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левКоМіГУс 
білосніЖний
Leucomigus candidatus (Pallas, 1771)

Таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердо-
крилі (Coleoptera), родина — Довгоносики  
(Curculionidae).

природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні  
Пн. Африка, Зх. Азія (Туреччина. Іран), пд. сх. 
Європейської рівнини, Пн. Кавказ, Закавказ-
зя, Казахстан та Середня Азія. В Україні по-
ширений в степовій зоні та в Криму. 

Чисельність і причини її зміни 
У 1984 р. вважався звичайним у пд. частині 
степової зони України (Воловник, 1984), за-
раз відомі поодинокі знахідки.  Причини змі-
ни чисельності: вибирання піску, рекреацій-
не навантаження, випасання худоби тощо. 

особливості біології та наукове значення 
Прибережні біотопи та ділянки з типовою 
ксерофітною рослинністю. Імаго живиться 
листям та молодими стеблами полину, ли-
чинки — коренями, утворюючи нарости 
діаметром 20-30 мм. Активний з середини 
липня (у Гірському Криму — з червня) до по-
чатку вересня.
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Морфологічні ознаки
12,5–16 мм. Тіло овально-витягнуте, голово-
трубка коротка. Передньоспинка попереч-
на, з опуклими боками та трикутно витягну-
тою основою, рівномірно вкрита дрібними 
чорними горбиками, з великою білою пля-
мою посередині і по одній округлій плямі по 
боках. Надкрила з жовтувато-сірими та біли-
ми плямами. Між основами вусиків голово-
трубка значно підведена, лоб з вдавленням 
між очима з ямкою, очі подовжено-овальні. 
Щиток непомітний. Надкрила не ширші за 
передньоспинку, паралельнобокі, з тонкими 
лінієподібними крапкованими борозенками 
і рівномірно широкими проміжками, скуль-
птура яких прихована під густими волоско-
подібними прилеглими лусками. Низ тіла і 

ноги з густими білими волоскоподібними 
лусками. 

Режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється як компонент біоценозу в за-
казнику «Обіточна коса» та Карадазькому 
ПЗ. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Воловник, 1984; Тер-Минасян, 1988; ЧКУ. Тва-
ринний світ, 1994; Назаренко, Шешурак,  
Форощук, 2003. 

Автори: С.В. Воловник, В.Ю. Назаренко
Фото: В.Г. Радченко
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бРахіцеРУс 
зМоРшКУваТий
Brachycerus sinuatus (Olivier, 1807)

Таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердо-
крилі (Coleoptera), родина — Брахіцериди  
(Brachyceridae).

природоохоронний статус виду
Невизначений.

ареал виду та його поширення в Україні  
Балканський п-ів, Мала Азія, пд. України 
(Одеська обл., Крим).

Чисельність і причини її зміни 
Поодинокі знахідки.

особливості біології та наукове значення 
Мешкає на відкритих ділянках по схилах гір, 
на яйлах, на приморських схилах. Дорослі 
жуки живляться на дикорослій цибулі біло-
цвітій. Біологія розмноження недосліджена.

Морфологічні ознаки
9,0–18,0 мм. Чорний, верх майже голий, 
ноги і вусики з короткими щетинкоподіб-
ними волосками. Головотрубка довша за 
свою ширину, її спинка сплющена, з не-
глибоким грубим пунктуванням і нерівною 
поверхнею. Голова коротка, широка, гла-
денька; лоб значно нижчий за головотруб-
ку, посередині з великим кілем, очі сильно 
виступають над лобом. Передньоспинка 
з двома розріджено пунктованими серед-
инними ребрами, між якими знаходиться 
широка борозенка. По боках розташовані 
два коротші ребра з розрідженим пункту-
ванням. Боки передньоспинки з широкими 
загостреними горбками. Щиток відсутній. 
Надкрила заокруглені з боків, опуклі, з зиг-

загоподібно піднятими проміжками, часто з 
горбками на непарних проміжках. 

Режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Потрібно вивчити особливості біології виду, 
з’ясувати причини зміни його чисельності, 
створити в місцях перебування виду енто-
мологічні заказники.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Zumpt, 1937; Ангелов, 1978; ЧКУ. Тваринний світ, 
1994; Alonso-Zarazaga, Lyal, 1999; Арзанов, 2005.

Автори: В.М. Бровдій, В.Ю. Назаренко
Фото: В.Г. Радченко
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ліКсУс КаТРановий
Lixus canescens (Fischer-Waldheim, 1835)

Таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердо-
крилі (Coleoptera), родина — Довгоносики  
(Curculionidae).

природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні  
Пн. частина Румунії, Молдова, Нижнє По-
волжя, Пд. Урал. В Україні зареєстрований в 
лівобережному Степу (ділянки сухого Степу, 
кам’янисті схили морського узбережжя).

Чисельність і причини її зміни 
Незначна.  Причини зміни чисельності: де-
градація його місць перебування (численні 
антропічні фактори), а також збирання насе-
ленням кореневищ катрану. 

особливості біології та наукове значення 
Імаго живиться листям, личинки — стеблами 
та кореневищами катрану (Crambe maritima). 
Парування — у травні. Самка відкладає 1–2 
яйця у невеликі комірки стебла катрану, які 
сама і вигризає. Личинки виходять через 5–7 
днів; поступово просуваються серединою 
стебел до кореневищ. Заляльковування — в 
кінці серпня. В одній рослині розвиваються 
від 1–2 до 5 жуків. 
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Морфологічні ознаки
14–19 мм. Верх з густими сірувато-білими 
волосками, розташованими у вигляді окре-
мих плям. Низ, крім останніх трьох сегмен-
тів черевця, з густими білими, глибоко роз-
щепленими лусками. Надкрила без бокових 
смуг, ширші за передньоспинку, паралель-
нобокі, їх верхівки загострені та подовжені. 
Останні сегменти черевця густо вкриті про-
стими волосками, з голими цятками. Голо-
вотрубка сильно зігнута, в обох статей тов-
стіша за передні стегна, з тупим кілем, лоб 
з великою ямкою. Передньоспинка трохи 
коротша своєї ширини біля основи, конічно 
звужена до верхівки, з помітно закруглени-
ми лопатями та подвійним цяткуванням на 
диску. 

Режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється, як компонент біоценозу, в 
«Хомутовському Степу» (Український сте-
повий ПЗ), заказнику загальнодержавного 
значення «Обіточна коса». Для охорони по-
трібно виявити і взяти під охорону інші міс-
ця його перебування з детальним вивчен-
ням особливостей біології виду.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Тер-Минасян, 1967; Воловник, 1984; ЧКУ, Тварин-
ний світ, 1994; Воловник, 1994.

Автори: С.В. Воловник, В.Ю. Назаренко
Фото: О.С. Мандзюк
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ЖиРяК ГладеньКий 
Liparus laevigatus (Gyllenhal, 1834)

Таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердо-
крилі (Coleoptera), родина — Довгоносики 
(Curculionidae).

природоохоронний статус виду
Рідкісний. 

ареал виду та його поширення в Україні  
Пд. Росія (Сарепта), Кавказ, зх. Казахстан. 
Україна: Гірський Крим, околиці м. Одеси. 

Чисельність і причини її зміни 
Поодинокі особини. Причини зміни чисель-
ності: вирубування лісу, випасання худоби 
тощо.

особливості біології та наукове значення 
Дорослі жуки живляться листям в сутінках, 

вдень перебувають у заглибинах ґрунту та у 
підстилці. Личинки розвиваються всередині 
коренів, живлячись їх серцевиною. Яйця від-
кладає самка навесні біля коренів зонтичних 
рослин (Anthriscus nemorosa (Bieb.) Spreng.).

Морфологічні ознаки
Досить великий (близько 20 мм, без довжи-
ни головотрубки), чорний довгоносик. Звер-
ху поверхня тіла майже гола, лише по боках 
передньоспинки знаходиться по 1 малень-
кій малопомітній плямці з жовтуватих витяг-
нутих лусок. Від решти видів цього роду від-
різняється густим жовтувато-коричневим 
опушенням середини стернітів черевця 
самця і глибокою ямкою на п’ятому стерніті 
черевця самки.

Режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється як компонент ентомофауни в 
Кримському ПЗ. Для охорони потрібно де-
тальне вивчення сучасного поширення та 
особливостей біології виду.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Дорослі жуки досить добре розмножуються 
в неволі, проте личинки гинуть.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Назаренко, 2005; Magnano, 1954; Reitter, 1923. 

Автори: В.Ю. Назаренко
Фото: В.Г. Радченко
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асКалаф сТРоКаТий
Libelloides macaronius (Scopoli, 1763)

Таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Сітчасто-
крилі (Neuroptera), родина — Аскалафіди  
(Ascalaphidae).

природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд.-Сх. Європа, Мала Азія, Закавказзя, Казах-
стан та Серед. Азія. В Україні зустрічається 
переважно в Криму. Відомі поодинокі зна-
хідки в Луганській та Закарпатській облас-
тей. 

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Трансфор-
мація місць помешкання, зокрема викорчо-
вування чагарників.

особливості біології та наукове значення 
 Дорослі активні вдень у сонячну погоду — з 
початку червня по серпень. Самка відкла-
дає яйця на стебла трав’янистих рослин. У 
кладці 40–50 яєць. Личинки тримаються під 
камінням або опалим листям, у поверхнево-
му шарі ґрунту. Вони, як і дорослі, хижаки, 
полюють на дрібних комах.

Морфологічні ознаки 
Вусики булавовидні, довгі. Крила з жовтими 
та чорними плямами. Тіло волохате, його до-
вжина 16–22 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з 
охорони
ЧКУ (1994). Треба взяти під охорону  місця 

його перебування. Рекомендований до охо-
рони в Карадазькому та Опукському при-
родному заповідниках, де подекуди звичай-
ний. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Костин, Дулицкий, Мальцев, 1981; Луппова, 1987; 
ЧКУ, 1994; Захаренко,  1994; Котенко и др., 1999.

Автори: В.М. Єрмоленко  
А.Г. Котенко, О.В. Кукушкин

Фото: Л.В. Знаменська
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велеТенсьКий  
МУРашиний лев 
західний
Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789)

Таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Сітчастокри-
лі (Neuroptera), родина — Мурашині леви  
(Myrmeleontidae).

природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Середземноморський реліктовий вид, який 
зустрічається у засушливих районах Серед-
ньої та Пд. Європи, на Пн. Африки та широ-
кою смугою від Малої Азії до Пакистану. В 
Україні — пд. та Крим.

Чисельність і причини її зміни
Рідкісний вид. Найчастіше трапляються по-
одинокі особини, проте місцями іноді спо-
стерігається літ, який складається з числен-
них дорослих особин. Вид потерпає через 
господарське та рекреаційне освоєння при-
морських пісків, їхнє  заліснення.

особливості біології та наукове значення
Населяє переважно приморські піски та 
дюни з розрідженою чагарниковою чи 
трав’янистою рослинністю. На Пд. Європи 
зустрічається і в гірській місцевості до висо-
ти у 1000 м н. р. м. Дорослі особини активні 
з настанням сутінків, досить охоче летять на 
світло. Личинки, які досягають у довжину до 
30 мм, живуть у піщаному ґрунті під тонким 
шаром піску, де активно вишукують здобич. 
На відміну від багатьох інших представників 
родини пасток у вигляді лійок не будують. 
Повний цикл розвитку складає три роки.

Морфологічні ознаки
Тіло і ноги густо вкриті довгими волосками. 
В костальному полі переднього крила клі-

тинки переднього ряду плоскі, неначе сплю-
щені, клітинки заднього ряду помітно більші, 
п’ятикутної форми, тіло імаго 40–49 мм. 

Режим збереження популяцій та заходи з 
охорони
Заповідання придатних для виду біотопів. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Кривохатский, Захаренко, 1994; Известия Харь-
ковского энтомологического общества, 1994; 
Определитель насекомых европейской части 
СССР...; Вшивкова, Дорохова, Качалова, Луппова, 
Мартынова, 1987; Черный, 2005; Gepp., Hölzel, 
1989.

Автор: В.М. Титар
Малюнок: І.В. Маханьков
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МанТіспа 
шТиРійсьКа
Mantispa styriaca (Poda, 1761)

Таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Сітчасто-
крилі (Neuroptera), родина — Мантіспіди  
(Mantispidae). Один з 2 відомих в Україні ви-
дів роду Mantispa. 

природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду і його поширення в Україні 
Європа (окрім пн. районів), Пн. Африка, Мала 
та Середня Азія, Казахстан, Пд. Сибір, Монго-
лія.  В Україні відзначалась в Одеській, Мико-
лаївській, Київській, Черкаській, Харківській, 
Донецькій,  Луганській обл. та в Криму.  

Чисельність і причини її зміни 
Незначна. Фактори впливу на чисельність не 
з’ясовані. 

особливості біології та наукове значення 
Імаго активні з початку травня до вересня. 
Мешкає на узліссях лісу та чагарників. Яйця, 
як у золотоочок, — на стеблинках. Личин-
ки зимують групами у схованках. Навесні 
личинка знаходить кокон павука (з родів 
Lycosa, Agelena та ін.), проникає в нього, ли-
няє, після чого починає живитися  яйцями 
павуків. Потім личинка знову линяє і набуває 
С-подібної форми. Вона доїдає яйця павука і 

павучат, що вилуплюються, після чого плете 
всередині кокону павука свій кокон, в якому 
заляльковується. Закінчивши розвиток,  ля-
лечка виходить з кокону, заповзає в тріщини 
ґрунту і там перетворюється на імаго. 

Морфологічні ознаки
Передніми хапальними ногами нагадують 
маленьких богомолів. Вусики коротень-
кі, чоткоподібні. Передньогруди довші 
за останню частину грудей. Забарвлення 
бурувато-жовте з бурими плямами, жилку-
вання крил чорне. Забарвлення та розміри 
тіла дуже варіюють (довжинна передього 
крила від 10 до 17 мм).

Режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Заходи з охорони не здійснювалися. Треба 
взяти під охорону  місця перебування виду. 
Рекомендований до охорони в Дунайському 
БЗ та Карадазькому ПЗ. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Не проводилося.

Господарське та комерційне значення  
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Aspöck, Aspöck,  Hölzel, 1980; Захаренко, 1987; До-
рохова, 1987; Захаренко, Кривохатский, 1993; Кри-
вохатский, Захаренко,  1994. 

Автори: О.В. Захаренко, А.Г. Котенко 
Фото: www.wikimedia.com
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КомарівКа 
італійсьКа
Bittacus italicus (Müller, 1786)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Скорпіонові 
мухи (Mecoptera), родина — Комарівки або 
бітациди (Bittacidae).

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Центральна та Пд. Європа, Росія (Кавказ, 
Урал); Україна: Черкаська, Cумська, Дніпро-
петровська і Херсонська обл., Крим.

Чисельність та причини її зміни
Сучасних даних про чисельність немає. Тра-
плялася дрібними локальними популяція-
ми. Спостерігалося зменшення чисельності 
через затоплення водосховищами, розорю-
вання, викошування та забудову заплавних 
луків, застосування пестицидів.

особливості біології та наукове значення 
Галявини та узлісся вологих листяних лісів, 
чагарники на заплавних луках. Дає одну ге-
нерацію на рік. Імаго з'являються у середині 
червня. Зазвичай ховаються під листками 
чагарників та трав, тримаючися за них до-

вгими передніми ногами. Полюють на різ-
номанітних комах та павуків, висмоктуючи 
вміст їхнього тіла. Личинки — сапрофаги, 
живляться мертвими комахами і гниючими 
рослинними рештками під листяною під-
стилкою. Яйця відкладає по одному або по 
декілька штук у ґрунт, де вони й зимують. Ли-
чинки з’являються навесні, заляльковуються 
у ґрунтових комірках наприкінці травня.

