групи були еудомінант Drusilla canaliculata та деякі види 

інших стафілінід, а також деякі ковалики, карапузики й м’якотілки. 

 

Рис. 5.1. Групи жуків за біотопічною привроченістю (1 – частка за числом 

видів; 2 – частка за рівнем чисельності, інші позначення  акронімів груп 

див. у табл. 4.2) 

 

Однією з домінантних виявилася й підгрупа лучно-степових видів 

(рис. 5.1; табл. 5.1), тоді як типових степових представників в урбоценозах 

Харкова не виявлено. Переважали три види, частка яких у середньому 

становила 6% фонових елементів, але спорадично (насадження околиць) 
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вона могла сягати 30%. Найголовнішим видом підгрупи виявився чорниш 

Crypticus quisquilis, рідше зустрічалися окремі види роду Otiorrhynchus 

(табл. 4.2).  

Більшість прибережних видів відзначені як рідкісні та випадкові, за 

винятком довгоносика Dorytomus longimanus, який спорадично є фоновим 

(Додаток, табл. 6, 9–11, 14). 

Аналізуючи біотопічнy привроченість загалом, важливим та 

екологічно цікавим є огляд домінантних родин, перш за все – довгоносиків 

і стафілінід. Співвідношення різних екологічних груп в них може 

відрізнятися від загального всього підряду. 

Так, серед довгоносиків переважали лучні (21), лісові й політопні (по 

14) види (рис. 5.2; Додаток, табл. 9). 

 

Рис. 5.2. Співвідношення біотопічних груп довгоносиків герпетобію 

урбоценозів м. Харкова 

 

Кількісно лісові види довгоносиків здебільшого представлені 

поодинокими особинами, крім Otiorynchus fullo й Sciaphobus squalidus, що 

спорадично зареєстровані як субдомінантні елементи. Кількісно (більше 

90% чисельності родини) домінували три політопні види (рис. 5.2; 

Додаток, табл. 9). До того ж, еудомінант Exomias pellucidus також 
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віднесений нами до цієї групи, хоча частіше вважався лісовим 

представником (Yunakov et al., 2018). Цей вид переважав на всіх ділянках, 

але більш масово зустрічався в розріджених, відкритих, насадженнях 

(сквери і газони) центру, околиць міста та на присадибних ділянках. У 

парках і приміських лісах його чисельність знижувалася в десятки разів 

(хоча він і залишався домінантним елементом). Представники інших 

біотопічних груп здебільшого зареєстровані як випадкові й рідкісні види. 

Виняток становили прибережний D. longimanus, і лучно-степові види – 

Otiorynchus brunneus і O. velutinus, іноді зареєстровані як субдомінанти 

(Додаток, табл. 9). 

Для стафілінід провести повний біотопічний аналіз не вдалося у 

зв'язку з недостатністю відомостей стосовно багатьох видів, особливо 

рідкісних і випадкових. Однак, серед фонових видів домінували близько 10 

політопних представників (приблизно 45% чисельності родини). Лісова 

група була представлена п'ятьма видами (близько 30% чисельності), а 

лучна – трьома видами, частка яких кількісно сягала 10–12% всіх 

стафілінід. 

 

5.2. Гігропреферендум  

Відношення комах до вологості (гігропреферендум) є однією з 

найважливіших характеристик видів, що визначає їх перевагу (особливо 

чисельність) у різних біотопах. З урахуванням гігропреферендуму серед 

твердокрилих урбоценозів виділені дві основні групи: мезофіли, 

мезогігрофіли, та дві досить посухолюбні групи: мезоксерофіли та 

ксеромезофіли. 

Мезофіли виявилися найчисленнішими як за видовим складом, так і 

за чисельністю (35 видів і 65% кількості фонових елементів) (рис. 5.2; 

табл. 5.1). Основними за чисельністю були більшість стафілінід (види 
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родів Ocypus, Staphylinus, Zyras), деякі довгоносики з роду Otiorhynchus, 

мертвоїди, ковалики, блискітники й карапузики.  

 

Рис. 5.2. Групи жуків за гігропреферендумом (1 – частка за числом видів; 2 

– частка за рівнем чисельності, інші позначення акронімів груп у табл. 4.2). 

 

Таблиця 5.1 

Співвідношення основних екологічних груп жуків підряду Polyphaga* (за 

фоновими видами) урбоценозів м. Харкова (дані за 2017–2019 рр.) 

 
Біотопічна привроченість Гігропреферендум Трофічна спеціалізація 
Група  За 

числом 

видів 

За чисель-

ністю 

Гру

па 

За 

числом 

видів 

За чисель-

ністю 

Група За 

числом 

видів 

За 

чисель-

ністю 

пт 21 240/49,0 мгф 9/19,5 59/19,5 зф 17/33,3 119/38,4 

лч 12 106/21,6 мзф 35/68,7 194/64,2 сф 9/17,7 46/14,8 

лс 13 111/22,7 мкф 4/7,8 38/12,6 фф 14/27,5 96/31,0 

лч-ст 3 28/5,7 кмф 2/4,0 11/3,7 зфф 4/7,8 18/5,8 

прб 1 5/1,0 – зсф 3/5,9 22/7,1 

 фсф 2/7,8 9/2,9 

Примітки: в чисельнику представлено кількість фонових видів / в знаменнику – 

їхній % від загального числа.  

Досить добре представленою виявилася мезогігрофільна група, хоча за 

кількістю видів (9) і чисельністю (близько 20% фонових видів) вона значно 

поступалася мезофілам (рис. 5.2; табл. 5.1). Найголовнішими її 

представниками були більшість стафілінід (особливо за рахунок 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

мгф мзф мкф кмф 

С
п

ів
в
ід

н
о

ш
ен

н
я
  

гр
у
п

, 
в
 %

 

1

2



98 

еудомінанта Drusilla canaliculata) й окремі довгоносики (Dorytomus 

longimanus, Sciaphorus squalidus) (Додаток, табл. 6, 9).  

Групи мезоксерофілів і ксеромезофілів у сумі не поступалися 

мезогігрофільним елементам і були представлені шістьма видами кожна, а 

загальна частка їхньої чисельності трохи перевищувала 15% чисельності 

фонових видів (рис. 5.2; табл. 5.1). Ядро цих груп становили деякі 

довгоносики (особливо еудомінант Exomias pellucidus, деякі Otiorhynchus) 

та шкіроїди (табл. 4.2: Додаток, табл. 9).  

 

5.3. Трофічна спеціалізація 

За трофічною спеціалізацією твердокрилі герпетобію розподілені на 

шість груп і підгруп (табл. 5.1) хоча такого роду виділення деякою мірою 

умовно, оскільки для певних видів характер живлення залишається 

недостатньо з'ясованим і може змінюватися залежно від фази розвитку або 

умов середовища і, навіть, термінів вегетаційного періоду. Здатність до 

відносної поліфагії у багатьох видів жуків дає їм можливість у разі нестачі 

основної їжі вживати й іншу (особливо у сапрофагів і фітофагів), що 

забезпечує підвищення виживанності виду в умовах трансформованих 

ценозів, незважаючи на постійно сильний антропічний прес. 

Група зоофагів виявилася найбагатшою за числом фонових видів, але 

поступалася фітофагам за їх загальною чисельністю. Усього зареєстровано 

94 види, з яких 17 віднесено до домінантів (майже 40% усіх фонових 

видів). Основу склали здебільшого стафілініди, значно меншою мірою – 

жуки-сонечка, карапузики й окремі мертвоїди та м’якотілки. До цієї ж 

групи (як підгрупи) можна віднести й зоофітофагів (усього близько 10 

видів, з яких чотири – фонові, які загалом складали приблизно 6% 

чисельності). Ця підгрупа також представлена деякими стафілінідами, 

мертвоїдами й коваликами (рис. 5.3; табл. 4.2, 5.1; Додаток, табл. 6, 11,14). 
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Рис. 5.3. Групи жуків за трофічною спеціалізацією (1 – частка за числом 

видів; 2 – частка за рівнем чисельності, інші  позначення акронімів груп в 

табл. 4.2). 

 

Фітофаги трохи поступалися зоофагам за числом фонових елементів, 

але також були домінантною групою, особливо за чисельністю (рис. 5.3; 

табл. 5.1; Додаток, табл. 9, 10). Усього зафіксовано 108 видів, з яких 14 

виявилися фоновими, а їхня чисельність становила третину всіх Coleoptera. 

Основу групи представляли довгоносики й більшість чорнишів, менше 

ковалики та листоїди. За цих обставин, слід зазначити, що практично 

важливі господарські шкідники серед жуків герпетобію (крім чорниша 

Opatrum sabulosum) у різних урбоценозах зареєстровані як рідкісні або 

випадкові види (деякі довгоносики, листоїди та ковалики).  

Група сапрофагів також виявилася добре представленою в 

урбоценозах, де зазначено понад 90 видів із 23 родин, з яких дев'ять 

віднесено до фонових (15% чисельності домінатних видів) (табл. 4.2). За 

різноманіттям переважали Scarabaeidae (20), Nitidulidae (11), Dermestidae 

(6) й Hydrophilidae (5 видів). Два–три види визначено для родин Anobiidae, 

Byrrhidae, Colydiidae, Cryptophagidae, Leiodidae, Lucanidae, Silphidae, 

Tenebrionidae, а по одному для Cleridae, Erotylidae, Eucnemidae, Eucinetidae, 
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Geotrupidae, Lagriidae, Lathridiidae, Melandryidae, Phalacridae, Silvanidae, 

Troxidae).  

Більшість видів (50%) відноситься до облігатних сапрофагів 

(Scarabaeidoidea, Dermestidae, Byrrhidae). Для інших жуків характерна 

факультативна зоофагія (Silphidae) чи міцетофагія (Cryptophagidae, 

Nitidulidae, Lathridiidae, Phalacridae). Близькими до цієї групи були 

представники підгруп менш численних зоосапрофагів (деякі мертвоїди й 

стафілініди) та фітосапрофагів (окремі чорниші, але особливо Crypticus 

quisquilis). Вони представлені 10 видами кожна, але як фонові 

зареєстровані 2–3 види, чисельність яких становила приблизно 6–7% 

кожна (рис. 5.3; табл. 5.1; Додаток, табл. 6, 9–11, 14).  

Таксономічний склад твердокрилих сапрофагів різної спеціалізації в 

різних урбоценозах, на рівні видів-домінантів, виявився досить подібним, 

але він може значно відрізнятися (за рахунок багатьох випадкових і 

рідкісних видів) у разі порівняльного аналізу всієї колеоптерофауни. 

 

5.4. Інші екологічні групи 

Важливою складовою екологічної структури комах, є їх відношення до 

температури (термопреферендум). Однак, розділити жуків (навіть на рівні 

фонових видів) за цим показником досить складно, у зв'язку з недостатністю 

даних. Такого роду нечисленні відомості є лише для стафілінід (Тихомирова, 

1973). На підставі цієї роботи, серед видів Staphylinidae виділені три основні 

групи. Серед фонової групи, до мезотермофілів віднесено 8 видів (близько 

80% чисельності), головними представниками яких були Aleochara laevigata, 

Drusilla canaliculata, Gabrius osseticus, Staphylinus caesareus, Tasgius 

melanarius і види роду Zyras, що трапляються в більшості урбоценозів. 

Мегатермофіли представлені п'ятьма видами (понад 15% чисельності), серед 

яких домінували Xantholinus longiventris і види родів Ocypus, менше – деякі 

Philonthus. До оліготермофілів належать 4 види (приблизно 5% чисельності), 
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субдомінантами яких були Anotylus insecatus, Olophrum assimile, Omalium 

rivulare та Tachyporus nitidulus (Додаток, табл. 6, 14).   

Провізорно (на основі власних спостережень) більшість інших видів 

жуків є мезотермофілами, а до мегатермофільної групи можна віднести 

окремих чорнишів (Opatrum sabulosum) і довгоносиків (Otiorrhynchus 

velutinus). Оліготермофілами можна вважати деяких мертвоїдів (Silpha 

obscura), рогачів (Dorcus parallelopipedus), блискітників і лейодід. 

На особливу увагу заслуговують жуки групи видів-синантропів, багато 

з яких є шкідниками харчових запасів і предметів споживання. Це деякі 

чорниші (Tenebrio molitor), довгоносики роду Sitophilus, шкіроїди родів 

Attagenus, Anthrenus і деяких Dermestes, сильваніда Oryzaephilus surinamensis. 

Однак, усі ці види в герпетобії урбоценозів відзначено як рідкісні або 

випадкові, головним чином, на присадибних ділянках, де їх зустрічальність 

виявилася трохи вищою, хоча вона не сягала навіть рівня субдомінантів. 

Окрему групу за трофічною спеціалізацією складають копрофаги й 

копробіонти – мешканці гною і органічних залишків, що розкладаються, 

стаціальна належність яких, зазвичай, пов'язана з пошуком їжі у субстраті. До 

них відносяться всі зареєстровані водолюби, багато Geotrupidae та Histeridae, 

всього близько 40 видів, більшість яких віднесена до рідкісних і випадкових. 

Цікавим є факт відсутності в герпетобії урбоценозів видів-ботробіонтів, 

як і нідіколів (крім випадкового карапузика Gnathoncus disjunctus suturifer). 

5.5. Огляд екологічних груп домінантних родин жуків герпетобію 

Під час аналізу деяких еудомінантних родин (головним чином, 

стафілінід і довгоносиків) співвідношення основних екологічних груп може 

відрізнятися за низкою показників від таких усього ряду Coleoptera взагалі, 

що і було відзначено вище. Так, серед стафілінід (за фоновими видами), 

основу складали перші три групи (Додаток, табл. 6, 14). За кількістю видів 

переважали політопні елементи (5 видів і 55% чисельності), але за рівнем 

чисельності домінувала лісова група (9 видів, але не більш ніж 35% 
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чисельності). Частка лучної групи (3 види) становила трохи більше 10% 

чисельності фонових видів. За гігропреферендумом, кількість видів 

мезогігрофільної й мезофильної груп була майже рівною, але за чисельністю 

домінувала перша група, яка становила понад 60%, тоді як частка мезофілів 

трохи перевищувала 38% фонових видів. За трофікою істотно переважали 

типові зоофаги (14 видів, 96% чисельності), тоді як зоофітофаги і 

зоосапрофаги сумарно становили не більше 3% як таксономічно, так і в 

кількісному співвідношенні. 

Дещо інша картина відзначена для довгоносиків (Додаток, табл. 9). Як 

за кількістю фонових видів, так і чисельністю переважала політопна група 

(приблизно 75% чисельності), що схоже зі Staphylinidae. Лісові й лучні 

елементи становили приблизно 12 і 7% куркулінофауни відповідно, тобто 

незначно відрізнялися за цими показниками від стафілінід. Проте, серед 

довгоносиків понад 5% чисельності склали лучно-степові види, не зазначені 

серед Staphylinidae.  

За гігропреферендумом частка мезофілів (60% чисельності) більше ніж 

у стафілінід, а по мезогігрофілам (близько 5% чисельності) значно нижче, ніж 

у стафілінід. Крім того, для довгоносиків відзначено домінування 

мезоксерофілів (понад 35% чисельності), не зазначених для стафілінід. 

Проте, абсолютно протилежна картина спостерігається за трофічною 

структурою. Усі Curculionidae є фітофагами, серед яких домінують поліфаги, 

чисельність олігофагів не перевищувала 1%, а монофаги зареєстровані як 

випадкові елементи. 

Екологічна структура чорнишів виявилася близькою до довгоносиків за 

більшістю показників, а мертвоїдів – до стафілінід, але тільки за 

гігропреферендумом.  

Усі ці екологічні характеристики домінуючих видів і родин формують 

загальну структуру Coleoptera. Співвідношення основних екологічних груп 

жуків виявилося знівельованим і тією чи іншою мірою вирівняним за низкою 

показників.  
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Загалом, роль комплексу твердокрилих урбоценозів, на основі їх 

екологічної структури, можна вважати корисною в умовах мегаполісу. Це 

насамперед відноситься до зоофагів як регуляторів чисельності шкідливих 

видів комах. Багато сапрофагів грають істотну роль у розкладанні й 

гуміфікації різноманітних органічних залишків, на жаль, досить чисельних у 

міських умовах. Крім того, більшість видів-фітофагів, зазначених у герпетобії 

урбоценозів, харчуються багатьма бур'янами, а типові шкідники культурних 

рослин або харчових запасів відзначені поодиноко.  

Упродовж сезону чисельність, таксономічний склад і співвідношення 

різних екологічних груп жуків можуть істотно змінюватися, що і буде 

розглянуто в наступних розділах.  

 

Висновки до розділу 5 

За біотопічною привроченістю найбагатшою виявилася політопна 

група (21 фоновий вид і приблизно 40% чисельності домінантів), зазначена у 

всіх урбоценозах. Лісова група представлена 13 фоновими видами (понад 

20% чисельності), які частіше трапляються в паркових насадженнях, де їхня 

частка перевищувала таку інших ділянок на 10–20%. Лучна група (12 видів, 

24% всіх фонових видів), майже не поступалася лісовій за якісно-кількісними 

показниками. Серед лучно-степових відзначено три види (6% чисельності 

фонових елементів). За гігропреферендумом, домінували мезофіли як за 

видовим складом, так і кількісно (35 видів і близько 65% чисельності). 

Досить різноманітною була мезогігрофільна група (9 видів, приблизно 20% 

чисельності домінантів). Групи мезоксерофілів і ксеромезофілів у сумі не 

поступалися мезогігрофільним елементам і були представлені шістьма 

фоновими видами (16% чисельності фонових видів). За трофічною 

спеціалізацією домінували зоофаги (17 видів, близько 40% чисельності 

фонових видів). Фітофаги ненабагато поступалися зоофагам (14 фонових 

видів, приблизно 30% чисельності). Серед сапрофагів виявлено 9 фонових 



104 

видів (15% чисельності). Зоосапрофаги представлені трьома (понад 7% 

чисельності), а зоофітофаги – чотирма видами (6% чисельності). Збідненою 

виявилася підгрупа фітосапрофагів, представлена поодинокими видами (не 

більше 3% чисельності). За термопреферендумом (на прикладі Staphylinidae) 

виділено три групи, серед яких основною була мезотермофільна (вісім 

фонових видів, близько 80% чисельності). Види-синантропи зареєстровані як 

рідкісні або випадкові. Під час аналізу окремих еудомінантних родин 

(головним чином, стафілінід і довгоносиків), співвідношення основних 

екологічних груп значно відрізнялося за низкою показників від такого всіх 

твердокрилих загалом. Серед стафілінід домінували політопні й лісові 

мезофіли та мезогігрофіли-зоофаги. Серед довгоносиків переважали 

мезофільні й мезоксерофільні еврибіонтні види-фітофаги. 
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РОЗДІЛ 6 

ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННИХ ЗМІН ТАКСОНОМІЧНОЇ 

СТРУКТУРИ ТА ЧИСЕЛЬНОСТІ ЖУКІВ ГЕРПЕТОБІЮ В 

УРБОЦЕНОЗАХ 

 

Питання, що стосуються особливостей сезонних змін таксономічної 

та кількісної структури жуків в урбоценозах, розроблені слабо, і в 

урбоценозах Харкова присвячені тільки довгоносикам (Комаромі та ін., 

2019). Водночас, такого роду дослідження необхідні для пізнання 

закономірностей динамічних процесів у популяціях видів того чи іншого 

ценозу під впливом різноманітних чинників, що дозволить зрозуміти й 

оцінити особливості формування фауністичного різноманіття жуків.   

 

6.1. Сезонні зміни таксономічного складу жуків 

Кількість видів жуків герпетобію упродовж сезону суттєво 

відрізнялася. Зростання числа зареєстрованих видів відзначено з кінця 

квітня (36) і сягає максимуму в травні-червні (до 128). У липні відзначено 

різке зниження таксономічного різноманіття жуків (до 70 видів) і до осені, 

їх число знижувалось учетверо в порівнянні з пізньою весною (рис. 6.1). 

Ця тенденція добре простежувалась на прикладі домінуючих родин – 

довгоносиків і стафілінід. Так, якщо кількість видів цих жуків наприкінці 

квітня становила 12–15, то в середині травня вона сягала вже 28–32 

відповідно. Із середини травня до кінця червня кількість видів 

довгоносиків знизилась до 26, але майже не змінилася у стафілінід. У 

липні відзначено вже 14–16, у серпні – 10–12, а у вересні – усього по 

дев'ять видів цих жуків. Невелике зростання різноманіття відзначено з 

кінця другої декади серпня (до 11 видів), але із середини вересня до 

жовтня кількість видів знизилася до семи–восьми (рис. 6.1, 6.2). 
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Рис. 6.1. Сезонні зміни кількості видів жуків в герпетобії урбоценозів. 
(усереднені дані за 2019 р.). 

 

 

Рис. 6.2. Сезонна динаміка кількості видів довгоносиків в урбоценозах  

м. Харкова (усереднені дані за 2018 р.). 

 

Схожа картина простежується і на деяких міських ділянках, 

особливо в околицях міста й у парках, незважаючи на те, що видовий 

склад тут виявився багатшим, ніж в інших урбанізованих стаціях. 

Більшість рідкісних і випадкових видів жуків також відзначена в травні-

червні. Ці зміни пов'язані з особливостями розвитку різних видів, їх 
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екологією та характером змін їхньої чисельності (активності, або 

динамічної щільності) протягом року під дією низки факторів, особливо 

кліматичних. 

 

6.2. Сезонна динаміка чисельності твердокрилих в урбоценозах  

Загалом, твердокрилі в урбоценозах найьільш численні та активні з 

кінця весни до середини літа (а деякі види й до осені), що забезпечується 

існуванням різних фенологічних груп, масова поява яких припадає на різні 

дати сезону. Загальні криві сезонної активності жуків тільки деякою мірою 

схожі, і в середньому мають один-два (зрідка – три) піки сезонної 

чисельності (травень, середина червня, іноді – кінець серпня-початок 

вересня) (рис. 6.3, 6.4; Додаток, рис. 2).  

 
 

Рис. 6.3. Сезонні зміни чисельності твердокрилих у різних урбоценозах 

(дані 2017 р.). 
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Однак, у різні роки й по окремих урбоценозах ці показники можуть 

істотно відрізнятися. Так, у парках пік чисельності зазвичай припадав на 

кінець квітня-першу половину травня, а в насадженнях центру він 

спостерігався з кінця травня та протягом усього червня. Максимум 

активності жуків у насадженнях периферії та на присадибних ділянках 

відзначено або із середини червня до початку липня, або хід кривої 

чисельності був більш-менш вирівняним. Такі відмінності значною мірою 

обумовлені як метеорологічними умовами конкретного року чи сезону, так 

і особливостями фенології та екології видів, що визначають різні рівні 

чисельності деяких видів (а з ними й родин загалом) у різних урбоценозах.  

 

Рис. 6.4. Сезонні зміни чисельності твердокрилих герпетобію в різних 

урбоценозах (дані 2018 р.). 

 

Криві сезонної динамічної щільності довгоносиків насаджень центру 

й парків були одновершинними: підйом чисельності жуків починався з 

середини травня, сягав піку наприкінці місяця або в першій половині 

червня, а значний спад відзначено з другої половини червня до початку 
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липня (рис. 6.5, 6.6). До кінця липня-середини серпня щільність 

довгоносиків різко знижувалась і восени жуки зустрічалися поодиноко. 

Такі особливості сезонної активності характерні для біотопів, де 

еудомінантом був єдиний вид E. pellucidus, для якого й були характерні 

такі зміни активності.  

 

Рис. 6.5. Сезонна динамічна щільність довгоносиків у насадженнях центру 

(2018 р.). 

 

 
 

Рис. 6.6. Сезонна динамічна щільність довгоносиків у парках (2018 р.). 
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Водночас, невелике підвищення чисельності в травні-червні 

забезпечувалося й за рахунок збільшення активності деяких інших 

спорадично звичайних видів – роду Otiorhynchus, а також Sciaphobus 

squalidus і Glocianus punctiger, особливо в парках (рис. 6.6). 

Дещо інший характер змін динамічної щільності відзначений в 

урбоценозах, де домінантних видів довгоносиків було декілька 

(насадження околиць, присадибні ділянки) (рис. 6.7; 6.8).  

 

Рис. 6.7. Сезонна динамічна щільність довгоносиків у насадженнях 

периферії міста (2018 р.). 

 

Тут динамічна крива чисельності мала два–три піки: весняний 

(середина травня); літній (початок червня або середина липня); та 

пізньолітній-осінній (кінець серпня, вересень) (рис. 6.7, 6.8). Такі зміни 

зумовлені присутністю на тій чи іншій ділянці не тільки E. pellucidus, але й 

кількох домінантних видів роду Otiorrhynchus (але здебільшого O. ovatus 
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та O. raucus). Весняне підвищення чисельності на початку й до середини 

травня було пов'язано з домінуванням у цей період деяких видів роду 

Otiorrhynchus і (спорадично) Sciaphobus squalidus; ранньолітній 

(максимальний) пік обумовлений зростанням активності як видів роду 

Otiorhynchus, так і E. pellucidus. Наприкінці літа та восени E. pellucidus 

зареєстрований поодиноко, але загальна динамічна щільність довгоносиків 

знизилася ненабагато, внаслідок тимчасового домінування (й навіть 

зростання зустрічальності) двох видів – O. ovatus і O. raucus.  

 
Рис. 6.8. Сезонна динамічна щільність довгоносиків у садибах (2018 р.) 

 

Схожу тенденцію спостерігали й під час аналізу узагальненої 

(усередненої) зустрічальності довгоносиків не за декадами, а за місяцями. 

На присадибних ділянках максимальну чисельність Curculionidae 

відзначено впродовж всього травня й червня, а різке її зниження 

спостерігали в липні-серпні. Тільки на початку вересня спостерігалося 

невелике зростання, завдяки підвищенню активності деяких видів 

(рис. 6.9). У насадженнях центру підвищення чисельності довгоносиків 
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відзначено з середини травня з максимумом у червні. У другій половині 

літа й на початку осені зустрічальність жуків різко знизилася (рис. 6.10). В 

насадженнях периферії зустрічальність довгоносиків була невисокою 

протягом усієї весни й початку літа. Підвищення чисельності відзначено з 

середини липня до середини жовтня (рис. 6. 11). 

 

 

Рис. 6.9. Сезонна динамічна щільність основних родин жуків у садибах 

(2018 р.). 

 

Своя специфіка спостерігалася в сезонній динаміці активності 

стафілінід, характер зміни якої значно відрізнявся по окремих 

урбоценозах. У насадженнях центру, висока динамічна щільність 

стафілінід (переважно завдяки еудомінанту Drusilla canaliculata) 

зареєстрована в усі роки досліджень. Крива чисельності цих жуків 

характеризувалася декількома піками (рис. 6.12; 6.13; 6.14). Перше 

підвищення чисельності спостерігали протягом усього травня, здебільшого 

внаслідок появи перезимувавших імаго. Деяке зниження активності 

(наприклад, наприкінці травня і в серпні 2017 р. чи на початку травня й 

0

10

20

30

40

50

60

Ч
и

с
ел

ь
н

іс
ть

, 
ек

з.
 н

а 
1

0
0

 п
ас

тк
о

-д
іб

 

Місяці  

року 

Nitidulidae

Silphidae, Leiodidae

Tenebrionidae

Scarabaeidae

Dermestidae

Staphylinidae

Curculionidae



114 

червня 2018 р.) було обумовлено погодними умовами – зниженням 

температури й рясними опадами в ці періоди (рис. 6.12; 6.13) 

 

Рис. 6.10. Сезонна динамічна щільність основних родин жуків у 

насадженнях центру (2018 р.). 

