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ВИДОВА СТРУКТУРА ЕНТОМОКОМПЛЕКСІВ В БІОТОВАХ 

ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ 
 

Видова різноманітність угруповань комах є одним з основних складників, що характеризують ентомофауну. Рівень 

різноманіття угруповань комах слугує надійним показником екологічного стану екосистем. Висока різноманітність 

комах забезпечує потенційну можливість і надійність виявляти на ранніх стадіях порівняно малі, проте важливі 

зміни екологічного стану природних систем. 

 

На території України відомо 35 тис. видів 

комах 29 родів. Кожний із цих родів займає 

певну нішу в біоценозі, бере участь у багатьох 

природних процесах та виконує відповідну 

екологічну функцію.  

Нами було оцінено кліматичні показники 

вологості та температури повітря на території 

досліджуваних біотопів Центрального 

Лісостепу України.  

В таких біотопах як дендропарк, сад та 

полезахисна лісосмуга показник вологості не 

впливав на чисельність комах, оскільки 

біотопи, які представлені деревною 

рослинністю, як правило характеризувалися 

також щільним трав’яним покривом, що давало 

змогу їм підтримувати особливий мікроклімат 

та значний рівень вологи біля поверхні грунту. 

В результаті проведених досліджень 

встановлено, що кількість видів в різних 

біотопах коливається: дендропарк – 27 видів 

(180 особин), сад – 25 видів (158 особин), 

полезахисна лісосмуга – 23 види (303 особини). 

При проведенні досліджень в дендропарку 

було виявлено 27 видів комах з 18 родин: 

Chrysomelidae (Cryptpcephalus coryli L., 

Pachibrachys hieroglyphicus Laich.), Carabidae 

(Carabus globratus P.K., Carabus cancellatus 

tuberculatus Dej., Carabus coriaceus L., Carabus 

nitens L.), Curculionidae (Tanymecus palliates F.), 

Coccinellidae (Halyzia sedesimguttata, Coccinula 

quatuordecimpustulata L.), Elateridae (Lacon 

murinuc L., Selatosomus latus F.), Meloidae (Lytta 

vesicatoria L.), Lymexylidae (Elateroides 

dermestoides L.), Scarabaeidae (Melolontha 

hippocastani F., Amphimallon solstitialis L.), 

Pyrochroidae (Pyrochroa coccinea L.), 

Pyrrhocoridae (Pyrrhocoris apterus L.), Miridae 

(Adelphocoris lineolatus), Pentatomidaе 

(Dolycoris baccarum L., Piezodoras lituratus F.), 

Apidae (Apis mellifera L., Bombus lapidaries), 

Vespidae (Vespula vulgaris), Sphecidae (Cerceris 

arenaria), Tettigoniidae (Decticus verrucivorus), 

Muscidae (Musca  domestica L.), Forficulidae 

(Forficula auricularia L.). 

 

 
Рис. 1. Таксономічна характеристика угруповань комах дендропарку, % 
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Рис. 2. Таксономічна характеристика угруповань комах саду, % 

Сад характеризується 25 видами комах  з 13 

родин: Chrysomelidae (Cryptpcephalus coryli L., 

Phratora vulgatissima L., Altica quercetorum 

Foundr L., Pachibrachys hieroglyphicus Laich.), 

Carabidae (Carabus cancellatus tuberculatus Dej., 

Carabus globratus P.K., Carabus cancellatus L., 

Carabus coriaceus L.), Curculionidae (Tanymecus 

palliates F., Cyphocleonus tigrinus Pz., 

Chlorophanus viridis L., Otiorrhynchus ovatus L.), 

Coccinellidae (Coccinella septempunctata L., 

Halyzia sedesimguttata), Elateridae (Athous niger 

L.), Scarabaeidae (Melolontha hippocastani F.), 

Cerambycidae (Leptura livida F., Aromia 

moschata L.), Pentatomidae (Palomena prasina L., 

Dolycoris baccarum L.), Miridae (Adelphocoris 

lineolatus), Apidae (Apis mellifera L.), Vespidae 

(Vespula vulgaris), Sphecidae (Cerceris arenaria), 

Forficulidae (Forficula auricularia L.). 

Відомо, що полезахисна лісосмуга – це 

деревна та чагарникова рослинність, яку 

зберігають чи культивують з метою захисту 

сільськогосподарських угідь, грунту від 

посухи, суховіїв, ерозії, сильних вітрів, а також 

для поліпшення кліматичних та гідрологічних 

умов місцевості. Дані насадження бувають 

вітрозахисними, протиерозійними, водорегулюючими. 

Лісові смуги захищають водні джерела від 

забруднення стічними водами з ланів, є 

природними фільтрами.  

 
 

Рис. 3. Таксономічна характеристика угруповань комах полезахисної лісосмуги, % 
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В ПЗЛС виявлено 23 види комах  з 14 родин: 

Chrysomelidae (Cryptpcephalus coryli L., 

Pachibrachys hieroglyphicus Laich., Phratora 

vulgatissima L.), Carabidae (Zabrus tenebrioides 

Gz., Carabus cancellatus tuberculatus Dej., 

Carabus globratus P.K., Carabus coriaceus L.), 

Curculionidae (Tanymecus palliates F., 

Chlorophanus viridis L.), Coccinellidae (Halyzia 

sedesimguttata, Coccinella septempunctata L.), 

Elateridae (Athous niger L., Agriotes sputator L.), 

Lymexylidae (Elateroides dermestoides L.), 

Cerambycidae (Asemum striatum L.), Buprestidae 

(Poecilonota variolosa Pk.), Byturidae (Byturus 

tomentosus F.), Pyrrhocoridae (Pyrrhocoris 

apterus L.), Miridae (Adelphocoris lineolatus), 

Pentatomidae (Aelia acuminate L.), Apidae (Apis 

mellifera L., Bombus lapidaries), Tettigoniidae 

(Decticus verrucivorus). 

Отже, в результаті проведених досліджень 

встановлено, що кількість видів в різних 

біотопах коливається не в значних межах. 

Встановлено, що такі види комах, як 

Coccinula quatuordecimpustulata L., Selatosomus 

latus F., Amphimallon solstitialis L., Pyrochroa 

coccinea L. зустрічаються лише в дендропарку, 

Altica quercetorum Foundr L., Carabus cancellatus 

L., Otiorrhynchus ovatus L., Leptura livida F., 

Palomena prasina L. – лише в біотопі (сад) без 

тривалого антропогенного втручання, Asemum 

striatum L., Poecilonota variolosa Pk., Byturus 

tomentosus F. – лише в полезахисній лісосмузі. 
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Видовое разнообразие сообществ насекомых является одним из основных составляющих, характеризующих 

энтомофауну. Уровень разнообразия сообществ насекомых служит надежным показателем экологического 

состояния экосистем. Высокий уровень разнообразия насекомых обеспечивает потенциальную возможность и 

надежность выявлять на ранних стадиях сравнительно малые, однако важные изменения экологического состояния 

природных систем. 

 

TheThe species diversity of insect communities is one of the main components that characterize the entomological fauna. The 

level of diversity of insect communities is a reliable indicator of the ecological status of ecosystems. The high level of insect 

diversity provides the potential and reliability to detect in the early stages relatively small, but important, changes in the 

ecological state of natural systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