морфологічні ознаки 
Великі (довжина крила 30–35 мм) довгасті 
комахи, що нагадують комарів-довгоногів, 
але мають 2 пари крил. Ноги довгі та тонкі, 
всі гомілки з 2 парами шпороподібних щети-
нок. Від близьких видів відрізняється тим, що 
анальна жилка на передньому крилі довга і 

закінчується набагато ближче до вершини, 
ніж коротка субкостальна жилка.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Занесений до ЧКУ (1994). Слід контролювати 
стан популяцій, дослідити можливі місце-
знаходження та в разі виявлення виду взяти 
їх під охорону.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Єрмоленко, 1962; Дорохова, Мартынова, 1987; Єр-
моленко, 1994; Бригадиренко, 2005.

Автори: В. М. Єрмоленко, В.О. Корнєєв
Малюнок: В.О. Корнєєв



139

Членистоногі
Arthropoda

льодовиЧниК 
вествУда  
Boreus westwoodi Hagen, 1866

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Скорпіонові 
мухи (Mecoptera), родина — Льодовичники 
(Boreidae).

Природоохоронний статус виду
Неоцінений.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пн. та Центральна Європа; Україна: Полісся 
(Житомирська, Київська, Чернігівська обл.), 
Карпати.

Чисельність і причини її змін
Відомостей немає.

особливості біології та наукове значення 
Населяють ліси; дорослі комахи активні з 

пізньої осені до ранньої весни, під час від-
лиг утворюють скупчення на снігу. Личинки 
живляться ризоїдами мохів, рештками дріб-
них безхребетних, тощо. Близькі види роз-
множуються на початку зими, відкладаючи 
яйця в мох.

морфологічні ознаки 
Дрібні або середніх розмірів (2–7 мм), тем-
нозабарвлені, блискучі, зазвичай безкрилі 
комахи з витягнутою у рострум головою; 
самки з яйцекладом.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони
Занесений до ЧКУ (1994). Слід контролювати 
стан популяцій, дослідити можливі місце-

знаходження та в разі виявлення виду взяти 
їх під охорону.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації.
Ермоленко, 1948; Дорохова, Мартынова, 1987; 
Єрмоленко, 1994, Різун, Коновалова, Яницький, 
2000.

Автор: В.О. Корнєєв, А.Г. Котенко
Фото В.О. Корнєєв
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оКсиетира 
жовтовУса 

Oxyethira flavicornis (Pictet, 1834)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Волохо-
крилі (Trichoptera), родина — Гідроптиліди 
(Hydroptilidae).

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Більша частина Європи (крім Середземно-
мор’я); Україна: Львівська (Розточчя); Чер-
нівецька обл. (передгір’я Карпат); Крим 
(передгір’я).

Чисельність і причини її зміни
Сучасних даних про чисельність немає. Спо-
стерігалося зниження чисельності внаслідок 
деградації місць перебування виду.

особливості біології та наукове значення 
Дає одну генерацію на рік. Личинки — серед 
заростей у повільно текучих водах, де буду-
ють хатинки з секрету. Імаго з’являються у 
травні–червні. Характер живлення. Личин-
ки — альгофаги, живляться м’якими части-
нами талому водоростей.

морфологічні ознаки 
Дрібні (2,5–3 мм) комахи, що віддалено нагаду-
ють молей, але мають вкриті волосками, дуже 
вузькі та сильно загострені до вершини крила. 
Передні гомілки без шпор, середні та задні — з 
3 та 4 шпорами, відповідно. Від близьких видів 
відрізняється дуже довгими, серпоподібно за-
гнутими всередину нижньобічними вироста-
ми VIII сегмента черевця самця.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Занесений до ЧКУ (1994). Слід контролювати 
стан популяцій, дослідити можливі місце-
знаходження та в разі виявлення виду взяти 
їх під охорону .

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації.
Григоренко, 1987; Качалова, 1987; Данко, 1994; 
Szczęsny, Chvojka, 2008

Автор: В.О. Корнєєв
Малюнок: І.В. Маханьков
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махаон
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Косатцеві 
(Papilionidae). Один з близько 200 видів 
роду; у фауні України представлений номі-
нативним підвидом.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пн.-Зх. Африка, Євразія (окрім тропічних ре-
гіонів), Пн. Америка. В Україні зустрічається 
повсюдно.

Чисельність і причини її зміни 
На окремих ділянках у декілька га може до-
сягати у пік льоту імаго до 10–20 особин на 
 1 ділянку, в основному ж не перевищує 0,1– 
1 особин на 1 га. Причини зменьшення чи-
сельності: погіршення стану біотопів унаслі-
док господарської діяльності (застосування 
пестицидів, надмірне випасання худоби, ви-
кошування та випалювання трав тощо).

141

особливості біології та наукове значення 
Дає 2 (на пд. іноді 3) генерації на рік. Літ ме-
теликів — з кінця квітня до вересня. Самка 
відкладає по 1–2 яйця на кормові рослини. 
Розвиток яєць триває 5–12 днів. Гусінь жи-
виться на рослинах родини зонтичних. Зи-
мує лялечка.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 69–92 мм. Візерунок крил-
самця та самки ідентичний: загальний фон 
забарвлення жовтий. Передні крила з тем-
ними плямами та жилками, з широкою чор-
ною облямівкою та жовтими плямами на ній. 
Задні крила мають чорні хвостики, чорну 
облямівку з синіми та жовтими плямами та 
червонувате очко в задньому куті крила.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у всіх заповідниках України. У 
місцях з високою чисельністю особин виду 
доцільним є створення ентомологічних за-
казників, лімітування випасу худоби та сіно-
косіння, заборона випалювання трав.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Некрутенко, 1985; Плющ, 
1989 а; Плющ, Шешурак, Зеленько, 1993; Tolman, 
Lewington, 1997; Плющ, Пак, 2001, 2002; Хлус, Череда-
рик, Скільський, Череватов, 2002; Некрутенко, Чико-
ловець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Львовский, Мор-
гун, 2007; Канарський, 2007; Особисті повідомлення 
Андрущенка, Безуглого, Бідичака, Бовсуновського, 
Ботмана, Будашкіна, Волошина, Герасімова, Голобо-
родька, Дем’яненка, Жакова, Задворного, Канарсько-
го, Ковальчука, Левченка, Паламарчука, Пузанова, 
Романіва, Рутьяна, Сєвєрова, Троценка, Халаїма, Чьоча, 
Шешурак та ін. 

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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Подалірій
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Косатцеві 
(Papilionidae). Один з 2 видів роду; єдиний 
вид у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Помірні та субтропічні широти Європи, Зх. 
(частково Центральної) Азії, Пн. Африка. В 
Україні зустрічається майже повсюдно, крім 
Полісся та високогір’я Карпат. 

Чисельність і причини її зміни 
На пд. України — звичайний вид; на окремих 
ділянках кількість метеликів може досягати 
у пік льоту імаго до 80 особин на 1 га, але 
здебільшого не перевищує 1–5 особин на 
1 га. У пн. частині України більш рідкісний, 
зустрічається не кожного року, у деяких міс-
цях — лише поодинокі мігруючі особини. 
Причини зменшення чисельності: знищення 
диких плодових дерев та чагарників, а також 
застосування пестицидів та надмірне випа-
сання худоби.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на узліссях, у Лісостепу, степо-
вих ярах з заростями чагарників та пооди-
нокими деревами, у садах, деяких парках, 
лісозахисних смугах. Дає 2 генерації на рік. 
Літ метеликів у травні–червні та з середини 
липня до серпня; у степовій зоні — майже 

безперервно з середини квітня до почат-
ку жовтня. Самка відкладає по 1–2 яйця на 
поверхню листків кормових рослин — ди-
ких або культурних розоцвітих (найчастіше 
гусінь знаходять на терені, глоді, абрикосі). 
Розвиток яєць триває 10–14 днів, гусені — 
5–8 тижнів. Зимує лялечка.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 60–75 мм. Візерунок крил 
самця та самки майже ідентичний. Фон за-
барвлення — блідо-кремовий, з трьома дов-
гими та двома короткими клиноподібними 
темно-сірими поперечними смугами та чор-
ною облямівкою на передніх крилах. Задні 
крила мають чорні хвостики, дві клинопо-
дібні темно-сірі смуги, сині місяцеподібні 

плями та по одному синьому очку з облямів-
кою чорного та цегляного кольору.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у багатьох заповідниках Укра-
їни. У місцях з високою чисельністю особин 
виду є доцільним створення ентомологічних 
заказників, лімітування випасу худоби та за-
стосування пестицидів.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Некрутенко, Чиколо-
вець, 2005; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 
2007; Канарський, 2007. Особисті повідомлення 
Безуглого, Бідичака, Ботмана, Будашкіна, Волоши-
на, Герасимова, Голобородька, Дем’яненка, Жа-
кова, Задворного, Канарського, Ковальчука, Лев-
ченка, Паламарчука, Пузанова, Романіва, Рутьяна, 
Сєвєрова, Троценка, Халаїма, Чьоча, Шешурак та 
ін. 

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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ПоліКсена
Zerynthia polyxena 
([Denis et Schiffermüller], 1775)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Косатцеві 
(Papilionidae). Один з 2 видів роду; єдиний 
вид у фауні України; представлений номіна-
тивним підвидом.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Ареал охоплює Пд., Пд.-Сх. та частково Сх. 
Європу, Зх. Кавказ. В Україні зустрічається 
майже повсюдно, крім високогір’я Карпат, 
деяких пн., зх. та найбільш посушливих сте-
пових регіонів. 

Чисельність і причини її зміни 
Подекуди чисельний вид; на окремих ді-
лянках (площею до 5–8 га) кількість мете-
ликів може досягати у пік льоту імаго до 
30–100 особин на 1 га, але здебільшого не 
перевищує 10–20 особин на 1 га. Причини 
зменшення чисельності: скорочення місць 
перебування виду внаслідок затоплювання 
й осушування заплав, урбанізації, рекреації, 
вирубування лісів тощо. Негативно вплива-
ють різкі коливання рівня води у водоймах 
протягом доби, що може спричиняти заги-
бель гусені та лялечок.

особливості біології та наукове значення 
Локальний вид, зустрічається у Лісостепу, на 
узліссях, галявинах байрачних та заплавних 
лісів. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів — 
з середини квітня до початку червня. Сам-
ка відкладає від 1 до 30–32 яєць на листки, 
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квіти та гілки верхньої частини хвилівника 
звичайного — Aristolochia clematitis. Гусінь 
з’являється через 8–9 днів, її розвиток три-
ває 4–5 тижнів (травень–червень). Лялечки 
прикріплюються до гілок рослини та зиму-
ють, іноді 2–3 сезони.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 45–55 мм. Візерунок крил 
самця та самки ідентичний. Досить яскравий 
метелик із строкатим забарвленням. Фон за-
барвлення жовтий із сітчасто-смугастим чор-
ним малюнком. Добре помітні темні крайові 
зубчасті перев’язки із світлою серединою. На 
задніх крилах є також червоні та місяцеподіб-
ні сині плями з чорною облямівкою. Черевце 
з чорними та червоними цятками. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у деяких заповіднках, зокре-
ма у Канівському, Українському степовому 
та Луганському ПЗ. Доцільним є створення 
ентомологічних заказників у долинах річок, 
особливо поблизу великих міст задля за-
побігання затоплення чи руйнування та за-
будови місць перебування виду. Додаток ІІ 
Бернської конвенції.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 
2006; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; 
Канарський, 2007. Особисті повідомлення Андру-
щенка, Безуглого, Ботмана, Будашкіна, Волошина, 
Герасімова, Голобородька, Дем’яненка, Жакова, 
Канарського, Ковальчука, Левченка, Паламарчука, 
Пузанова, Романіва, Рутьяна, Сєвєрова, Троценка, 
Чьоча, Шеховцова, Шешурак та ін. 

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло



Членистоногі
Arthropoda

144

аПоллон
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Косатцеві 
(Papilionidae). Один з близько 70 видів го-
ларктичного роду; один з 3 європейських 
видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Ареал охоплює деякі райони (насамперед 
гірські) Європи, Кавказу та Закавказзя, Ма-
лої та Центральної Азії, Казахстану, Сибіру, 
Китаю та Монголії. В Україні зустрічався у де-
яких районах Полісся, Карпат, Поділля, Кри-
му та ін. Поширення виду на теперішній час 
в Україні невідоме. 

Чисельність і причини її зміни 
Чисельність невідома, за останні 20 років в 
Україні достеменно задокументованих зна-
хідок немає. Можливі причини зникнення в 
Україні: руйнування місць перебування виду 
(вирубування природних розріджених лісів, 
насадження деревних монокультур), зміни 
у структурі землекористування, рекреацій-
не навантаження, застосування пестицидів 
тощо.

особливості біології та наукове значення 
Дуже локальний вид. Місця можливого пере-
бування: на рівнинах — бори та суборі бори 
та субари на піщаних та кам’янистих ґрунтах 
з паростю очитку (заяча капуста), рідколісся, 
степові петрофітні схили, у горах — соняч-
ні скелясті місця у лісовій і субальпійській 
смугах, найвірогідніше, в місцях вапняко-
вих відшарувань. Дає 1 генерацію на рік. Літ 
метеликів триває з червня до серпня. Імаго 
активні найчастіше після полудня, лише у 

сонячну погоду. Самка відкладає яйця по 
одному на нижню поверхню листка або на 
стебло рослини. Розвиток яєць триває 2–8 
тижнів; зимує гусінь, найчастіше у оболон-
ці яйця. Гусінь живиться листям очитку. За-
ляльковуються у коконі між камінням тощо.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 65–90 мм. Досить великий 
метелик з дуже характерним забарвленням. 
Фон забарвлення білий чи блідо-сірувато-
жовтий (у самок), на передніх крилах 5–6 
чорних округлих плям, зовнішній край та 
маргінальна область сірі, напівпрозорі, осо-
бливо у самок. Задні крила з двома черво-
ними очками з чорною облямівкою та білою 
серединою.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Вид занесено до Конвенції про міжнародну 
торгівлю видами дикої фауни та флори, які 
перебувають під загрозою зникнення (1973), 
Червоної книги МСОП та ін. Вкрай необхідне 
створення ентомологічних заказників чи мі-
крозаповідників у місцях виявлення популя-
цій виду. Додаток ІІ Бернської конвенції.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
У деяких країнах на чорному ринку ціна 1 
особини, залежно від рідкісності підвиду та 
форми, може досягати 5–40 євро.

основні джерела інформації. 
Sheljuzhko, 1919; Romaniszyn, Schille, 1929; Об-
разцов, Шелюжко, 1939; Плющ, 1989; Хлус, Чере-
дарик, Скільський, Череватов, 2002; Некрутенко, 
Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Львов-
ский, Моргун, 2007; Канарський, 2007. 

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло



Членистоногі
Arthropoda

мнемозина
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Косатцеві 
(Papilionidae). Один з близько 70 видів пале-
арктичного роду; один з 3 європейських ви-
дів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Ареал охоплює більшу частину Європи, Кав-
каз, Закавказзя, Малу Азію, гори Централь-
ної Азії, Казахстан та пд. райони Зх. Сибіру. В 
Україні зустрічається майже на всій терито-
рії, крім Криму та деяких посушливих райо-
нів степової зони.