 

 

Рис. 6.11. Сезонна динамічна щільність основних родин жуків у 

насадженнях периферії (2018 р.). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

квітень травень червень липень серпень вересень жовтень 

Ч
и

с
ел

ь
н

іс
ть

, 
ек

з.
 н

а 
1
0
0
 п

ас
тк

о
-д

іб
 

Місяці року 

Nitidulidae

Silphidae, Leiodidae

Tenebrionidae

Dermestidae

Staphylinidae

Curculionidae

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

квітень травень червень липень серпень вересень жовтень 

Ч
и

с
ел

ь
н

іс
ть

, 
ек

з.
 н

а 
1

0
0

 п
ас

тк
о

-д
іб

 

Місяці року 

Tenebrionidae

Scarabaeidae

Dermestidae

Staphylinidae

Curculionidae



115 

Другий пік чисельності стафілінід відзначено з кінця червня до 

середини липня (2018 р.) або навіть наприкінці серпня (2017 р.) (рис. 6.12; 

6.13). Це підвищення могло бути пов'язано як із появою жуків нового 

покоління (особливо Drusilla canaliculata), так і міграціями цього та інших 

звичайних видів стафілінід-свердловинників (представники родів Anotylus, 

Rugilis і Zyras) з окремих сусідніх, але несприятливих для життя, ділянок. 

Більш типовою виявилася крива динаміки чисельності стафілінід у 

насадженнях центру в період 2019 р., що перш за все було обумовлено 

досить вирівняними погодними умовами (рис. 6.14). 

 

Рис. 6.12. Сезонна чисельність стафілінід у різних урбоценозах (2017 р.). 

 

Крім того, територію лісогосподарського інституту, де проводилися 

обліки, можна вважати свого роду міським «рефугіумом», своєрідним 

зеленим «острівцем» території мегаполісу. Ці невеликі, затінені ділянки 

зелених насаджень зазнавали менший вплив антропогенного пресу 

(наприклад, витоптування чи викошування), ніж типові міські газони або 
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сквери, з активним відвідуванням населення. Це й зумовило 

закономірності сезонної динаміки чисельності родини і високу активність 

жуків упродовж всього весняно-літнього періоду, тобто з середини травня 

до кінця липня, а іноді й початку серпня.  

 

 

Рис. 6.13. Сезонна чисельність стафілінід у різних урбоценозах (2018 р.). 

 

Згідно з аналізом усереднених даних (по місяцях), високу 

чисельність стафілінід у центрі міста також відзначено з травня 

(максимум) до середини липня (рис. 6.9 – 6.11; 6.16). 

Дещо інша динаміка сезонних змін чисельності спостерігалася для 

стафілінід парків, насаджень периферії й присадибних ділянок. У міських 

парках різке підвищення чисельності стафілінід (здебільшого виду 

Staphylinus caesareus) відзначено вже з другої половини квітня (2019 р.) 

або в першій (2018 р.) чи другій половині (2017 р.) травня (рис. 6.12 – 

6.15). 
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Рис. 6.14. Сезонна чисельність стафілінід у різних урбоценозах (2019 р.). 

 

Потім активність цих жуків у парках знижувалася й була відносно 

невисокою з червня до середини серпня, коли відзначено невелике 

підвищення чисельності стафілінід, унаслідок появи імаго нового 

покоління S. сaesareus, а також збільшення активності деяких дрібних і 

середніх видів, особливо Xantholinis longiventris та роду Zyras. Схожу 

динамічну картину як щодо чисельності, так і заміщення видів упродовж 

сезону, спостерігали і на ділянках Лісопарку. 

Усереднені дані чисельності стафілінід (по місяцях), як у парках, так 

і насадженнях околиць міста, свідчать про високу активність жуків з 

середини квітня до середини липня (але з максимумом у травні) і вельми 

низьку активність жуків з початку серпня до середини жовтня (рис. 6.9 – 

6.11; 6.16). Водночас, у парках показники чисельності протягом всього 

сезону визначалися за рахунок еудомінанта S. сaesareus, а у насадженнях 

периферії – Drusilla canaliculata. 
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Рис. 6.15. Сезонна динаміка чисельності S.caesareus у парках (2018-2019р.). 

 

 

Рис. 6.16. Сезонна динамічна щільність основних родин жуків у парках 

(2018 р.). 
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Сезонна динаміка чисельності Staphylinidae в насадженнях околиць у 

2017 р. характеризувалася одним піком – у середині червня (також за 

рахунок Drusilla canaliculata) (рис. 6.12). У 2018–2019 рр. характер ходу 

кривої сезонної активності здебільшого був схожим із такою насаджень 

центру, але піки чисельності (наприкінці квітня й в середині липня) 

відзначено на декаду раніше (рис. 6.13, 6.14). Водночас треба зазначити 

значне підвищення чисельності Staphylinidae наприкінці літа й початку 

осені 2018 року (менше таке явище спостерігалося у 2019 р.) (рис. 6.13; 

6.14). Це було пов'язано з появою тут деяких великих за розміром видів з 

родів Ocypus і Tasgius, які не часто зустрічались в більшості парків і 

насаджень центру.  

На присадибних ділянках динаміка чисельності стафілінід у 2018 р. 

здебільшого виявилася подібною до такої насаджень центру, але у 2019 р. 

значною мірою співпадала з такою насаджень периферії міста (рис. 6.12 – 

6.14). У 2018 р., пік чисельності цих жуків спостерігали у другій половині 

травня, але у 2019 р максимум був зареєстрований значно раніше – у 

другій половині квітня, що було пов'язано з теплішою весною в порівнянні 

з минулими роками. З кінця червня й до осені активність Staphylinidae 

знижувалася та залишалася невисокою протягом усього літа, сягаючи 

мінімуму в серпні-вересні. Схожу картину відзначено й під час порівняння 

усереднених даних сезонної чисельності стафілінід по місяцях (рис. 6.9 – 

6.11; 6.16).  

Можливо, така динаміка активності стафілінід у різних стаціях 

обумовлена низкою як природних причин (умовами мешкання й біономією 

видів), так і впливом деяких антропічних чинників, вивчення яких слід 

продовжити. Можна припустити, що підвищення чисельності жуків у 

пізньовесняний період (весь травень–початок червня) у всіх біотопах 

обумовлено виходом, активним пошуком їжі й розмноженням 

перезимувавших особин (перш за все еудомінанта Staphylinus caesareus), а 
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в низці випадків і появою жуків нового покоління (особливо, таких 

звичайних видів як Staphylinus caesareus і Drusilla canaliculata) (рис. 6.15).  

У подальшому, показники сезонної активності стафілінід 

знижувалися, що можливо зумовлено смертністю більшості жуків після 

відкладання яєць або міграціями в інші біотопи, у зв'язку з погіршенням 

умов, наприклад – зниженням вологості й підвищенням температури 

влітку. Однак, у деяких мікростаціях міста (наприклад, порівняно 

сприятливих рефугіумах існування, до яких відноситься територія 

Інституту лісового господарства в центрі міста), активність багатьох 

дрібних видів стафілінід у першій половині літа не тільки продовжує 

залишатися високою, але навіть зростає. Це може бути пов'язано зі 

сприятливішим гігротермічним режимом на окремих ділянках як центру, 

так і околиць міста (спорадичні поливи, особливо влітку, відсутні в парках, 

менший антропогенний прес у вигляді витоптування або викошування та 

інше). У комплексі, це забезпечувало оптимальні мікрокліматичні умови 

для досить тривалого існування тут низки евритопних стафілінід-

свердловинників, особливо дрібних розмірів. Вони добре пристосовані й 

здатні існувати в щілинах і порожнинах ґрунту, на відміну від великих видів, 

пов'язаних частіше з рівнем вологості рослинної підстилки, яка досить 

пересушена в літній період. Важливе значення належить і здатності жуків до 

активних міграцій (особливо польоту) на інші ділянки зі сприятливішими 

умовами існування, що краще виражено у великих видів. 

Певні відмінності в характері сезонних змін чисельності відзначено й 

для інших жуків, що є звичайними мешканцями герпетобію. Для 

домінантних видів чорнишів, сезонна динаміка чисельності виявилася 

моновершинною (рис. 6.17). Так, для виду Crypticus quisquilis (насадження 

периферії) відзначено істотне підвищення активності тільки з кінця травня, 

з максимумом упродовж усього червня. Протягом усього липня 

чисельність цих жуків поступово знижувалася й у серпні відзначені 

поодинокі жуки.  
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Для Opatrum sabulosum (парки, насадження периферії) зростання 

чисельності відзначено на декаду раніше, ніж C. quisquilis, а пік активності 

зареєстровано наприкінці травня. У червні чисельність мідляка істотно 

знижувалася й до середини липня сягала свого мінімуму, залишаючись 

низькою протягом усього серпня (рис. 6.10). Тобто, у даному випадку, 

зареєстровано кількісне заміщення видів в одному біотопі. Під час 

зіставлення усереднених даних по місяцях, вищу чисельність чорнишів у 

парках відзначено наприкінці квітня–початку травня (здебільшого O. 

sabulosum), а на присадибних ділянках і в насадженнях околиць – у червні 

(C. quisquilis) (рис. 6.9 – 6.11; 6.17). 

 

Рис. 6.17. Сезонна чисельність чорнишів в насадженнях периферії (2018-

2019 рр.). 

 

Для шкіроїдів у більшості урбоценозів зазвичай було зареєстровано 

два піки чисельності, терміни яких відрізнялися за роками і стаціями (рис. 

6.18; 6.19). Залежно від погодних умов, перший пік відзначено у другій 

половині травня (2018 р.) або на початку червня (2019 р.) що, можливо, 
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пов'язано із підвищенням активності перезимувавших імаго. Друге 

зростання чисельності (середина червня у 2018 р. і друга половина липня у 

2019 р.), напевно, зумовлене появою жуків нового покоління. Фенологічні 

відмінності в термінах активності жуків спричинені різними кліматичними 

умовами – їх підвищення спостерігається в тепліші й менш дощові роки, 

але знижується в помірні. Такі особливості сезонної активності шкіроїдів 

краще простежувалися на присадибних ділянках і в насадженнях околиць, 

оскільки в інших урбоценозах чисельність шкіроїдів була невисокою. 

 

Рис. 6.18. Сезонна динаміка чисельності шкіроїдів в окремих біотопах 

(2018 р.). 

 

Схожу тенденцію сезонних змін чисельності відзначено і для деяких 

інших фонових груп жуків. Так, підвищення динамічної щільності 

мертвоїдів і пластинчастовусих (парки) зафіксовано в травні й у середині 

червня, а лейодід (насадження центру) – навесні й на початку липня. 

Жуки-блискітники частіше відзначені на присадибних ділянках і в центрі 

міста наприкінці квітня–початку травня, влітку їхня чисельність була 

низькою, хоча в серпні іноді зареєстровано незначне зростання активності 

цих жуків (рис. 6.9 – 6.11; 6.15). 
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Рис. 6.19. Сезонна чисельність шкіроїдів в насадженнях периферії (2019 р.) 

 

Отже, специфіка сезонних змін чисельності домінантних родин 

жуків, розглянутих вище, як правило пояснює загальний характер 

динаміки жуків герпетобія протягом весни, літа й першої половини осені. 

Загальний хід динамічної кривої жуків загалом більшою мірою зумовлений 

коливаннями їхньої чисельності (підвищенням або зниженням) 

фенологічно різних груп жуків упродовж вегетаційного періоду, а меншою 

(але іноді суттєвішою) – впливом погодних умов на активність деяких 

видів.  

Певні залежності сезонних змін простежуються й за показниками 

зустрічальності (Рі) більшості видів в різних біотопах (Додаток, табл. 16–

19). Це більше стосується масових видів, тоді як для більшості домінантів і 

субдомінантів, особливої різниці в частоті зустрічальності в окремі періоди 

весни-осені не відзначено. Для більшості масових і звичайних видів 

(Drusilla canaliculata, Xantholinus longiventris, Exomias pellucidus, Dermestes 

laniarius, Crypticus quisquilus, Dorcus parallelopipedus, Pteromaphagus sp.) 

зареєстровано співпадання показників зустрічальності й сезонної динаміки 

чисельності – низькі їх величини на початку й наприкінці періоду 
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активності та максимальні – під час масової реєстрації виду. Проте, для 

деяких видів у певних біотопах (Ocypus nitens та видів роду Otiorhynchus) 

відзначено протилежну залежність: максимум зустрічальності спостерігали 

весною й наприкінці літа, тобто в період відносно невисокої чисельності. 

Для інших видів (наприклад, Opatrum sabulosum) підвищений рівень 

частоти потрапляння в пастки спостерігали на початку зростання 

чисельності. Для еудомінінта Staphilinus caesareus дуже високі показники 

зустрічальності зафіксовано протягом всього вегетаційного періоду, а для 

більшості інших домінантних і субдомінантних видів жуків динаміка 

частоти зустрічальності була досить низькою, а їхні величини не 

змінювались з кінця весни до початку осені. Такі особливості пов’язані з 

життєвими циклами видів, їх фенологією в умовах того чи іншого біотопу, 

які й зумовлюють різний розподіл, активність пересування та чисельність 

жуків на окремих стаціях. 

 

6.3. Деякі особливості сезонних змін статевого індексу основних 

видів твердокрилих герпетобію 

Певні закономірності сезонних змін для більшості представників 

колеоптерофауни різних урбоценозів відзначено не тільки за 

таксономічною структурою та динамікою активності, але й у величині 

статевого індексу – одного з важливих параметрів стану популяції. Це 

добре простежується на рівні домінантних видів герпетобіонтних жуків 

(наприклад, довгоносика Exomias pellucidus, стафіліна Staphylinus caesareus 

і чорниша Crypticus quiscuilis). 

Для E. pellucidus цей показник (як і чисельність) істотно відрізнявся 

по окремих ділянках і міг бути як високим, так і низьким у різних 

урбоценозах з різними рівнями динамічної щільності. Тобто, найвища 

частка самиць не завжди збігалася з такою чисельності. Так, найвищим 

статевий індекс (загальний показник за сезон) виявився в угрупуваннях 
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виду E. pellucidus насаджень околиць міста (0,70), середнім – у центрі, 

парках і Лісопарку (0,38–0,40), мінімальним – на присадибних ділянках 

(0,20) (рис. 6.19 – 6.21). Отже, різні значення статевого індексу цього 

довгоносика відзначено в біотопах як із дуже високою (насадження 

центру), так і вкрай низькою чисельністю (парки, ліс). Можна припустити, 

що в біотопах із високим рівнем самиць, незалежно від рівня чисельності, 

умови для розвитку E. pellucidus були сприятливішими, ніж на ділянках із 

високою щільністю виду, але низьким статевим індексом.  

У разі порівняння сезонних змін статевого індексу й динамічної 

щільності E. pellucidus, також не завжди відзначено їх спряженість (рис. 6.20–

6.22; Додаток, рис.5). У більшості урбоценозів, максимальні показники 

чисельності зареєстровані на 30–40 днів раніше, ніж такі статевого індексу. 

 

 

Рис. 6.20. Сезонні зміни чисельності та величини статевого індексу 

довгоносика E. рellucidus у насадженнях центру (2018 р.). 

 

Такі коливання показників для E. рellucidus простежено в більшості 

урбоценозів як із високою (насадження центру), так і низькою динамічною 

активністю (парки й Лісопарк) (рис. 6.20–6.22; Додаток, рис. 4, 5). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0

2

4

6

8

10

12

14

С
т
ат

ев
и

й
 і
н

д
ек

с 

Ч
и

с
ел

ь
н

іс
ть

, 
ек

з.
 н

а 
1
0
 п

ас
тк

о
-д

іб
 

Дати обліків 

Чисельність 

Статевий 

індекс 



126 

 

Рис. 6.21. Сезонні зміни чисельності та величини статевого індексу 

довгоносика E. рellucidus в садибах (2018 р.). 

 

 

Рис. 6.22. Сезонні зміни чисельності та величини статевого індексу 

довгоносика E. рellucidus в Лісопарку (2018 р.). 
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Тільки на присадибних ділянках відзначено деякий збіг максимальних 

показників чисельності й статевого індексу (рис. 6.21.). За такої умови, тут 

зареєстровано найнижчу частку самиць взагалі за сезон (в середньому 

близько 0,20), порівняно з іншими біотопами, що може свідчити про менш 

сприятливі умови для розвитку виду, незважаючи на те, що динамічна 

щільність виду характеризувалася як середня (рис. 6.21). 

Ця тенденція схожа з такою деяких інших жуків (наприклад, 

домінантних видів турунів в агроценозах), хоча у Carabidae пік динамічної 

щільності відставав від максимальних значень статевого індексу тільки на 

10–15 днів (Пучков, 1989, 1990).  

Під час аналізу показників статевого індексу у інших, спорадично 

звичайних видів довгоносиків, вищу частку самиць зареєстровано для  

Sc. squalidus наприкінці весни, а D. longimanus – восени. У видів роду 

Otiorrhynchus та Urometopus nemorum протягом всього сезону (і на всіх 

ділянках) відзначено тільки самиць. 

Дещо іншу картину зафіксовано для стафіліна Staphylinus caesareus – 

еудомінанта паркових насаджень (рис. 6.23; 6.24). Загалом, значення 

статевого індексу у S. саesareus були високими упродовж всього періоду 

обліків і в середньому за сезон вони становили від 0,58 (2019 р.) до 0,62 

(2018 р.), а максимальні – до 0,71–0,75. 

 

Рис. 6.23. Сезонні зміни величини статевого індексу стафіліна S. саesareus в 

парку «Карпівський сад» (2018-2019 рр.). 
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До того ж, незалежно від року обліків, для S. саesareus 

простежувалась зворотна спряженість між показниками сезонної 

чисельності й величиною статевого індексу (рис. 6.23–6.25). У парках (а 

також у Лісопарку), максимальні показники чисельності S. саesareus 

навесні зареєстровано на півтора-два місяці раніше, ніж такі статевого 

індексу. Максимальну частку самиць відзначено з другої половини літа й до 

початку осені. Тільки у 2018 р. невелике підвищення активності S. саesareus 

в першій половині серпня збіглося зі збільшенням частки самиць, можливо 

за рахунок появи імаго нового покоління (рис. 6.24). 

Переважання самиць S. саesareus у цих урбоценозах (як і високі дані 

чисельності) свідчать про більшу виживаність і про максимально 

сприятливі умови існування для цього виду стафіліна. 

 

Рис. 6.24. Сезонні зміни величини статевого індексу стафіліна S. саesareus в 

парку «Карпівський сад» (дані 2018 р.). 
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чисельності та величин статевого індексу (Пучков, 1989, 1990). Рівень 

статевого індексу підвищувався в період розмноження, але знижувався під 

час відкладання яєць. В порівнянні з турунами, цей показник у S. caesareus 

був постійно високим протягом всього вегетаційного періоду (рис. 6.23), 

хоча і спостерігалося поступове зниження чисельності цього виду у 

паркових біотопах.  

 

Рис. 6.25. Сезонні зміни величини статевого індексу стафіліна S. саesareus в 

парку «Карпівський сад» (дані 2019 р.). 

 

Нижчі значення статевого індексу відзначено в угрупованнях чорниша 

Crypticus quisquilis (особливо в насадженнях периферії міста). У 

середньому він становив всього 0,26 за сезон, що може свідчити про не 

зовсім сприятливі умови існування виду (принаймні самиць) у даному 

біотопі, незважаючи на відносно високу чисельність Crypticus quisquilis 

(рис. 6.26). За цих обставин, підвищення частки самиць хоча й почалося зі 

збільшення активності виду, але йшло значно повільніше й сягло середніх 

своїх показників на півмісяця пізніше. Максимум значення статевого 

індексу (0,40) відзначено у період мінімальної чисельності виду наприкінці 
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сприятливі умови для розвитку Crypticus quisquilis. Висока чисельність 

чорниша в цьому біотопі, напевно, могла бути пов'язана з достатньою 

кормовою базою, але не з розмноженням виду (звідси і низький статевий 

індекс), тим більше що личинок цього чорниша виявити на ділянці не 

вдалося. 

 

Рис. 6.26. Сезонні зміни величини статевого індексу чорниша Crypticus 

quisquilis в насадженнях ХНПУ (дані 2019 р.). 

 

Для ґрунтовнішого розуміння закономірностей сезонної динаміки 

чисельності колеоптерофауни, необхідний поглиблений та узагальнений 

аналіз фенологічних характеристик домінантних видів у тому чи іншому 

урбоценозі.  
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для вивчення, залежать від впливу низки абіотичних факторів (як 

погодних, так і умов біотопу). Тому, подальший аналіз відомостей щодо 

сезонних якісно-кількісних змін основних видів Coleoptera, вимагає 

уточнень і додаткових досліджень. Особливо це необхідно в аспектах 

пролонгації вивчення екологічних преферендумів домінантних видів, їх 

біологічних особливостей (перш за все характеру онтогенезу) та 

просторово-часової структури, які багато в чому визначають характер змін 

розподілу жуків у тому чи іншому біотопі протягом весни-літа-осені.  

 

Висновки до розділу 6 

Кількість видів жуків герпетобія є максимальною у травні й до 

середини червня (до 130). У липні відзначено різке (майже вдвічі) 

зниження різноманіття жуків, а наприкінці літа та восени, їхнє число 

знижувалось до 30–35 видів. Сезонна динаміка активності жуків у різних 

урбоценозах характеризувалася одним-двома (рідко трьома) піками 

чисельності в травні-на початку червня, але меншою мірою в – середині 

липня й на початку вересня. У різні роки й в окремих урбоценозах ці 

показники різнилися. У парках пік чисельності припадав на кінець квітня-

першу половину травня, у насадженнях центру – з кінця травня та до кінця 

червня. Максимум активності жуків у насадженнях периферії й на 

присадибних ділянках відзначено з середини червня до початку липня. 

Такі відмінності зумовлено як погодними умовами конкретного року, так і 

особливостями фенології та екології видів, що визначають різні рівні 

чисельності деяких видів (а з ними й родин) у різних урбоценозах.  

У більшості урбоценозів, максимальну чисельність Curculionidae 

зареєстровано упродовж всього травня й червня, зниження спостерігали з 

початку липня до кінця серпня, але з незначним зростанням наприкінці 

літа та на початку вересня, внаслідок підвищення активності деяких видів. 

Пік чисельності стафілінід у насадженнях центру міста зареєстровано з 



132 

кінця травня до середини літа; у парках і насадженнях околиць – з квітня 

до початку липня, з максимумом у травні. Мінімальні показники 

відзначено з початку серпня до середини жовтня. На присадибних ділянках 

підвищення чисельності стафілінід спостерігали з кінця квітня до середини 

травня, тоді як, з кінця червня й до осені, активність жуків різко 

знижувалася. У чорнишів крива сезонної динаміки чисельності була 

моновершинною, а для шкіроїдів зареєстровано два піки активності.  

На прикладі трьох домінантних видів жуків проаналізовано 

особливості сезонних змін величини статевого індексу. Для виду  

E. pellucidus, помірні значення статевого індексу відзначено у біотопах як 

із високою, так і низькою чисельністю. Значення статевого індексу у  

S. саesareus були високими упродовж всього періоду обліків, що свідчить 

про сприятливі умови існування та розвитку цього виду. Низькі значення 

статевого індексу й високу чисельність відзначено для чорниша Crypticus 

quisquilis, що, напевно, пов'язано з достатньою кормовою базою, а не з 

сприятливими умовами для розвитку. При порівнянні сезонних змін 

величини статевого індексу та динамічної щільності всіх проаналізованих 

видів у більшості урбоценозів, спряженість цих показників не відзначена, а 

максимальні показники чисельності зареєстровані на 30–40 і більше днів 

раніше, ніж такі статевого індексу.  
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РОЗДІЛ 7 

ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ТВЕРДОКРИЛИХ ГЕРПЕТОБІЮ 

УРБОЦЕНОЗІВ 

 

Складовими частинами просторової структури жуків є 

закономірності їхнього розподілу за біотопом як вертикального (за ярусом 

існування), так і горизонтального (за площею ділянки) розміщення. 

Характер просторового розподілу конкретних видів жуків значною мірою 

визначений їхніми біологічними та екологічними особливостями, типом 

біотопу, а також взаємозалежностями одних видів від інших (конкуренції, 

трофічних зв'язків та інше) (Одум, 1986). 

 

7.1. Вертикальне розміщення 

Під час вивчення колеоптерофауни, відповідно до ярусу 

перебування, враховували основне місце існування виду в межах ділянки. 

Усього було виділено три основних яруси: ґрунтовий, або геобій, 

приґрунтовий (наґрунтовий), або герпетобій та надґрунтовий, або фітобій. 

Відповідно до поставлених завдань, основну увагу приділено видам жуків, 

зазначених у герпетобії, як домінуючої групи серед мешканців усіх інших 

ярусів, оскільки в порівняльному аспекті, з використанням ґрунтових 

пасток і розкопок, таксономічний склад та чисельність жуків, геобію і 

фітобію були вельми збіднені.  

За ступенем привроченості видів (їх зустрічальністю та ярусним 

розподілом) у герпетобії, усі жуки були додатково розподілені на чотири 

умовні групи: герпетобіонти, герпетофіли, герпетоксени та випадкові 

елементи (здебільшого представники фітобія) (Арнольди, Арнольди, 1963; 

Скуфьин, 1968; Яхонтов, 1969).  

Герпетобіонти представлені видами, що регулярно пересуваються на 

поверхні ґрунту, зазвичай харчуються та розвиваються в цьому ярусі або у 
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верхніх шарах ґрунту, мають відповідні адаптації до умов існування. 

Усього до цієї групи віднесено 140 видів (50% усього таксономічного 

складу), а за чисельністю ‒ до 90% загальної кількості жуків. Вони істотно 

переважали в усіх урбоценозах за рахунок усіх еудомінантів і більшості 

домінантів та субдомінантів (рис. 7.1; 7.2).  

 

 

Рис. 7.1. Кількість видів різних груп жуків герпетобію урбоценозів. 

 

 

Рис. 7.2. Співвідношення чисельності основних груп жуків, що 

трапляються в герпетобії. 
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Основу групи складали майже всі стафілініди, карапузики, біриди 

(піґулочники), більшість довгоносиків, деякі чорниші, блискітники, 

мертвоїди, шкіроїди, деякі види родин пластинчастовусих, троксів, 

скритноїдів, скритників та навіть окремих вусанів (Dorcadion). 

Залежно від способу життя, у межах цієї найбільшої групи виділено 

три підгрупи (рис. 7.3). До підгрупи І віднесені типові герпетобіонти, які 

основну частину життя проводять на поверхні ґрунту й у підстилці, а іноді 

можуть проникати вглиб ґрунту. Підгрупа представлена здебільшого 

карапузиками, біридами, великими за розміром видами стафілінід (роди 

Staphylinus, Ocypus, Philonthus), деякими довгоносиками (переважно з 

родів Exomias, Otiorhynchus, Urometopus), мертвоїдами (Silpha, 

Thanatophilus), чорнишами (Crypticus, Opatrum, Gonocephalum), 

блискітниками (Omosita), шкіроїдами (Dermestes) та лейодідами. Серед 

усіх герпетобіонтів представники цієї підгрупи домінували як за видовим 

складом (близько 100 видів, багато з яких віднесені до домінантів), так і за 

чисельністю (приблизно 70% кількості всіх жуків).  

 

 

Рис. 7.3. Співвідношення ( в %) підгруп жуків-герпетобіонтів.  

 

Види підгрупи ІІ здатні легко пересуватися по свердловинах ґрунту, 

зариватися в її рихлий поверхневий шар, а в деяких випадках і підніматися 
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на рослини. Основну частину цієї підгрупи складають більшість дрібних 

стафілінід (представники родів Drusilla, Xantholinus, Zyras), окремі 

довгоносики (Otiorrhynchus albidus, Liophloeus tessulatus) та скритноїди. 

Таксономічно вони представлені не більше ніж 30 видами, а кількісно 

можуть становити до 20–25% чисельності, здебільшого за рахунок 

еудомінанта Drusilla canaliculata та деяких інших фонових елементів – 

Xantholinus longiventris, видів роду Zyras.  

Третя підгрупа герпетобіонтів характеризується видами, які легко 

пересуваються в підстилці і по ґрунту та вільно піднімаються на рослини. 

Основу складають окремі стафілініди (види роду Tachyporus, деякі дрібні 

Aleocharinae), бистрянки та скритники. Загальна кількість видів не 

перевищувала 15, а за чисельністю, представники цієї підгрупи не 

перевищували одного відсотка від усіх зареєстрованих жуків (рис.7.3).  

Група герпетофілів представлена видами, які зазвичай харчуються 

дискретними об'єктами надґрунтового шару (рослинні залишки, що 

розкладаються, компост, послід або трупи тварин), у зв'язку з чим змушені 

регулярно переміщатися на поверхні ґрунту. До цієї групи віднесені 

водолюби, багато пластинчастовусих-копрофагів (головним чином види 

родів Aphodius та Onthophagus), представники родин Lucanidae, 

Tenebrionidae (Nalassus), окремі Staphylinidae (Olophrum, Omalium) та 

Elateridae (Prosternon, Agrypnus). Рідше зустрічалися Anthribidae, 

Curculionidae (здебільшого роду Trachyphloeus) та деякі Silphidae 

(Nicrophorus). Таксономічно до цієї групи можна віднести 50 видів, але 

майже всі вони зареєстровані як рідкісні та випадкові в урбоценозах, а їх 

кількісна частка не перевищувала 10% всіх Coleoptera (рис. 7.1; 7.2).  

Герпетоксени представлені видами жуків, тимчасово, але 

закономірно пов'язаних із поверхнею та верхнім шаром ґрунту, але імаго 

яких є мешканцями інших ярусів (частіше фітобію), де дорослі жуки 

проводять основну частину життя. Це відноситься до видів, у яких 

личинкова стадія, заляльковування або зимівля проходить у ґрунті або у 
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верхньому його шарі. За видовим складом (приблизно 70 видів) група 

поступається герпетобіонтам майже вдвічі, але на третину перевищує інші 

групи герпетобію за таксономічним складом (рис. 7.1; 7.2). Однак за 

чисельністю герпетоксени становили не більше 3% всіх відловлених у 

герпетобії жуків. Основними представниками цієї групи є більшість 

довгоносиків (головним чином роду Sitona і триби Cleonini), 

пластинчастовусі підродини Melolonthinae, листоїди (представники 

земляних блішок триби Alticini), менше – деякі ковалики (Agriotes, Athous, 

Selatosomus), мертвоїди (Phosphuga, Dendroxena), окремі чорниші, 

малашки, м’якотілки (Cantharis), Colydiidae, Anobiidae, Cleridae та деякі 

шкіроїди (Attagenus).  

До групи видів, випадкових для герпетобію віднесені типові 

мешканці інших ярусів, здебільшого багато видів хорто- та дендробіонтів, 

які спорадично потрапили в пастки, зазвичай при переході з однієї рослини 

на іншу, у період масової активності або під час міграцій. Найголовнішими 

представниками були жуки-сонечка, рідше зустрічалися горбатки, златки, 

більшість вусачів, брентіди (Brentidae), гладиші (Phalacridae), окремі 

чорниші (Lagria), шкіроїди (Anthrenus), жуки-малинники, деякі 

блискітники (Meligethes) та багато листоїдів. Незважаючи на те, що за 

кількістю видів ця група не поступалася герпетофілам, чисельність їх у 

герпетобії не перевищувала 1% всіх Coleoptera. 

Показовими за ярусом перебування представників різних груп в 

герпетобії є довгоносикові жуки, які включають мешканців різних ярусів 

(рис. 7.4). Так, за ярусом проживання імаго більшість видів віднесені до 

хорто- і дендробіонтів (відповідно 14 і 17 видів або понад 50% 

куркуліонофауни), але майже всі вони зареєстровані як рідкісні (4) або 

випадкові елементи (25) (Додаток, рис. 4). У межах цих груп, тільки D. 

longimanus і Sc. squalidus спорадично відзначені як звичайні види 

(Додаток, табл. 6). Групи довгоносиків тією чи іншою мірою тісно 

пов'язаних з герпетобієм представлені 26 видами і серед них зареєстровані 
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майже всі фонові види (тобто їхня кількісна частка становила понад 90% 

усіх зареєстрованих Curculionoidea). Кількісно (але не за таксономічним 

складом) переважають типові герпетобіонти (7 видів, з них п'ять фонових), 

менше – герпетодендро- (4, один вид фоновий) та герпетохортобіонти (11, 

два види фонових). Решту представників груп зареєстровано як рідкісні 

або поодинокі (рис. 7.4; Додаток, табл. 6). Тобто загалом, вертикальний 

структурний розподіл довгоносиків багато в чому схожий з таким всіх 

жуків герпетобію, особливо за чисельністю: довгоносики-герпетобіонти і 

герпетофіли істотно домінують над герпетоксенами і випадковими в 

герпетобії видами довгоносиків. 

 

Рис.7.4. Співвідношення видів довгоносиків різних ярусних груп, 

зареєстрованих у герпетобії урбоценозів (замість терміну герпетобіонт 

використано його синонім – стратобіонт).  

Отже, вертикальна структура твердокрилих урбоценозів 

характеризується значним різноманіттям якісно-кількісних показників. За 

структурою колеоптерофауни, ці екосистеми не поступаються таким інших 

трансформованих ценозів, так і низці природних стацій, що зазначено у 
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наших роботах (Пучков та ін., 2017; Комаромі, 2018, 2019; Комаромі, 

Гаркуша, 2018; Komaromi et al., 2018, 2019; Putchkov et al., 2020; Nazarenko 

et al., 2020).  

 

7.2. Горизонтальний розподіл 

Горизонтальний розподіл тварин (у даному випадку – жуків 

герпетобію) є складовою їхнього просторового та тимчасового розміщення 

в ландшафті чи окремому біотопі. Під час аналізу територіального 

розподілу жуків у містах слід розрізняти особливості їхньої макро- і 

мікрогоризонтальної зустрічальності. Істотна своєрідність міста полягає в 

мозаїчності середовища існування (окремих біотопів), часто протилежного 

за низкою умов і характеристик. Більшість міських урбоценозів, особливо 

зеленої зони, так ізольовані один від одного шляхопроводами та 

будівлями, що їх можна розглядати як умовно «острівні» (Клауснитцер, 

1990). Тобто для міста, як умовно єдиної екосистеми, взагалі вже 

характерний дуже значний рівень агрегованості комах на рівнях кожного 

урбанізованого біотопа. Його якісно-кількісні характеристики істотно 

вище в слабо порушених зелених насадженнях і мінімальні на ділянках 

житлових мікрорайонів, підприємств і транспортних шляхах. Ці 

характеристики можна вважати горизонтальним макророзподілом, 

попередній аналіз якого за видовим складом та рівнями чисельності в 

значних за площею біотопах, був наведений вище при розгляді окремих 

стаціонарних ділянок міста (насаджень центру та околиць, парків і садиб). 

У цьому підрозділі розглянуто деякі особливості горизонтального 

розподілу домінантних видів жуків у межах окремих урбоценозів, тобто 

ступінь їх агрегованості на тій чи іншій ділянці. Проведений аналіз показав 

різний рівень показників горизонтального розподілу як загалом, так і в 

окремі періоди року й у різних урбоценозах, але з низкою загальних 

закономірностей. 
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Високу агрегованість відзначено для довгоносика еудомінанта 

Exomias pellucidus. По окремим датам, агрегованість цього виду в 

насадженнях центру в різні календарні дати коливалася від середньої до 

високої. Водночас загальний показник агрегованості виду за весь сезон 

обліків був у більшості випадків істотно вище (λ =3,32–3,45), ніж в окремі 

періоди року (табл. 7.1). Тільки на початку травня й у серпні зареєстровано 

невисоку здатність E. рellucidus до скупчень в насадженнях центру. 

 

Таблиця 7.1 

Показники агрегованості (λ) домінантних видів довгоносиків в 

урбоценозах 

Урбоце-

нози 

Рік Дати 

1-15.5 16-31.5 1-15.6 16-30.6 1-15.7 16-31.7 1-15.8 Загаль-

не за 

сезон 

Exomias pellucidus 

Насаджен

ня центру 

2017 2,31 2,63 2,78 2,32 2,42 2,81 1,13 3,45 

2018 1,41 2,10 1,60 2,96 1,47 1,39 0,96 3,32 

Садиби 2018 3,19 2,56 1,93 1,81 2,88 1,91 2,20 4,49 

Otiorrhynchus raucus, O. ovatus 

Насадже

ння 

центру 

2018 – 1,19 – 0,99 1,00 – – 1,56 

2019 – – 1,86 2,16 1,27 1,10 1,06 2,19 

Насаджен

ня 

околиць 

2018 – 1,20 1,36 1,54 3,37 – 1,41 2,98 

2019 1,07 0,76 1,27 2,21 1,67 1,48 0,95 3,74 

 

На присадибних ділянках агрегованість цього виду загалом та за 

окремі періоди сезону виявилася вищою ніж у насадженнях центру. Однак, 

високі показники в садибах відзначені навесні (λ =2,56–6,50), тоді як у 

центрі – в середини літа (червень-початок липня). Водночас, агрегованість 

E. рellucidus в насадженнях околиць була меншою (λ =0,76–2,74)  

порівняно з іншими біотопами. 

Для видів роду Otiorrhynchus (здебільшого О. raucus та O. оvatus), 

показники агрегованості в насадженнях центру (як загалом, так і за 

окремими датами) коливалися від випадкових (2017 р.) до слабо- або 
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середньоагрегованих (табл. 7.1). Тільки в насадженнях околиць індекс 

агрегованості виявився високим як взагалі, так і в липні 2017 року, хоча в 

різні сезони (у 2017–2018 рр.) він не перевищував середній рівень. За цих 

обставин, у травні й серпні характер горизонтального розподілу видів роду 

Otiorrhynchus на деяких ділянках наближався до випадкового. Винятком 

виявився 2019 р., коли індекс агрегованості сягнув майже 4 (табл. 7.1). 

Такі розбіжності у ступенях горизонтального розподілу видів можна 

пояснити їхньою екологією і змінами чисельності в різні фенологічні 

строки. На початку появи цих жуків в урбоценозах (травень) і спаду 

чисельності (серпень) розподіл наближався до випадкового і тільки в 

деяких випадках (на присадибних ділянках) виявився високим. У період 

масової появи та активності (підвищеної чисельності) видів у червні-липні 

агрегованість, зазвичай, істотно зростала, що і простежувалось на прикладі 

насаджень центру й околиць. Більш високі показники індексів 

агрегованості загалом (в порівнянні з такими по окремим датам обліків), 

можуть свідчити про мікростаціальну привроченість особин до місць, 

оптимальніших для життя. У зв'язку з цим, чисельність жуків у даному 

місці постійно зростала з утворенням виразних скупчень, а в інших місцях 

ділянки (з погіршеними умовами) агрегованість була меншою. 

Дещо іншу (але в деяких аспектах схожу) картину відзначено під час 

аналізу розподілу основних видів стафілінід (табл. 7.2). Для Drusilla 

canaliculata (центр міста) у більшості випадків зафіксовано середній рівень 

агрегованості протягом усього сезону, але з деяким підвищенням у 

середині (2018 р.) або наприкінці літа (2017 р.) у порівнянні з травнем-

червнем (табл. 7.2). 

Індекс агрегованості за сезон у D. canaliculata також виявився 

вищим, ніж такі в окремі дати обліків, але не більше ніж в 1,3–1,8 рази (у 

довгоносиків вона була вище у 2–3 рази). Водночас, у насадженнях 

околиць (2018–2019 рр.), агрегованість D. canaliculata була на середньому 

рівні (λ = 1,70–1,75), хоча рівень чисельності виду не був низьким. 
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Представлені дані можуть свідчити про деяку вирівняність умов 

середовища в урбоценозі для цього виду. 

Таблиця 7.2 

Показники агрегованості домінантних видів стафілінід в урбоценозах 

 
Урбоце-

нози 

Рік Дати Загальне 

за сезон 1- 

15.5 

  16-

31.5 

1- 

15.6 

16- 

30.6 

1- 

15.7 

16- 

31.7 

1- 

15.8 

16-

31.8 

Drusilla canaliculata 

Насад-

ження 

центру 

2017 1,37 1,43 1,37 1,45 2,32 2,12 3,22 2,18 2,68 

2018 1,42 1,44 2,43 1,74 2,91 2,92 1,87 1,25 2,82 

Staphilinus caesareus 

Парки 2018 2,60 4,33 2,36 2,62 1,84 1,02 1,32 1,95 3,77 

2019 2,95 1,83 1,79 1,77 2,20 1,22 2,19 – 1,76 

 

Агрегованість виду Staphilinus caesareus по окремих парках трохи 

розрізнялася, особливо залежно від року. У 2018 р. вона характеризувалася 

вищими показниками навесні й у першій половині літа (тобто в період 

максимальної чисельності), але була середньою в липні–серпні – під час 

зниження зустрічальності виду (табл. 7.2). Однак, загальний індекс 

агрегованості за сезон був істотно вищим, ніж у окремі календарні дати 

сезону, що напевно було визначено нерівномірністю умов в парках, 

особливо протягом пізньої весни та всього літа. Крім того, різниця в 

мікробіотичних умовах цього біотопу може бути пов'язана і з погодними 

умовами, підвищеною температурою в травні й середині літа та 

нечисленними опадами протягом усього літнього періоду 2018–2019 рр. 

Наприклад, в цих урбоценозах підвищену агрегованість відзначено в 

травні й серпні, тоді як у червні-липні вона, як правило, була середньою. 

За цих обставин, загальні показники за сезон майже не відрізнялися від 

таких по окремих датах обліків, що може свідчити про досить рівномірне 

утворення скупчень цього стафіліна на окремих мікроділянках.  

Водночас, для виду Ocypus nitens в більшості урбоценозів і в різні 

роки агрегованість завжди була середньою (λ = 1,29–2,10). У деяких 
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випадках (насадження околиць, 2018 р.; насадження центру, 2019 р.) 

розподіл виявився випадковим (λ = 0,71–0,89), що, напевно було пов'язано 

з низькою чисельністю виду (рис. 7.5).  

Значні коливання індексу агрегованості в різних урбоценозах і за 

окремими роками спостерігали для шкіроїдів. У насадженнях околиць 

(2018 р.), на початку зростання чисельності виду Dermestes laniarius 

(перша половина травня), скупчення жуків перевищувало середній рівень 

(як і загальний його показник за сезон). Надалі цей показник зменшився й 

наблизився до випадкового (λ = 1,09–1,27) уже з кінця травня і був таким 

упродовж усього червня (рис. 7.6).  

 

 

Рис. 7.5. Величина коефіцієнта агрегованості Ocypus nitens в 

насадженнях центру. 

 

Однак, у садибах (2019 р.) рівні агрегованості шкіроїдів істотно 

змінювалися і коливались від високого (λ = 3,15–4,15, червень, кінець 

липня) до нижче середнього (λ = 1,28–1,47, друга половина травня, 

середина липня й початок серпня). Водночас, загальний коефіцієнт за 

сезон у цьому урбоценозі виявився дуже високим (λ =4,29), що свідчило 
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про великі скупчення шкіроїдів на невеликих ділянках. Можливо, це 

пов'язано з кормовими ресурсами (наприклад, наявністю різноманітних 

органічних залишків). Коефіцієнт агрегованості шкіроїдів на розглянутих 

ділянках в інші роки також значно відрізнявся. У насадженнях околиць він 

становив 1,21 (2019 р.), тобто був близьким до рівномірного, а в садибах 

сягав високих показників – 4,53 (2018 р.).  

 

 

Рис. 7.6. Величина коефіцієнта агрегованості Dermestes laniarius в 

насадженнях околиць та присадибних ділянках.  

 

Для чорнишів (на прикладі масового виду Crypticus quisquilis) 

відзначено вельми високий ступінь агрегованості, який взагалі за сезон 

(насадження околиць, 2018 р.; садиби, 2019 р.) сягав 6,15–6,45. Для інших 

видів жуків, зареєстрованих у герпетобії, не зазначено тенденцій до 

утворення виразних скупчень. Рівень їхнього горизонтального розподілу в 

тому чи іншому біотопі був близький до випадкового, що зумовлено 

невисокою чисельністю багатьох видів у ґрунтових пастках як загалом, так 

і в окремі дати весняно-літнього періоду. 

Отже, здатність жуків до утворення скупчень значною мірою 

пов'язана як із рівнем чисельності видів в урбоценозі, яка залежить від 
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його біологічних характеристик, так і низки екологічних умов (наприклад 

наявністю кормової бази) у межах тієї чи іншої ділянки. 

 

7.3. Деякі екологічні чинники, що впливають на рівень 

чисельності та просторовий розподіл домінантних видів жуків  

Для мешканців герпетобія одними із чинників, що впливають на 

розподіл жуків у межах ділянки, можуть бути щільність ґрунту, а також 

температура й відносна вологість на поверхні ґрунту в межах облікової 

ділянки. На прикладі декількох домінантних видів (головним чином – 

Exochomus pellucidus, Drusilla canaliculata, Staphylinus caesareus) була 

проведена спроба встановити залежність рівня їхньої чисельності від 

щільності ґрунту, виміряного на різній глибині (табл. 7.3) й у різні періоди 

року.  

Аналіз цих показників для всіх досліджених видів у різноманітних 

біотопах, в більшості випадків, не підтвердив достовірний рівень кореляції 

між чисельністю того чи іншого виду та щільністю ґрунту (незалежно від 

глибини проби) на окремих ділянках, а коефіцієнт кореляції коливався від 

позитивних до негативних величин.  

Тільки в окремих випадках зареєстровано достовірний кореляційний 

зв’язок між чисельністю виду та щільністю ґрунту. Так, для виду Exomias 

pellucidus навесні й на початку літа в насадженнях околиць відзначено 

позитивну достовірну (до +0,46±0,09; P≥0,05) кореляцію показників 

щільності ґрунту та рівнів чисельності. Проте, з липня до вересня на цій 

ділянці вона виявилась негативною, але не достовірною (до -0,47±0,20). В 

насадженнях центру, в середині літа, кореляція виявилась негативно 

достовірною (r = ‒0.67±0,09, P≥0,05). Це тільки може підтверджувати, що 

чисельність добре риючого виду E. pellucidus незначно залежить від 

щільності ґрунту. Для видів роду Otiorrhynchus упродовж усього літа теж 

спостерігалася негативна (але достовірна, P≥0,05) кореляція чисельності та 
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щільності ґрунту (r = ‒0.68±0,08, P≥0,05). Напевно, у пізньовесняний та 

ранньолітній період більш зволожений і пухкий ґрунт не перешкоджає 

розселенню цих видів, тоді як через підсушення поверхні землі, 

довгоносики обирали ділянки з менш щільним ґрунтом.  

Таблиця 7.3 

Кореляційна залежність чисельності домінантних видів жуків та 

щільності ґрунту на глибині 5–10 см (2019 р.)  

 

Види Дати обліків 

6.05 14–19.06 16.07 13.09 

Глибина 10 см 

Exomias pellucidus +0,16 +0,05– +0,44 -0,19– -0,47 -0,27 

Drusilla canaliculata +0,42 +0,31– +0,52 -0,11– -0,20 – 

Staphylinus caesareus -0,17 -0,14 -0,26 – 

Глибина 5 см 

Exomias pellucidus +0,18 +0,08– -0,12 -0,15– -0,32 0,12 

Drusilla canaliculata +0,32 +0,23– -0,02 0,13– -0,32 – 

Staphylinus caesareus -0,12 -0,28 -0,21 – 

 

Таку ж тенденцію, але меншою мірою, відзначено і для стафіліна 

Drusilla canaliculata: у травні-червні коефіцієнт кореляції виявився слабко 

позитивним, але надалі він змінився на слабко негативний. Для великих 

видів стафілінід Staphylinus caesareus та Ocypus nitens негативну (-0,12– -

0,38 та = ‒0,14– ‒0,28 відповідно), але дуже слабку (недостовірну) 

кореляцію, відзначено протягом усього періоду обліків (табл. 7.3). 

Недостовірність отриманих результатів (передбачуваної залежності 

щільності ґрунту та чисельності стафілінід) можна пояснити способом 

життя й поведінкою цих жуків. Великі за розміром види Staphylinidae 

більшу частину часу проводять у підстилці, де полюють і пересуваються, 

але не проникають вглиб ґрунту. Дрібні види стафілінід представлені 

здебільшого типовими свердловинниками. Вони теж не є риючими 

формами, а використовують тріщини, різні порожнини та поглиблення в 

ґрунті для пошуку їжі й пересування, і також не пов'язані з ґрунтом 

безпосередньо. 
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Для домінантних видів чорнишів (Crypticus quisquilis) і шкіроїдів 

(Dermestes laniarius) зафіксовано слабку позитивну кореляцію показників 

щільності ґрунту та чисельності упродовж літа (+0,10– +0.18 та +0,15– 

+0,35 відповідно). Це може свідчити про переважний зв'язок цих видів з 

ґрунтовою підстилкою, але не з переміщенням у ґрунті, тим більш, що 

морфо-адаптивно ці види не є риючими формами. 

Проте, дані дослідження слід продовжити з більшою кількістю 

повторень і строків проведення обліків, особливо в періоди зростання й 

спаду чисельності деяких домінантних видів жуків. Це цікаво з наукової 

точки зору, так як для низки безхребетних педобіонтів урбоценозів р. 

Дніпро виявлено негативну залежність їхньої чисельності від щільності 

ґрунту (Жуков, 2009 року; Кунах та ін., 2013, 2015; Жуков та ін., 2015). 

Певні відмінності в чисельності герпетобіонтних жуків зафіксовано 

на територіях, розташованих на різній відстані від автотрас, що добре 

простежено в Лісопарку (околиця міста) уздовж Білгородського шосе 

(табл. 7.4). Так, чисельність більшості домінантних видів стафілінід 

(здебільшого Staphylinus caesareus, Ocypus nitens, види родів Anthobium, 

Philonthus) на ділянках, що примикають до шосе, навесні виявилася в 

півтора–два рази вищою за такі, що були розташовані на відстані 50–60 м 

від траси, й в 1,5–9,0 разів більшою на значно (100–120 м) віддалених 

точках. Проте, у першій половині літа ці показники різнилися трохи менше 

(в 1,4–2,3 рази), але в липні-серпні виявилися майже рівними за 

чисельністю більшості жуків.  

Ці відмінності виявилися досить схожими як загалом за сезон, так і в 

різні роки досліджень: чисельність стафілінід у крайовій смузі 

перевищувала таку ділянок на відстані 50–60 м в 1,6–1,8 разів, а більш 

віддалених (на 100–120 м) –в 2,3–4,2 рази (табл. 7.3; рис. 7.6, 7.7). 

Зазначена залежність добре простежується і при порівнянні 

довгоносиків. Їхня чисельність у крайовій смузі була вище в 1,2–1,4 (хоча 

іноді і в декілька разів), ніж на ділянках, віддалених від шосе на 50–60 м та 
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100–120 м відповідно. Разом з тим, чисельність довгоносиків (на відміну 

від стафілінід), на останніх двох ділянках розрізнялася слабше або була 

практично рівною.  

Таблиця 7.4 

Динамічна щільність твердокрилих (екз. на 100 пастко-діб) в Лісопарку 

залежно від віддаленості автотраси «Білгородське шосе»  

(дані 2018–2019 рр.) 
 

Періоди обліків Відстань від 

автотраси 

Родини жуків 

Staphylini-

dae 

Curculio-

nidae 

Інші 

Coleop-

tera 

Усього 

Coleop-

tera 

2018 

Кінець квітня-травень 10–20 м 9.1 1.1 2.0 12.2 

50–60 м 4.8 0.9 1.4 7.1 

100–120 м 4.1 0.5 1.1 5.7 

І половина літа 

 

10–20 м 2.6 4.8 0.8 8.2 

50–60 м 1.7 0.6 0.6 2.9 

100–120 м 1.8 0.2 0.4 2.4 

ІІ половина літа 10–20 м 0.1 0.7 0.3 1.1 

50–60 м 0.2 0.4 0.2 0.8 

100–120 м 0.2 0.2 0.2 0.6 

2019 

Кінець квітня-травень  10–20 м 10.8 1.0 1.4 14.2 

50–60 м 7.5 0.8 1.6 9.9 

100–120 м 1.2 1.7 0.8 3.7 

І половина літа 10–20 м 7.0 3.1 3.0 13.1 

50–60 м 4.3 2.2 2.0 8.5 

100–120 м 3.1 1.9 0.9 5.9 

ІІ половина літа 10–20 м 1.1 3.2 1.9 6.2 

50–60 м 0.5 0.7 0.5 1.7 

100–120 м 0.4 0.4 0.4 1.2 

 

Крім того, відмінності в чисельності крайової та віддалених ділянок, 

залежно від сезону або року, все ж могли істотно різнитися. Наприклад, 

високий рівень відмінностей спостерігали в першій половині літа 2018 р. і 

в липні-серпні 2019 р. (табл. 7.4). 

В інші сезони відмінності були меншими, а весною 2019 року 

чисельність довгоносиків на ділянці, віддаленій від шосе на 100–120 м, 
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була навіть вище, ніж на інших (табл. 7.4). Однак, загалом за сезон і в різні 

роки, чисельність Curculionidae крайової смуги все ж перевищувала інші 

майже вдвічі. 

 

 

Рис. 7.7. Чисельність твердокрилих на ділянках Лісопарку, віддалених на 

різні відстані від шосе (2018 р.). 