Чисельність і причини її зміни 
Локальний, але подекуди звичайний вид, 
на окремих ділянках у пік льоту імаго кіль-
кість може досягати до 50–150 особин на 1 
га. У деяких популяціях чисельність змен-
шується. Причини зменшення чисельності: 
вирубування природних лісів, насадження 
деревних монокультур, рекреаційне наван-
таження, застосування пестицидів тощо.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на узліссях та галявинах листя-
них та мішаних лісів, гірських луках, в доли-
нах річок. Дає 1 генерацію на рік. Літ метели-
ків у зоні мішаних лісів починається напри-
кінці травня, у лісостеповій та степовій зоні 
— наприкінці квітня і триває до середини-
кінця червня. В Карпатах літ розпочинається 
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пізніше і завершується у липні. Тривалість 
життя імаго близько 15 днів. Самка відкла-
дає яйця на стебла рослин або на поверхню 
ґрунту, де вони зимують. Гусінь розвиваєть-
ся у квітні–травні, живиться листям рослин 
родини рястових. Заляльковується у коко-
нах серед листя на поверхні ґрунту; лялечки 
розвиваються 2–5 тижнів. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 50–62 мм. Загальний фон 
забарвлення білий з виразними чорними 
жилками. На передніх крилах метелики 
мають по 2 чорні плями, зовнішній край та 
маргінальна область крил з широкою напів-
прозорою смугою. Задні крила майже без 
візерунку, лише з 1–2 чорними плямами, які 

іноді зливаються, та сіро-чорним анальним 
краєм. Тіло відносно сильно опушене, осо-
бливо у самців.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Вид занесено до Європейського червоного 
списку. Охороняється на багатьох заповід-
них територіях України. Доцільним є ство-
рення ентомологічних заказників у місцях 
зі значним антропогенним навантаженням. 
Додаток ІІ Бернської конвенції.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Плющ, Пак, 2001, 2002; 
Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Не-
крутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; 
Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Канар-
ський, 2007. Особисті повідомлення Андрущенка, 
Безуглого, Бідичака, Волошина, Герасимова, Голобо-
родька, Жакова, Канарського, Ковальчука, Левченка, 
Паламарчука, Романіва, Рутьяна, Сєвєрова, Троцен-
ка, Халаїма, Чьоча, Шеховцова, Шешурак та ін. 

Автор: І.Г. Плющ
Фото: В.О. Корнєєв
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зеГрис евфема
Zegris eupheme (Esper, 1805)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Білани (Pieridae). 
Один з двох європейських видів невеликого 
палеарктичного роду. У фауні України пред-
ставлений типовим підвидом.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд.-Зх. Європа (Португалія, Іспанія), Пн. Аф-
рика (Марокко), Мала Азія, пд. Сх. Європи, 
Кавказ, Закавказзя, Казахстан. В Україні у те-
перішній час зустрічається лише місцями у 
степовій зоні та Криму. Дуже локальний.

Чисельність і причини її зміни 
Переважно незначна; подекуди (наприклад, 
уздовж шляхів біля БЗ «Асканія-Нова») кіль-
кість метеликів у пік льоту може досягати 
до 10 особин на 1 га. Причини зменшення 
чисельності: порушення місць перебування 
виду (розорювання цілинного степу, вико-
шування та випалювання трав, інтенсивне 
випасання худоби).

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається у цілинному степу, на ділянках 
степової рослинності біля морського узбе-
режжя та оз. Сиваш, іноді на рудеральній 
рослинності вздовж шляхів і зрошувальних 
каналів. Дає 1 генерацію на рік. Літ мете-

ликів триває з середини квітня до травня, 
можливі міграції. Самки відкладають яйця 
на квіткові бруньки деяких хрестоцвітих. Гу-
сінь з’являється через 5–8 діб, розвивається 
17–40 діб, перетворюючись у кінці червня на 
лялечок, які зимують.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 40–49 мм. Загальний фон за-
барвлення крил — білий. Мають характерну 
сіру з оранжевою серединою пляму на вер-
шині досить гострих передніх крил, у самок 
ця оранжева пляма може бути невиразною, 
або зовсім заміщеною сірим кольором. Задні 
крила з невиразним зеленувато-жовтувато-
сірим візерунком — блідим відбитком ма-
люнка нижньої сторони крила.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Вид занесено до Європейського Червоного 
списку. Охороняється на деяких заповідних 
територіях, зокрема, у БЗ Чорноморському 
та «Асканія-Нова». Доцільно створити енто-
мологічні заказники у місцях перебування 
виду (наприклад, у Білозерському р-ні Хер-
сонської обл.).

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Некрутенко, Чиколо-
вець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 
2007; Львовский, Моргун, 2007. Особисті повідо-
млення Бідичака, Волошина, Герасимова, Голобо-
родька, Жакова, Ковальчука, Мулєнка, Паламар-
чука, Пузанова, Шешурак та ін. 

Автор: І.Г. Плющ.
Фото: К.Е. Довгайло
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аврора біла
Euchloe ausonia (Hübner, [1804])

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Білани (Pieridae). 
Один з близько 20 видів роду; єдиний вид 
роду у фауні України. На території Укра-
їни представлений підвидом volgensis 
(Krulikovsky, 1897).

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Ареал охоплює Середземномор’я, Зх., Цен-
тральну та частково Пн. Азію. В Україні зна-
йдений лише у Одеській, Херсонській, Запо-
ріжській, Донецькій обл. та Криму. Локаль-
ний.

Чисельність і причини її зміни 
Переважно незначна; подекуди у Криму до-
сить звичайний, там кількість метеликів у пік 
льоту може досягати до 20 особин на 1 га. 
Причини зменшення чисельності: порушен-
ня місць перебування виду (розорювання 
цілинного степу, викошування та випалю-
вання трав, інтенсивне випасання худоби) та 
застосування пестицидів.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається у гірських рідколіссях, цілин-
ному Степу, ділянках степової рослинності 
біля морського узбережжя, лиманів та біля 
оз. Сиваш, іноді на рудеральній рослинності 
серед сільськогосподарських угідь. Дає 1–2 
генерації на рік. Літ метеликів триває з квіт-
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ня до червня, можливі міграції. Самки від-
кладають яйця по одному на нижню поверх-
ню листка або у нерозвинуті суцвіття деяких 
хрестоцвітих. Гусінь з’являється через 7– 
10 діб, розвивається 30–35 діб, живлячись 
квітками та листям, потім перетворюється у 
лялечку, 90% лялечок першої генерації зи-
мують, їхній розвиток без діапаузи триває 
26–27 діб.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 36–49 мм. Загальний фон за-
барвлення крил — білий. Мають темно-сіру 
пляму з рядком білих цяточок на вершині 
досить гострих передніх крил та досить ве-
лику дистальну пляму, яка зливається з кос-
тальним краєм. Задні крила з невиразним 

блідо-сірим малюнком — відбитком візерун-
ку нижньої сторони крила.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у заповідниках Криму. До-
цільно створити ентомологічні заказники у 
місцях перебування виду з регламентацією 
на їхній території випасання худоби, вико-
шування та забороною випалювання трави.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Коршунов, 1964; 
Higgins, Riley, 1983; Некрутенко, 1985; Tolman, 
Lewington, 1997; Некрутенко, Чиколовець, 2005; 
Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Львов-
ский, Моргун, 2007. Особисті повідомлення Ан-
друщенка, Будашкіна, Герасимова, Голобородька, 
Жакова, Ковальчука, Мулєнка, Паламарчука, Пуза-
нова, Троценка, Шешурак.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: В.О. Корнєєв
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жовтюх 
торфовищний
Colias palaeno (Linnaeus, 1761)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Білани (Pieridae). 
Один з близько 80 видів роду; у фауні Украї-
ни представлений номінативним підвидом.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Лісова і тундрова зони Євразії. В Україні зу-
стрічається на правобережному Поліссі, ві-
дома одна популяція на пд. Житомирської 
обл. Локальний.

Чисельність і причини її зміни 
Переважно незначна. Подекуди, наприклад, 
у Рівненському заповіднику, кількість ме-
теликів у пік льоту досягає 6–10 особин на  
1 га. Причини зменшення чисельності: руй-
нування біотопів внаслідок меліоративних 
робіт і добування торфу, заростання торфо-
вищ деревами та чагарниками.

особливості біології та наукове значення 
Перебуває майже виключно на торфови-
щах з заростями буяхів. Дає 1 генерацію 
на рік. Літ метеликів триває з кінця трав-
ня до липня. Самка відкладає до 600 яєць 
по одному на поверхню листків кормової 
рослини (буяхи), розвиток яєць триває 
близько 7 діб. Гусінь розвивається з липня 
до вересня–жовтня, зимує, у травні пере-
творюється на лялечку (стадія триває 1– 
3 тижні).

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 43-55 мм. Крила самця жовто-
лимонні з широкою чорною облямівкою та 
яскраво-рожевою оторочкою. Самки мають 
більш бліде забарвлення крил.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у деяких заповідниках Поліс-
ся України. У місцях з високою чисельністю 
особин виду доцільним є створення енто-
мологічних заказників з недопущенням змін 
гідрологічного режиму та промислової екс-
плуатації торфовищ. Рекомендується збері-
гати у природному стані торфовища (в пер-
шу чергу, верхові багнища).

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ксенжопольский, 1912, 1911, Romaniszyn, Schille, 
1929; Образцов, Шелюжко, 1939; Хлус, Чередарик, 
Скільський, Череватов, 2002; Некрутенко, Чиколо-
вець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Берест та ін., 
2006; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; 
Канарський, 2006, 2007. Особисті повідомлення 
Бовсуновського, Герасимова, Канарського.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло



Членистоногі
Arthropoda

носатКа-
листовидКа
Libythea celtis (Laicharting in Fuessly, 1782)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera),  родина — Носатки 
(Libytheidae). Один з 6 видів роду; єдиний 
представник невеликої родини у фауні Укра-
їни.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд. Європа, Пн. Африка, помірний (частко-
во) та субтропічний пояси Азії (до Японських 
о-вів). В Україні зустрічається лише у Гірсько-
му Криму та на пд. березі Криму. 

Чисельність і причини її зміни 
Подекуди зустрічається досить часто, за 
сприятливих умов у пік льоту буває 500–1000 
і більше особин на 1 га. Причини зменшення 
чисельності: порушення породної структу-
ри лісу, особливо винищення каркасу пів-
денного — єдиної кормової рослини гусені 
цього виду у межах України; безконтрольне 
використання пестицидів, урбанізація.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається у лісах, рідколіссях та парках 
чорноморського узбережжя і пд. схилів 
Кримських гір, іноді — на яйлах. Дає одну 
генерацію на рік. Літ імаго, які перезимува-
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ли, починається в кінці лютого — на початку 
березня, триває до середини травня; влітку 
— з середини червня до пізньої осені. Ме-
телики найчастіше сидять на тонкому гіллі 
дерев та чагарників, імітуючи сухе листя; 
у спеку також на вогких місцях біля калюж 
тощо. Характерна літня імагінальна діапауза. 
Гусінь живиться листям каркасу південного; 
заляльковується на деревах і чагарниках. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 35-47 мм. Метелик харак-
терної форми з дуже видовженими губни-
ми полапками. Крила темно-коричневі з 
оранжево-рудими плямами, переднє крило 
з невеликою білуватою плямою біля верши-
ни. Задні крила знизу сіро-коричневі з ма-

люнком, який імітує сухе листя.
режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у ПЗ гірського Криму. Реко-
мендується зберігати природні ліси та рід-
колісся з каркасу південного. Доцільним є 
створення ентомологічних заказників у міс-
цях з найбільшою чисельністю виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Коршунов, 1964; Некрутенко, 1985; Редкие и ис-
чезающие ..., 1988; Tolman, Lewington, 1997, 2008; 
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 
2006; Львовский, Моргун, 2007. Особисті повідо-
млення Ботмана, Будашкіна, Герасимова, Єфетова, 
Пузанова, Троценка.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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люцина
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Ріодініди 
(Riodinidae). Єдиний представник тропічної 
родини у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Європа (крім пн. районів) та частково Мала 
Азія. В Україні зустрічається у Карпатах та За-
карпатті, на пд. Лісової зони, у Лісостепу та 
місцями у Степу. Локальний.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна, за сприятливих умов у пік льоту 
чисельність метеликів іноді становить 10–20 
особин на 1 га. Причини зменшення чисель-
ності: заміна природних лісів штучними лісо-
насадженнями, що призводить до збіднення 
трав’яного покриву; надмірне випасання ху-
доби, викошування та випалювання трави, 
урбанізація та збільшення рекреаційного 
навантаження на біотоп. 

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на лісових галявинах та узліс-
сях, узбіччях шляхів, чагарниках у вологих 

місцях, захисних лісосмугах. Дає 2 генерації 
на рік. Літ імаго — з кінця квітня до початку 
червня та з липня до початку серпня. Самка 
відкладає по 1–2 яйця на нижню поверхню 
листя кормових рослин (первоцвіт, вербо-
зілля). Гусінь з’являється через 2 тижні; роз-
вивається у червні–липні та з вересня до 
квітня. Зимує гусінь молодшого віку у сухому 
листі на поверхні ґрунту. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 28–35 мм. Передні крила 
чорно-коричневі з багатьма жовтими та ру-
дими плямами. Задні крила з 3 невеличкими 
плямками та нечіткою рудою перев’язкою у 
маргінальній області. Статевий диморфізм 
досить слабкий.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Пасивно охороняється на деяких природо-
охоронних територіях Лісостепу та Букови-
ни. Доцільним є збереження біотопів виду 
та створення ентомологічних заказників у 
місцях перебування виду з забороною над-
мірного випасання худоби та викошування 
трав.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ксенжопольский, 1912, 1911; Образцов, Шелюж-
ко, 1939; Плющ, Пак, 2001, 2002; Шешурак, Плющ, 
Кавурка, 2004; Некрутенко, Чиколовець, 2005; 
Плющ та ін., 2005, 2006; Канарський, 2006, 2007; 
Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Осо-
бисті повідомлення Бідичака, Герасимова, Голо-
бородька, Дем’яненка, Канарського, Ковальчука, 
Паламарчука, Рутьяна, Троценка, Халаїма, Шехов-
цова, Шешурак.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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стріЧКарКа 
тоПолева
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Німфаліди 
(Nymphalidae). Один з 3 видів численного 
роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Лісова зона помірних широт Євразії. В Укра-
їні зустрічається переважно в зоні мішаних 
лісів Правобережжя, у Карпатах та Закар-
патті, подекуди у Лісостепу та лісах степової 
зони.

Чисельність і причини її зміни 
Нечисленний, місцями рідкісний вид, на 
окремих ділянках у пік льоту імаго кількість 
може досягати до 10 особин на 1 га. У деяких 
популяціях чисельність зменшується. При-
чини зменшення чисельності: руйнування 
або перетворення місць перебування виду 
(зміна породної структури лісів та густоти 
деревного покриву, знищення осики як ма-
лоцінної деревної породи), хімічна обробка 
лісу.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на добре прогрітих сонцем 
лісових ділянках (узбіччя доріг, просіки, 
береги водойм, вирубки з поростю осики 
тощо). Локальний. Дає 1 генерацію на рік. Літ 
метеликів починається наприкінці травня і 
триває до середини липня. Вранці метелики 
трапляються на поверхні ґрунту, на свіжому 
гною, кізяках і гнилих плодах, у спеку — на 
водопої у вогких місцях, особливо на лісо-
вих дорогах, після полудня — у кронах де-
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рев. Самка відкладає яйця по одному на по-
верхню листя осики. Гусінь може живитися 
також листям осокора. Зимує гусінь ІІ віку в 
сигароподібному коконі на гілках, заляль-
ковується навесні. Лялечка прикріплена до 
поверхні листка павутинням.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 64–85 мм. Крила бурі, у сам-
ців — з фіолетовим вилиском, з серпоподіб-
ними жовтогорячими плямами перед обля-
мівкою, передні крила з великими білими 
плямами, на задніх — біла перев’язка, осо-
бливо розвинута у самок. Нижній бік крил 
іржаво-жовтий з сіро-синьою облямівкою 
біля внутрішнього краю задніх крил і з попе-
речною смугою такого ж забарвлення.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Вид занесено до Європейського червоного 
списку. Охороняється на багатьох заповід-
них територіях зх. України, зокрема у Кар-
патському БЗ. Доцільним є створення енто-
мологічних заказників у місцях перебування 
виду. Слід обмежити застосування пестици-
дів у лісах.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Плющ, Шешурак, Зе-
ленько, 1993; Хлус, Чередарик, Скільський, Че-
реватов, 2002; Шешурак, Плющ, Кавурка, 2004; 
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 
2006; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; 
Берест та ін., 2006; Канарський, 2006, 2007; Ше-
шурак, Плющ, Берест, Шимко, 2007. Особисті по-
відомлення Бідичака, Герасимова, Голобородька, 
Канарського, Ковальчука, Паламарчука, Романіва, 
Шешурак та ін. 