 

Для інших видів Coleoptera загальна тенденція відмінностей 

чисельності зберігалася, але на більш низькому рівні (табл. 7.4; рис. 7.6; 

7.7). У більшості випадків (в різні періоди сезону) чисельність різних жуків 

була в 1,4–3,0 рази вище в крайовій смузі, ніж на віддалених від автотрас 

ділянках (як загалом, так і в різні періоди сезону). 

Однак, іноді чисельність цих жуків у крайовій смузі не відрізнялася 

або перевищувала її на ділянках, віддалених на 50–60 м від траси. Ці 

відмінності зумовлені різною зустрічальністю жуків окремих родин. У 

крайовій смузі переважали фітофаги родини листоїдів (види триби 
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Alticini), чорниші (види роду Nalassus). Для більшості сапрофагів із родин 

Lucanidae, Scarabaeidae, Leiodidae, деякі Silphidae (Silpha carinata), 

кількісні відмінності на ділянках не виявлені, а для певних лісових видів 

(види родів Phosphuga, Xylodrepa) навіть відзначено більш високу їхню 

чисельність на віддалених від шосе ділянках. 

 

 

Рис.7.8. Чисельність жуків на ділянках Лісопарку, віддалених на 

різні відстані від шосе (2019 р.). 

 

Таку різницю в чисельності жуків, особливо стафілінід і 

довгоносиків (менше – деяких інших твердокрилих) можна пояснити 

багатьма причинами. На ділянках, що примикають до шосе (10–20 м від 

траси) деревостан виявився більш загущеним, здебільшого за рахунок 

розвиненого підліску, слабше представленого на віддаленіших ділянках. 

Крім того, крайова смуга насаджень, що примикає до шосе, завжди 

характеризується особливими мікрокліматичними умовами, перш за все 
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підвищеними температурою та відносною вологістю повітря (Mader, 1979; 

Клаузнитцер. 1990). Крім того, озеленення узбіч доріг і порівняно більша 

біомаса в крайовій смузі насаджень органіки (залишки трави після 

скошування, засмічення предметами антропогенного походження, 

особливо продуктів життєдіяльності людини) може створювати і 

сприятливі умови для деяких фітофагів і сапрофагів (довгоносиків, 

листоїдів, чорнишів), особливо еврибіонтів. Наслідком цього, може бути і 

підвищення чисельності деяких зоофагів (стафілінід, карапузиків). Отже, 

крайову смугу (до 10–20 м від траси) можна розглядати як свого роду 

екотон, тобто перехідну територію, роль якої в підвищенні біорізноманіття 

зростає в міру посилення антропогенного впливу на екосистеми (Одум, 

1986). Це, у сукупності умов, певною мірою може сприяти загальному 

підвищенню чисельності багатьох жуків. Разом з тим, для низки видів 

лісового комплексу, такого роду залежність простежується в меншому 

ступені, а їх чисельність на дистанційно віддалених ділянках незначно 

розрізняється. 

 

Висновки до розділу 7 

За вертикальним розподілом залежно від ступеня привроченості та 

зустрічальності видів у герпетобії усі жуки були розподілені на чотири 

групи: герпетобіонти, герпетофіли, герпетоксени й випадкові елементи, 

серед яких герпетобіонти домінують як у якісному (понад 140 видів, 45% 

усього таксономічного складу), так і кількісному (до 90% чисельності 

жуків) відношенні. Герпетофіли представлені 50 видами, але їхня кількісна 

частка не перевищувала 10% всіх Coleoptera. Герпетоксени (близько 70 

видів) за чисельністю становили не більше 3%, а частка випадкових видів 

не перевищувала 0,6%. 

За горизонтальним розподілом і здатністю жуків утворювати 

скупчення, більшість домінантних видів характеризувалися високим, 
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рідше середнім рівнем агрегованості. Тільки на початку появи жуків в 

урбоценозах (травень) і спаду чисельності (серпень), розподіл наближався 

до випадкового. Високі показники індексів агрегованості загалом за сезон 

можуть свідчити про мікростаціальну привроченість видів до місць, 

сприятливіших для життя. У видів із низькою чисельністю (субдомінантів) 

рівень їхнього горизонтального розподілу у певному біотопі був близьким 

до випадкового як загалом за весь період, так і в окремі дати обліків. 

Для домінантних видів жуків на більшості ділянок не зазначено 

достовірного рівня кореляції між чисельністю особин та щільністю ґрунту 

незалежно від глибини взяття проб, а коефіцієнти кореляції коливалися від 

слабко позитивних до невисоких негативних величин. Виявлено підвищену 

чисельність більшості видів жуків на ділянках, прилеглих до шосейних 

доріг, у порівнянні з віддаленішими від автотрас територіями.  
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РОЗДІЛ 8 

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЖУКІВ ПІДРЯДУ POLYPHAGA  

В УМОВАХ УРБОЦЕНОЗІВ 

 

Видове різноманіття комах (в т.ч. і жуків) грає важливу роль у 

регуляції біоценозів, серед яких урбанізованим ділянкам належить 

особливе значення. У разі зниження різноманіття як видів, так і 

чисельності особин в межах одного виду, будь-яка суттєва зміна зовнішніх 

умов може більш критично відобразитися на виживанні виду в тих чи 

інших умовах.  

Більшість видів Polyphaga різних урбоценозів характеризуються 

значною екологічною пластичністю, що значно знижує конкуренцію з боку 

інших комах. Завдяки таким особливостям, загальне різноманіття підряду 

виявилося досить високим, що має важливе біоценотичне значення для 

будь-якої екосистеми, але особливо трансформованої. На рівні родин, 

колеоптерофауна герпетобія урбоценозів м. Харкова становить майже 40% 

всіх родин жуків, зазначених в Україні. Порівняти колеоптерофауну 

герпетобія урбоценозів із такими інших біотопічних одиниць в Україні 

неможливо у зв'язку з відсутністю таких оглядів. Однак, слід зазначити, що 

комплекс жуків герпетобія урбоценозів м. Харкова за кількістю видів і 

родин, виявився багатшим такого деяких міст Білорусі (Молодова, 1991; 

Молодова, Ряхова, 1993; Галиновский, 2006; Галиновский, Шауро, 2007). 

До того ж герпетофауна твердокрилих м. Харкова при порівняння з такою 

агроценозів різних зон України не поступалася їм у таксономічному 

різноманітті (Пучков, 1990; Сумароков, 2009). З огляду на наведені 

еколого-фауністичні дані, різні види жуків (насамперед – домінанти) 

сформовані в досить стійкі угруповання, в яких підтримується певна 

сталість таксономічного складу та екологічної структури.  

Особливе значення за цих обставин мають трофічні відносини як між 

різними видами жуків, так і навколишнім середовищем. Згідно з 
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трофічною структурою жуків герпетобія, їх роль в урбоценозі як хижаків, 

сапрофагів та харчової бази для інших видів дуже важлива. Зоофаги різної 

спеціалізації (головним чином стафілініди, але також карапузики й деякі 

мертвоїди), становлять третину всієї колеоптерофауни герпетобія. У 

більшості випадків вони багатоїдні та грають істотну роль у зниженні 

чисельності багатьох видів безхребетних, зокрема шкідливих у міських 

умовах (наприклад, личинок синантропних мух). Певне регуляторне 

значення має й харчування цими видами (деякі мертвоїди, великі за 

розміром стафілініди) на гусенях шкідливих лускокрилих, особливо 

паркових насаджень (совки, непарний шовкопряд, золотогуз, білан та 

інші).  

Безсумнівне також корисне значення жуків-сапрофагів (Lucanidae, 

більшість видів підродини Geotrupidae, окремі шкіроїди роду Dermestes, 

мертвоїди роду Silpha, Nicrophorus, деякі Nitidulidae, Hydrophilidae та 

Leiodidae), незважаючи на те, що їхня чисельність в урбоценозах зазвичай 

невисока. Ці види є деструкторами органіки як тваринного, так і 

рослинного походження, тобто виступають у ролі «санітарів» в екосистемі. 

Без активної діяльності жуків цієї групи не було б і нормального ходу 

деструктивної сукцесії, що є невід'ємною частиною кругообігу речовин. 

Збільшення їхньої чисельності в ряді випадків може свідчити про 

збільшення рівня забруднення (наприклад, екскрементами тварин або 

гниючими рослинними залишками) у певному урбоценозі. До цієї ж групи 

слід віднести і види зі змішаним типом харчування – фітосапрофагів та 

зоосапрофагів.  

Що ж стосується жуків-фітофагів, то їхня роль в урбоценозах 

подвійна. Більшість видів цієї групи (чимало довгоносиків, деякі листоїди, 

ковалики та чорниші) є поліфітофагами, але в умовах урбоценозів 

харчуються здебільшого рудеральною та бур'янистою рослинністю (в 

крайньому випадку, пошкоджують нейтральні для лісового та сільського 

господарства рослини), але істотної шкоди культурним рослинам не 
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наносять. До того ж, певні види цієї групи теоретично можуть навіть 

використовуватися в боротьбі з бур'янами.  

До типових фітофагів-шкідників окультурених деревних і 

трав'янистих рослин належать окремі види листоїдів (здебільшого деякі 

земляні блішки, колорадський жук), коваликів (роду Selatosomus, 

Melanotus, Agriotes), деяких представників підродини Melolonthinae. 

Незважаючи на те, що до цієї групи належить 20 видів, загальна їхня 

чисельність у герпетобії невисока та не перевищує 1% всіх жуків. 

Особливе значення мають і знахідки в урбоценозах деяких рідкісних 

та охоронюваних видів. Їх присутність в умовах міста може свідчити про 

специфічність деяких екосистем мегаполісу. Рідкісними й нечастими є всі 

12 видів, зареєстровані як нові для України або вперше відзначені в 

окремих її регіонах, головним чином в лівобережній частині Лісостепу 

(див. Розділ 4).  

Крім того, до досить рідкісних для фауни України треба віднести ще 

близько десятка видів, зареєстрованих в урбоценозах, а саме: Aphodius 

quadriguttatus, Onthophagus verticicorus (Scarabaeidae), Lamprodila mirifica 

(Buprestidae), Alphitophagus bifasciatus (Tenebrionidae), Scymnus interruptus 

(Coccinellidae), Eucnemis capucina (Eucnemidae), Korynetes caeruleus 

(Cleridae); Colydium elongatus (Zopheridae); Eucinetus haemorrhoidalis 

(Eucinetidae), Glischochilus grandis (Nitidulidae), Cyanapion columbinum 

(Brentidae), Trachodes hispidus, Tropiphorus micans та Urometopus nemorum 

(Curculionidae). 

Деякі види жуків, зазначених в урбоценозах м. Харкова, занесені до 

Червоної книги України або в регіональні червоні книги. Так, у парках 

поодиноко зареєстрований Emus hirtus (Staphylinidae), а на присадибних 

ділянках – два екземпляри Lucanus cervus (Lucanidae). Це види, занесені до 

Червоної книги України, а також у такі Українських Карпат, Харківської, 

Донецької та Дніпропетровської областей.  
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Види Silpha tristis (Silphidae), Combocerus glaber (Erotylidae), Hypulus 

quercinus (Melandridae) занесені до Червоної книги Харківської області. 

Види Platycerus caraboides (Lucanidae) і Prionus coriarius (Cerambycidae) 

занесені до Червоної книги Дніпропетровської області. 

Висновки до розділу 8. 

Комплекс твердокрилих герпетобію урбоценозів характеризується 

значним таксономічним різноманіттям, а їх роль дуже важлива в умовах 

міста, особливо завдяки трофічній спеціалізації. В умовах урбоценозів 

сформувався оригінальний та таксономічно багатий склад герпетобіонтних 

Coleoptera, серед яких визначено близько 30 рідкісних видів жуків та 

таких, що охороняються. За низкою екологічних характеристик (особливо 

трофічної спеціалізації) комплекс герпетобіонтних жуків не поступається 

такому деяких природних екосистем і може являти собою сформоване 

специфічне угруповання міських ценозів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Встановлено сучасний видовий склад твердокрилих підряду 

Polyphaga герпетобію урбоценозів Харкова; надано повну якісно-кількісну 

порівняльну характеристику цих жуків; проаналізовано головні екологічні 

групи; з’ясовано особливості змін сезонної динаміки чисельності та 

просторового розподілу домінантних видів в урбоценозах. 

1. У герпетобії урбоценозів Харкова зареєстровано 318 видів жуків 

Polyphaga із 43 родин. До фонових належить 51 вид, з яких еудомінанти 

представлені 4, домінанти – 21, субдомінанти – 26 видами, а близько 85%  

є рідкісними та випадковими. Переважали довгоносики (53 види і 38% 

чисельності) і стафілініди (66 і 34,86%), чорниші (13 і 15,02%), мертвоїди 

(7 і 2,63%) та шкіроїди (10 і 2,52%). Як субдомінанти, зареєстровані 

пластинчастовусі (38 видів і 0,36%), блискітники (11 і 1,50%), листоїди (16 

і 1,21%), сонечка (13 і 0,33%), ковалики (17 і 64%), карапузики (13 і 

0,15%), лейодіди (2 і 0,62%), рогачі (3 і 0,12%) та м'якотілки (3 і 0,10%).  

2. Порівняльний фауністичний аналіз (на прикладі стафілінід 

Харкова, Дніпра та Києва) показав невисокий рівень їхньої подібності 

(0,15–0,36). Фауністична подібність твердокрилих різних урбоценозів 

Харкова була вище за таксономічним складом але менше – за чисельністю 

домінантних видів. Більше видове багатство зареєстровано в парках (123), 

менше – у насадженнях околиць (111) і Лісопарку (105), а мінімальне – у 

центрі міста й на присадибних ділянках (96–98 видів). Подібну тенденцію 

відзначено й за фоновими видами: 21–27 видів у насадженнях периферії 

міста і парках; 12 – у центрі та 18–19 видів в інших урбоценозах. 

3. Уперше для України зазначено 8 видів жуків із 6 родин: Medon 

apicalis, Ocalea rivularis, Tasgius pedator (Staphylinidae), Trixagus carinifrons 

(Throscidae), Hirticollis quadriguttatus (Anthicidae), Curimopsis paleata 

(Byrrhidae), Scymniscus horizonі (Coccinellidae), Omosita japonica 

(Nitidulidae). Чотири види Cyanapion columbinum (Brentidae), Curculio 
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rubidus, Otiorrhynchus albidus, Tropiphorus micans (Curculionidae) є новими 

для Лівобережного Лісостепу України. Уперше у Харкові зареєстровано 

260 видів жуків, а 22 види не були зазначені для України в каталогах 

твердокрилих Палеарктики. 

4. За біотопічною привроченістю переважала політопна група (21 

фоновий вид, 40% чисельності). Лучна й лісова групи представлені 12 і 13 

фоновими видами відповідно (понад 20% чисельності кожна). Мезофіли 

домінували як за видовим складом, так і за кількістю (35 видів, близько 

65% чисельності). До мезогігрофилів належать 9 фонових видів (20% 

чисельності). Мезоксерофили та ксеромезофили представлені 6 фоновими 

видами кожна (16% чисельності). За трофікою домінували зоофаги й 

фітофаги (по 14–17 фонових видів і приблизно 30–40% кількості); 

сапрофаги представлені 9 фоновими видами (15% чисельності). Серед 

зоосапрофагів зареєстровані 3, а зоофітофагів – 4 види (6–7% чисельності). 

Поодиноко представлені фітосапрофаги (3% чисельності).  

5. Кількість видів жуків була максимальною в травні-середині червня 

(до 130), а мінімальною восени (до 35 видів). Сезонна динаміка активності 

твердокрилих характеризувалася двома (рідко трьома) піками чисельності: 

максимальним – у травні й на початку червня і у середині липня й на 

початку вересня, хоча в різні роки і в окремих урбоценозах дані могли 

розрізнятися. Сезонні зміни чисельності жуків розглянуто на прикладі 

основних родин – стафілінід, довгоносиків, шкіроїдів і чорнишів.  

6. Проаналізовано сезонні зміни величини статевого індексу 

домінантних видів. Для Exomius pellucidus різні значення статевого індексу 

зафіксовані в біотопах як із високою, так і низькою чисельністю (парки). 

Більшу частку самиць зареєстровано в насадженнях околиць міста (0,70), 

середню (0,38–0,40) у центрі, а мінімальну – на присадибних ділянках 

(0,20). Значення статевого індексу Staphylinus саesareus були постійно 

високими (0,58–0,62). Низькі значення статевого індексу (0,26) та високу 

чисельність відзначено для чорниша Crypticus quisquilis. Порівняння 
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сезонних змін статевого індексу з динамічною щільністю проаналізованих 

видів не виявило їхньої спряженості: максимальні показники чисельності 

зареєстровані на 30‒40 і більше днів раніше, ніж такі статевого індексу. 

7. За вертикальним розподілом жуки розподілені на чотири групи: 

герпетобіонти, герпетофіли, герпетоксени та випадкові види. 

Герпетобіонти домінували як у якісному (понад 130 видів), так і в 

кількісному (до 90% чисельності) відношеннях. Герпетофіли представлені 

майже 50 видами (близько 10% чисельності). Герпетоксени (близько 80 

видів) за чисельністю становили не більше 3%, а частка випадкових видів 

(приблизно 60) не перевищувала 1%. 

8. За горизонтальним розподілом і здатністю жуків утворювати 

скупчення більшість видів характеризувалися високим, рідше – середнім 

рівнем агрегованості, особливо в періоди їхньої максимальної активності. 

На початку появи жуків і в період спаду чисельності агрегованість 

наближалась до випадкової. Для видів з низькою щільністю рівень 

горизонтального розподілу наближувався до випадкового або рівномірного 

як за сезон, так і в окремі дати. 

9. Для більшості домінантних видів не зазначено достовірної 

кореляції між чисельністю особин і щільністю ґрунту на різних ділянках 

(незалежно від глибини взяття проб). Коефіцієнт кореляції залежно від 

виду та урбоценозу коливався від слабко позитивних до невисоких 

негативних величин, що пояснюється способом життя типових для 

герпетобію видів Coleoptera. 

10. Комплекс твердокрилих герпетобію урбоценозів 

характеризується значним таксономічним різноманіттям, а їх роль дуже 

важлива в умовах міста. Зареєстровано майже 30 видів, які є рідкісними та 

такими що охороняються в Україні, серед них два занесені до Червоної 

книги України, а три – до Червоної книги Харківської області.  



162 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

(APA referencing style: Elsevier Style) 

 

Александрович, О. Р. (1993). Структура населения жесткокрылых 

герпетобия различных биотопов пригородной зоны Минска. Природа 

Беларуси и проблемы ее охраны: сб. науч. тр. МГПИ им. А.М. 

Горького, Минск, 59-69. 

Александровіч, А. Р. (1997). Склад і насельніцтва жужалёў (Coleoptera, 

Carabidae) г. Мінска. Весці БДПУ, 3, 75–80. 

Александрович, О. Р. (2014). Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) запада 

лесной зоны Русской Равнины (фауна, зоогеография, экология, 

фауногенез). Lambert Academic Publishing. 

Алемасова, Н. В. (2009). Жужелицы как индикаторы антропогенного 

воздействия. Вестник Мордовского университета, 1, 8–9. 

Арнольди, К. В. и Арнольди, Л. В. (1963). О биоценозе как одном из 

основных понятий экологии, его структуре и объеме. Зоологический 

журнал, 42(2), 161–183.  

Бабенко, А. С. и Еремеева, Н. И. (2003). Особенности населения жужелиц 

урбанизированных территорий в условиях сибирских городов. 

Вестник Кемеровского государственного университета. Зоология. 

2(14), 5–17. 

Бей-Биенко, Г. А. (Ред.). (1965). Определитель насекомых европейской 

части СССР, 2. 

Бригадиренко, В. В. (2007). Шляхи оптимізації фауни безхребетних тварин 

в умовах урбоекосистем м. Дніпропетровськ. Питання степового 

лісознавства, Дніпропетровськ: ДНУ, 11, 140–148. 

Бригадиренко, В. В. и Кабар, А. Н. (2002). Жужелицы (Coleoptera, 

Carabidae) как компонент герпетобия ботанического сада 

Днепропетровского национального университета. Питання степового 

лісознавства та лісової рекультивації земель, Д.: ДНУ, 6, 134–140. 



163 

Бригадиренко, В. В. та Черниш, О. С. (2003). Вплив автомагістралі на 

окремі компоненти герпетобію штучних лісонасаджень 

Дніпропетровської області. Вісник Дніпропетровського університету. 

Біологія. Екологія. Д.: ДНУ, 11(1), 76–84. 

Бутовский, Р. О. (1990). Автотранспортное загрязнение и энтомофауна. 

Агрохимия, 4, 139–150. 

Васько, Б. Н. (2010). Фауна и экология пластинчатоусых жуков (Coleoptera, 

Scarabaeidea) Правобережной Украины. Известия Харьковского 

энтомологического общества, 18(1), 4–86. 

Веремєєв, В. Н. (1992). Ґрунтова мезофауна деяких міст Полісся. Тез. доп.: 

IV з’їзд УЕТ, Харків, 34–35. 

Верещагина, Т. Н., Куперман, Р. Г. и Степанов, А. М. (1986). Почвенные 

жесткокрылые (мезофауна) как возможные индикаторы 

промышленного загрязнения окружающей среды. Пограничные 

аспекты экологии, Свердловск, 128–140. 

Власов, Д. В. (2005). Фауна ксилофильных жесткокрылых крупного города 

на примере Ярославля. Актуальные проблемы экологии Ярославской 

области: Матер. третьей науч.-практич. Конференции, Ярославль, 

2(3), 12–16. 

Володченко, А. Н. (2010). Жесткокрылые-ксилофаги зеленых насаждений 

г. Балашова. Антропогенная трансформация природных экосистем: 

матер. Всерос. науч.-практич. конференции, 29–33. 

Воробейчик, Е. Л. (1991). Изменение животного населения почвы под 

воздействием выбросов медеплавильного комплекса. Материалы 

докладов Х Всесоюзного совещания «Проблемы почвенной зоологии», 

Новосибирск, 225. 

Галиновский, Н. Г. (2001а). К изучению видового состава жужелиц  

(Coleoptera, Carabidae) г. Минска. Современные проблемы 

естествознания: сб. науч. ст. БГПУ им. Максима Танка. Факультет 

естествознания, Минск, 18–22. 



164 

Галиновский, Н. Г. (2001b).К изучению видового состава жужелиц  

(Coleoptera, Carabidae) г. Минска. Разнообразие животного мира 

Беларуси. Итоги изучения и перспективы сохранения: матер. 

междунар. науч. конф., Минск: БГУ, 84–86. 

Галиновский, Н. Г. (2004a)..Видовой состав и структура сообществ 

жесткокрылых-герпетобионтов урбоценозов, подверженных разной 

степени рекреационной нагрузки (на примере г. Минска). 

Куляшоўскія чытанні. матэр. міжнар. навук. канфер., Магілёў, 

Магілёў: МГУ, 1, 315–317. 

Галиновский, Н. Г. (2004b). Зоогеографический анализ фауны 

жесткокрылых (Coleoptera) урбоценозов города Минска. Динамика 

биологического разнообразия фауны, проблемы и перспективы 

устойчивого использования и охраны животного мира Беларуси: тез. 

IX зоол. науч. конф., Минск: Мэджик Бук, 43–44. 

Галiноўскi, М. Г. (2005a). Уплыў гарадской забудовы на склад i 

насельнiцтва згрупаванняў цвёрдакрылых урбанiзаваных тэрыторый. 

Весцi Бел. дзярж. педагаг. ун-та, Сер. 3. Фізіка. Матэматыка. 

Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія. 1, 41–45. 

Галиновский, Н. Г. (2005b). Динамика сезонной активности 

герпетобионтного жука долгоносика Trachyphloeus bifoveolatus (Beck, 

1817) в условиях города Минска. Вестник Белор. гос. ун-та. Сер. 2. 

Химия. Биология. География, 2, 47–50. 

Галіноўскі, М. Г. (2005c). Асаблівасці марфалогіі імага жужаля Carabus 

nemoralis у трансфармаваных умовах г. Мінска.  Весцi Бел. дзярж. 

педагаг. ун-та, Сер. 3. Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. 

Геаграфія. 2, 46–48. 

Галиновский, Н. Г. (2006). Некоторые биолого-экологические особенности 

жесткокрылых-герпетобионтов (Insecta, Coleoptera) урбоценозов 

города Минска. Сахаровские чтения 2006 года: экологические 

проблемы XXI века: материалы 6-ой Междунар. науч. конф., Минск: 



165 

МГЭУ, 1, 295–297. 

Галиновский, Н. Г. (2009). К изучению жесткокрылых (Еctognatha, 

Сoleoptera) береговых урбоценозов реки Сож. Вестник Мордовского 

университета, 1, 15–16. 

Галиновский, Н. Г. (2012). Жужелицы центральных парков крупных 

городов. Наука и инновации, 2, 58–62. 

Галиновский, Н. Г. и Александрович, О. Р. (2004). Сравнительный анализ 

фаунистических особенностей жужелиц (Coleoptera, Carabidae) из 

урбоценозов с различной степенью антропогенной нагрузки. 

Актуальныя пытанні сучаснай навукі: зб. нав. прац: у 2 ч., Минск: 

БДПУ, 1, 141–144.  

Галиновский, Н. Г. и Шауро, Т. В. (2007a). Видовой состав и структура 

герпетобионтных жесткокрылых (Ectognatha, Coleoptera) зеленых 

насаждений г. Минска. Труды Белорусского государственного 

технологического университета, Сер. I. Лесное хозяйство, 15, 333–

337. 

Галиновский, Н. Г. и Шауро, Т. В. (2007b). О герпетобионтных 

жесткокрылых (Ectognatha, Coleoptera) зеленых насаждений г. 

Минска. Современные экологические проблемы устойчивого развития 

Полесского региона и сопредельных территорий: наука, образование, 

культура: материалы III Междунар. науч.-практ. конф.: в 3 ч., 1, 55–

57. 

Ганин, Г. Н. (2009). Ранняя чувствительность педобионтов к тяжелым 

металлам: причины и обоснование. Вестник Мордовского 

университета, 1, 16–18. 

Грамма, В. Н., Кривицкий, И. А., Швалб, М. Г., Ставинская, Р. А., 

Березинская, Р. Г. (1995). Фауна и флора Харьковской области: 

систематический указатель литературы за 1791–1985 гг. Животный 

мир: Харьков, 1, 1–128. 



166 

Дехтярева, Е. А. (2002a). Зоогеографический, биотопический и 

экологический анализ педофауны насекомых лесопарков г.Харькова. 

Известия Харьковского энтомологического общества, 10(1–2), 123–

125. 

Дехтярева, Е. А. (2002b). Почвообитающие виды насекомых лесопарков г. 

Харькова в условиях техногенного загрязнения.  Экология. Человек. 

Общество: Тезисы докладов международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Киев, 72. 

Дехтярева, Е. А. (2002c). Почвообитающие виды насекомых лесопарков г. 

Харькова как компонент биоценотического комплекса. Вісник 

Харківського Національного Аграрного університету ім. В.В. 

Докучаєва, 3, 50–55. 

Дехтярева, Е. А. (2002d). Почвообитающие виды насекомых 

урбанизованных ландшафтов г. Харькова. Приспособление организмов 

к действию экстремальных экологических факторов: Материалы 

международной научно-практической экологической конференции,  

Белгород, 4–9. 

Дехтярева, Е. А. (2003). Почвенные насекомые лесопарков Харькова. 

Материалы VI Съезда Украинского энтомологического общества. 

Белая Церковь, Нежин, 29–30. 

Дехтярьова, О. О. (2004). Педофауна вищих комах парків м. Харкова: 

Автореф. дис. … канд. біол. наук,  ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Харьків. 

Дехтярьова, О. О., Злотін, О. З. (2002). Комахи – мешканці ґрунту 

лісопаркових насаджень м. Харкова. Лісівництво і агролісомеліорація, 

Харків: Майдан, 101, 20–23.  

Дехтярьова, О. О. та Злотін, О. З. (2003). Трофічні зв'язки комах-мешканців 

ґрунту лісопаркових насаджень м. Харкова. Лісівництво і 

агролісомеліорація, Харків: Майдан, 102, 140–144.  



167 

Дєдусь, В. І. (2016). Зміни видового різноманіття роду Сarabus (coleoptera, 

carabidae) фауни міста Львова. Ukrainska Entomofaunistyka, 7(3), 24. 

https://sites.google.com/site/ukrentfau/contents-1/contents-ukrentfau-2016.  

Дмитриенок М. Г. (1993). Таксономическое разнообразие стафилинид 

(Coleoptera, Staphylinidae) трансформированных территорий города 

Минска. Проблемы сохранения биологического разнообразия 

Беларуси: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 205-207. 

Дмитриенок, М. Г. (1994). Особенности экологии стафилинид (Coleoptera, 

Staphylinidae) городской фауны. Проблемы изучения, сохранения и 

использования биологического разнообразия животного мира: тез. 

докл. VII зоологической конф., Минск, 116-117. 

Долін, В. Г. (1982). Жуки-ковалики. Агріпніни, Негастреїни, Диміни, 

Атоїни, Естодини. (Фауна України; Т. 19, вип. 3), К.: Наукова Думка, 

285 с.  

Долин, В. Г. (1988). Жуки-щелкуны. Кардиофорины и Элатерины. (Фауна 

Украины; Т. 19, вип. 4), К.: Наукова Думка.  

Душенков, В. М. О фауне жужелиц (Coleoptera, Carabidae) г. Москвы 

(1983). Фауна и экология почвенных беспозвоночных Московской 

области. М.: Наука, 111–112. 

Душенков, В. М., Герасимова, Н. В. и Дарьина, Е. Л. (1990). Жужелицы 

(Coleoptera, Carabidae) островных лесов города Москвы. Фауна и 

экология жужелиц: Тез. докл. 3 Всесоюз. карабидологического совещ. 

Кишинев, 16–17. 

Душенков, В. М. и Дарьина, Е. Л. (1991). Популяции Pterostichus 

oblongopunctatus (F.) (Coleoptera, Carabidae) в городских лесах. 

Проблемы почвенной зоологии: Матер. докл. 10 Всесоюз. совещ., 

Новосибирск, 230. 

Емец, В. М. (1983). Изменение плотности и структуры популяции 

Pterostichus melanarius (Coleoptera, Carabidae) под влиянием 

рекреации. Зоол. журнал,  62(10), 1505–1509. 



168 

Емец, В. М. (1984). Динамика фенотипического состава и уровня 

асимметрии числа ямок на надкрыльях имаго популяции Pterostichus 

oblongopunctatus (Coleoptera, Carabidae) на рекреационной 

территории. Зоол. журнал, 63(2), 218–221. 

Емец, В. М. (1985). Изменения в популяции жужелицы Pterostichus 

oblongopunctatus F. (Coleoptera, Carabidae) под влиянием 

рекреационной нагрузки. Бюлл. Моск. о-ва испытателей природы. 

Отд. биол., 90(2), 61–68. 

Емец В. М. (1986). Использование параметров популяций хищных 

насекомых для фонового мониторинга экосистем. Бюлл. Моск. о-ва 

испытателей природы. Отд. биол., 91(6), 38–43. 

Емец, В. М. (1987a). Изменение фенотипической структуры и уровня 

зимней смертности имаго в популяции ямчатоточечной жужелицы 

под влиянием рекреационной нагрузки. Изв. АН СССР. Сер. биол., 4, 

612–617. 

Емец В. М. (1987b). Популяционные структуры почвенных животных как 

биоиндикатор антропогенного воздействия. Материалы докладов IХ 

Всесоюзного совещания «Проблемы почвенной зоологии», Тбилиси, 

367–368. 

Емец, В. М. и Жулидов, А. В. (1982). Географическая изменчивость 

содержания некоторых химических элеменов в теле жуков-

мертвоедов (Coleoptera, Silphidae) рода Silpha L.  Экология, 1, 51–57. 

Еремеева, Н. И. (2003). Фауна жужелиц города Кемерово. Вестник 

Кемеровского государственного университета, 2(14), 144–148. 

Ермолаев, И. В. и Георги, В. М. (2009). К фауне жуков-усачей (Сoleoptera, 

Cerambycidae) Ижевска. Вестник Мордовского университета, 1, 25–

27. 

Жуков А. В. (2009). Екоморфічний аналіз консорцій грунтових тварин. 

Дніпропетровськ: «Свідлер». 



169 

Жуков, А. В., Кунах, О. Н. и Балюк, Ю. А. (2015). Пространственная 

организация сообщества мезопедобионтов городской почвы. 

Известия Харьк. энтом. об-ва, 23(1), 46–57. 

Жулидов, А. В. и Емец, В. М. (1979). Накопление свинца в теле жуков в 

условиях загрязнения среды их обитания выхлопными газами 

автомобилей. Докл. АН СССР, 244(6), 1515–1516. 

Запольская, Т. И. и Шалапенок, Е. С. (1994). Жужелицы как показатель 

степени трансформации городских местообитаний. Проблемы 

изучения, сохранения и использования биологического разнообразия 

животного мира. Тез. докл. VII зоологической конф., Минск, 121–

122. 

Захаров, А. А., Бызова, Ю. Б. и Друк, А. Я. (1982). Почвенные 

беспозвоночные – индикаторы состояния рекреационных ельников 

Подмосковья. Биоиндикация состояния окружающей среды Москвы и 

Подмосковья, Москва: Наука, 40–53. 

Иоаннисиани, Т. Г. (1972). Жуки-долгоносики (Сoleoptera, Curculionidae) 

Белоруссии. Минск: Навука і тэхніка. 

Исаков, Ю. А. и Казанская, Н. С. (1978). Некоторые изменения городской 

структуры Москвы, её растительности и животного населения за 

последние 10 лет. Растительное и животное население Москвы и 

Подмосковья, М.: Наука, 6–13. 

Касимов, Н. С., ред. (2004). Экология города: учеб. пособие для студентов 

вузов по специальностям геоэкология, экология, охрана окружающей 

среды и др.: Науч.-исслед. и проект.-изыскат. ин-т экологии города, 

М.: Научный мир. 

Кириченко, М. Б. та Бабко, Р. В. (2005). Населення турунів (Coleoptera, 

Carabidae) прибережних смуг водойм м. Києва. Екологічний стан 

водойм м. Києва, К.: Фітосоціоцентр, 68–74.  

Кириченко, М. Б. та Данилків, Я. М. (2011). Видове різноманіття жуків 

(Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae) природоохоронних територій м. 



170 

Києва. Вестн. Зоологии, 45 (5), 411–420.  

Киселев, И. Б. Динамика структуры населения жужелиц (Coleoplera, 

Carabidae) урбанизированных ландшафтов города Саранска в 

условиях Среднего Поволжья. Автореф. дисс. канд. биол. наук…, М., 

1997. 

Клаузницер, Б. (1990). Экология городской фауны. Москва: Мир, 248 с. 

Козырев, А. В. (1990). Жужелицы города Свердловска. Фауна и экология 

жужелиц, тез. докл. 3 Всесоюз. карабидологического совещ., 

Кишинев, 35. 

Комароми, Н. А. (2018). Предварительный обзор жуков-карапузиков 

(Сoleoptera, Histeridae) урбоценозов г.Харькова. Матеріали І 

Міжнародної конференції молодих учених «Харківський природничий 

форум», Харків, 73. 

Комаромі, Н. А. (2019). Жуки-чорнотілки (Coleoptera, Tenebrionidae) 

урбоценозів м. Харкова. ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція/ Природнича наука й освіта: сучасний стан і 

перспективи розвитку, присвячена 80-й річниці заснування 

Природничого факультету ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Харків, 104. 

Комаромі, Н. А. та Гаркуша, І. А. (2019). Жуки-блискітники (Coleoptera, 

Nitidulidae) герпетобія урбоценозів м. Харкова. Друга міжнародна 

конференція молодих учених «Харківський природничий форум», 

Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 73. 

Комаромі, Н. А., Гаркуша, І. А. та Пучков, О. В. (2019). Жуки-ковалики 

(Coleoptera, Elateridae) герпетобія урбоценозів м. Харкова. ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція. Природнича наука й 

освіта: сучасний стан і перспективи розвитку, присвячена 80-й 

річниці заснування Природничого факультету ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди, Харків, 102 

Комаромі, Н. А., Ніколенко, Н. Ю. та Пучков, О. В. (2018). 

Фаунистический состав жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) 



171 

герпетобия урбоценозов г. Харькова. Український ентомологічний 

журнал, 15(2), 3–21. 

Комароми, Н. А., Пучков, А. В. и Назаренко, В. Ю. (2019). Особенности 

сезонных изменений таксономической структуры и численности 

жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) герпетобия 

урбоценозов г. Харькова (Украина) Український ентомологічний 

журнал, 16(1), 25–35. 

Коровина, Н. А. (2007). Жуки–жужелицы (Coleoptera, Carabidae) 

урбанизированных луговых ценозов (на примере г. Кемерова). 

Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Томск. 

Королев, А. В. Похиленко, А. П. и Шульман, М. В. (2009). Особенности 

формирования герпетобия биогеоценозов урбанизированных 

территорий на примере Днепропетровска. Вестник Мордовского 

университета, 1, 34–36. 

Королева, Е. Г. (1984). Почвенно-зоологические особенности 

биогеоценозов, находящихся под воздействием автомобильных дорог. 

Материалы докладов VIII Всесоюзного совещания «Проблемы 

почвенной зоологии», Ашхабад, 1, 151–152. 

Криволуцкий, Д. А. (1994). Почвенная фауна в экологическом контроле. 

М.: Наука.  

Крицкая, А. Н. и Самарченко, А. С. (2009). Герпетобионтные 

жесткокрылые (Еntognatha, Сoleoptera) окрестностей отвалов ОАО 

«Гомельский химический завод». Вестник Мордовского 

университета, 1, 37–39. 

Кунах, О. Н., Жуков, А. В. и Балюк, Ю. А. (2013). Пространственная 

организация сообществ  мезопедобионтов урботехноземов. 

Грунтознавство, 14(3-4). 76-97. 

Кучерявый, В. А. (1981). Зеленая зона города. К.: Наук. думка. 

Лакин, Г. Ф. (1980). Биометрия. М.: Высшая школа. 



172 

Лебедева, Н. В., Дроздов, Н. Н. и Криволуцкий, Д. А. (2004). Биологическое 

разнообразие и методы его оценки, М.: Гуманитарный центр 

ВЛАДОС. 

Логвиновский, В. Д. и Кречетова, Т. В. (2000). Жужелицы (Coleoptera, 

Carabidae) как объект биоиндикационных исследований в условиях 

северо-запада России. Вестник ВГУ. Сер. химия, биология, 1, 108–111.  

Лучник, В. (1925). Pogonini окрестностей г. Одессы. Известия 

Ставропольского энтомол. Общества, 1, 49–51.  

Лучник, В. (1917). К познанию жужелиц окрестностей Полтавы.  Известия 

Губернского Полтавского музея земледелия, 3/4, 9–20. 

Мазинг, В. В. (1984). Экосистема города, её особенности и возможности 

оптимизации. Экологические проблемы городских систем, Минск, 

181–191. 

Максимова, Ю. П. (1967). К познанию жесткокрылых (Coleoptera), 

вредящих древесно-кустарниковым насаждениям г. Харькова. 

Энтомол. обозрение, XLVI(4), 799–804. 

Мартынов, В. В. (2005). Изменение спектра жизненных форм жужелиц 

(Coleoptera, Carabidae) по городскому градиенту. Загальна і прикладна 

ентомологія в Україні: Тези доп. наук. ентомол. конф., присвяченої 

пам’яті члена-кор. НАНУ, д.б.н., проф. В. Г. Доліна, Львів, 138–140. 

Мартынов, В. В. (2012). Контрольный список пластинчатоусых жуков 

(Coleoptera: Scarabaeoidea) фауны Украины, Известия Харьковского 

энтомологического общества, 20(2), 11–44.  

Мартынов, В. В. и Прокопенко, Е. В. (2003). Многолетняя и сезонная 

динамика герпетобионтных членистоногих в урболандшафтах 

степной зоны Украины (на примере парков г. Донецка). Материалы 

VI съезда Украинского энтомологического общества. Белая Церковь, 

Нежин, 67–68. 

Матусевич, С. А. (1991). Новые виды жуков долгоносиков (Coleoptera, 

Curculionidae) в фауне БССР. Фауна и экология жесткокрылых 



173 

Белоруссии, Минск: Навука і тэхніка, 181-184. 

Матусевич, С. А. и Костин, Э. Е. (1994). Видовое разнообразие жуков-

долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) в урбацинозе города Минска. 

Проблемы изучения, сохранения и использования биологического 

разнообразия животного мира: тез. докл. VII зоологической конф., 

Минск, 133–135. 

Мелешко, Ж. Е. (2002). К изучению видового состава долгоносиков 

(Coleoptera, Curculionidae) города Минска. Антропогенная динамика 

ландшафтов и проблемы сохранения и устойчивого использования 

биологического разнообразия: матер. респ. научно-практ. конф., 

Минск, 169–170. 

Мелешко, Ж. Е. и Басанец, С. Л. (2001). Некоторые особенности 

распространения жуков-долгоносиков на растениях рода Salix и 

Populus. Разнообразие животного мира Беларуси: итоги изучения и 

перспективы сохранения: материалы междунар. науч. конф., Минск, 

112-115. 

Миноранский, В. А. и Кузина, З. Р. (1982). Влияние выбросов 

автомобильного транспорта на насекомых. Всесоюзное совещание 

«Формирование животного и микробного населения агроценозов». 

Тезисы докладов, Москва, 124. 

Молодова, Л. П. (1987). Жуки-гертобионты небольших городов 

Гомельской области в Белоруссии. Проблемы почвенной зоологии: тез. 

докл. 9 Всесоюз. совещ., Тбилиси, 190–191. 

Молодова, Л. П. (1989). Фауна жуков-герпетобионтов в различных 

биотопах г. Гомеля. Всесоюзное совещание по проблеме кадастра и 

учета животного мира, Уфа, 4, 191–192. 

Молодова, Л. П. (1990a). Структура фауны жесткокрылых герпетобионтов 

в биотопах Гомеля. Вестник БГУ. Сер.2. Химия. Биология. География, 

3, 39–42. 



174 

Молодова, Л. П. (1990b). О жужелицах рода Carabus Гомельской области. 

Фауна и экология жужелиц, тез. докл. 3 Всесоюз. 

карабидологического совещ. Кишинев, 49–50.  

Молодова, Л. П. (1991). Количественная и качественная характеристика 

жуков герпетобионтов в районе крупного промышленного 

объединения в Гомеле. Фауна и экология жесткокрылых Белоруссии, 

Минск: Наука и техника, 185–192. 

Молодова, Л. П. (1993). Жуки-герпетобионты зеленых массивов Гомеля. 

Успехи энтомологии в СССР: Экология и фаунистика, небольшие 

отряды насекомых: Матер. 10 съезда ВЭО, Санкт-Петербург: ЗИН 

РАН, 44–45. 

Молодова, Л. П. (1994). Жужелицы лесопарковой зоны в Гомельском 

центральном парке. Проблемы изучения, сохранения и использования 

биологического разнообразия животного мира: тез. докл. VII 

зоологической конф., Минск, 136–138. 

Молодова, Л. П. и Зайцева, Т. А. (1988). Состояние фауны 

герпентобионтов в окрестностях хрустального завода. 

Экотоксикология и охрана природы, Рига, 118–119. 

Молодова, Л. П. и Ковдерко, Е. А. (1997). К фауне жужелиц города 

Гомеля. Проблемы фауны Полесья: сб. трудов уч.-науч. объедин. 

«Фауна Полесья», Гомель, 98–101. 

Молодова, Л. П. и Ряхова, Т. Р. (1989). Доминирующие виды жужелиц на 

зеленых массивах Гомеля. Динамика зооценозов, проблемы охраны и 

рационального использования животного мира Белоруссии: тез. докл. 

6 зоол. конф. БССР, Минск, 124–125. 

Молодова, Л. П. и Ряхова, Т. Р. (1993). Структура фауны жесткокрылых-

герпетобионтов в различных биотопах г. Гомеля. Биоиндикация в 

городах и пригородных зонах: тез. докл. РАН: Ин-т эволюц. морфол. и 

экол. животных, Москва, 72–83. 



175 

Мордкович, В. Г. и Кулагин, О. В. (1986). Состав жужелиц и диагностика 

направления сукцессии техногенных экосистем Кузбасса. Изв. СО АН 

СССР. Сер. биол. наук., 13(2), 86–92. 

Мороз, К. О., Лигун, А. В. и Бригадиренко, В. В. (2011). Сезонна динаміка 

підстилкової мезофауни антрепогенно трансформованих екосистем м. 

Дніпродзержинськ. Вісник Дніпропетровського університету. 

Біологія. Екологія, 19(2), 93–102. 

Мусина, А. В. (2009). Структура населения жесткокрылых (Сoleоptera) 

отвалов Лебединского горно-обогатительного комбината. Вестник 

Мордовского университета, 1, 46–48.  

Назаренко, В. Ю. (2008). Долгоносики-ксилобионты (Coleoptera: 

Curculionoidea) рекреационных зон г. Киева. Живые объекты в 

условиях антропогенного пресса: матер. X Междунар. науч.-практ. 

экологической конф., Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРРА, 143–144. 

Назаренко, В. Ю. и Петренко, А. А. (2007 (2008). До вивчення фауни жуків 

(Insecta: Coleoptera) Лисої гори (м. Київ). Известия Харьк. энтом. 

общества, 15(1-2), 43–48. 

Назаренко, В. Ю., Пучков, А. В. и Комароми, Н. А. (2018). Обзор жуков-

долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) герпетобия урбоценозов 

г.Харькова. Матеріали ІХ з’їзду Українського ентомологічного 

товариства, Харків, 85-86 

Назаренко, В. Ю., Пучков, О. В. и Комаромі, Н. А. (2019). Деякі 

особливості сезонних змін куркуліоноїдних жуків (Coleoptera, 

Curculionoidea) герпетобію урбоценозів м. Харкова. Матеріали 

міжнародної зоологічної конференції/Фауна України на межі ХХ-ХХІ 

ст. стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій, 

присвяченої 220 річниці від дня народження О. Завадського, Львів., 

128 

Никитюк, А. И. (1948). Количественные исследования сезонных явлений в 

жизни рода Carabus. Бюллетень МОИП, 53(4), 13–22. 



176 

Одум, Ю. (1986). Экология. М.: Мир. 

Осипенко, Г. Л. и Ленивко, И. Б. (2010). Формирование комплексов 

жужелиц (Coleoptera, Carabidae) на территориях пригородных лесов 

города Гомеля, подверженных химическому загрязнению. 

Антропогенная трансформация природных экосистем: матер. Всерос. 

науч.-практич. конф. с междунар. Участием, Балашов : Николаев, 135–

139. 

Палий, В. Ф. (1961). О количественных показателях при обработке 

фаунистических материалов. Зоол. журнал, 40(1), 3–6. 

Писарски, Б. (1993). Фауна беспозвоночных урбанизированных районов 

Варшавы. Биоиндикация в городах и пригородных зонах, Москва, 43–

49. 

Плохинский, Н. А. (1961). Биометрия. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд. АН 

СССР. 

Присный, Ю. А. (1997). Использование частот появления 

морфологических аномалий у жесткокрылых насекомых (Insecta, 

coleoptera) в локальном мониторинге. Автореферат дисс. канд. биол. 

наук…, Москва. 

Присный, Ю. А. (2009). Классификация аномалий жесткокрылых 

насекомых (Coleoptera). Научные ведомости БелГУ, 11(66). Сер. 

«Естественные науки», 9(1), 72–81.  

Приставко, В. П. (1984). Жизненные формы насекомых как критерий при 

отборе видов-индикаторов для экологического мониторинга. 

Энтомологическое обозрение. 63(1), 52–56. 

Пучков, А. В. (1985). К экологии кожеедов (Coleoptera, Dermes-tidae) 

озимой пшеницы юга степной зоны УССР. Вестн. зоологии. 1, 75–76. 

Пучков, А. В. (1989). Соотношение полов доминантных видов жужелиц в 

агроценозах. Экология,  6, 68–69. 

Пучков, А. В. (2010). Жуки-мертвоеды (Coleoptera, Silphidae) агроценозов 

Украины. Український ентомологічний журнал, 1(1), 71-79. 



177 

Пучков, А. В. (1990b). Некоторые особенности сезонных изменений 

величины полового индекса и численности жужелиц (Coleoptera, 

Carabidae) в агроценозахю Структура и динамика популяций 

почвенных и наземных беспозвоночных животных. Межвуз. научный 

сб. трудов, Москва, 1, 62-72. 

Пучков, А. В. (2018). Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae) 

трансформированных ценозов Украины. Киев. 

Пучков, А. В., Кириченко, М. Б. и Успенский, Г. Б. (2003). Жужелицы 

(Coleoptera, Carabidae) урочища Лысая гора в Киеве.  Вестн. Зоологии, 

Отд. вып. 16: Энтомол. исследования в Украине, 111–113. 

Пучков, О. В. та Комаромі, Н. А. (2018). Жуки-карапузики (Сoleoptera, 

Histeridae) урбоценозів м. Харкова. Біологія та валеологія, Харків, 20, 

54-59. 

Пучков, А. В., Комароми, Н. А. и Гаркуша, И. А. (2018). Общий 

фаунистический обзор жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) 

урбоценозов г.Харькова. Матеріали ІХ з’їзду Українського 

ентомологічного товариства, Харків, 104–105 

Пучков, О. В., Маркина, Т. Ю. и Комароми, Н. А. (2017). Эколого-

фаунистический обзор пластинчатоусых жуков (Coleoptera, 

Scarabaeoidea) урбоценозов Харькова (Украина). Biosystems Diversity 

25(4), 263-267,  

Пучков, А. В., Маркина, Т. Ю. и Скавыш, М. (2016).  Предварительный 

обзор герпетобионтных жуков (Сoleoptera) парковых насаждений г. 

Харькова (Украина). Український ентомологічний журнал, 11(1-2), 

69–76. 

Пучков, А. В. и Шумов, С. Н. (2016). Обзор жужелиц рода Carabus 

(Coleoptera, Carabidae) регионального ландшафтного парка «Лысая 

гора» (г. Киев). Ukrainska Entomofaunistyka, I (IV) міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми сучасної ентомології» 

7(3), 76. 



178 

Пушкин, С. В. (2009). Жуки-некрофаги — биоиндикаторы техногенного 

загрязнения урбосистем. Вестник Мордовского университета, 1, 51–

53. 

Різун, В. Б. та Дєдусь, В. І. (2016). Еколого-біологічні особливості 

угруповань жуків-турунів (Coleopterа, Carabidae) Винниківського 

лісопарку м. Львова. Наукові записки Державного природознавчого 

музею, 32, 129–136. 

Різун, В. Б. та Храпов, Д. С. (2001). До вивчення турунів (Coleoptera, 

Carabidae) Львова (Сихівський та Винниківський лісопарки). Наук. 

зап. Держ. природозн. музею НАН України, Львів, 16, 103–108. 

Ручин, А. Б. (2009). Видовой состав и некоторые аспекты биологии усачей 

(Coleoptera, Cerambycidae) в Саранске. Вестник Мордовского 

университета, 1, 57–59. 

Рыжая, А. В. (2005). Особенности фауны жужелиц (Coleoptera, Carabidae) 

зеленых зон микрорайонов различного типав г. Гродно. Вестник 

ГрДУ им. Я. Купалы, Сер. 2, 2(34), 142–148. 

Рыжая, А. В. (2007a). Видовой состав и экологическая дифференциация 

жуков семейства Elateridae (Сoleoptera) г. Гродно, Беларусь. 

Евроазиатский энтомологический журнал, 6(4), 419–423. 

Рыжая, А. В. (2007b). Видовой состав и экологическая дифференциация 

жуков семейства Сhrysomelidae (Сoleoptera) г. Гродно (Беларусь). 

Вестник БГУ. Сер. 2, Биология, 2, 50–55. 

Рыжая, А. В. (2008). Жуки листоеды (Сoleoptera, Сhrysomelidae) 

урбанизированного ландшафта. Вестник ГрДУ им. Я. Купалы, Сер. 2, 

3(73), 168–175. 

Рыжая, А. В. (2010). Структурно-функциональная организация сообществ 

жесткокрылых (Coleoptera: Carabidae, Elateridae, Сhrysomelidae) 

урбанизированного ландшафта (на примере города Гродно. Автореф. 

дисс... канд. биол. наук. Минск. 

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uygXeSsAAAAJ&citation_for_view=uygXeSsAAAAJ:tkaPQYYpVKoC
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uygXeSsAAAAJ&citation_for_view=uygXeSsAAAAJ:tkaPQYYpVKoC
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uygXeSsAAAAJ&citation_for_view=uygXeSsAAAAJ:tkaPQYYpVKoC
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uygXeSsAAAAJ&citation_for_view=uygXeSsAAAAJ:tkaPQYYpVKoC
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uygXeSsAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=uygXeSsAAAAJ:AXPGKjj_ei8C
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uygXeSsAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=uygXeSsAAAAJ:AXPGKjj_ei8C


179 

Савосин, Н. И. (2010). Эколого-фаунистическая характеристика 

герпетобионтного населения членистоногих крупного 

промышленного центра (город Кемерово). Автореф. дисс. …канд. 

биол.наук, Барнаул. 

Скуфьин, К. В. (1968). Структура насекления беспозвоночных на 

поверхности почвы в условиях лесостепных ландшафтов 

Воронежской области. Вестник зоологии, 2, 26–32. 

Смуров, А. В. (1975). Новый тип статистического пространственного 

распределения и его применение в экологических исследованиях. 

Зоол. журнал, 54(2), 283–294. 

Соболева-Докучаева, И. И. (1990). Жужелицы ботанического сада 

Московского государственного университета. Фауна и экология 

жужелиц: Тез. докл. 3 Всесоюз. карабидологического совещ., 

Кишинев, 62-63. 

Соболева-Докучаева, И. И. (1991). Почвенная энтомофауна ботанического 

сада Московского университета. Проблемы почвенной зоологии: 

Матер. докл. 10 Всесоюз. совещ., Новосибирск, 94. 