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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райдУжниця велиКа
Apatura iris (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Німфаліди 
(Nymphalidae). Один з 3 видів роду у фауні 
України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Лісова зона помірних широт Євразії. В Укра-
їні зустрічається переважно в зоні мішаних 
лісів Правобережжя, на Поділлі, у Карпатах 
та Закарпатті, подекуди у Лісостепу.

Чисельність і причини її зміни 
Нечисленний, місцями рідкісний вид, на 
окремих ділянках у пік льоту імаго кількість 
може досягати до 1–5 особин на 1 га. У дея-
ких регіонах зустрічаються лише поодинокі 
особини, ймовірно, чисельність там змен-
шується. Причини зменшення чисельнос-
ті: руйнування біотопів виду (вирубування 
природних лісів, зміна породної структури 
та густоти деревного покриву, урбанізація), 
хімічна обробка лісу.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається у листяних та мішаних лісах, 
узліссях та невеликих галявинах вздовж 
берегів водойм, на узбіччях доріг, просіках 
тощо. Локальний вид. Дає 1 генерацію на рік. 
Літ метеликів спостерігається у червні — на 
початку серпня. Літають у кронах дерев, у 
спеку спускаються до землі, скупчуючись у 
вогких місцях , на купках гною, особливо на 

лісових дорогах. Живляться соком берези, 
клена та інших дерев, гусінь — листям верби 
та осики. Самка відкладає по 1–2 яйця (роз-
виваються 8–14 днів) на нижню поверхню 
листка або кору гілки. Зимує гусінь ІІІ віку у 
коконі з павутиння та листя на гілці, на ля-
лечку перетворюється наприкінці весни. 
Розвиток лялечки триває 2–3 тижні.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 62–88 мм. Крила чорно-бурі, 
у самців — з яскраво-фіолетовим вилиском, 
на передніх крилах косі білі плями, на задніх 
— біла перев’язка з зубчиком на зовнішньо-
му краї. На задніх крилах також є темне очко 
з облямівкою оранжевого або коричневого 
кольору.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у багатьох заповідних тери-
торіях зх. та пн. України, зокрема у Карпат-
ському БЗ. Доцільне збереження деревної 
та чагарникової рослинністі, на якій роз-
вивається цей вид, зокрема вздовж водо-
токів, та створення ентомологічних заказ-
ників у місцях перебування виду. Слід об-
межити застосування пестицидів у лісах.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Хлус, Чередарик, 
Скільський, Череватов, 2002; Шешурак, Плющ, Ка-
вурка, 2004; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ 
та ін., 2005, 2006; Берест та ін., 2006; Плющ, 2006, 
2007; Львовский, Моргун, 2007; Канарський, 2006, 
2007; Шешурак, Плющ, Берест, Шимко, 2007. Осо-
бисті повідомлення Андрущенка, Бідичака, Гера-
симова, Голобородька, Задворного, Канарського, 
Паламарчука, Романіва, Чьоча, Шешурак та ін. 

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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сонцевиК фаУ-біле
Nymphalis vaualbum 
([Denis & Schiffermüller], 1775)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Німфаліди 
(Nymphalidae). Один з 4 видів роду у фауні 
України.

Природоохоронний статус виду
Неоцінений.

ареал виду та його поширення в Україні 
Центральна та Сх. Європа, помірні широти 
Азії від Пд. Уралу, Казахстану, Тянь-Шаню 
до Далекого Сходу, а також Пн. Америка. В 
Україні зустрічається лише спорадично у 
майже всіх регіонах, окрім крайнього пд. та 
Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Дуже рідкісний вид, відомі лише поодинокі 
знахідки. Причини зменшення чисельності: 
невідомі, можливо, зміна породної структу-
ри та густоти деревного покриву лісу, розчи-
щення берегів водотоків, кліматичні зміни, 
хімічна обробка лісу.
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особливості біології та наукове значення 
Зустрічається у листяних та мішаних лісах, за-
плавах. Біологічні особливості виду в Україні 
невивченні. Літ метеликів може спостеріга-
тися з весни до пізньої осені. Метелики жив-
ляться соком поранених дерев, перестиглих 
фруктів, екскрементами тощо. Гусінь — лис-
тям верби, тополі, берези, агрусу та інших 
рослин з травня до липня, живуть групами у 
павутинних гніздах. Зимують імаго.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 56–68 мм. Крила руді або 
цегляно-червонуваті, з чорними плямами; 
оторочка по краю крил темна. Біля вершини 
передніх крил і на передньому краї задніх 
різко виступає по одній білій плямі. Край 

передніх крил утворює досить різку виїмку. 
Низ темний, з білою плямою у вигляді літери 
«L» посередині заднього крила. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Слід ґрунтовно вивчити особливості біології 
та з’ясувати ймовірні причини скорочення 
чисельності. У разі виявлення постійної по-
пуляції виду доцільне створення ентомоло-
гічного заказника.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ксенжопольский, 1912, 1911; Образцов, Шелюж-
ко, 1939; Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 
2002; Шешурак, Плющ, Кавурка, 2004; Некрутенко, 
Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Канар-
ський, 2006, 2007; Плющ, 2006, 2007; Голобородь-
ка, Пахомов, 2007; Львовский, Моргун, 2007. Осо-
бисті повідомлення Голобородька, Ковальчука, 
Романіва, Шешурак.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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сатир залізний
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). 
Один з 25 видів роду; єдиний представник 
підроду Neohipparchia у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд., Центральна та Сх. Європа (крім пн. ра-
йонів), Пн. Африка, Мала Азія та Кавказ. В 
Україні зустрічається на Поліссі, у лісосте-
повій та степовій зонах, у Гірському Криму. 
Локальний.

Чисельність і причини її зміни 
У пік льоту за сприятливих умов досягає: на 
Поліссі — 1–5 особин на 1 га, в Херсонській 
обл. — 5–10, Гірському Криму — 5–20, на 
сх. степової зони — 100–300 особин на 1 га. 
Причини зменшення чисельності: руйнуван-
ня біотопів виду (вирубування лісів, розорю-
вання цілинних степів, випалювання трав 
тощо).

особливості біології та наукове значення 
Місця перебування: на Поліссі — сухі соняч-
ні галявини у борах, узлісся і лісові просіки; 
у Херсонській обл. — біля річок і лиманів та 
на солончаках; у Криму — рідколісся та ча-

гарники пд. берега, іноді — передгір’я і га-
лявини гірських лісів; на пд. сх. — ділянки ці-
линного степу, кам’янисті крутосхили з роз-
рідженою трав’янистою рослинністю. Дає 1 
генерацію на рік. Літ метеликів — з серпня 
до вересня–жовтня (у Гірському Криму — з 
липня). Гусінь живиться на рослинах родини 
злакових, розвивається з вересня до черв-
ня, зимує.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 42–53 мм. На передніх кри-
лах мають два очка, іноді з білими крапка-
ми посередині. У самки на задніх крилах 
одне очко біля заднього кута і в один ряд з 
ним кілька білуватих крапок, навколо очок 
перед ніх крил жовтуваті плями. Загаль-

ний фон забарвлення крил — темний сіро-
коричневий. 
режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Пасивно охороняється у деяких заповідни-
ках Криму (Карадазький ПЗ та інші), Луган-
ському ПЗ, а також у Джарилгацькому заказ-
нику державного значення. Доцільно ство-
рити ентомологічні заказники на Поліссі. У 
місцях перебування виду рекомендована 
регламентація випасання худоби, викошу-
вання та заборона випалювання трави.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Шешурак, Плющ, Ка-
вурка, 2004; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ 
та ін., 2005, 2006; Берест та ін., 2006; Плющ, 2006, 
2007; Голобородька, Пахомов, 2007; Львовский, 
Моргун, 2007; Шешурак, Плющ, Берест, Шимко, 
2007. Особисті повідомлення Будашкіна, Герасі-
мова, Голобородька, Дем’яненка, Ковальчука, Му-
лєнка, Пузанова, Рутьяна, Шеховцова, Шешурак.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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сатир евКсинсьКий
Pseudochazara euxina (Kusnezov, 1909)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). 
Єдиний ендемічний представник численно-
го роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний. 

ареал виду та його поширення в Україні 
Кримський п-ів (пд. схили Ай-Петринської та 
Ялтинської яйл, пн.-сх. макросхил Бабуган-
яйли понад Чучельским перевалом, пд. від-
роги верхнього плато Чатир-Дагу). Загаль-
ний відомий ареал виду не перевищує 200 
га.

Чисельність і причини її зміни 
На окремих невеликих ділянках пд. схилів 
г. Ай-Петрі кількість метеликів у пік льоту 
в деякі роки може досягати 250–300 осо-
бин на 1 га. У локалітетах на Бабуган-яйлі 
та Чатир-Дазі чисельність значно нижча (до 
23–35 особини на 1 га). Моніторинг стану ай-
петринської популяції був розпочатий у 1984 
р.: чисельність виду коливається в різні роки 
(не більш ніж на один порядок), після депре-
сії в окремий рік (усього таких депресій було 
зафіксовано три за 24 роки спостережень) 
чисельність популяції швидко відновлюєть-
ся вже в наступному році. Ці так звані «хвилі 
життя» ми відносимо до природних популя-
ційних процесів і, таким чином, небезпечних 
тенденцій зменшення чисельності даного 
виду не зареєстровано.

особливості біології та наукове значення 
Стенобіонтний вид. Пристосований до дуже 
своєрідних біотопів: вапнякових осипів та 
щебнисто-кам’янистих досить крутих схилів 
із слабко розвинутим рослинним покривом 
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(проективний покрив до 50% та нижче). Дає 
одну генерацію на рік. Літ метеликів триває 
з кінця червня до середини вересня, актив-
ні винятково за сонячної погоди. Відносно 
рідко спостерігаються невеликі (не далі де-
кількох десятків метрів) поодинокі кормові 
міграції на квітучу рослинність лук углиб 
плоскогір’я яйли. Найбільш імовірна кор-
мова рослина гусені — пирій щетинистий 
(Elytrigia strigosa (Bieb.) Nevski). 
 
морфологічні ознаки 
Розмах крил — 46-58 мм. Візерунок крил 
самця та самки майже ідентичний, переваж-
но коричнево-бурого кольору. Обидві пари 
крил з широкими помаранчево-охристими 
смугами та темними жилками на них. На пе-

редніх крилах на цих смугах розташовані по 
дві великі очкові плями з білим центром. У 
нижній частині смуги заднього крила є неве-
личка очкова плямка також із білим центром. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у Ялтинському гірсько-
лісовому та Кримському ПЗ. Доцільно 
створити ентомологічний заказник у місці 
мешкання цього виду на пд. відрогах Чатир-
Дагу.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Kusnezov, 1909; Nabokoff, 1920; Коршунов, 1964; 
Некрутенко, 1978; 1985; Будашкин, 2003; Будаш-
кин, Иванов, 2005, Плющ, Моргун, Довгайло, Ру-
бин, Солодовников, 2005, 2006. Особисті повідо-
млення Мосякіна, Пузанова, Троценка.

 
Автори: Ю.І. Будашкін, І.Г. Плющ

Фото: К.Е. Довгайло
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Клімена
Esperarge climene (Esper, 1783)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). 
Вид монотипного роду.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд.-Сх. Європа, Мала та частково Зх. Азія, 
Кавказ та Закавказзя. В Україні зустрічається 
в основному на сх. степової зони. Дуже ло-
кальний.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна, переважно 0,1–2 особини на 1 га, 
лише у «Провальському степу» (відділі Лу-
ганського ПЗ) у пік льоту кількість імаго на 
окремих ділянках може становити до 5–10 
на 1 га. Причини зменшення чисельності: 
руйнування місць перебування виду (викор-
човування рідколісся і чагарників), надмір-
ний випас худоби, викошування та випалю-
вання трави, урбанізація.

особливості біології та наукове значення 
Місця перебування: рідколісся, узлісся, ча-
гарники у степових ярах. Біологія в Укра-
їні вивчена мало. Дає 1 генерацію на рік. 
Літ метеликів відбувається у червні–липні. 
Метелики малопомітні, зазвичай сидять 
на стовбурах і гілках дерев та кущів, зрідка 
живляться на квітках. Гусінь розвивається на 
злакових.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 39–49 мм. Загальний фон за-
барвлення крил — коричневий. На перед-
ніх крилах має характерну велику блідо-
коричневу пляму, яка займає усю центральну 
частину крила. Задні крила майже без чіткого 
малюнка, мають блідо-коричневу перев’язку 

з двома маленькими чорними цяточками 
(очками). Статевий диморфізм незначний.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Пасивно охороняється у Луганському ПЗ. 
Необхідно докладніше вивчити особливості 
біології виду. Доцільно створити ентомоло-
гічні заказники у місцях перебування виду з 
регламентацією випасу худоби, викошуван-
ня та забороною випалювання трави.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Шугуров, 1906; Образцов, Шелюжко, 1939; Плющ, 
Пак, 2001, 2002; Некрутенко, Чиколовець, 2005; 
Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Голобо-
родька, Пахомов, 2007; Львовский, Моргун, 2007. 
Особисті повідомлення Будашкіна, Голобородька, 
Жакова, Муленка.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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ЧорнУшКа манто
Erebia manto ([Denis & Schiffermüller], 1775)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). 
Єдиний представник європейської високо-
гірної групи видів великого голарктичного 
роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Гірські райони Зх. та Центральної Європи 
(диз’юнктивно). В Україні зустрічається лише 
у деяких районах Карпат. Дуже локальний.

Чисельність і причини її зміни 
У деякі роки локально звичайний, але зу-
стрічається на дуже маленьких ізольованих 
одна від одної ділянках у декілька га. При-
чини зменшення чисельності: порушення 
структури трав’яного покриву гірських лук 
унаслідок надмірного випасу худоби тощо.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на субальпійських та альпій-
ських луках на висоті 1400–2050 м н. р. м., 
іноді метеликів можна знайти і нижче, на 
висоті від 840 м н. р. м. Дає 1 генерацію на 
рік, можливий розвиток частини популяції 
з дворічним циклом, тобто гусінь зимує дві-
чі. Літ метеликів — з кінця липня до почат-
ку вересня, літають лише у сонячну погоду. 
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Самки скидають липкі яйця під час польоту 
над кормовою рослиною чи сідаючи на неї, 
розвиток яєць триває близько 20 днів. Гусінь 
живиться вдень на костриці овечій. Заляль-
ковування відбувається у червні–липні. Роз-
виток лялечки триває близько 3–4 тижнів.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 35–40 мм. Візерунок крил 
самця та самки майже ідентичний. Крила 
темно-коричневого кольору. Вздовж зо-
внішнього краю передніх крил тягнеться 
іржаво-руда перев’язка з чорними очками, 
зазвичай на передніх крилах є по три очка. 
Задні крила майже без візерунка, лише з 
ледь помітною перев’язкою з 1 очком.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у Карпатському БЗ та у регіо-
нальному ландшафтному парку «Черемось-
кий». Необхідно детально вивчити особли-
вості біології виду. У місцях перебування 
виду є доцільним створення ентомологічних 
заказників та лімітування випасу худоби.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Romaniszyn, Schille, 1929; Шушман, 1993; Tolman, 
Lewingston, 1997; Хлус, Чередарик, Скільський, 
Череватов, 2002; Некрутенко, Чиколовець, 2005; 
Плющ та ін., 2005, 2006; Львовский, Моргун, 2007; 
Канарський, 2007. 