Соболева-Докучаева, И. И. (1993). Влияние экологических условий города 

Москвы на особенности популяции жужелиц. Биологические науки, 2, 

125–131.  

Соболева-Докучаева, И. И. и Солдатова, Т. А. (1983). Влияние 

экологических условий сельскохозяйственных культур на хищных 

жесткокрылых (Coleoptera, Carabidae, Staphylinidae). Фауна и экология 

почвенных беспозвоночных Московской области, М.: Наука, 120–130. 

Солодовников, И. А. (2002). Роль микрорельефа береговых биоценозов на 

формирование сообществ жужелиц (Coleoptera, Carabidae) реки 

Витьба в черте города Витебска. Антропогенная динамика 

ландшафтов и проблемы сохранения и устойчивого использования 

биологического разнообразия: матер. респ. научно-практ. конф., 

Минск, 188–189. 



180 

Солодовников, И. А. (2004). Влияние автострад на формирование 

сообществ жужелиц (Carabidae, Coleoptera) в г. Витебске. Молодежь и 

наука в ХХІ веке: сборник статей молодых ученых, Витебский 

государственный университет, Витебск, 1, 131–137.  

Солодовников, И. А. и Филимонов, В. А. (2000). Население жужелиц 

(Coleoptera, Carabidae) на приусадебных участках города Витебска. 

Видовой состав и структура доминирования. Чтения памяти 

профессора В.В. Стачинского, Смоленск, 3, 461–465.  

Сумароков, А. М. (2009). Восстановление биотического потенциала 

биогеоценозов при уменьшении пестицидных нагрузок. Вебер:Донецк.  

Тимофеева, Г. А. и Савосин, Н. И. (2009). Некоторые аспекты фауны 

населения и популяционной структуры жужелиц Кемерово и 

прилегающих территорий. Вестник Мордовского университета, 1, 

69–71. 

Трофимов, И. Е. (2007). Биоиндикация качества среды по стабильности 

развития и фенотипической изменчивости жуков-мертвоедов 

(Coleoptera: Silphidae). Автореф. дис. . канд. биолог, наук, Калуга.  

Фалі, Л. І. та Глотов, С. В. (2012). Стафілініди (Coleoptera, Staphylinidae) 

фауни балкових екосистем міста Дніпропетровськ. Динаміка 

біорізноманіття: Матер. наук. Конференції, Луганськ, 2–3. 

Федоряк, М. М. и Хлус, Л. Н. (2009). Мезофзуна поверхности почв 

урбоценозов на примере парков г. Черновцы. Биогеография почв 

Материалы 2-й Всероссийской конф., Москва, 87. 

Феоктистов, В. Ф. (1988). Трансформация биоценотических комплексов 

жужелиц урбанизированных лесных ландшафтов. Проблемы контроля 

загрязнения природ. среды и методы очистки пром. выбросов: Тез. 

докл. обл. науч.-техн. конф., Куйбышев, 70–72.  

Феоктистов, В. Ф. (1991). Особенности населения жужелиц 

урбанизированных территорий. Проблемы почвенной зоологии: Матер. 

докл. 10 Всесоюз. совещ., Новосибирск, 252.  



181 

Хабибуллина, Н. Р. и Тимофеева, Г. А. (2009). Структура населения и 

популяционные показатели жужелиц Казани. Вестник Мордовского 

университета, 1, 75–77.  

Хлус, Л. Н. и Хлус, К. Н. (2003). Фауна жужелиц рода Carabus заповедных 

объектов г. Черновцы. Роль природно-заповідних територій у 

підтриманні біорізноманіття: Матеріали конф., присвяч. 80-річчю 

Канівського природного заповідника, Канів, 300–301. 

Хотько, Э. И. (1991). Общие закономерности смены состава жизненных 

форм стафилинид при промышленном загрязнении среды. Материалы 

докладов Х Всесоюзного совещания «Проблемы почвенной зоологии», 

Новосибирск, 253. 

Черкунов, Н. (1891). Список жуков, водящихся в Киеве и его окрестностях. 

Зап. киевского об-ва естествоиспытателей, 10(4), 147–204. 

Черней, Л. С. (2005). Жуки-чернотелки (Coleoptera, Tenebrionidae). Фауна 

Украины. Т. 19, Жесткокрылые, 10, Киев: Наукова думка. 

Чернов, Ю. И. (2008). Экология и биогеография. М. 

Чумаков, Л. С. (1991). Щелкуны (Coleoptera, Elateridae) на полях 

многолетних трав в условиях воздействия выбросов химкомбината.  

Фауна и экология жесткокрылых Белоруссии, Минск: Навука і 

тэхніка, 241–248. 

Чумаков, Л. С. (1999). Влияние промышленных выбросов на долгоносиков 

(Coleoptera, Curculionidae) полей многолетних трав. Весці. Нац. акад. 

навук Беларусі. Сер. біял. Навук, 4, 94–97. 

Чумаков, Л. С. и Кузнецова, Н. П. (1991). Сообщества стафилинид 

(Coleoptera, Staphylinidae) в мелколиственных лесах промышленного 

района. Фауна и экология жесткокрылых Белоруссии, Минск: Навука 

і тэхніка, 248–257. 

Шуберт, Р., ред. (1988). .Биоиндикация загрязнений наземных экосистем. 

М.: Мир.  



182 

Шульман, М. В. и Королев, А. В. (2009). Доминантные жесткокрылые 

некрокомплекса искусственных биогеоценозов г. Днепропетровск. 

Биогеография почв. Материалы 2-й Всероссийской коиф., Москва, 90. 

Яворницький, В. І. (1994). Ґрунтова мезофауна паркових екосистем 

Львова. Урбанізація як фактор змін біогеоценотичного покриву: 

Матеріали конф., Львів: Академічний експрес, 62–63.  

Яхонтов, В. В. 1969. Экология насекомых. Москва: Высшая школа, 2 изд. 

доп.  

Якобсон, Г. Г. (1905-1912). Жуки России, Западной Европы и сопредельных 

стран. СПб. 

Aleksandrowicz, O. & Krzętowski, B. (2004). Zgrupowania epigeicznych 

chrząszczy (Insecta: Coleoptera) na skarpie Łyny w Olsztynie. Fauna miast 

Europy Środkowej 21 wieku. Bydgoszcz: «Logo», 213–224. 

Babenko, A. S. (1998). Bioaccumulation possibilities of the rove beetles 

(Coleoptera, Staphylinidae) in the urban environment in Siberia. «Risk 

Assessment Environ. Contamination», Abstr. 1st Russian SETAC Symp., 

St.-Petersburg, 48. 

Bankowska, R., Czechowski, W., Garbarczyk, H. & Trojan, P. (1985). Present 

and prognosticated fauna of housing estate Bialoleka Dworska, Warsaw. 

Memorabilia Zoologica, 40, 3–166. 

Barndt, D. (1981). Liste der Laufkäferarten von Berlin (West) mit 

Kennzeichnung und Auswertung der verschollenen und gefährdeten Arten 

(Rote Liste). Ent. Bl. Sonderheft, 77, 3–35.  

Becker, J. (1977). Die Carabiden des Flughafens Köln/Bonn als Bioindikatoren 

für die Belastung eines anthropogenen Ökosystems. Decheniana, 20, 1–9. 

Błażejewicz-Zawadzińska, M. & Żelazna, E. (2001). Zgrupowania 

biegaczowatych (Carabidae) wybranych terenów zielonych Bydgoszczy. 

Bioróżnorodość i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach 

zurbanizowanych, Bydgoszcz: Wyd. NICE, 52–56. 



183 

Brygadyrenko, V. V. & Korolev, O. V. (2015). Morphological polymorphism in 

an urban populatiom of Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) (Coleoptera, 

Carabidae). Graellsia, 71(1), 1–15.  

Burakowski, В. & Nowakowski, E. (1981a). Click beetles (Coleoptera, 

Elateridae) of Warsaw and Mazovia. Memorabilia Zool., 34. 165–180.  

Burakowski, В. & Nowakowski, E. (1981b). Longicorns (Coleoptera, 

Cerambycidae) of Warsaw and Mazovia. Memorabilia Zool., 34, 199–218. 

Campadelli, G. (1987). Gli insetti in citta. Naturae mont., 34(1), s. 27–35. 

Catalogue of Palearctic Coleoptera, (2004). Vol. 2. Hydrophiloidea – 

Histeroidea – Staphylinoidea. I. Löbl & A. Smetana (eds.). Apollo Books: 

Stenstrup.  

Catalogue of Palearctic Coleoptera, (2006). Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea 

- Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea. I. Löbl & A. Smetana (eds.). 

Apollo Books: Stenstrup.  

Catalogue of Palearctic Coleoptera, (2007). Vol. 4. Elateroidea – 

Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea. 

I. Löbl & A. Smetana (eds.). Apollo Books: Stenstrup.  

Catalogue of Palearctic Coleoptera, (2008). Vol. 5. Tenebrionoidea. I. Löbl & 

A. Smetana (eds.). Apollo Books: Stenstrup. 

Catalogue of Palearctic Coleoptera, (2010). Vol. 6. Chrysomeloidea. I. Löbl & 

A. Smetana (eds.). Apollo Books: Stenstrup.  

Catalogue of Palearctic Coleoptera, (2011). Vol. 7. Curculinoidea I. I. Löbl & 

A. Smetana (eds.). Apollo Books: Stenstrup.  

Catalogue of Palearctic Coleoptera,( 2013). Vol. 8. Curculinoidea II. I. Löbl & 

A. Smetana (eds.). Apollo Books: Stenstrup.  

Cholewicka, K. (1981). Curculionids (Coleoptera, Curculionidae) of Wazsaw 

and Mazovia. Memorabilia Zool., 34, 235–258. 

Cmoluch, Z. (1972). Weevils (Coleoptera, Curculionidae) of town plants 

associations of Lublin. Pol. Pismo Entomol., 42, 545–562. 



184 

Czechowski, W. (1979). Sampling of Carabidae (Coleoptera) by Barber's trap 

and biocenometric method in urban environment. Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. 

Sci. biol., 27, 461–465. 

Czechowski, W. (1980a). Influence of the manner of managing park areas and 

their situation on the formation of the communities of carabid beetles 

(Coleoptera, Carabidae). Fragm. Faun., 25, 199–219.  

Czechowski, W. (1980b). Carabids (Coleoptera, Carabidae) of The Vistula 

escarpment in Warsaw. Fragmenta Faunistica, 25, 293–316. 

Czechowski, W. (1981a). Biegaczowate (Carabidae, Coleoptera). Zooceno-

logiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla 

mieszkanio-wego Białołęka Dworska w Warszawe. Cz.1: Sklad gatunkowy 

i struktura fauny terenu projektowanego mieszkaniowego. Fragm. Faun., 

26, 193–216. 

Czechowski, W. (1981b). Carabids (Coleoptera, Carabidae) Warsaw and 

Mazowia. Memorabilia Zool., 34, 119–144. 

Czechowski, W. (1981c). Zadrzwienie skarpy wiślanej w Warszawie jako 

miejskie tereny ostojowe zwierząt bezkręgowych. Entomologia i 

gospodarka narodowa, Warszawa: PWN, 277–282. 

Czechowski, W. (1982а). Species composition and origin of the fauna of 

Warsaw. Part. 2. Memorabilia Zool., 35, 1–170. 

Czechowski W. (1982b). Occurrence of Carabids (Coleoptera, Carabidae) in the 

urban greenery of Warsaw according to the land utilization and cultivation. 

Memorabilia Zoologica, 39, 3–108. 

Czechowski, W. (1982c). Occurrence of carabids (Coleoptera, Carabidae) in the 

urban greenery of Warsaw according to the land utilization and cultivation. 

Memorabilia Zool., 39, 39–111. 

Czechowski, W. (1982d). Occurrence of carabids (Coleoptera, Carabidae) in the 

urban greenery of Warsaw according to the land utilization and cultivation. 

Memorabilia Zool., 39, 39–111. 



185 

Czechowski, W. (1982е). Wpływ urbanizacji środowiska na dynamikę 

sezonowa biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae). Przegl. zool., 26, 69–

74. 

Czechowski, W. (1982f). Species composition and origin of the fauna of 

Warsaw. Part. 3. Memorabilia Zool., 36, 1–263. 

Czechowski, W. (1984). Rola fauny na terenach zieleni miast na przykladzie 

Warszawy. Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskego. 

Warszawa: PWN, 203–217. 

Czechowski, W. (1989). Carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) of moist 

meadows on the Mazovian lowland. Memorabilia Zoologica. Polish 

Academy of Science, 43, 141–167. 

Czechowska ,W. & Bielawski, R. (1981). Coccinellids (Coleoptera, 

Coccinellidae) of Warsaw and Mazovia. Memorabilia Zool., 34, 181–197.  

Czechowski, W. & Pisarski, B. (1981). Species composition and origin of the 

fauna of Warsaw. Part. 1. Memorabilia Zool., 34, 1–260. 

Czechowski, W. & Pisarski, B. (1986). Structure of the fauna of Warsaw; effects 

of the urban pressure an animal communities. Part. 1. Memorabilia Zool., 

41, 3-230. 

Czechowski, W. & Pisarski, B. (1987). Structure of the fauna of Warsaw; effects 

of the urban pressure an animal communities. Part. 2. Memorabilia Zool., 

42, 3–148. 

Dąborska-Plot, E. (1985). Ekologiczne skutki uprzemysłowienia terenu. Wiad. 

Entomol., 6, 1–10. 

Douglas, I. (1983). The Urban Environment. London.  

Elechtner, G. & Klinger, R. (1991). Zur Insektenfauna einer Grossstagt: 

Kaferfunde aus Frankfurt-Main . Mitt. Int. entomol. Ver. e. V. Frankfurt-

M., 16 (1–2), 37–82. 

Eriksen, W. (1983). Die Stadt als urbanes Ökosystem. Grundlagen und 

Probleme der Stadtökologie. Fragenkreise, 23568, 12–22. 

Evers, A. (1988). Liste der im nördlichen Reinland gefährdeten Käferaten 



186 

(Coleoptera) mit einer Liste von Bioindikatoren. Entom. Blatt., 73, 39. 

Faly, L.I., Kolombar, T.M., Prokopenk, E.V., Pakhomov, O.Y. & 

Brygadyrenko, V.V. (2017). Structure of litter macrofauna communities in 

poplar plantations in an urban ecosystem in Ukraine. Biosyst. Divers., 

25(1), 29–38. 

Fauna Europea. Eucnemis capucina https://fauna-

eu.org/cdm_dataportal/taxon/a5a717b7-a19e-473c-9d10-983c6443b252 

Fauna Europea: Attagenus brunneus. https://fauna-

eu.org/cdm_dataportal/taxon/e1ed5387-8bdb-42c2-8773-7717c8dc9d88 

Feath, S.H. & Kane, T.C. (1978). Urban biogeography. City parks as islands for 

Diptera and Coleoptera. Oecologia, 32, 127–133.  

Fellenberg, G. (1991). Lebensraum Stadt. Stuttgart. 

Frankie, G.W. & Ehler, L.E. (1978а). Ecology of insect in urban environments. 

Ann. Rev. Entomol. 23, 367–387.  

Frankie, G.W. & Koehler, C.S. (1978). Perspectives in Urban Entomology. 

Academic Press, New'York, San Francisco, London.  

Franzen, B. (1992a). Untersuchungen zur Käferfauna an ausgewählten 

Standorten in Köln (Insecta: Coleoptera). Decheniana. 50, 181–216. 

Franzen, B. (1992b). Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera). 

Decheniana, 150, 217–249. 

Gepp, J. (1977). Technogene und strukturbedingte Dezimierungsfaktoren der  

Stadttierwelt—ein Überblick. Stadtök. Tagungsber. 3. Fachtagung des 

Ludwig-Boltz- mann-Inst. Graz, 99–127.  

Górny, M. (1976). Zmiany środowiska a kierunki i metody badań 

entomologicznych. Wiad. Ekol., 16, 123–127. 

Grüm, L. (1962). Horisontal distribution of larvae and imagines of some species 

of Carabidae. Ecologia Polska, 14, 73–74. 

Grüm, L. (1967). Remarks on fluctuations in density of Carabidae populations. 

Ekologia polska, A 15(14), 335–345. 

https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/a5a717b7-a19e-473c-9d10-983c6443b252
https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/a5a717b7-a19e-473c-9d10-983c6443b252
https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/e1ed5387-8bdb-42c2-8773-7717c8dc9d88
https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/e1ed5387-8bdb-42c2-8773-7717c8dc9d88


187 

Grüm, L. (1976). Mortality patterns in carabid population. Ecologia polska, 

A23(4), 649–665. 

Gruttke, H. (1989). Die Carabidenfauna eines Ruderalbiotops in der 

Stadtrandzone von Berlin. Verh. Ges. Ökol., 18, Göttingen, 233–238. 

Halinouski, N. G. & Krytskaya, А. M. (2014). An ecological and faunistic 

review of ground beetles (Сoleoptera, Сarabidae) in Gomel urbocenosis 

(the Republic of Belarus). Vestnik Zoologii, 48 (6), 521–532.   

Hammer, Ø., Harper D.A.T., Ryan P. D. 2001: PAST: paleontological statistics 

software package for education and data analysis. Palaeontologia 

Electronica. 4 (1): 1–9. 

https://kharkov.moygorod.ua/ru/parks/Мой город Харьков. Електронный 

ресурс. Електронный ресурс.  

http://hochy.in.ua/parki-harkova/ Лучшие парки Харькова и Харьковского 

района. Електронный ресурс.   

Hiebsch, H. (1985). Die geschützten Laufkäfer der Naturschutzgebiete im 

Dezirk Leipzig. Naturschutzarb. und Naturk. Heimatforsch. Sachsen, 27, 

18–27. 

Hobner, M. (1984). Die Bedeutung von Kleingärten für die Fauna und das Stadt 

klimat. Berl. Naturschutzblätter. 4, 96–100. 

Hurka, K. & Jedlickova, Z. (1990). Fauna of Carabid beetles (Coleoptera, 

Carabidae) of Prague. Acta Soc. zool. bohemoslov., 54(1), 9–17. 

Jacob-Remacle, A. (1980). Dipteres Syrphides et Coleopteres Carabides piegds 

dans trois jardins de Liege «Intra Muros». Bull. Soc. Roy. Sei. Liege, 49, 

378–385. 

Jałoszyński, P. & Konwerski, S. (2001). Znaczenie parków śródmiejskich w 

zachowaniu różnorodności gatunkowei chrząszczy (Coleoptera) na 

przykladzie parku «Cytadela» w Poznaniu. Bioróżnorodość i ekologia 

populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych, Bydgoszcz: 

Wyd. NICE,. 46–51. 

http://hochy.in.ua/parki-harkova/


188 

Joost, W. (1985). Beleuchtete Fabrikfenster als Lichtfalle für Meconema 

thalassinum (de Geer, 1773) sowie Bemerkungen zur Orthopteren-Fauna 

der Stadt Gotha. Ent. Nachr. Ber. 29, 115–117.  

Karg, W. (1968). Haustaubmilben in der Klausnitzer В. Zur Kenntnis der 

Entomofauna von Tanacetum vulgare L. und Artemisia vulgaris L. Wiss. Z. 

Techn. Univ. Dresden, 17, 19–21.  

Klausnitzer, В. (1980). Nachweis von Trichogramma embryophagum (Hartig) 

im  Stadtzentrum von Leipzig (Hymenoptera). Ent. Nachr. 24, 47–48.  

Klausnitzer, В. (1982а). Grossstädte als Lebensraum für das mediterrane 

Faunenelement. Ent. Nachr. u. Ber., 26, 49–57.  

Klausnitzer, В. (1982b). Zur Kenntnis urban Gradienten. Tag. ber. 1. Leipziger 

Symp. Urb. Ökologie, 13–20.  

Klausnitzer, В. (1983a). Zur Insektenfauna der Städte. Ent. Nachr. u. Ber., 27, 

49–59.  

Klausnitzer, В. (1983b). Faunistisch-Ökologische Untersuchungen über die 

Laufkäfer (Col., Carabidae) des Stadtgebietes von Leipzig. Ent. Nachr. 

Ber., 27, 241–261.  

Klausnitzer, В. (1985). Wirkung anthropogener Stressoren auf  anatomisch-

morphologische Strukturen bei Tieren. In: Schubert R.: Bioindikation in 

terrestrischen Ökosystemen. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 67—73.  

Klausnitzer, В. (1987а). Verstädterung von Tieren. A. Ziemsen Verlag, 

Wittenberg.  

Klausnitzer, В. (1987b). Ökologiе der Grossstadtfauna. Veb Gustav Fischer 

Verlag Jena.  

Klausnitzer, В. & Förster, G. (1984). Zur Insektenbesiedlung von Oenottiera 

biennis  Linnaeus. Beitr. Ent., 34, 421–424.  

Klausnitzer, В. & Jacob, U. (1982). Probleme der morphologischen 

Bioindikation bei Tieren unter Urbanen Bedingungen. Biol. Rdsch. 20, 

351–363.  



189 

Klausnitzer, В., Köberleln, C., Köberlein, F., Vogel, J. & Uhllg, M. (1982). Zur 

Staphylinidenfauna zweier Leipziger Stadtparks. Faun. Abh. Mus. Tierk. 

Dresden, 9, 195–202.  

Klausnitzer, B. & Richter, K. (1980). Qualitative und quntitative Aspekte der 

Carabidenfauna der Stadt Leipzig. Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig. 

Math.-naturwiss. R., 29(6), 567–573. 

Klausnitzer, В. & Richter, K. (1983). Presence of an urban gradient 

demonstrated for carabid associations. Oecologia, 59, 79–82.  

Klausnitzer, В. & Richter, K. (1984). Veränderungen tropischer Strukturen bei  

unterschiedlich urban beeinflussten Arthropodengesellschaften. Tag. ber. 2. 

Leipziger Symp. urb. Ökologie, 19–24. 

Klausnitzer, В. & Richter, K. (1986). Zur Struktur von unterschiedlich urban 

beeinflussten Arthropodengesellschaften entlang des A-E-Gradienten. Tag. 

ber. XI. Int. Symp. Enlomofaunistik Mitteleuropas Gotha, 60–66. 

Klausnitzer, В., Richter, K. & Lehneert, J. (1980a). Zur Insektenfauna der 

Parkanlage am Schwanenteich im Zentrum von Leipzig. Hercynia, 16, 

213–224.  

Klausnitzer, В., Richter, K. & Pfüller, R. (1980b). Ökofaunistische 

Untersuchungen auf einem Hausdach im Stadtzentrum von Leipzig. Wiss. 

Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig, Math.-Naturwiss. R., 29, 629–638.  

Klomann, U. (1978). Untersuchungen an Carabidenpopulationen auf 

immissionbelasteten Standorten im Stadtverband Saarbrücken. Jahresber. 

Naturwiss. Ver.  Wuppertal, 31, 140–144. 

Klotz, S. (1984). Vorschlag einer Gliederung urbaner Ökosysteme. Arch. f. 

Landschaftsforsch. und Naturschutz, 24, 152–156.  

Komaromi, N.A., Putchkov, A.V. & Nazarenko, V.Yu. (2019). Peculiarities of 

seasonal changes in taxonomic structure and number of weevil-beetles 

(Coleoptera, Curculionidae) in herpetobios of Kharkiv urbocenoses 

(Ukraine). Ukrainian Entomological Journal 1(16), 25-35.  

Kosewska, A., Nietupski, M. & Damszel, M. (2013). Role of urban forests as a 



190 

source of diversity of carabids (Coleoptera, Carabidae) in urbanised areas. 

Baltic J. Coleopterol., 13(1), 27–39. 

Kotze, J. (1999). Ground beetle (Coleoptera, Carabidae) assemblage changes 

across an urban-to-rural gradient in Helsinki, Finland. Symposium 

announcement 2nd GLOBENET Meeting Barziya, Bulgaria, 22-26 April 

1999, Barziya, 10–11. 

Król, Ż. (1877). Fauna koleopterologiсzna Janowa pode Lwowem. 

Sprawozdania Komisyji Fizijograficznej, 10, 33-63.  

Kubicka, A. (1981). Scarabaeids (Coleoptera, Scarabaeidae) of Warsaw and 

Mazovia. Memorabiha Zool, 34, 145–164. 

Kühnelt, W. (1955). Gesichtspunkte zur Beurteilung der Grossstadtfauna (mit  

besonderer Berücksichtigung der Wiener Verhältnisse). Österr. Zool. 

Zschr., 6, 30–54.  

Kuhnelt, W. (1956). Die Grunflachen der Stadte und ihre Tierwelt / In: W. 

Kuhnelt. Stadtokologie. Tag. ber. 3. – Fachtagung des Ludwig-Boltzmann-

Institutes Graz, 69–77. 

Kühnelt, W. (1970). Grundriss der Ökologie. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.  

Kühnelt, W. (1977). Die Grünflächen der Städte und ihre Tierwelt. / In: 

Stadtökologie. Tag. ber. 3. Fachtagung des Ludwig-Boltzmann-Institutes 

Graz, 69–77. 

Łomncki, M. (1890). Fauna Lwowa i okolicy. 1. Chrząszcze (Coleoptera). 

(Tęgoskrzydłe). Cz. I. Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej, Kraków, 

25, 141–217.  

Łomncki, M. (1903). Fauna Lwowa i okolicy. 1. Chrząszcze (Coleoptera). 

(Tęgoskrzydłe). Cz. II. Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej, Kraków, 

37, 31–56.  

Łomncki, M. (1905). Fauna Lwowa i okolicy. 1. Chrząszcze (Coleoptera). 

(Tęgoskrzydłe). Cz. III. Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej, Kraków, 

38, 65–97. 

Łomncki, M. (1906). Fauna Lwowa i okolicy. 1. Chrząszcze (Coleoptera). 



191 

(Tęgoskrzydłe). Cz. IV. Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej, Kraków, 

39, 3–22. 

Mader, H.-J. (1979). Biotopisolierung durch Strassenbau am Beispiel 

ausgewählyer Arten –Folgerungen für die Trassenwahl. Ber. ANL., 3, 56–

63.  

Mader, H.-J. (1984). Animal Habitat Isolation by Roads and Agricultural Fields. 

Biological Conservation, 29, 81–96.  

Mader, H.-J. & Mühlenberg, M. (1980). Artenzusammenseitzung und 

Ressourcenangebot einer kleinflachigen Habitatinsel, untersucht am 

Beispiel der Carabidenfauna. Pedobiologia, 21(1), 46–59. 

Magura, T., Tóthmérész, B. & Molnár, T. (2004). Changes in carabid beetle 

assemblages along an urbanization gradient in the city of Debrecen, 

Hungary. Landscape Ecology, 19, 747-759.  

Müller, P. (1972). Probleme des Ökosystems einer Industriestadt, dargestellt am 

Beispiel von Saarbrücken. Tagungsbericht der Gesellschaft für Ökologie / 

Gießen, 123–132. 

Müller, P. (1980). Anpassung und Informationsgehalt von Tierpopulationen in 

Städten. Verh. Dtsch. Zool. Ges., Stuttgart, 57–77.  