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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ЧорнУшКа феГея
Proterebia afra (Fabricius, 1787)
(= phegea Borkhausen, 1788)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). 
Вид монотипного роду.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Балканський п-ів, пд.-сх. частина Східно-
Європейської рівнини, Пд. Урал, Казахстан, 
Мала та Зх. Азія, Кавказ та Закавказзя, гірські 
райони Туркменістану і пд. райони Зх. Сибі-
ру (диз’юнктивний). В Україні зараз зустріча-
ється у Гірському Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Досить значна. У Кримських горах у пік льо-
ту кількість метеликів становить місцями до 
100–800 особин на 1 га. Стан гірських попу-
ляцій досить стабільний. У рівнинному сте-
пу, можливо, вже зник. Причини зменшення 
чисельності: руйнування місць перебування 
виду (розорювання степів, урбанізація), ре-

креаційне навантаження вздовж узбереж-
жя, надмірний випас худоби. 

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається у рідколіссях, на яйлах, 
кам’яних відшаруваннях. Дає 1 генерацію 
на рік. Літ метеликів триває з квітня до лип-
ня залежно від висоти н. р. м. і мікроклімату 
місцевості. Самиця, вірогідно, скидає яйця 
під час польоту. Гусінь розвивається на зла-
ках, зимує лялечка. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 40–49 мм. Візерунок крил-
самця та самки майже ідентичний. Крила 
темно-коричневого кольору з більш-менш 
розвинутим сірим напиленням на вершині 

та зовнішньому краї передніх крил. Уздовж 
зовнішнього краю обох крил тягнеться по-
мірно розвинута іржаво-руда перев’язка з 
повним рядком чорних очок.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у ПЗ Криму як компонент біо-
ценозу. У місцях перебування виду є доціль-
ним створення ентомологічних заказників 
та заборона випалювання трави.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Коршунов, 1964; 
Higgins, Riley, 1983; Некрутенко, 1985; Tolman, 
Lewington, 1997; Некрутенко, Чиколовець, 2005; 
Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Львов-
ский, Моргун, 2007. Особисті повідомлення Бу-
дашкіна, Герасимова, Троценка, Шешурак.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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трифіза фрина 
Triphysa phryne (Pallas, 1771)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). 
Єдиний у Європі представник невеликого 
центрально-азійсько-сибірського релікто-
вого роду.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд.-Сх. Європа, Пд. Урал, Казахстан, Пд.-Зх. 
Сибір, Алтай, Пн. та Центральний Тянь-Шань. 
В Україні зберігся дуже локально, лише у 
Херсонській обл. та біля оз. Сиваш.

Чисельність і причини її зміни 
Переважно незначна, лише на о-ві Куюктук 
(оз. Сиваш) може досягати у пік льоту імаго 
20–30 особин на 1 га. Причини зменшення 
чисельності: порушення місць перебування 
виду (розорювання цілинного степу, надмір-
ний випас худоби, випалювання трави). 
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особливості біології та наукове значення 
Зустрічається в цілинних злакових степах. 
Зберігся лише на заповідних територіях. Біо-
логія в Україні вивчена мало. Дає 1 генерацію 
на рік. Літ метеликів відбувається у травні. 
Самки відкладають яйця на злакові рослини, 
якими живиться гусінь. Зимують лялечки.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 30–39 мм. Статевий димор-
фізм дуже виразний. Загальний фон забарв-
лення крил самця темний сіро-бурий, самки 
— кремово-білуватий. Низ крил контрасний 
сіро-бурий, з виразними білуватими жил-
ками та рядами очок уздовж зовнішнього 
краю крил.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Занесений до Червоної книги метеликів 
Європи (1998). Пасивно охороняється у БЗ 
«Асканія-Нова» та у Азово-Сиваському НПП. 
Необхідно докладніше вивчити особливості 
біології виду з метою подальшого створення 
умов, оптимальних для збереження цього 
стенобіонтного виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Шугуров, 1906; Образцов, Шелюжко, 1939; Будаш-
кин, 2003; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ 
та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Львовский, 
Моргун, 2007. Особисті повідомлення Будашкіна, 
Жакова.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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сінниця Геро
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). 
Один з близько 50 видів голарктичного 
роду; один з 6 видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Лісова зона помірних широт Євразії. В Укра-
їні зараз дуже локально зустрічається у зоні 
мішаних лісів Правобережжя, у Карпатах (не 
вище 600 м н. р. м.), одна популяція відома в 
пн. частині Чернігівської обл.; за останні 50-
80 років, ймовірно, зник на 40-50% території 
української частини ареалу.

Чисельність і причини її зміни 
Здебільшого незначна, але локально може 
бути досить численним. Причини зменшен-
ня чисельності: руйнування місць перебу-
вання виду (осушувальна меліорація, роз-
робка торфовищ), надмірний випас худоби, 
викошування трав, інтенсивне лісогоспо-
дарство.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на болотистих та торфових 
луках, багнищах, вологих лісових галяви-

нах. Дає 1 генерацію на рік. Літ імаго триває 
з середини травня до червня; метелики не 
схильні до міграцій. Відкладання яєць та 
розвиток гусені відбувається на злакових 
(колосняк, ячмінь тощо) та, можливо, на дея-
ких видах осок. Заляльковується на поверх-
ні ґрунту.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 28-31 мм. Візерунок крил 
самця та самки майже ідентичний, у самки 
більш розвинутий. Крила коричневого ко-
льору, на задніх крилах 4 чорних очка, ото-
чених рудими кільцями. Знизу на крилах є 
руда зов нішня облямівка, а на задніх кри-
лах знаходиться 6 чорних з білою крапкою 
посереди ні очок, оточених рудими кільця-

ми. 
режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Занесений до Європейського червоного 
списку. Охороняється у деяких заповідниках 
зх. України, зокрема у ПЗ «Розточчя». У міс-
цях перебування виду є доцільним створен-
ня ентомологічних заказників з забороною 
осушувальної меліорації, розробки торфу, 
випалювання трави тощо.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ксенжопольский, 1912, 1911; Romaniszyn, Schille, 
1929; Образцов, Шелюжко, 1939; Різун, Конова-
лова, Яницький, 2000; Некрутенко, Чиколовець, 
2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Канарський, 2006, 
2007; Львовский, Моргун, 2007. Особисті повідо-
млення Герасимова, Голобородька, Паламарчука, 
Романіва, Рутьяна, Троценка, Шешурак.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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томарес ноГеля
Tomares nogelii (Herrich-Schäffer, 1851)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Синявці 
(Lycaenidae). Один з 8 видів середземномор-
ського роду. Підвидова приналежність укра-
їнських популяцій дискусійна. 

Природоохоронний статус виду
Вразливий. 

ареал виду та його поширення в Україні 
Румунія, Молдова, Мала та Передня Азія, 
Близький Схід. В Україні поширений у Дні-
пропетровській, Запорізькій, Херсонській 
обл., а також у сх. частині Гірського Криму. 
Популяції у Полтавській та Одеській обл., ві-
рогідно, зникли.

Чисельність і причини її зміни 
У деяких локалітетах Запорізької обл. чи-
сельність досягає 100 і більше особин на 1 
га. У дніпропетровських та кримських попу-
ляціях ці показники на порядок-півпорядку 
нижчі. Значних депресій та спалахів чисель-
ності за останні десятиріччя у будь-яких з 
українських популяцій не зареєстровано: у 
різні роки чисельність коливається у дуже 
незначних (не більш ніж півпорядку) рамках. 
Ряд колоній у Запорізькій та Дніпропетров-
ській обл. зазнають антропогенного тиску: 
перевипас, випалювання трави, урбанізація. 

особливості біології та наукове значення 
Стенобіонтний вид. Заселяє степові та лучно-
степові біотопи на схилах ярів, у Криму — 
локально окремі ділянки пухнастодубово-
фісташкових та ялівцевих рідколісь переваж-
но на пд. схилах гір, лише в місцях зростання 
астрагалу понтичного (Astragalus ponticus 
Pall.) — кормової рослини гусені. Дає одну 
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генерацію на рік. Літ метеликів у Криму три-
ває з першої декади травня до першої дека-
ди червня, у інших місцях — переважно з 
третьої декади травня до середини червня. 
Самка відкладає від 1 до 4 яєць у нерозвине-
ні суцвіття кормової рослини. Гусінь розви-
вається близько 4-5 тижнів, спочатку у суц-
віттях, пізніше — у плодах. Живиться пере-
важно генеративними частинами рослини. 
Заляльковування відбувається у ґрунті, най-
імовірніше, у глибоких ходах мурашників 
(вид мірмекофільний). Зимує лялечка. 
 
морфологічні ознаки 
Розмах крил — 22-34 мм. Візерунок крил 
самця та самки майже ідентичний, переваж-
но темно-бурого кольору, з дуже варіабель-

ними за розміром (іноді зовсім відсутніми) 
червоними плямами в центрі переднього та 
в торнальній області заднього крила. У мете-
ликів кримської популяції червоні плями на 
крилах завжди розвинені до максимального 
розміру. 
 
режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювалися. Доцільно створити енто-
мологічні заказники у Дніпропетровській та 
Запорізькій обл., інвентаризувати місця пе-
ребування виду та забезпечити їх охорону.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Коршунов, 1964; Плющ, Будашкин, Жаков, 1989; 
Плющ, 1994; Будашкин, 2003; Плющ, Моргун, До-
вгайло, Рубин, Солодовников, 2005, 2006. Особисті 
повідомлення Голобородька, Муленка, Пузанова.

 
Автори: Ю.І. Будашкін, І.Г. Плющ

Фото: К.Е. Довгайло
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томарес Каллімах
Tomares callimachus (Eversmann, 1848)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Синявці 
(Lycaenidae). Один з 8 видів роду; один з двох 
видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.
 
ареал виду та його поширення в Україні 
Нижнє Поволжжя, Кавказ, Закавказзя, Мала, 
Передня та Середня Азія, Закавказзя, Казах-
стан. В Україні поширений у сх. частині Гір-
ського та пд. берега Криму.
 
Чисельність і причини її зміни 
25-річні моніторингові дослідження в Кара-
дазькому ПЗ та на прилеглих територіях вста-
новили, що чисельність виду коливається в 
різні роки (до двох порядків). Середні показ-
ники при цьому досягають декількох десятків 
особин на 1 га, максимальні показники — де-
кількох сотень особин на 1 га. Спостерігалися 
і 2–3-літні депресії чисельності, коли вид прак-
тично повністю був відсутній, рідко трапляли-
ся лише поодинокі особини. Стійких тенденцій 
по зменшенню чисельності не зареєстровано. 
Причинами зменшення чисельності можуть 
стати: руйнування місць перебування внаслі-
док урбанізації, рекреаційного навантаження, 
застосування пестицидів.

особливості біології та наукове значення 
Стенобіонтний вид. Дає одну генерацію на рік. 
Має дві екологічних раси: верхню та нижню. 
Нижня пристосована до пухнастодубово-
фісташкових і ялівцевих рідколісь та різних 
варіантів гірсько-ксерофітних асоціацій, роз-
ташованих переважно на пд. схилах гір не 
більш ніж на 300 м н. р. м. Літ метеликів цієї 

раси триває з кінця березня (іноді — з кінця 
першої декади березня) до початку травня. 
Кормові рослини гусені цієї раси — астрага-
ли пухирчастий та зверхуволосистий. Верхня 
раса мешкає на середньогірських скельних 
виходах на висотах від 300 до 700 м н. р. м., літ 
метеликів триває на три тижні пізніше; кормо-
ва рослина гусені — солодушка сніжно-біла. 
Самки відкладають яйця по одному на нероз-
винуті суцвіття. Гусінь молодших віків живуть у 
квітках і живиться переважно їх генеративною 
частиною, старших віків — у плодах або серед 
плодів, живиться насінням. Розвиток гусені 
триває близько місяця, заляльковування від-
бувається у верхньому шарі ґрунту, або, віро-
гідно, у мурашниках. Зимують лялечки, деякі 
неодноразово.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 21-29 мм. Візерунок крил самця 
та самки майже ідентичний, переважно темно-
коричнево-бурого кольору; обидві пари крил 
з широкими червоними плямами; на передніх 
крилах ці плями значно більш розвинуті і за-
ймають практично усю площину крила; на за-
дніх крилах червоні плями менш розвинуті. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у Карадазькому ПЗ. Доцільно 
створити ентомологічні заказники у місцях 
мешкання цього виду в пд.-сх. Криму.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Некрутенко, 1985; Будашкин, 2003; Плющ та ін., 2005, 
2006. 

 
Автори. Ю.І. Будашкін, І.Г. Плющ

Фото: К.Е. Довгайло
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синявець 
ПіренейсьКий
Agriades pyrenaicus (Boisduval, 1840)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Синявці 
(Lycaenidae). Єдиний представник у фауні 
України загалом гірського голарктичного 
роду. Українські популяції належать до під-
виду ergane Higgins, 1981, описаного з Воро-
нежу (Росія).

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд. Європа, пд. частина Сх. Європи 
(диз’юнктивно), Кавказ та Закавказзя, Туреч-
чина. В Україні зустрічається дуже локально, 
лише у Вовчанському р-ні Харківської обл. 
уздовж крейдяних відшарувань р. Вовча. 

Чисельність і причини її зміни 
На невеликих ділянках, площа яких не пере-
вищує декілька га, у пік льоту може досягати 
500–800 особин на 1 га. У сприятливі роки у 
квітні місцями чисельність гусені на одній 
кормовій рослині досягає 25 особин (чи до 
100 гусениць на 1 м2). Причини зменшення 
чисельності: руйнування місць перебування 
виду (штучні посадки сосни на схилах р. Вов-
ча, видобування крейди), надмірний випас 
худоби.
 
особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на ділянках крейдяних від-
шарувань на схилах річкових терас. Дає 
1 генерацію на рік. Літ метеликів триває з 
9–10 травня до початку червня. Пік льоту 
імаго за багаторічними спостереженнями 
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відбувається 19–27 травня. Літ імаго спів-
падає з періодом цвітіння єдиної кормової 
рослини гусені — Androsace koso-poljanskii 
(Primulaceae). Самки зазвичай відкладають 
яйця по одному на листя, квітки та бруньки 
рослин, якими живиться гусінь. Розвиток 
яйця триває 10–15 діб, гусінь після недов-
гого живлення на рослині йде до ґрунту та 
діапазує там до весни наступного року. За-
ляльковується у ґрунті біля поверхні між 25 
квітня та 3 травня. Розвиток лялечок триває 
15–20 діб.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 23–28 мм. Статевий димор-
фізм виразний. Метелик з дуже характерною 
зовнішністю: крила самців зверху блідо-

блакитнувато-сірі з вузькою темною крайо-
вою смужечкою; крила самок темно-бурі. На 
передніх крилах добре помітні порівняно 
великі чорні дискальні крапки. Оторочка 
крил біла.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Як компонент біоценозу пасивно охороняєть-
ся у невеликому ботанічному заказнику на р. 
Вовча. Необхідне припинення будь-яких наса-
джувань сосни на крейдяних схилах р. Вовча 
та організація ентомологічних заказників на 
ще не засаджених ділянках таких схилів з жор-
сткою забороною лісових насаджень, видобу-
вання крейди та надмірного випасу худоби.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Pljushtch, 1989; Грамма, Плющ, 1992; Некрутенко, Чи-
коловець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 
2007; Львовский, Моргун, 2007.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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синявець римнУс
Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Синявці (Lycaenidae). 
Єдиний представник великого центрально-
азіатського роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Неоцінений.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд.-сх. райони Сх.-Європейської рівнини, 
Пд. Урал та частково Казахстан. В Україні зу-
стрічається у сх. частинах Лісостепу та Степу. 
Дані щодо розповсюдження виду у Вінниць-
кій обл. сумнівні, потребують підтверджен-
ня. Локальний. 

Чисельність і причини її зміни 
У деяких популяціях численний. У пік льоту 
кількість імаго на окремих ділянках цілинно-
го Степу становить до 1000–5000 особин на 
1 га; звичайна чисельність метеликів — 20-
100 особин на 1 га. Причини зменшення чи-
сельності: ймовірно, руйнування місць пе-
ребування виду (розорювання та заліснення 
степу), випалювання трави.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на ділянках кам’янистих степів 
та рідколісь із заростями карагани кущової, 
особливо на схилах річкових терас та ярів. 

Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів триває 
з другої половини травня до середи ни (іно-
ді до кінця) червня. Самка відкладає яйця по 
одному на молоді стебла карагани кущової 
— єдиної кормової рослини гусені в Україні. 
Заляльковування відбувається на гілках ка-
рагани.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 22–26 мм. Статевим димор-
фізм невиражений. Крила зверху темно-бурі, 
без малюнка. Низ крил також темно-бурий, 
але більш світлий з дуже характерним ма-
люнком з білих плямочок, більш розвинутим 
на задніх крилах, які мають також більш-
менш розвинену коричнево-руду перев’язку 
вздовж зовнішнього краю крила.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Занесений до червоної книги МСОП та Чер-
воної книги денних метеликів Європи. Як 
компонент біоценозу охороняється в Укра-
їнському степовому та Луганському ПЗ. До-
цільно створити ентомологічні заказники у 
місцях з високою чисельністю виду з метою 
збереження характерних для метелика біо-
топів.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Красная книга СССР, 
1984; Плющ, 1989б; Редкие и исчезающие расте-
ния и животные Украины, 1988; Плющ, Пак, 2001, 
2002; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 
2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Голобородька, Пахо-
мов, 2007; Львовский, Моргун, 2007. Особисті по-
відомлення Андрущенка, Ботмана, Голобородька, 
Жакова, Ковальчука, Рутьяна, Щербини. 

 
Автор: І.Г. Плющ

Фото: К.Е. Довгайло
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синявець Пилаон
Plebeius pylaon (Fisher von Waldheim, 1832)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Синявці (Lycaenidae). 
Належить до досить складної таксономіч-
но групи видів комплексу рylaon-sephyrus 
підроду Plebejides Sauter, 1968. Українські 
популяції розглядаються деякими дослід-
никами як приналежні до 2 відокремлених 
видів, іншими — як підвиди одного виду. Ми 
трактуємо поки що їх лише у ранзі підвидів: 
популяцію з Поділля відносимо до підвиду 
sephyrus Fryvaldszky, 1835, з інших територій 
України — до номінативного підвиду. 

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд. та Пд.-Сх. Європа, Мала Азія, Кавказ та 
Закавказзя, Іран, Казахстан. В Україні зустрі-
чається диз’юнктивно лише у декількох пд. 
степових областях та на Поділлі (пд.Хмель-
ницької обл.). Дуже локальний. 

Чисельність і причини її зміни 
Досить рідкісний. Лише у Криму на невели-
ких ділянках, що не перевищують декілька 
сот кв. м., у пік льоту може досягати 50 осо-
бин на 1 ділянку, здебільшого не перевищує 
30-40 особин на 1 га. Причини зменшення 
чисельності: руйнування місць перебування 
виду (розорювання та заліснення степу, ур-
банізація), надмірний випас худоби, випалю-
вання трави.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на ділянках крейдяних та вап-
някових відшарувань, на схилах річкових 
терас та ярів, у степу. Дає 1 генерацію на рік. 
Літ метеликів триває з кінця квітня — почат-
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ку травня до середини червня. Самка від-
кладає яйця по одному на квітки кормових 
рослин гусені — астрагалів та люцерни сер-
патої. Мірмекофіл. Зимує гусінь. Залялькову-
вання відбувається навесні у мурашниках, у 
підстилці чи на стеблах кормової рослини.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 26–37 мм. Статевий димор-
фізм виразний. Крила самців зверху блакитні 
з червонуватим полиском з вузькою темною 
крайовою смужечкою, біля заднього кута 
задніх крил більш-менш розвинуті 2–3 чор-
ні крайові плями, іноді облямовані рудим. 
Самки темно-бурі, біля заднього кута задніх 
крил добре помітний рядок оранжевих кра-
йових плям. На нижній стороні задніх крил 

весь простір між крайовим малюнком та ря-
дом очок заповнений білим. Оторочка крил 
біла.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Як компонент біоценозу охороняється у Ка-
радазькому ПЗ та Опукському заповіднику. 
Доцільно створити ентомологічні заказники 
у місцях перебування виду з метою збере-
ження характерних для нього біотопів.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Некрутенко, 1985; 
Tolman, Lewington, 1997; Некрутенко , Чиколо-
вець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 
2007; Голобородька, Пахомов, 2007; Львовский, 
Моргун, 2007. Особисті повідомлення Будашкіна, 
Голобородька, Жакова, Паламарчука, Пузанова, 
Романіва.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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синявець 
бУадюваля 
(синявець ероїдес)
Polyommatus boisduvalii 
(Herrich-Schaffer, [1843])

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Синявці 
(Lycaenidae). Єдиний у фауні України пред-
ставник групи видів Eros-eroides численного 
голарктичного підроду Polyommatus s. str. 
Популяції з Правобережної України нале-
жать до підвиду Orientalis Krziwitzky, 1983, з 
Лівобережної — до номінативного підвиду. 

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Диз’юнктивний ареал охоплює Пд.-Сх. Поль-
щу, Бєларусь, пн. та сх. Україну, пд. та пд.-сх. 
області європейської частини Росії, Урал, пн. 
Казахстан, Пд. Сибір до Алтаю. В Україні зу-
стрічається на Поліссі, у центральній та сх. 
частинах Лісостепу та у Луганській обл. Дуже 
локальний. Вірогідно, зник на значних пло-
щах української частини ареалу.

Чисельність і причини її зміни 
Один з найрідкісніших метеликів у фауні 
України. Цей завжди рідкісний вид за остан-
ні 20 років був знайдений в Україні лише у 
декількох поодиноких екземплярах. Причи-
ни зменшення чисельності: вирубування лі-
сів і заміна їх штучними лісонасадженнями, 
розорювання степів, викошування та випа-
лювання трави, інтенсивний випас худоби.

особливості біології та наукове значення 
Біологія виду в Україні вивчена недостатньо. 

Зустрічається на лісових галявинах, вируб-
ках, узліссях, рідколіссях та різнотравних 
степах. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів 
відбувається у червні–липні. Гусінь розвива-
ється з серпня до травня на зіноваті, астра-
галах та, можливо, на гострокільнику.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 27–35 мм. Метелик з типо-
вим для синявців статевим диморфізмом. 
Самці яскраво-блакитного (номінативний 
підвид) чи зеленувато-блакитного (підвид 
оrientalis) кольору з характерною чорною 
оторочкою завширшки 1,5–2 мм уздовж 
передніх і зад ніх крил. Самки темні буро-
коричневі з більш-менш розвиненим ряд-
ком очок та рудих серпиків уздовж краю за-

дніх крил. Низ типового для цього підроду 
забарвлення.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Вид занесено до Червоної книги метеликів 
Європи (1998). Необхідний пошук популяцій 
виду, які ще збереглись. У разі виявлення 
таких популяцій потрібно докладно вивчи-
ти особливості біології виду, створити ен-
томологічні заказники з метою збереження 
характерних біотопів.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ксенжопольский, 1912, 1911; Образцов, Шелюжко, 
1939; Плющ, 1989б; Різун, Коновалова, Яницький, 
2000; Большаков, 2001; Некрутенко, Чиколовець, 
2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; 
Львовский, Моргун, 2007. Особисті повідомлення 
Котенко, Шешурак. 

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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синявець бавій
Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Синявці 
(Lycaenidae). Представник монотипового під-
роду Rubrapterus Korshunov, 1987.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Марокко, Алжир, частково Пд.-Сх. Європа, 
Кавказ та Закавказзя, Туреччина, Близький 
Схід, пн. Іран, пн.-зх. Казахстан. В Україні зу-
стрічається диз’юнктивно лише у декількох 
пд. областях. Дуже локальний. 

Чисельність і причини її зміни 
На невеликих ділянках, що не перевищують 
декілька сот кв. м, у пік льоту може досягати 
до 20–25 особин на 1 ділянку, здебільшого 
не перевищує 20–30 особин на 1 га. Причини 
зменшення чисельності: руйнування місць 
перебування виду (розорювання степу та 
його заліснення, урбанізація), надмірний ви-
пас худоби, випалювання трави.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на ділянках крейдяних та вап-
някових відшарувань, на схилах річкових 
терас та ярів, у степу. Дає 1 генерацію на 
рік. Літ метеликів триває з кінця квітня — 
початку травня до середини червня. Самка 
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відкладає яйця на квітки та стебла шавлій. 
Гусінь розвивається в квітках шавлії, іноді на 
її листі. Лялечка зимує у підстилці. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 23–30 мм. Статевий димор-
фізм досить виразний. Крила самців зверху 
червонувато-блакитні з відносно широким 
коричнево-чорним краєм, біля заднього кута 
задніх крил 2–4 облямованих червонуватим 
очка; самки мають коричневе забарвлення 
крил з синім нальотом біля основи крил та 
більш яскравим рядком червонуватих очок 
на задніх крилах. Нижня поверхня крил сіра 
з прикореневим блакитним напиленням 
та широкою жовтогарячою перев’язкою 
вздовж зовнішнього краю задніх крил.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Занесений до Червоної книги МСОП та Чер-
воної книги денних метеликів Європи. Як 
компонент біоценозу охороняється у Луган-
ському ПЗ. Доцільно створити ентомологічні 
заказники у місцях перебування виду з ме-
тою збереження характерних для метелика 
біотопів.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Образцов, Шелюжко, 1939; Некрутенко, 1985; 
Плющ,1989б; Tolman, Lewington, 1997, 2008; Кор-
шунов, 2002; Плющ, Пак, 2001, 2002; Некрутенко, 
Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 
2006, 2007; Голобородька, Пахомов, 2007; Львов-
ский, Моргун, 2007. Особисті повідомлення Бу-
дашкіна, Голобородька, Жакова, Пузанова.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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бражниК мертва 
Голова
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Бражни-
ки (Sphingidae). Один з 3 видів тропічно-
субтропічного роду, єдиний представник 
роду у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд., частково Центральна та Пд.-Сх. Європа, 
Кавказ та Закавказзя, Мала та Зх. Азія, Пн. 
Африка. В Україні може зустрічатися скрізь, 
але спорадично. Мігрант. 

Чисельність і причини її зміни 
У деякі роки нерідкісний вид, але загалом 
зустрічаються лише поодинокі особини. В 
кінці XIX ст. біло зафіксоване його масове 
розмноження на пд. Київщини (околиці Фас-
това). Останні 5–10 років у сприятливі роки 
нерідкісний у Криму. Зміни чисельності виду 
значною мірою пов’язані з погодними умо-
вами. Інші причини: хімічна обробка пасльо-
нових культур (особливо картоплі), викор-
човування чагарників і руйнування місць 
перебування виду.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на полях, городах, в рідколіс-
сях, на схилах ярів, що поросли повієм зви-
чайним. Протягом року розвиваються 2 ге-
нерації. Літ імаго відбувається у травні–липні 
та у серпні–жовтні. Метелики живляться со-
ком дерев, іноді бджолиним медом. Актив-
ний у сутінках та вночі. Може мігрувати, до-
лаючи значні відстані. Самки відкладають по 
одному 30–200 яєць на пасльонові (картоп-

ля, дурман, тощо). Гусінь іноді живиться і на 
інших рослинах (жасмин, бузок, повій, брус-
ниця, малина). Лялечки зимують у ґрунті на 
глибині 15–20 см. Чутливі до холоду, взимку 
часто гинуть. Українська популяція, мабуть, 
досить регулярно попов нюється мігрантами 
з пд.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 95–125 мм. Статевий димор-
фізм невиразний. Дуже великий метелик з 
характерною зовнішністю: вузькі видовже-
ні крила та товсте веретеноподібне тіло. 
Перед ні крила темно-бурі з нечітким малюн-
ком у вигляді зубчастих жовтувато-бурих 
поперечних ліній. Задні крила жовті з двома 
чорними поперечними смугами. Груди чор-

ні з брудно-жовтим візерунком, що трохи 
нагадує людський череп та перехрещені 
кістки. Черевце охристо-жовте з широкою 
повздовжньою блакитно-сірою смугою і 
темно-коричневими кільцями.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Як компонент біоценозу пасивно охороня-
ється у заповідниках пд. України.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
В Україні немає. За кордоном 1 особина гар-
ного ґатунку оцінюється серед колекціоне-
рів у 3–5 євро.

основні джерела інформації. 
Шелюжко, 1941; Будашкин, Ефетов, 1989; Ефетов, 
Будашкин, 1990; Плющ, Шешурак, 1997; Danner, 
Eitschberger, Surholt, 1998; Хлус, Чередарик, Скіль-
ський, Череватов, 2002; Берест та ін., 2006; Ка-
нарський, 2006; Leraut, 2006; Котенко та ін., 2008. 
Особисті повідомлення Андрущенка, Бєзуглого, 
Будашкіна, Голобородька, Єлаго, Жакова, Мар-
тинова, Муленка, Пузанова, Троценка, Романіва, 
Шешурак та ін. 

Автори: І.Г. Плющ, В.Ю. Раєвський
Фото: К.Е. Довгайло
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бражниК дУбовий
Marumba quercus 
([Denis & Schiffermüller], 1775)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Бражники 
(Sphingidae). Один з 15 видів південнопа-
леарктичного і орієнтального роду, єдиний 
представник роду у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд., частково Центральна та Пд.-Сх. Європа, 
Кавказ та Закавказзя, Мала та Зх. Азія, зх. Ка-
захстан, Туркменістан. В Україні зустрічаєть-
ся у степовій та лісостеповій зонах. 

Чисельність і причини її зміни 
Незначна. У деякі роки місцями нерідкісний 
вид, але загалом зустрічаються лише пооди-
нокі особини. Причини зменшення чисель-
ності не з’ясовані, найімовірніші: знищення 
природних біотопів, застосування пестици-
дів у лісах.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається у мішаних лісах, дібровах, 
рідколіссях, іноді — у лісосмугах та парках. 
Протягом року розвивається 1 генерація. 
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Літ імаго триває з травня до липня, метели-
ки активні у сутінках та вночі, не живляться. 
Гусінь розвивається з липня до вересня на 
дубах, переважно молодих. Лялечки зиму-
ють у ґрунті.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 82–115 мм. Статевий ди-
морфізм не досить виразний. Великий ме-
телик з характерною зовнішністю: вузькі 
видовжені крила з хвилястим зовнішнім 
краєм. Забарвлення мінливе, захисне. Пе-
редні крила жовтувато-світло-коричневі 
з кількома поперечними лініями. Задні — 
червонувато-бурі з світлішим зовнішнім 
краєм та світло-жовтими плямами в за-
дньому куті крила.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Як компонент біоценозу пасивно охороня-
ється у заповідниках пд. України.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
В Україні немає. За кордоном 1 особина гар-
ного ґатунку оцінюється серед колекціоне-
рів у 3–5 євро.