Müller, P. (1981). Arealsysteme und Biogeographie. Eugen Ulmer, Stuttgart.  

Müller, P. (1984). Experimentelles Biomonitoring und Nahrungskettenanalysen 

in Urbanen Ökosystemen. Tag. ber. 2. Leipziger Symp. urb. Ökologie, 3–

17.  

Nazarenko, V.Y., Putchkov, A.V. & Komaromi, N.A. (2020). A preliminary 

inventory of weevil assemblages (Coleoptera, Curculionoidea) in Kharkiv 

metropolitan area (Ukraine) using pitfall traps. Zoodiversity, 54(2), 123–

132. 

Niemelä, J. & Kotze, J.D. (2009). Carabid beetle assemblages along urban to 

rural gradients: A review. Landscape and Urban Planning, 92, 65–71. 



192 

Nowakowski, E. (1982). Influence of urbanization on the structure of wireworn  

communities (Coleoptera, Elateridae). Animals in urban environment, Proc. 

Symp. Institute of Zoology, Warszawa, 79–90. 

Nowicki, M. (1858). Coleopterologisches über Ostgalizien. Program d. 

Öbergymnasiums in Sambor, Lemberg, 1–24. 

Penev, L., Stoyanov, I., Dedov, I. & Antonova, V. (2008). Patterns of 

urbanisation in the City of Sofia as shown by carabid beetles (Coleoptera, 

Carabidae), ants (Hymenoptera, Formicidae), and terrestrial gastropods 

(Mollusca, Gastropoda Terrestria). Proceedings of the XIII European 

Carabidologists Meeting, Blagoevgrad. Zookeys, 18, 483–509. 

Povolny, D. (1985). Some considerations on animal synanthropy and its 

manifestations on model groups Sarcophagidae (Diptera) and Carabidae 

(Coleoptera). Acta Universitatis Agricult. 33, 175–199. 

Povolny, D. & Sustek, Z. (1985). Nekolik uvah zivocisne sinantropii a jejich 

projevech na modelovych skupnach Sarcophagidae (Diptera) а Carabidae 

(Coleoptera). Acta Univers. Agric., 33(1), 176–199. 

Przewoźny, M. (2017). Catalogue of Palearctic Hydrophiloidea (Coleoptera). 

Internet version 2017-01-01. 

Puchkov, A.V., Brygadyrenko, V.V., Faly, L.I. & Komaromi, N.A. (2020). 

Staphylinids (Coleoptera, Staphylinidae) of Ukrainian metropolises. 

Biosystems Diversity, 28(1), 41–47.  

Putchkov, A.V. & Markina, T.Y. (2015). Some seasonal features of the 

population structure of dominant ground beetles (Coleoptera, Carabidae) 

species in agrocenoses. XVII European Carabidologists meeting. Learning 

about carabid habits and habitats – a continuous process in a continuously 

changing environment. Book of abstracts / Ed.: L. Šerić Jelaska & S.D. 

Jelaska, Croatia, Primošten, 59. 

Read, H., Wheater, C. & Martin, M. (1984). Aspects of the ecology of 

Carabidae (Coleoptera) from woodlands polluted by heavy metals. 

Environmental Pollution. 48(1), 69–73. 



193 

Reich, M., Roth, M. & Majzla, O. (1985). Die Coleopteren-Zönose im 

Ökosystem «Obstgarten – Eklektorfauna”. Uber. naturwiss. Ver. 

Wuppertal, 38, 20–23. 

Renkonnen, O. (1938). Statistish-Okologische Untersuchungen uber die 

terrestrische Kaferwelt der finnischen Bruchmoore. Ann. Zool. – Bot. Soc. 

Fennicae, 6, 22–36. 

Robinson, W.H. (1996). Urban entomology. London. 

Schaefer, M. & Kock, K. (1979). Zur Ökologie der Arthropodenfauna einer 

Stadtlandschaft und ihrer Umgebung. I. Laufkäfer (Carabidae) und Spinnen 

(Araneida). Anz. Schädlingskd., Pflanzenschutz, Umweltschutz, 52, 85–90.  

Schubert, R. (1985). Bioindication in terrestrichen Okosystems. Jena: VEB 

Gustav Fisher Verlag. 

Schülke, M. & Smetana, A.(2015). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. volume 

2. Hydrophiloidea-Staphylinoidea / edited by I. Löbl, D. Löbl, 304–1134.  

Schweiger, H. (1962). Die Insektenfauna des Wiener Stadtgebietes als Beispiel 

einer kontinentalen Großstadtfauna. 11 Int. Kongr. Ent., Wien, 184–193. 

Spuris, Z. & Stiprais, M. (198). Koksngravzi cukarla mitela kolekeja Riga. 

Latvijas entomologs., 25, 37–40. 

Stoyanov, I. & Penev, L. (1999). Changes of species composition and 

biodiversity in ground-beetle assemblages along urban-rural gradients in 

Sofia, Bulgaria.  Symposium announcement 2nd GLOBENET Meeting 

Barziya, Bulgaria, Barziya, 12–13. 

Stritt, W. (1971). Wartehäuschen als Lichtfalle für Hautflüger. Dtsch. Ent. Z., 

18, 99–112.  

Šustek, Z. (1979). Vyzkum geoecologie brnenskych parku na priklade 

strevlikovitych a drabcikovitych v parku Luzanky. Zpravy Geogr. ustavu 

CSAV, 16(5-60, 156–174. 

Šustek, S. (1987). Changes in body size structure of carabid communities 

(Coleoptera, Carabidae) along an urbanization gradient. Biologia (CSSR), 

42(2), 145–156. 



194 

Šustek, Z. (1999). Light attraction of carabid beetles and their survival in the 

city centre. Biologia, 54, 539–551. 

Šustek, Z. (2012). Changes in carabid communities (Insecta: Coleoptera) along 

an urbanization gradient in Madrid (Spain). Muzeul Olteniei Craiova. 

Oltenia. Studii şi comunicări. Śtiinţele Naturii, 28(2), 73–92. 

Teschner, D. (1962). Fliegen einer Hamburger Wohnung und in Hamburg  

neuaufgefundene Fliegenarten (Diptera). Ent. Mitt. Zool. Staatsinst. Zool. 

Mus. Hamburg, 37(2), 221–282. 

Thiele, H. U. (1977). Carabid Beetles in their Environments. Springer-Verlag, 

Berlin, Heidelberg, New York. 

Tischler, W. (1950а). Biozönotische Untersuchungen bei Hausfliegen. Zeit. 

Angew. Ent., 32, 195–207.  

Tischler, W. (1950b). Ein biozönotischer Beitrag zur Besiedlung von 

Steilwänden. Verh. Dt. Zool. Ges. Marburg, 214–229.  

Tischler, W. (1952). Biozönotische Untersuchungen an Ruderalstellen. Zool. Jb. 

Syst., 81, 122–174. 

Tischler, W. (1973). Ecology of arthropod fauna in manmade habitats: The 

problem of synanthropy. Zool. Anz., 191, 157-161 

Trojan, P. (1980). Urban fauna: faunistic problems. Mem. Zool., 34, 3–12. 

Trojan, P. & Winiarska, G. (2001). Miasto jako archipelag wysp śródlądowych. 

Bioróżnorodość i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach 

zurbanizowanych, Bydgoszcz: Wyd. NICE, 10-16. 

UkrBin: Korynetes coeruleus  http://ukrbin.com/index.php?id=3530   

UkrBin:Dermestes undulatus http://ukrbin.com/index.php?id=4122  

UkrBin:http://www.ukrbin.com/index.php?id=1306 

Venn, S.J., Kotze D.J. & Niemelä J. (2003). Urbanization effects on carabid 

diversity in boreal forests. Eur. J. Entomol., 100, 73–80. 

Wasowska, M. (1981). Chrysomelids (Coleoptera, Chrysomelidae) of Warsaw 

arid  Mazovia. Memorabilia Zool., 34, 219–233.  

Weidner ,H. (1939). Die Großstadt als Lebensraum der Insekten. Kongr. Ent. 

http://ukrbin.com/index.php?id=3530
http://ukrbin.com/index.php?id=4122
http://www.ukrbin.com/index.php?id=1306


195 

Berlin, 7, 1348–1361. 

Weidner, H. (1952). Die Insekten der «Kulturwüste». Mitt. Hamb. Zool. Mus., 

51, 89–173.  

Weidner, H. (1958). Die Entstehung der Hausinsekten. Z. angew. Ent., 42, 429–

447.  

Weidner, H. (1982). Nach Hamburg eingeschleppte Cerambycidae (Coleptera). 

Anz. Schädlingskde, Pflanzenschutz, Umweltschutz, 55, 113–118.  

Weidner, H. (1983). Herkunft einiger in Mitteleuropa vorkommender 

Vorratsschädlinge: 1. die Sitophilus-Arten (Col., Curculionidae). Mitt. int. 

Ent. Ver. Frankfurt/M., 8, 1–17.  

Yunakov, N., Nazarenko, V., Filimonov, R. & Volovnik, S. (2018). A survey of 

the weevils of Ukraine (Coleoptera: Curculionoidea). Zootaxa, 4404(1).  

Zawadzki, A. (1825). Rzut oka na osobliwosci we wzgledzie historyi naturalnej, 

widziane w podrozy przedsiewzietej przez Karpaty Stryjskiego i 

Stanislawowskiego obwodu. Rozmaitosci, Lwow, 21, 161–163. 



196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 



197 

 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Показники температури та відносної вологості в різних урбоценозах 

на поверхні ґрунту (дані 2019 р.).  
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Таблиця 1 

Загальні дані температури (t
0
,C) та відносної вологості (f,%) в різних 

урбоценозах (2019) 
Дати обліків Присадибні ділянки Дати обліків Насадження 

центру 

Насадження 

периферії міста 

t
0
, С f,% t

0
, С f,% t

0
, С f,% 

23.04. 16,5 41 24.04. 13,9 38 14,4 40 

06.05. 18 50,2 06.05. 14,6 53 16,5 57 

14.05. 21,3 53,6 15.05. 17,9 59,3 18,7 64,6 

25.05. 19,7 44,6 27.05. 17,5 65,3 19,1 77,3 

05.06. 21,1 56,3 07.06. 19,5 64 20,9 63,3 

17.06. 26,4 54 19.06. 22,9 48,6 22,9 69,3 

30.06. 22,7 50,3 01.07. 19,7 47 20,3 66 

13.07. 20,6 67 16.07. 18,9 63 19,3 76,6 

28.07. 26,1 56,6 31.07. 23,7 53,6 25,3 48 

12.08. 27,9 41 15.08. 22,8 35 20,5 73 

27.08. 28,2 31,6 30.08. 17,1 42,6 18,1 53,6 

11.09. 26,2 32,6 14.09. 21,5 31,3 23 23,3 

26.09. 14,5 55,6 04.10. 14,8 75,6 17,8 63,6 

20.10. 14,4 77 22.10. 11,1 80,6 12,9 80,3 

 

Таблиця 2 

Загальні дані щільності ґрунту в насаженнях периферії міста (ХНПУ, 2019) 

 
№ пастки, глибина 

проби 

14.06.2019 16.07.2019 13.09.2019 

psi кг/ см² psi кг/ см² psi кг/ см² 

1=5см 200 14,06 20 1,4 130 9,14 

1=10см 280 19,68 30 2,1 300 21,09 

2=5см 280 19,68 170 11,95 350 24,6 

2=10см 250 17,57 160 11,24 450 31,64 

3=5см 300 21,09 170 11,95 400 28,12 

3=10см 550 38,67 300 21,09 450 31,64 

4=5см 120 8,43 100 7,03 220 15,46 

4=10см 250 17,57 180 12.65 370 26,01 

5=5см 140 9,84 80 5,62 250 17,57 

5=10см 300 21,09 160 11,24 440 30,93 

6=5см 160 11,24 40 2,81 320 22,49 

6=10см 400 28,12 120 8,43 400 28,12 

7=5см 100 7,03 90 6,32 460 32,34 

7=10см 200 14,06 170 11,95 460 32,34 

8=5см 350 24,6 50 3,51 370 26,01 

8=10см 520 36,56 80 5,62 480 33,74 

9=5см 140 9,84 30 2,1 80 5,62 

9=10см 200 14,06 20 1,4 110 7,73 

10=5см 350 24,6 180 12.65 400 28,12 

10=10см 350 24,6 200 14,06 400 28,12 

11=5см 380 26,71 110 7,73 280 19,68 

11=10см 200 14,06 160 11,24 400 28,12 
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Таблиця 3 

Загальні дані щільності ґрунту в насаженнях центру міста (НДІЛА 2019) 

 
№ пастки, 

глибина 

проби 

06.05. 19.06. 16.07. 13.09. 

psi кг/ см² psi кг/ см² psi кг/ см² psi кг/ см² 

1=5см – – 100 7,03 100 7,03 280 19,68 

1=10см 300 21,09 110 7,73 110 7,73 350 24,6 

2=5см – – 150 10,54 110 7,73 300 21,09 

2=10см 350 24,6 260 18,28 200 14,06 450 31,64 

3=5см – – 300 21,09 200 14,06 200 14,06 

3=10см 340 23,9 350 24,6 210 14,76 400 28,12 

4=5см – – 220 15,46 200 14,06 180 12,65 

4=10см 180 12,65 250 17,57 250 17,57 250 17,57 

5=5см – – 210 14,76 180 12,65 200 14,06 

5=10см 200 14,06 280 19,68 190 13,35 250 17,57 

6=5см – – 300 21,09 200 14,06 170 11,95 

6=10см 300 21,09 350 24,6 230 16,17 250 17,57 

7=5см – – 310 21,79 190 13,35 180 12.65 

7=10см 200 14,06 320 22,49 200 14,06 200 14,06 

8=5см – – 240 16,87 200 14,06 170 11,95 

8=10см 180 12,65 250 17,57 200 14,06 220 15,46 

9=5см – – 260 18,28 180 12,65 200 14,06 

9=10см 300 21,09 200 14,06 190 13,35 250 17,57 

10=5см – – 280 19,68 200 14,06 180 12,65 

10=10см 250 17,57 300 21,09 210 14,76 220 15,46 

11=5см – – 80 5,62 200 14,06 170 11,95 

11=10см 190 13,35 100 7,03 210 14,76 250 17,57 
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Таблиця 4 

Загальні дані щільності ґрунту на присадибних ділянках (2019 р.) 

№ пастки, 

глибина 

проби 

19.06. 19.07. 13.09. 

psi кг/ см² psi кг/ см² psi кг/ см² 

1=5см 80 5,62 90 6,32 180 12.65 

1=10см 40 2,81 250 17.57 250 17.57 

2=5см 15 1,05 110 7,73 300 21,09 

2=10см 30 2,1 170 11,95 350 24,6 

3=5см 25 1,75 50 3,51 50 3,51 

3=10см 150 10,54 100 7,03 80 5,62 

4=5см 50 3,51 30 2,1 30 2,1 

4=10см 110 7,73 90 6,32 300 21,09 

5=5см 90 6,32 85 5,97 60 4,21 

5=10см 70 4,92 120 8,43 60 4,21 

6=5см 100 7,03 40 2,81 600 42,18 

6=10см 150 10,54 110 7,73 1000 70,31 

7=5см 150 10,54 100 7,03 300 21,09 

7=10см 220 15,46 130 9,14 350 24,6 

8=5см 20 1,4 40 2,81 230 16.17 

8=10см 40 2,81 50 3,51 200 14.06 

9=5см 150 10,54 90 6,32 300 21,09 

9=10см 200 14.06 100 7,03 300 21,09 

10=5см 30 2,1 20 1,4 400 28,12 

10=10см 35 2,46 50 3,51 450 31,64 

11=5см 140 9,84 70 4,92 360 25,31 

11=10см 170 11,95 100 7,03 600 42,18 



201 

 

Таблиця 5 

Загальні дані щільності ґрунту в парку «Карпівський сад» (2019 р.) 

 

№ пастки, 

глибина 

проби 

01.08. Глибина 

проби – 5 см 

01.08. Глибина  

проби – 10 см 

psi кг/см3 psi кг/см3 

1 320 19,3 275 22,5 

2 350 26,4 375 24,6 

3 300 24,6 350 21,1 

4 400 31,6 450 28,1 

5 430 26,4 375 30,2 

6 280 17,5 250 19,7 

7 300 31,6 450 21,1 

8 420 35,2 500 29,5 

9 480 26,4 375 33,7 

10 500 33,3 475 35,2 

11 280 21,1 300 19,7 

12 450 45,7 650 31,6 

13 325 21,1 300 22,85 

14 350 35,1 500 24,6 

15 300 15,8 225 21,1 
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Таблиця 6 

Видовий склад і кількісна характеристика стафілінід основних мегаполісів 

України 

Роди, види Київ Харків Дніпро 

Achenium depressum (Gravenhorst, 1802) – – 1 

Acidota cruentata Mannerheim, 1830 1 – – 

Aleochara bipustulata (Linnаeгі, 1761) – 1 1 

Aleochara curtula (Goeze, 1777) – – 2 

Aleochara laevigata Gyllenhal, 1810 – 2 – 

Aleochara sp.  1 1 

Aleocharinae gen. sp. 2 2 2 

Anotylus insecatus Gravenhorst, 1806 – 2 – 

Anotylus inustus Gravenhorst, 1806  1  

Anotylus rugifrons Hochhuth, 1849 – 1 – 

Anotylus rugosus (Fabricius, 1775)  1 1 

Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806) 1 – – 

Anotylus sp. 1 1 1 

Arpedium quadrum (Gravenhorst, 1806)*  1 – – 

Astenus immaculatus Stephens, 1833 – – 1 

Astenus procerus (Gravenhorst, 1806)  1 1 – 

Astrapaeus ulmi Rossi, 1790 – 1 – 

Atheta laticeps (Thomson, 1856)*  – – 1 

Atheta parca (Mulsant & Rey, 1873)**  – – 1 

Atheta sp. 1 1 1 

Bledius furcatus (Olivier, 1811)  1  

Bledius procerulus Erichson, 1840*  1 – – 

Bledius tricornis (Herbst, 1784) – 1 2 

Bledius unicornis (Germar, 1825)  1  

Bledius furcatus (Olivier, 1811)**  1  

Bledius sp. – 1 1 

Brundinia marina (Mulsant et Rey,1853) – – 1 

Bryoporus cernuus (Gravenhorst, 1806) 1 – – 

Carpelimus sp. 1 – 1 

Cilea silphoides (Linnaeus, 1767) 1 – – 

Dacrila fallax (Kraatz, 1856)**  – – 1 

Dinaraea aequata (Erichson, 1837) – – 1 

Dinaraea angustula (Gyllenhal, 1810) – – 1 

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) 3 3 3 

Emus hirtus (Linnaeus, 1758) 1 1  

Falagria sulcatula (Gravenhorst, 1806) 2 – 2 

Falagrioma thoracica (Stephens, 1832)** 1 – – 
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Роди, види Київ Харків Дніпро 

Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802) – – 1 

Gabrius osseticus (Kolenati, 1846) 2 2 – 

Gabrius suffragani Joy, 1913 – – 1 

Gabronthus thermarum Aubé, 1850 – 1 – 

Gauropterus fulgidus (Fabricius, 1787) – 1  

Gymnusa brevicollis (Paykall, 1800) 1 –  

Gyrohypnus sp. 1 1 – 

Gyrophypnus fracticornis (Muller, 1776) 1 – – 

Heterothops sp. – 1 – 

Hypnogyra angularis (Ganglbauer, 1895)  1 – – 

Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800) 2 – – 

Ischnosoma splendidus (Gravenhorst, 1806) 1 – – 

Ichnosoma sp. – 1 – 

Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1792) 1 – – 

Lathrobium flavipes Hochhuth, 1851** – – 2 

Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst, 1806) – – 1 

Lathrobium sp. 1 1 1 

Leptacinus batychrus (Gyllenhal, 1827) – – 1 

Leptobium gracile (Gravenhorst, 1802) – – 1 

Leptophius flavocinctus Hochhuth, 1849 – 1 – 

Lordithon exoletus (Erichson, 1839) 1 – – 

Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1760) 2 – – 

Medon apicalis (Kraatz, 1857)* – – 2 

Mycetophorus sp. 1 1 – 

Myrmoecia plicata (Erichson, 1837) 1 – – 

Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830) – – 1 

Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806) – – 1 

Ocalea rivularis Muller, 1851*  1 – – 

Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800) – – 2 

Ocypus brunnipes Fabricius, 1781 – 2 – 

Ocypus nitens (Schrank, 1781) 3 3 2 

Ocypus picipennis Fabricius, 1781 1 1 – 

Olophrum assimile (Paykull, 1800)  2 2 – 

Omalium rivulare (Paykull, 1789) 1 2 – 

Omalium sp. 1 1 – 

Ontholestes murinus Linnaeus, 1758 – 1 – 

Ontholestes tessellatus (Geoffroy, 1785) – – 2 

Othius punctulatus (Goeze, 1777) 2 1 2 

Oxypoda acuminata (Stephens, 1832)  1 – – 

Oxypoda sp. 1 2 – 

Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758)  1  

Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767) – – 1 
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Роди, види Київ Харків Дніпро 

Paederus fuscipes Curtis, 1826 1 1 2 

Paederus littoralis Gravenhorst, 1802 2 1 – 

Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802)  1 1 2 

Philonthus caucasicus Nordmann, 1837 – – 1 

Philonthus cognatus Stephens, 1832  1 – 

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802) 2 2 – 

Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806) – – 2 

Philonthus intermedius (Lacordaire, 1835) – – 3 

Philonthus laminatus (Creutzer, 1799)  1  

Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802) 1 1 – 

Philonthus politus Linnaeus, 1758  1 – 

Philonthus punctus (Gravenhorst, 1802) – – 2 

Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) – – 3 

Philonthus rectangulus Sharp, 1874 – – 2 

Philonthus salinus Kiesenwetter, 1844*  – – 2 

Philonthus spinipes Sharp, 1874 – 1 – 

Philonthus succicolla Thomson, 1860  1 1 – 

Philonthus tenuicornis Mulsant et Rey, 1853  2 – – 

Philonthus varians (Paykull, 1789) 1 – – 

Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802) – – 1 

Plathystethus sp. – 1  

Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763) 2 – – 

Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) 2 2 – 

Pseudomedon obscurellus (Erichson, 1840) – – 3 

Quediusfulgidus (Fabricius, 1793)  1  

Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) 1  1 

Quedius invreae Gridelli, 1924*  1 – – 

Quedius sp. – – 1 

Rabigus tenuis (Fabricius, 1792) 1 – – 

Rugilus rufipes (Germar, 1836 1 – – 

Rugilus similis (Erichson, 1839) – – 2 

Rugilus subtilis Erichson, 1840 – 2 – 

Scopaeus debilis Hochhuth, 1851 – – 2 

Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827) – – 1 

Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832) – – 2 

Sepedophilus marshami (Stephens, 1832)** – – 1 

Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1793) 1 1 – 

Sepedophilus sp. 1 1 1 

Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798 3 3 3 

Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758 2 1 2 

Stenus clavicornis Scopoli, 1763 – 1 2 

Stenus humilis Erichson, 1839 – – 1 
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Роди, види Київ Харків Дніпро 

Stenus sp. 1 1 1 

Sunius melanocephalus (Fabricius, 1792) 1 1 – 

Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802 2 – – 

Tachinus rufipes (De Geer, 1774)  2 – 1 

Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1781) 2 – – 

Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775) 2 1 2 

Tachyporus nitidulus Fabricius 1781 1 2 – 

Tachyporus scitulus Erichson, 1839 – 1  

Tachyporus solutus Erichson, 1839  1 1 

Tachyusa nitidula Mulsant & Rey, 1875**  – – 1 

Tasgius globulifer (Fourcroy, 1785) – 1 2 

Tasgius melanarius (Heer, 1839) 2 2 – 

Tasgius pedator (Gravenhorst, 1802)   1  

Tasgius sp. 1 1 – 

Tetartopeus terminatum (Gravenhorst, 1802) – – 1 

Xantholinus dvoraki Coiffait, 1956 1 – – 

Xantholinus gallicus Coiffait, 1956*  1 – – 

Xantholinus laevigatus Jacobsen, 1849 1 – – 

Xantholinus longiventris Heer, 1839 – 2 3 

Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787) 1 1 – 

Xantholinus sp. – – 1 

Zyras funestus (Gravenhorst, 1806) 1 2  

Zyras lugens Gravenhorst, 1802 – 2  

Усього видів / з них фонових 68 66 66 
Примітки: * – вид не вказано в другому виданні каталогу стафілінід 

Палеарктики (Schülke, Smetana, 2015); ** – вид не вказано в першому виданні 

каталогу стафілінід Палеарктики (Smetana, 2004);  

 

 

Таблиця 7  

Індекси фауністичної подібності Жаккара (%, верхній правий кут таблиці) 

та кількість спільних видів (нижній лівий кут таблиці) стафілінід в Києві, 

Харкові і Дніпрі (дані 2017–2018 рр.) 

 

Урбоценози Київ Харків Дніпро 

Київ – 36,0 15,3 

Харків 36 – 17,5 

Дніпро 18 20 – 
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Таблиця 8 

Кількісна характеристика стафілінід в основних урбоценозах м. Харкова 

(середні дані за 2017–2019 рр.) 