основні джерела інформації. 
Шелюжко, 1941; Freina, Witt, 1987; Danner, 
Eitschberger, Surholt, 1998; Хлус, Чередарик, Скіль-
ський, Череватов, 2002; Leraut, 2006; Macek et al., 
2007. Особисті повідомлення Волошина, Голобо-
родька, Жакова, Ковальчука, Шешурак.
 

Автори: І.Г. Плющ, В.Ю. Раєвський
Фото: І.Ю. Костюк
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бражниК 
хорватсьКий
Hemaris croatiсa (Esper, 1779)
таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Бражники 
(Sphingidae). Один з 3 видів роду у фауні 
України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Альпи, Балкани, Угорщина, Донський регіон, 
Нижнє та Середнє Поволжжя, Кавказ, Закав-
каззя, Мала та Передня Азія, Близький Схід, 
Пд. Урал, зх. Казахстан. В Україні поширений 
у Криму, Донецькій та Луганській обл.

Чисельність і причини її зміни 
У пд.-сх. Криму чисельність коливається з 
6–8-річним періодом, пікові значення ста-
новлять до 10–20 метеликів на одну годину 
маршрутного обліку. Такі значення трима-
ються 1–2 роки, потім наступає 5–6-річна 
депресія: імаго спостерігаються лише по-
одиноко. На Керченському п-ві період коли-
вань імовірно досягає не менше 10–12 років. 
У степовій зоні причинами депресій можуть 
бути скорочення місць перебування та по-
гіршення їхнього стану внаслідок господар-
ської діяльності (перевипас, викошування 
трав, пожежі, тощо).

особливості біології та наукове значення 
Стенобіонтний вид. У пд.-сх. Криму мешкає 
виключно на середньогірських скельних ви-
ходах (200–700 м н. р. м.). В зх. частині ПБК, 
передгірському та рівнинному Криму — у 
гірсько-ксерофітних та петрофітно-степових 
асоціаціях. В Донецькій та Луганській обл. 
також заселяє петрофітно-степові ділянки. 
Фенологія складна: дає 1 повну і ще до 2 част-

кових генерацій на рік. Літ метеликів триває з 
середини травня до середини серпня. У Кри-
му в окремі роки зафіксована третя генерація 
(кінець серпня–вересень). Метелики активні 
вдень за сонячної погоди. У пд.-сх. Гірсько-
му Криму та у Ласпі гусінь живиться листям 
та квітками головачки шкірястої, в зх. частині 
ПБК та передгірного Криму кормова рослина 
— скабіоза срібляста, у степовому Криму — 
головачка уральська. Самка відкладає близько 
100 яєць, прикріплюючи їх по одному до лис-
тя кормової рослини. Розвиток яйця триває  
3–4 дні, гусені — 18–22 дні, незимуючої лялеч-
ки — 13–17 днів. Зимує лялечка у ґрунті. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил 35–64 мм. Відрізняється від ін-

ших представників роду відсутністю прозорих 
ділянок на крилах. Переднє крило зелене з 
темно-коричневим зовнішнім краєм. Зад нє — 
червоно-коричневе. Черевце зелене з темно-
коричневою перев’язкою, дистальний кінець 
черевця чорний.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у Казантипському, Опукському, 
Карадазькому, Луганському ПЗ та у Тарханкут-
ському ландшафтному заказнику у комплексі з 
іншими видами. Доцільно створити ентомоло-
гічні заказники у місцях перебування виду (із 
забороною випасу худоби та сінокосу).

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Спроби розведення виду у лабораторних умо-
вах дали позитивні результати.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Heining, Häsler, 1986; Ефетов, Будашкин 1990; Pittaway, 
1993; Будашкин, Раевский, 1997; Ефетов 1999; Осо-
бисті повідомлення Пузанова, Савчука. 

Автори: Ю.І. Будашкін, К.О. Єфетов
Фото: К.О. Єфетов



Членистоногі
Arthropoda

бражниК 
сКабіозовий
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Бражники 
(Sphingidae). Один з 19 видів голарктичного 
роду, один з 3 видів роду у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Європа, Пд. Урал, Кавказ та Закавказзя, Зх. 
Азія, зх. Казахстан, Зх. Сибір. В Україні зустрі-
чається майже повсюдно.

Чисельність і причини її зміни
У деякі роки місцями, наприклад, у Луган-
ському ПЗ, нерідкісний вид, але загалом 
зустрічаються лише поодинокі особини. 
Причини зменшення чисельності: знищення 
природних біотопів, застосування пестици-
дів, випалювання трави.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на узліссях та лісових галя-
винах, ярах з чагарниками, рідколіссях, на 
різнотравних луках. Протягом року розви-
вається 1 генерація. Літ імаго триває з кін-
ця квітня до липня, метелики активні вдень, 
живляться нектаром квітів. У сприятливі роки 
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можливий розвиток другої генерації (літ мете-
ликів — у липні–серпні). Гусінь розвивається 
з травня до серпня на трав’янистих рослинах:   
свербіжниці, черсаку, скабіозі, підмареннику 
та на чагарниках (жимолості). Лялечки зиму-
ють у ґрунті, іноді на поверхні ґрунту серед 
рослинних залишків.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 29–33 мм. Статевий димор-
фізм невиразний. Метелик з товстим тілом 
та порівняно невеликими прозорими кри-
лами. Лише вздовж зовнішнього краю крил 
є досить вузька іржаво-бура крайова обля-
мівка. Черевце пухнасте, з чорними та бури-
ми перев’язками, на кінці черевця є щіточка 
з темних видовжених лусочок.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Як компонент біоценозу пасивно охороня-
ється у заповідниках пд. України, зокрема у 
Луганському ПЗ. Доцільним є створення ен-
томологічних заказників у місцях постійного 
перебування виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Шелюжко, 1941; Freina, Witt, 1987; Редкие и исчеза-
ющие растения и животные Украины, 1988; Будаш-
кин, Ефетов, 1989; Ефетов, Будашкин, 1990; Плющ, 
Шешурак, 1997; Danner, Eitschberger, Surholt, 1998; 
Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; 
Канарський, 2006; Leraut, 2006; Macek et al., 2007; 
Котенко та ін., 2008. Особисті повідомлення Му-
ленка, Романіва, Рутьяна, Шешурак.

Автори: І.Г. Плющ, В.Ю. Раєвський
Фото: І.Ю. Костюк
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бражниК 
КарлиКовий
Sphingonaepiopsis gorgoniades (Hübner, 1819)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Бражники 
(Sphingidae). Один з 7 видів роду; єдиний 
вид роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд.-Сх. Європа, Близький Схід (Ліван), Мала 
Азія, Іран, Афганістан, Кавказ, Нижнє Повол-
жя, Зх. Казахстан, Туркменістан (зх. райони 
Копетдагу). В Україні зустрічається у Криму, 
Донецькій та Луганській обл. 

Чисельність і причини її зміни 
Незначна. В околицях Сімферополя протя-
гом останніх тридцяти років систематичних 
досліджень було знайдено тільки одну гусе-
ницю. При збиранні на світло в різних точках 
Криму вдається протягом року зареєструва-

ти поодинокі особини імаго. Причини змен-
шення чисельності: скорочення місць пере-
бування виду й погіршення їхнього стану 
внаслідок господарської діяльності.

особливості біології та наукове значення 
Протягом року дає дві генерації. Літ імаго від-
бувається у травні–червні та у липні–серпні. 
Активний у вечірні та ранкові години. Гусінь 
живиться на підмареннику (Galium spp.). За-
ляльковується у ґрунті. Зимують лялечки. 
Місця перебування — сухі ділянки, доб ре 
прогріті сонцем кам’янисті схили.

морфологічні ознаки 
Найдрібніший представник родини в Украї-
ні. Розмах крил 25–35 мм. Переднє крило із 

складним білувато-сірим малюнком і зубцю-
ватим зовнішнім краєм. Заднє крило сіро-
коричневе з більш темним зовнішнім краєм.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у Карадазькому (Крим) та Лу-
ганському (Луганська обл.) ПЗ у комплексі 
з іншими видами. Доцільно створити енто-
мологічні заказники у місцях перебування 
виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Nabokoff, 1920; Кузнецов, 1926; Будашкин, 1990; 
Pittaway, 1993; Ефетов, 1999. Особисті повідомлен-
ня Бідзілі, Будашкіна, Плющ, Рутьяна, Шнейдера.

Автор: К.О. Єфетов
Фото: К.О. Єфетов
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Arthropoda

бражниК ПрозерПіна
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Бражники 
(Sphingidae). Один з 7 видів голарктично-
го роду, єдиний представник роду у фауні 
України. 

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Центральна, Пд. та Пд.-Сх. Європа, Пд. Урал, 
Кавказ та Закавказзя, Зх. та частково Цен-
тральна Азія, Казахстан. В Україні зустріча-
ється майже повсюдно.

Чисельність і причини її зміни 
Рідкісний. Здебільшого зустрічаються лише 
поодинокі особини. Причини зменшення 
чисельності: знищення природних біото-
пів, застосування пестицидів, випалювання 
трав.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на узліссях та лісових галяви-
нах, ярах з чагарниками, рідколіссях, на лісо-
вих просіках, різнотравних луках, у степах, 
на пустирищах, узбіччях доріг тощо. Протя-
гом року розвивається 1 генерація. Літ імаго 
триває з середини травня до червня, мете-
лики активні у сутінках та вночі, живляться 
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нектаром квітів. Гусінь розвивається з липня 
до серпня–вересня на онагрових та плаку-
нових (плакун верболистий, зніт, енотера). 
Лялечки зимують у ґрунті.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 34–39 мм. Статевий димор-
фізм невиразний. Метелик з товстим кремез-
ним тілом та порівняно невеликими крила-
ми. Зов нішній край крил хвилястий. Передні 
крила сірувато- або брунатно-зелені з ши-
роким затемненням біля краю та широкою 
темно-зеленою смугою посередині. Задні 
крила вохристо-жовті з брунатно-чорною 
облямівкою вздовж краю. Тіло сіро-зелене. 
Черевце з щіточкою на кінці з брунатно-
зелених видовжених лусочок.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Як компонент біоценозу пасивно охоро-
няється у заповідниках Степу та Лісостепу 
України, зокрема у Українському степовому 
та Луганському ПЗ. Доцільним є створення 
ентомологічних заказників у місцях постій-
ного перебування виду. Додаток ІІ Бернської 
конвенції.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Шелюжко, 1941; Freina, Witt, 1987; Будашкин, Ефе-
тов, 1989; Ефетов, Будашкин, 1990; Плющ, Ше-
шурак, 1997; Danner, Eitschberger, Surholt, 1998; 
Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; 
Кравченко, Кравченко, 2005; Канарський, 2006; 
Leraut, 2006; Macek et al., 2007; Котенко та ін., 2008. 
Особисті повідомлення Гонтаренка, Андрущен-
ка, Бідичака, Ботмана, Герасімова, Голобородька, 
Дем’яненка, Ковальчука, Муленка, Паламарчука, 
Романіва, Рутьяна, Троценка, Шешурак.

Автори: І.Г. Плющ, В.Ю. Раєвський
Фото: В.О. Корнєєв
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бражниК Південний 
молоЧайний
Hyles nicaea (De Prunner, 1798)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Бражники 
(Sphingidae). Один з 5 видів роду у фауні 
України, де представлений підвидом H. n. 
orientalis (Austaut, 1905).

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пн. Африка, Пд. Європа, Кавказ, Закавказзя, 
Мала та Передня Азія, Близький Схід, гірські 
райони Центральної Азії, Пд. Алтай, Афганіс-
тан, Китай, Пн.-Зх. Індія. В Україні зустріча-
ється в Криму.

Чисельність і причини її зміни 
На початку XX ст. був ширше розпровсюдже-
ний на Кримському п-ві: постійно існували 
чисельні популяції у багатьох локалітетах 
переважно зх. Криму. В останні роки у Криму 
знайдений в Зує та на Тарханкутському п-ві. 
На Тарханкуті зараз існує у вигляді досить 
стабільної та територіально поширеної ко-
лонії, значних коливань чисельності колонії 
не зареєстровано: від 1–2 до 5–6 особин за 
ніч обліків на світлопастку. Причини змен-
шення чисельності: не з’ясовані. Ймовірно, 
ці зміни викликані частково природними 
процесами (довгостроковим періодом від-
носної аридизації клімату). На сучасний стан 
виду у Криму негативно впливає господар-
ська діяльність на Тарханкутському п-ві, осо-
бливо природоруйнуюча. 

особливості біології та наукове значення
Мешкає у гірсько-ксерофітних та петрофітно-
степових біотопах. У Криму дає 1 повну та 1 
часткову генерацію на рік. Літ імаго у червні–
липні та серпні–вересні, активний увечері та 
переважно наприкінці ночі. Гусінь живиться 
листям молочаю жорсткого, молочаю скель-
ного та молочаю Сегієрового. Залялькуван-
ня у ґрунті, зимує лялечка. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 80–110 мм. За візерунком 
крил метелик дуже схожий на бражника мо-
лочайного (Hyles euphorbiae), але відрізня-
ється від нього значно більшими розмірами 
і тим, що навскісна зовнішня темна смуга на 
передніх крилах у молочайного бражника 

рівномірно розширюється від переднього 
до заднього краю крила, а у південного мо-
лочайного бражника вона вузька і тільки 
біля заднього краю крила різко розширю-
ється, утворюючи трикутник. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у Тарханкутському ландшаф-
тному заказнику у комплексі з іншими вида-
ми. Для збереження виду у Криму доцільно 
створити на цій території Тарханкутський 
ПЗ.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Грумм-Гржимайло, 1882; Плигинский, 1929; Ефе-
тов, Будашкин, 1990; Pittaway, 1993; Ефетов, 1999. 

Автори: Ю.І. Будашкін, К.О. Єфетов
Фото: К.О. Єфетов
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сатУрнія велиКа
Saturnia pyri ([Denis & Schiffermüller], 1775)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Сатурнії 
(Saturniidae). Один з 2 видів середземномор-
ського роду у фауні Європи та України. 

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пн.-Зх. Африка, Пд., частково Центральна та 
Сх. Європа, Мала Азія, Близький Схід, Кавказ 
та Закавказзя, Іран. В Україні зустрічається 
майже повсюдно, крім Карпат та Полісся. 

Чисельність і причини її зміни 
Незначна, лише на півдні у сприятливі роки 
локально звичайний. Причини зменшення 
чисельності: знищення природних біотопів 
(чагарників, рідколісся тощо), застосування 
пестицидів у лісах, парках та садах.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається у широколистяних (переваж-
но долинних та заплавних) лісах, у рідколіс-
сі, серед чагарникових пустирів, у парках та 
садах. Протягом року розвивається 1 гене-
рація. Літ імаго — у травні–червні, літають 
вночі. Часто прилітають на світло. Метелики 
не живляться. Гусінь живиться на плодових 
деревах, ясені, терені. Розвивається гусінь 
з кінця травня–червня до вересня. Заляль-
ковується у прикореневій частині кормової 
рослини у твердому грушоподібному корич-
невого кольору коконі. Зимує лялечка.
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морфологічні ознаки 
Найбільший метелик Європи. Розмах крил 
самця сягає 120 мм, самки — 150 мм. Ста-
тевий диморфізм невиразний. Крила буро-
сірі. На кожному крилі є по одному велико-
му очку. Очко чорне, облямоване охристо-
рудим та чорним кільцями. Крила з кількома 
хвилястими лініями. Зовнішній край крил з 
чітко відокремленою кремовою облямівкою. 
Тіло та прикоренева частина крил опушені. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Як елемент біоценозу пасивно охороня-
ється у багатьох заповідниках пд. України. 
Доцільний пошук популяцій виду та ство-
рення ентомологічних заказників у місцях 

високої концентрації виду з охороною 
природних лісових та чагарникових біото-
пів, забороною застосування пестицидів 
тощо.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомі окремі випадки розведення в лабора-
торних умовах.