Види 

Місь-

кі 

парки 

Лісо

парк 

Насад

ження 

око-

лиць 

Насад

ження 

центру 

Приса-

дибні 

ділянк

и 

Част

ка 

виду 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 
Aleochara bipustulata Linnaeus, 1760 – – 1 1 – 0.13 

Aleochara laevigata Gyllenhal, 1810 – – 2 1 – 0.32 

Aleochara sp. 1  1 1 – 0.13 

Aleocharinae gen. sp.sp. 2 2 1 2 2 2.16 

Anotylus insecatus Gravenhorst, 1806 1 1 1 2 2 2.23 

Anotylus inustus Graven, 1806 1 – 1 – – 0.09 

Anotylus rugifrons Hochhuth, 1849 1 1 1 1 – 0.13 

Anotylus rugosus Fabricius, 1775 1 – – – – 0.04 

Anotylus sculpturatus Gravenhorst, 

1806 

1 1 – 1 1 0.13 

Astenus procerus Gravenhorst, 1806 – – 1 1 – 0.09 

Astrapaeus ulmi Rossi, 1790 1 – 1 1 – 0.13 

Atheta sp. 1 1  1 – 0.16 

Drusilla canaliculata Fabricius, 1787 2 1 3 3 3 23.87 

Emus hirtus Linnaeus, 1758 – – 1 – – 0.04 

Gabrius osseticus Kolenati, 1846 1 1 2 2 – 0.78 

Gabronthus thermarum Aubé, 1850 – – 2 1 – 0.23 

Gauropterus fulgidus Fabricius, 1787 – – – – 1 0.04 

Gyrohypnus sp. – – – – 1 0.04 

Heterothops sp. – – 1 1 – 0.09 

Ichnosoma sp – – 1 1 – 0.09 

Lathrobium brunnipes Fabricius, 1792 – 1 – – – 0.04 

Leptiphius flavocinctus Hochhuth, 1849 1 – – 1 – 0.19 

Mycetophorus sp – – – 1 – 0.04 

Ocypus brunnipes Fabricius, 1781 1 2 2 1 1 1.04 

Ocypus nitens Schrank, 1781 1 2 2 3 2 5.93 

Ocypus picipennis Fabricius, 1781 1 1 – –  0.16 

Olophrum assimile Paykull, 1800 1 2 1 1 1 0.55 

Omalium rivulare Paykull, 1789 2 1 1 1  0.55 

Omalium sp. – – – 1 – 0.16 

Ontholestes murinus Linnaeus, 1758 1 1 – – 1 0.09 

Othius punctulatus Goeze, 1777 1 – – – – 0.04 

Oxypoda sp. 1 – 1 2 1 0.58 

Paederus fuscipes Curtis, 1826 1 1 – – – 0.13 

Paederus littoralis Gravenhorst, 1802 – – 1 1 – 0.07 

Philonthus carbonarius Gravenhorst, 

1802 

1 1 1 1 1 0.26 

Philonthus cognatus Stephens, 1832 – 1  1 – 0.07 

Philonthus decorus Gravenhorst, 1802 2 2 1 1 1 1.77 
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1 2 3 4 5 6 7 
Philonthus lepidus Gravenhorst, 1802 – – 1 1 – 0.26 

Philonthus politus Linnaeus, 1758 1 – 1 – – 0.07 

Philonthus spinipes Sharp, 1874 – – – – 1 0.04 

Philonthus succicola Thomson, 1860 1 – – – 1 0.09 

Plathystethus sp. – –  1  0.07 

Platydracus stercorarius Olivier, 1795 1 1 1 2 1 0.46 

Rugilus subtilis Erichson, 1840 1 2 1 2 1 1.21 

Sepedophilus testaceus (Fabricius, 

1793) 

1 1 1 1 – 0.13 

Staphylinus caesareus Cederhjem 1798 3 3 1 – 1 46.69 

Staphylinus erythropterus Linnaeus, 

1758 

1 1 – – – 0.19 

Stenus clavicornis Scopoli, 1763 1 1 1 1 – 0.23 

Stenus sp. – – 1 – – 0.04 

Sunius melanocephalus Fabricius 1793  – 1 – – 0.04 

Tachyporus hypnorum Fabricius, 1775 1 – 1 1 1 0.23 

Tachyporus nitidulus Fabricius 1781 1 – 1 2 – 0.78 

Tachyporus scitulus Erichson, 1839 – – 1 – – 0.13 

Tachyporus solutus Erichson, 1839 – – 1 1 – 0.09 

Tasgius melanarius Heer, 1839 1 1 2 1 1 0.62 

Tasgius sp. – – – – 1 0.04 

Xantholinus longiventris Heer, 1839 2 1 2 2 2 2.91 

Xantholinus tricolorFabricius, 1787 – – – 1 – 0.04 

Zyras funestus Gravenhorst, 1806 1 1 2 2 1 1.35 

Zyras. lugens Gravenhorst, 1802 1 1 1 2 1 1.67 

Середня динамічна щільність 

стафілінід (на 10 пастко-діб за 

сезон)/загальне число 

зареєстрованих жуків (екз.) 

4.24/ 

1424 

0.91/

340 

 

 

4.01/ 

919 

2.73/ 

1372 

0.45/ 

101 

12.27/ 

4156 

Число видів: усього/з них 

фонових 

37/7 28/8 40/11 41/9 24/7 100.00 
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Taблиця 9 

Таксономічна, екологічна та кількісна структури довгоносикових жуків 

(Curculinoidea), відзначених у герпетобію основних урбоценозів 

м. Харкова 

 
 

Родини, роди, види 

Екологічна та кількісна 

характеристики 

Чисельність в 

урбоценозах (в 

балах) 

Я
р
ус

н
а
/Б

іо
то

п
іч

н
а 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 

Г
іг

р
о
п

р
еф

ер
ен

д
у
м

/ 

тр
о
ф

ік
а
 

Ч
ас

тк
а 

в
и

д
у
 (

%
) 

Л
іс

о
п

ар
к
 

П
ар

к
и

 

Н
ас

аж
д
ен

н
я
 ц

ен
тр

у
 

  
Н

ас
аж

д
ен

р
я
 о

к
о
л
и

ц
ь
 

П
р
и

са
д
и

б
н

і 
д
іл

я
н

к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Anthribidae 

Anthribus nebulosus Forster, 1770 drb/ fst mzf/ plp 0.09 – – 1 – – 

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 

1798) 

drb/ fst mzf/ plp 0.19 1 2 – – – 

Brentidae 

  Apion rubiginosum Grill, 1893 hrb/ fst mzh/ mnp 0.03 – – – 1 – 

Cyanapion columbinum (Germar, 

1817)** 

hrb/ mdw mzf/ olp 0.03 – – – – 1 

  Protapion apricans (Herbst, 1797) hrb/ mdw mzf/ olp 0.06 – 1 – – 1 

Stenopterapion meliloti (W. Kirby, 

1808) 

hrb/ mdw mzf/ olp 0.03 – – – – 1 

Curculionidae 

Anthonomus rectirostris (Linnaeus, 

1758)  
drb/ fst mzf/ olp 0.03 – – 1 – – 

Attactagenus albinus (Boheman, 

1833)  
hrb/ mdw mzx/plp 0.06 – 1 – – – 

Aulacobaris lepidii (Germar, 1824) hrb/ mdw mzf/ olp 0.09 1 1 – – – 

Baris artemisiae (Panzer, 1794)* hrb/ eut mzf/ olp 0.12 – – – 1 1 

Bradybatus kellneri Bach, 1854* drb/ fst mzf/ olp 0.45 – 1 2 2 – 

Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 

1787)  
hrb/ eut mzf/ olp 0.06 – – 1 1 – 

Curculio glandium Marsham, 

1802*  
drb/ fst mzf/ olp 0.19 – – 1 1 – 

C. rubidus (Gyllenhal, 1836)** 

 

drb/ fst mzf/ plp 0.06 – – 1 1 – 

Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 

1790) 

sthb/ eut mzx/ olp 0.03 – – – 1 – 

Dorytomus schoenherri Faust, 1883* drb/ ltr mzh/ 

mnp 

0.03 – – – 1 – 

D. suratus (Gyllenhal, 1835)*** drb/ ltr mzh/ olp 0.03 – – – 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D. longimanus (Forster, 1771)*** drb/ ltr mzf/ olp 0.70 – – – 3 1 

Exomias pellucidus (Boheman, 

1834) 

stgb/ eut mzf/ plp 62.1

7 

4 4 4 4 4 

Foucartia squamulata (Herbst, 

1795) 

hrb/ mdw mzf/ plp 0.03 – 1 – – – 

Glocianus punctiger (C.Sahlberg, 

1835) 

hrb/ mdw mzf/ olp 0.26 – – – – 2 

Hexarthrum exiguum (Boheman, 

1838)* 

drb/ fst mzf/ plp 0.03 – – – – 1 

Hypera postica (Gyllenhal, 1813)  sthb/ 

mdw 

mzf/ olp 0.06 – 1 – – – 

H. transsylvanica (Petri, 1901) sthb/ mdw mzf/ olp 0.03 – 1 – – – 

Ips sexdentatus Börner, 1767 drb/ fst mzf/ plp 0.06 – – – – 1 

Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835  hrb/ 

mdw 

mzf/ olp 0.06 – – 1 1 – 

Liophloeus tessulatus (Müller, 

1776) 

sthb/ eut mzh/ plp 0.12 1 – 1 1 – 

Lixus subtilis Boheman, 1835 hrb/ eut mzx/ olp 0.09 – – – 1 1 

Mecaspis alternans (Herbst, 1795) stg/ eut mzx/ olp 0.03 – – – – 1 

Melicius cylindrus (Boheman, 

1838)* 

drb/ fst mzf/ plp 0.03 – – – – 1 

Nedyus quadrimaculatus 

(Linnaeus, 1758) 

hrb/ eut mzf/ 

mnp 

0.06 – 1 – – 1 

Orchestes alni (Linnaeus, 1758)*  drb/ fst mzf/ olp 0.06 – – 1 1 – 

O. hortorum (Fabricius, 1792)* drb/ fst mzf/ olp 0.03 1 – – – – 

Otiorrhynchus albidus Stierlin, 

1861** 

stdb/ fst mzx/ plp 0.55 – – 2 2 1 

O. brunneus Krynicki, 1834 stgb/ stp mzx/ plp 1.46 – – 3 3 – 

O. fullo (Schrank, 1781) stdb/ fst mzf/ plp 0.77 2 – 3 2 – 

O. ovatus (Linnaeus, 1758) stgb/ eut mzf/ plp 14.7

4 

– 1 1 4 1 

O. raucus (Fabricius, 1777) stgb/ eut mzf/ plp 12.30 3 3 4 4 4 

O. smreczynskii Cmoluch, 1968 stdb/ fst mzf/ plp 0.16 – – 1 1 1 

O. velutinus Germar, 1824 stgb/ stp mzx/ plp 0.98 – 3 1 1 – 

Polydrusus inustus Germar, 1824 stdb/ eut mzf/ plp 0.12 – – – 1 1 

Pseudocleonus cinereus (Schrank, 

1781) 

sthb/ mdw mzx/ olp 0.12 – – – 1 2 

Sciaphobus squalidus(Gyllenhal, 

1834) 

drb/ fst mzf/ plp 1.58 – 1 3 2 3 

Scolytus mali Bechstein, 1805  drb/ fst mzf/ olp 0.09 – – – – 1 

Sitona callosus Gyllenhal, 1834 sthb/ mdw mzf/ olp 0.03 – – – 1 – 

S. hispidulus (Fabricius, 1777) sthb/ mdw mzf/ olp 0.09 – – – 1 – 

S. humeralis Stephens, 1831 sthb/ mdw mzf/ olp 0.09 – 1 – 2 – 

S. inops Gyllenhal, 1832 sthb/ mdw mzf/ olp 0.35 – 2 – 2 – 

S. longulus Gyllenhal, 1834 sthb/ mdw mzf/ olp 0.03 – – – 1 – 

S. waterhousei Walton, 1846  sthb/ mdw mzf/ olp 0.03 – – – 1 – 

Sitophilus granarius (Linnaeus, 

1758) 

snt/ eut mzf/ olp 0.06 – – – – 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S. oryzae (Linnaeus, 1763) snt/ eut mzf/ olp 0.06 – – – – 1 

Sphenophorus striatopunctatus 

(Goeze, 1777) 

stgb/ mdw mzf/ olp 0.16 – – – 1 2 

Trachodes hispidus (Linnaeus, 

1758) 

drb/ fst mzh/ plp 0.03 1 – – – – 

Trachyphloeus alternans Gyllenhal, 

1834 

stg/ mdw mzf/ plp 0.03 – 1 – – – 

T. parallelus Seidlitz, 1868 stg/ mdw mzf/ plp 0.16 – 2 – – – 

Tropiphorus micans Boheman, 

1842** 

stgb/ fst mzh/ plp 0.12 2 – – –  

Tychius medicaginis C. Brisout, 

1863 

hrb/ mdw mzf/ olp 0.03 – – – – 1 

Urometopus nemorum L. Arnoldi, 

1965 

stg/ eut mzh/ plp 0.48 1 1 – 3 – 

 

Примітки. Ярус мешкання (вертикальний розподіл): drb – дендробіонти; hrb – 

хортобіонти; stg – стратобіонти; stgb – стратогеобіонти; sthb – 

стратохортобіонти; stdb – стратодендробіонти; snt – синантропи. Біотопічна 

характеристика: fst – лісовий; mdw – лучний; stp – степовий; ltr – літоральний; 

eut – евритопний. Гігропреферендум: mzh – мезогігрофіл; mzh – мезофіл; mzx – 

мезоксерофіл. Трофічна характеристика: mnp – монофаг; olp – олігофаг; plp – 

поліфаг (всеїдний). За чисельністю: 4 – еудомінант; 3 – субдомінант; 2 – 

рідкісний; 1 – випадковий вид; * – вид не був зазначений для України в Каталозі 

жуків Палеарктики (Catalogue ..., 2011, 2013; Alonso-Zarazaga et al. 2017); ** – 

вид був вперше відзначений в лівобережній частині Лісостепу України; *** – 

вид не був зазначений для України в новій редакції Каталогу жуків Палеарктики 

(Alonso-Zarazaga et al. 2017); еудомінанти, домінанти і субдомінанти виділені 

жирним шрифтом 
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Таблиця 10 

Видовий склад та відносна чисельність (в балах) жуків-чорнишів в 

герпетобії урбоценозів м. Харкова (дані за 2017–2019 рр.) 

 

Види 

Урбоценози 

Міські 

парки 

Лісо- 

парк 

Насад-

ження 

центру 

Насад-

ження 

околиць 

Приса-

дибні 

ділянки 

Частка 

виду (%) 

в межах 

родини 

Crypticus quisquilis L., 1758 2-4 – 1 2-4 1-3 58,6  

Opatrum sabulosum L., 1758 1-3 – 1 2-4 1–2 37,8 

Nalassus brevicollis Kryn., 

1832 

1-2 – – 1-2 1-2 2,3 

Blaps lethifera Marsh., 1802 1 – – – – 0,2 

Gonocephalum granulatum 

F., 1792 

1 – – 1 – 0,2 

Melanimon tibialis F., 1781 1 – – – – 0,2 

Scaphidema metallicum F., 

1792 

– 1 – – – 0,2 

Tenebrio molitor L., 1758 1  – 1 1 0,3 

Uloma culingris L., 1758 1 1 – – – 0,2 

Усього видів  8 2 2 5 4 100,0 

Примітки. Чисельність виду в балах: 1 – випадковий (менше 0,5 %); 2 – 

рідкісний (0,5–3%); 3 – звичайний (3,1–10%); 4 – масовий (>10% загальної 

чисельності родини) 
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Таблиця 11 

Видовий склад, відносна чисельність (у балах) та екологічна 

характеристика жуків-карапузиків (Histeridae) в герпетобії основних 

урбоценозів Харкова 

 

Види Урбоценози Біото- 

пічний 

префе-

рендум 

Стаці-

альна 

належ-

ність 

Сади- 

би 

Лісо-

парк 

Міські 

парки 

Око-

лиці 

міста 

Центр 

міста 

Atholus corvinus Germar, 1817 2 ˗ 1 ˗ 2 пт кб-нб 

A. duodecimstriatus 

quatuordecimstriatus Gyllenhal, 

1808) 

1 ˗ ˗ ˗ 1 пт кб-нб 

Gnathoncus disjunctus suturifer 

Reitter, 1896 

˗ 1 ˗ ˗ ˗ ст бб 

Hypocacculus rufipes 

Kugelann, 1792 

˗ ˗ ˗ 1 1 лч-лс кб-нб 

Hister bissexstriatus Fabricius, 

1801 

1 ˗ 1 ˗ ˗ пт кб 

H. quadrimaculatus Linnaeus, 

1758 

1 ˗ ˗ 1 ˗ лч-ст кб-нб 

H. quadrinotatus L. Scriba, 

1790 

2 ˗ ˗ ˗ ˗ ст-лч кб 

Margarinotus bipustulatus 

Schrank, 1781 

1 1 2 ˗ ˗ ст-лч кб 

M. purpurascens Herbst, 1792 2 1 3 1 ˗ пт кб-сб 

M. obscurus Kugelan, 1792 

(=stercorarius Hoffmann, 1803) 

˗ ˗ 1 ˗ ˗ пт кб 

M. ventralis Marseul, 1854 2 ˗ 2 ˗ ˗ лч-лc сб 

Saprinus semistriatus L. Scriba, 

1790 

˗ ˗ 1 ˗ ˗ пт нб-кб 

Усього видів 8 3 7 3 3 12 

Примітки: чисельність: 3 –звичайний; 2 – рідкісний; 1 – випадковий; 

біотопічна характеристика: пт – політопний; лс – лісовий; лч – лучний; 

ст – степовий; стаціальна належність: кб – копробіонт; нб – некробіонт; 

бб – ботробіонт; сб – стратобіонт. 
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Taблиця 12 

Кількісне співвідношення родин жуків (%) та основні індекси різноманіття 

Coleoptera в парках м. Харкова (дані 2017 г.) 

 
Родини жуків та 

індекси різноманіття 

Парк 

«Карпівський 

сад» 

Парк 

«Машинобудівників» 

Парк 

«Перемоги» 

Родини 

Curculionidae 1.3 5.7 22.3 

Staphylinidae 87.5 6.7 17.0 

Tenebrionidae 0.8 73.1 1.9 

Silphidae 4,8 3.1 33.2 

Nitidulidae 0.4 0.2 0,8 

Elateridae 0,2 2.9 11.9 

Leiodidae 0.3 0,1 0,9 

Chrysomelidae 0.5 0.6 2.4 

Dermestidae 1.5 3.2 3.7 

Scarabaeidae 1.2 1.2 1.4 

Coccinellidae 0.8 0,5 1.9 

Cantharidae 0.2 0.1 1.4 

Інші родини 0.5 2.6 1.2 

Індекси різноманіття 

Шеннона 0,6041 1,131 1,934 

Маргалефа 2,641 2,635 2,647 

Менхініка 1,341 1,334 1,348 

Пієлоу 0,1407 0,2383 0,532 

 

Таблиця 13 

Індекси фауністичної подібності Жаккара (%, верхній правий кут таблиці) 

та кількість спільних видів (нижній лівий кут таблиці, екз.) стафілінід в 

різних урбоценозах м. Харкова (дані 2017–2018 рр.) 

 

Урбоценози Парки Лісопарк 
Насадження 

периферії 

Насадження 

центру 

Присадиб-

ні ділянки 

Парки – 66,7 51,0 52,9 48,8 

Лісопарк 26 – 41,7 46,7 48,6 

Насадження 

периферії 

26 
20 – 68,8 36,2 

Насадження 

центру 

27 
22 33 – 35,4 

Присадибні 

ділянки 

20 
17 17 17 – 
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Таблиця 14 

Экологічна характеристика фонових видів стафілінід урбоценозів 

м. Харкова (дані 2018–2019 рр.) 

 
Види Біотопічна 

характерис-

тика 

Термопре-

ферендум 

Трофічна 

спеціаліза

-ція 

Гігропре-

ферендум 

Загальна 

частка 

виду (%) 

Aleochara laevigata пт мзтф зф мзф 0.32 

Anotylus insecatus  лс-чг олтф зсф мгф 2.22 

Drusilla canaliculata  пт мзтф зф мзф 23.87 

Gabrius osseticus  лч-лс мзтф зф мзф 0.78 

Ocypus brunnipes  пт мгтф зф мзф 1.04 

Ocypus nitens  пт мгтф зф мзф 5.94 

Olophrum assimile пт олмф зфф мгф 0.55 

Omalium rivulare пт олмф зфф мгф 0.55 

Philonthus decorus  лс-лч мгтф зф мзф 1.76 

Platydracus 

stercorarius  

пт мзтф зф мзф 0.46 

Rugilus subtilis  пт мгтф зф мзф 1.20 

Staphylinus 

caesareus  

лс-лч мзтф зф мгф 46.70 

Tachyporus nitidulus  лс-лч олтф зф мгф 0.78 

Tasgius melanarius  пт мзтф зф мгф 0.62 

Xantholinus 

longiventris  

лс-чг мгтф зф мгф 2.90 

Zyras funestus  лч-лс мзтф зф мзф 1.34 

Zyras lugens  лс-лч мзтф зф мзф 1.66 
Примітки: Біотопічна характеристика: пт – політопний; лс-чг – лісо-чагарниковий;  лч-

лс – лучно-лісовий; лс-лч – лісо-лучний; Термопреферендум: мзтф – мезотермофіл; 

олтф – оліготермофіл; мгтф – мегатермофіл; Трофічна спеціалізація: зф – зоофаг; зсф – 

зоосапрофаг; зфф – зоофітофаг; Гігропреферендум: мзф – мезофіл; мгф – мезогігрофіл;  
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Таблиця 15 

Видова подібність Scarabaeoidea паркових насаджень м. Харкова та 

прилеглих агроценозів 

(коэфіціенти Жаккара, правий верхній кут таблиці\ Чекановського-

Соренсена, лівий нижній кут таблиці) 

Парки Лісопарк Карпов-

ський 

сад 

Пере-

моги 

Зелений  

гай 

Насад-

ження  

центру 

Насад-

ження  

периферії 

Лісопарк – 0,61 0,31 0,35 0,10 0,41 

«Карпівський сад» 0,38 – 0,67 0,47 0,10 0,56 

«Перемоги» 0,17 0,50 – 0,41 0,00 0,40 

«Зелений гай» 0,21 0,30 0,32 – 0,00 0,31 

Насадження  

центру  

0,06 0,08 0,00 0,00 – 0,12 

Насадження  

периферії 

0,21 0,38 0,39 0,18 0,15 – 

  



216 

 

 
Рис. 2. Сезонні зміни чисельності твердокрилих герпетобію в різних 

урбоценозах (дані 2019 р.). 

 

 
Рис. 3. Сезонна динамічна щільність довгоносиків та стафілінід в парках та 

в Лісопарку (2018 р., по місяцям). 

 

0

5

10

15

20

25

30

Ч
и

с
ел

ьн
іс

ть
, 

ек
з.

 н
а 

1
0

 п
ас

тк
о

-д
іб

 

Дати обліків 

Садиби 

Насаждення 
центру 

Насаждення 
периферії 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

квітень травень червень липень серпень вересень жовтень 

Ч
и

с
ел

ьн
іс

ть
, 

ек
з.

 н
а 

1
0
 п

ас
тк

о
-д

іб
 

Місяці 

Staphylinidae, Лісопарк 

Curculionidae, Лісопарк 

Staphylinidae, парки 

Сurculionidae, парки 



217 

 

Таблиця 16 

Динаміка показників зустрічальності фонових видів жуків у насадженнях 

центру міста (середні дані за 2018–2019 рр.) 

 
Родини та види 

жуків 

Періоди обліків 

20-

30. 

04 

1-

10.

05 

11-

20. 

05 

21-

31.

05 

1-

10. 

06 

11-

20. 

06 

21-

30.

06 

1-

15. 

07 

16-

31. 

07 

1-

15. 

08 

16-

31. 

08 

1-

20.

09 

Staphylinidae: 

Drusilla 

canaliculata 

0,1 0,3 0,7 1 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,6 0,5 0,1 

Ocypus nitens 0,5 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 – – 0,3 0,2 0,5 0,4 

Leiodidae: 

Pteromaphagus 

sp. 

 

– 

 

– 

 

– 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,2 

 

– 

 

– 

 

– 

Dermestidae: 

Dermestes 

laniarius 

 

– 

 

– 

 

– 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,3 

 

– 

 

0,2 

 

0,1 

 

– 

 

– 

 

– 

Nitidulidae: 

Omosita sp. 
– – 0,2 0,3 – 0,1 0,2 – – – – – 

Curculionidae: 

Exomias 

pellucidus 

– – 0,2 1 1 1 1 0,5 0,3 0,1 – – 

Otiorrhynchus 

ovatus 
0,1 0,1 0,1 – – – – – – 0,2 0,3 – 

O. raucus 0,3 0,3 0,1 – – 1 1 0,8 0,3 – 0,3 0,3 
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Таблиця 17 

Динаміка показників зустрічальності фонових видів жуків у насадженнях 

периферії міста (середні дані за 2018-2019 рр.) 
 

Родини та 

види жуків 

Періоди обліків 

20-

30.

04 

1-

10.

05 

11-

20.

05 

21-

31. 

05 

1-

10.

06 

11-

20.

06 

21-

30.

06 

1-

15.

07 

16-

31. 

07 

1-

15. 

08 

16-

31. 

08 

1-

20. 

09 

Staphylinidae 
Staphilinus 

caesareus 

– – –  

 

0,1 

 

 

0,1 

– – – – – – – 

Drusilla 

canaliculata 

0,2 0.9 0.6 0,5 0.8 0,3 0,3 0,6 0,5 0,1 – – 

Ocypus nitens 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 – – – 0,3 0,3 0,2 – 

Dermestidae 
Dermestes 

laniarius 

 

0,3 

 

0,8 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,1 

 

0,1 

– – – – – 

Tenebrionidae:

Opatrum 

sabulosum 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,1 

– – – – – – 

Crypticus 

quisquilus 

– – – 0,1 0,3 0,8 0,5 0,2 0,1 – – – 

Curculionidae 
Exomias 

pellucidus 

– –  

0,1 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,1 

 

0,1 

– – – – – 

Otiorrhynchus 

ovatus 

0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 0,9 0,9 0,6 

O. raucus  0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 – 0.2 0,2 0,1 
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Таблиця 18 

Динаміка показників зустрічальності фонових видів жуків на присадибних 

ділянках (середні дані за 2018-2019 рр.) 
 

Родини та 

види жуків 

Періоди обліків 

20-

30. 

04 

1-

10. 

05 

11-

20. 

05 

21-

31. 

05 

1-

10. 

06 

11-

20. 

06 

21-

30.

06 

1-

15. 

07 

16-

31. 

07 

1-

15.

08 

16-

31.

08 

1-

20.

09 

Staphylini-

dae: 

Drusilla 

canaliculata 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,2 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,1 

– – – 

Dermestidae

Dermestes 

laniarius 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,5 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,2 

– 

Tenebrioni-

dae:Opatrum 

sabulosum 

 

0,3 

 

0,1 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,2 

 

0,1 

– – – – – – 

Curculioni-

dae: 

Exomias 

pellucidus 

–  

0,2 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,3 

 

0,2 

 

0,1 

– – – 

Otiorrhynchu

s ovatus 

0,1 0,1 – 0,1 – 0,2 – 0,1 0,2 0,3 0,2 – 

O. raucus 0,1 0,2 – 0,1 0,1 0,4 – 0,3 – 0,2 0,3 0,1 
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Таблиця 19 

Динаміка показників зустрічальності фонових видів жуків у парках міста 

(середні дані за 2018-2019 рр.) 

 

Родини та 

види жуків 

Періоди обліків 

20-

30. 

04 

1-

10. 

05 

11-

20. 

05 

21-

31. 

05 

1-

10. 

06 

11-

20. 

06 

21-

30.

06 

1-

15.

07 

16-

31.

07 

1-

15.

08 

16-

31.

08 

1-

20.

09 

Staphylini-

dae: 

Staphilinus 

caesareus 

 

0,6 

 

1 

 

0,7 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,9 

 

0,8 

 

0,7 

Xantholinus 

longiventris 

0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 – – – – – – 

Silphidae: 

Silpha 

obscura 

–  

0,2 

 

0,1 

 

0,3 

 

0,1 

–  

0,1 

– – – – – 

Lucanidae: 

Dorcus 

paral-

lelopipedus 

– –  

0,2 

 

0,2 

 

0,3 

–  

0,1 

 

0,1 

– – – – 

Curculioni-

dae: 

Otiorrhynchu

s  raucus 

– 0,1 0,2 0,2 – 0,1 0,2 – – – – – 
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Рис. 4. Сезонні зміни чисельності та величини статевого індексу 

довгоносика E. рellucidus в насадженнях центру (2017 р.). 

 

 

Рис. 5. Сезонні зміни чисельності та величини статевого індексу 

довгоносика E. рellucidus в міських парках (2018 р.). 
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