Господарське та комерційне значення 
Гарні та великі метелики цього виду можуть 
використовуватися при виготовленні суве-
нірів.

основні джерела інформації. 
Шугуров, 1906; Ламперт, 1913; Шелюжко, 1941; 
Freina, Witt, 1987; Ефетов, Будашкин, 1990; Плющ, 
Шешурак, 1997; Канарський, 2006. Особисті по-
відомлення Безуглого, Ботмана, Волошина, Ге-
расімова, Голобородька, Жакова, Ковальчука, 
Муленка, Пак, Паламарчука, Пузанова, Рутьяна, 
Троценка, Шешурак.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: І.Ю. Костюк
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сатУрнія мала
Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Сатурнії 
(Saturniidae). Один з 3 (4) видів палеарк-
тичного роду, один з 2 (3) видів роду у фа-
уні України. Розглядається як «збірний» вид: 
нещодавно вид-двійник Eudia pavoniella 
(Scopoli, 1763) виявлений на зх. Україні, ста-
тус останнього поки що дискусійний.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Лісова, лісостепова та (частково) степова 
зони Євразії. В Україні спорадично зустріча-
ється майже повсюдно.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна. У деякі роки місцями (на Поділлі та 
у Нижньому Придніпров’ї) нерідкісний вид, 
але загалом зустрічаються лише поодинокі 
особини. Причини зменшення чисельності: 
знищення природних біотопів (чагарників, 
рідколісся тощо), зміна породної структури 
лісу, застосування пестицидів.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на лісових галявинах та узліс-
сях, у рідколіссях, серед чагарникових пус-
тищ, на степових ділянках з заростями те-
рену, шипшини тощо, на верхових болотах, 
іноді — у парках та садах. Протягом року 
розвивається 1 генерація. Літ імаго — з кін-
ця квітня до середини травня, самці активні 
з полудня до сутінок, іноді — вночі, самки 
малорухливі, яйця відкладають уночі (до 
200 шт.). Метелики не живляться. Гусінь жи-
виться на різноманітних деревах (дуб, граб, 
береза, липа, верба, горобина тощо), але від-
дає перевагу чагарникам (терен, глід, ожина, 

малина, шипшина, жостір) та чагарничкам 
(чорниця, верес тощо). Розвивається гусінь 
з кінця травня до середини липня. Залялько-
вується на прикореневій частині кормової 
рослини у твердому грушоподібному коко-
ні. Зимує лялечка, діапауза якої може трива-
ти до 3 років. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 50–76 мм. Статевий димор-
фізм виразний. Передні крила самця бурі, 
задні — яскраво-руді; загальний фон крил 
самки сірий. На кожному крилі є по одній 
великій очкуватій плямі, що утворена різ-
нобарвними концентричними кільцями з 
чорною облямівкою та центром і кілька по-
двійних хвилястих ліній; зовнішня облямівка 

крил світло-сіра всередині та темно-сіра зо-
вні. Тіло та прикоренева частина крил опу-
шені.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Як компонент біоценозу пасивно охороня-
ється у Чорноморському БЗ. Доцільно ство-
рити ентомологічні заказники у місцях вияв-
лення популяцій виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Є досвід тривалого лабораторного розве-
дення у Інституті зоології НАНУ.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає. 

основні джерела інформації.
Шелюжко, 1941; Дей, Раевский, 1984; Freina, Witt, 
1987; Ефетов, Будашкин, 1990; Хлус, Чередарик, 
Скільський, Череватов, 2002; Стадниченко та ін., 
2003; Канарський, 2006; Leraut, 2006; Macek et al., 
2007; особисті повідомлення Гонтаренка, Бідича-
ка, Геряка, Герасімова, Романіва, Рутьяна, Шешу-
рак.

Автори: І.Г. Плющ, В.Ю. Раєвський
Фото: К.Е. Довгайло
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сатУрнія середня
Eudia spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Сатурнії 
(Saturniidae). Один з 3 (4) видів палеарктич-
ного роду, один з 2 (3) видів у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд. та Пд.-Сх. Європа, пд.-сх. райони Сх.-
Європейської рівнини, Мала Азія, Кавказ, пн. 
Казахстан, Алтай. В Україні в минулому зу-
стрічався майже повсюдно, крім пн. районів. 
Сучасний стан популяцій виду не відомий. Ві-
рогідно, вид вже зник на більшій частині тери-
торії України.

Чисельність і причини її зміни
Даних немає. Дуже рідко зустрічалися пооди-
нокі особини, у останні роки на Україні взагалі 
не фіксувався. Причини зменшення чисель-
ності невідомі. Ймовірно, це знищення при-
родних біотопів (чагарників, рідколісся тощо), 
застосування пестицидів.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на лісових галявинах та узліс-
сях, у рідколіссях, серед чагарникових пусти-
рищ, на степових ділянках та на схилах ярів 
з заростями терену. Протягом року розвива-
ється 1 генерація. Літ імаго — з кінця квітня 
до середини травня, самці активні з полудня 
до сутінок, іноді — вночі, самки малорухливі, 
яйця відкладають уночі (до 200 шт.). Метелики 
не живляться. Гусінь живиться на чагарниках 
(крушина, жостер, шипшина тощо) і деяких 
деревах (в’яз, верба), але віддають перевагу 
терену. Розвивається гусінь з кінця травня до 

177

початку липня. Заляльковується на прикоре-
невій частині кормової рослини у твердому 
грушоподібному коконі. Зимує лялечка.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 70–90 мм. Статевий димор-
фізм невиразний. Крила буро-сірі. На кож-
ному крилі є по одному великому очку. Очко 
чорне з білою стрічкою, облямоване охристо-
жовтим кільцем. Крила з кількома хвилястими 
лініями. Тіло та прикоренева частина крил 
опушені. Від близького виду Eudia pavonia 
відрізняється сірим фоном крил самця, міс-
цезнаходженням зубчатої стрічки на передніх 
крилах та більшим розміром крил. Внутрішня 
перев’язка на передніх крилах майже пряма 
(у Сатурнії малої — з перегином).

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювались. Доцільним є пошук попу-
ляцій виду та створення ентомологічних за-
казників у місцях виявлення популяцій виду з 
охороною природних чагарникових біотопів, 
забороною випалювання трав, застосування 
пестицидів тощо.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомі окремі випадки розведення в лабора-
торних умовах.

Господарське та комерційне значення 
В Україні немає. 

основні джерела інформації. 
Храневич, Богацький, 1924; Клеопов, 1926; Біло-
зор, 1931; Шелюжко, 1941; Freina, Witt, 1987; Ефе-
тов, Будашкин, 1990; Хлус, Чередарик, Скільський, 
Череватов, 2002; Leraut, 2006; Macek et al., 2007. 
Особисті повідомлення Геряка, Голобородька, 
Ковальчука, Мартинова, Романіва.

Автори: І.Г. Плющ, В.Ю. Раєвський
Фото: І.Ю. Костюк
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сатУрнія рУда
Aglia tau (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Сатурнії 
(Saturniidae). Один з 2 видів палеарктичного 
роду у фауні Європи та України. 

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Лісова та лісостепові зони Євразії. В Україні 
зустрічається майже повсюдно, крім степо-
вих районів та Полісся.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна, у деяких областях (Закарпатська, 
Чернівецька, Черкаська) у сприятливі роки 
локально звичайний. Причини зменшення 
чисельності: скорочення площ букових та 
грабових лісів, обробка їх пестицидами.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається у мішаних (переважно грабо-
вих та букових) лісах. Протягом року розви-
вається 1 генерація. Літ імаго — з середини 
квітня до кінця травня. Самці активні удень, 

іноді ввечері. Самки малорухливі, вдень хо-
ваються на стовбурах дерев і серед листя, 
яйця відкладають вночі, іноді прилітають на 
світло. Метелики не живляться. Гусінь жи-
виться листям бука і граба, іноді — дуба, бе-
рези, вільхи, липи, ліщини, ясеня; розвива-
ється гусінь з травня до липня. Залялькову-
ється у лісовій підстилці. Зимують лялечки.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 55–64 мм. Статевий димор-
фізм виразний. Основне забарвлення крил 
у самців рудувато-буре, у самок — блідо-
вохристо-жовте. На кожному крилі є по од-
ному великому фіолетовому очку з чорною 
облямівкою та світлим малюнком у центрі, 
подібним до грецької букви «тау».

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Як елемент біоценозу пасивно охороняєть-
ся у заповідниках зх. та центральної України. 
Необхідне збереження лісів (в першу чергу 
букових) та обмеження обробки їх пестици-
дами. Доцільний пошук популяцій виду та 
створення ентомологічних заказників у міс-
цях високої концентрації виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомі окремі випадки розведення в лабора-
торних умовах.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Шелюжко, 1941; Ляшенко, 1987; Плющ, Шешурак, 
1997; Різун, Коновалова, Яницький, 2000; Хлус, 
Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Берест 
та ін., 2006; Геряк, Канарський, 2006; Канарський, 
2006; Macek et al., 2007; Котенко та ін., 2008. Осо-
бисті повідомлення Бідичака, Герасімова, Гонта-
ренка, Ковальчука, Паламарчука, Романіва, Рутья-
на, Троценка, Шешурак.

Автори: І.Г. Плющ, В.Ю. Раєвський
Фото: І.Ю. Костюк
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шовКоПряд 
КУльбабовий
Lemonia taraxaci ([Denis & Schiffermüller], 
1775)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокри-
лі (Lepidoptera), родина —  Шовкопряди-
лемоніїди (Жовті шовкопряди) (Lemoniidae). 
Один з 10 видів палеарктичного роду; один 
з 3 видів роду у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Центральна, частково Сх. та Пд. Європа, пд. 
частина Зх. Сибіру та пн. Казахстан. В Україні 
зустрічається спорадично у зоні мішаних лі-
сів та у Лісостепу. Локальний.

Чисельність і причини її зміни
Незначна (поодинокі особини), у деяких 
місцевостях (околиці Харкова) у сприятливі 
роки локально нерідкий. Причини змен-
шення чисельності: не з’ясовані. Можливо, 
деградація природної лугової рослинності, 
випалювання трав, надмірний випас худоби, 
хімічні обробки місцевості тощо. 
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особливості біології та наукове значення 
Зустрічається на узліссях та галявинах ши-
роколистяних та мішаних лісів, на схилах 
ярів та балок, на луках та у рідколіссях, іно-
ді у садах та парках. Протягом року розви-
вається 1 генерація. Літ імаго відбувається 
у серпні–жовтні. Метелики активні удень за 
сонячної погоди, іноді увечері та вночі. Сам-
ки відкладають яйця купками біля кормових 
рослин. Гусінь живиться листям кульбаби та 
нечуйвітра, розвивається у травні–червні. 
Заляльковується у верхньому шарі ґрунту в 
овальних комірках.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 35–55 мм. Статевий димор-
фізм невиразний. Забарвлення крил одно-

манітне вохристо-жовте, у самок — світло-
жовте. На передньому крилі є невелика чор-
на пляма. Тіло дуже пухнасте. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не розроблені. Доцільний пошук популяцій 
виду та створення ентомологічних заказни-
ків у місцях розповсюдження виду з регла-
ментацією викошування трав, випасу худоби 
та повною забороною випалювання трав.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Romaniszyn, Schille, 1929; Шелюжко, 1941; Freina, 
Witt, 1987; Різун, Коновалова, Яницький, 2000; 
Стадниченко та ін., 2003; Геряк, Канарський, 2006; 
Канарський, 2006; Leraut, 2006; Macek et al., 2007. 
Особисті повідомлення Шешурак.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: І.Ю. Костюк
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шовКоПряд 
балліона
Lemonia ballioni (Christoph, 1888)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокри-
лі (Lepidoptera), родина —  Шовкопряди-
лемоніїди (Жовті шовкопряди) (Lemoniidae). 
Один з 10 видів палеарктичного роду; один 
з 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Мала Азія, чорноморське узбережжя Кавка-
зу, Закавказзя. В Україні — Крим.

Чисельність і причини її зміни 
Моніторингові багаторічні спостереження 
налагоджені у пд.-сх. Криму: вид має значні 
(до двох порядків) коливання чисельності 
з періодом 3–5 років. Пікові значення чи-
сельності досягають 3–4 десятків особин в 
одиницю обліку (одна ніч реєстрації на світ-
лопастку). У рокі депресій чисельність до-
сягає 1–2 облікованих екземплярів за весь 
строк існування імаго при щорічних обліках 
на світлопастку. Причини зменшення чи-
сельності: не з’ясовані, не виключено, що на 
коливання чисельності впливає скорочення 
місць перебування та погіршення їх стану, 
пов’язане з господарською діяльністю.

особливості біології та наукове значення 
Достатньо екологічно пластичний вид, засе-
ляє широкий діапазон галофітно-степових, 
справжньо-степових та лучно-степових біо-
топів від практично нульових висотних по-
значок до яйл включно. При цьому досить 

вимогливий до режиму зволоження у літній 
період: запобігає постійного мешкання у за-
надто аридних регіонах. Дає одну генерацію 
на рік. Літ імаго на яйлах та значних висотах 
триває з середини серпня до кінця вересня, 
а на рівнині — з другої декади вересня до 
середини жовтня. Метелик активний пере-
важно наприкінці ночі, в дорослому стані 
не живиться. Самка відкладає до 68 яєць 
купкою на ґрунті. Зимує яйце. Навесні вихід 
гусені — з третьої декади квітня (на яйлах 
майже на місяць пізніше), вона розвиваєть-
ся дуже швидко, іноді за 11–14 днів. Кормові 
рослини: кульбаба, зміячка м’яка, козельці. 
Заляльковується без кокона на поверхні 
ґрунту. Лялечка має дво-, чотиримісячну літ-
ню естивацію. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 40–46 мм. Передні і задні 
крила приблизно однакового кольору — 
буровато-жовті (інтенсивність забарвлення 
може сильно варіювати), дискальна пляма 
переднього крила коричнева. Від шовко-
пряда кульбабового відрізняється наявніс-
тю добре вираженої поперечної коричневої 
підкраєвої смуги на передніх крилах.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у Казантипському, Опуксько-
му, Карадазькому та Ялтинському гірсько-
лісовому ПЗ як компонент біоценозу. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Плигинский, 1929; Rougeot, 1971; Ефетов, Будаш-
кин, 1990; Ефетов, 1999. Особисті повідомлення 
Пузанова, Савчука, Шнейдера.

Автори: К.О. Єфетов, Ю.І. Будашкін
Фото: К.О. Єфетов
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ендроміс березовий
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокри-
лі (Lepidoptera), родина —  Шовкопряди-
лемоніїди (Жовті шовкопряди) (Lemoniidae). 
Представник монотипового палеарктично-
го роду.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Лісова, частково лісостепова зони Євразії, 
Кавказ та Закавказзя (Вірменія). В Україні 
— зона мішаних лісів, частково лісостепова 
зона. Локальний.

Чисельність і причини її зміни
Незначна (поодинокі особини), у деяких 
місцевостях у сприятливі роки локально не-
рідкий. Причини зменшення чисельності: не 
з’ясовані, можливо, хімічна обробка лісів.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається у мішаних лісах, особливо у 
молодих березняках. Протягом року розви-
вається 1 генерація. Літ імаго відбувається з 
кінця березня до початку травня. Метелики 
активні удень за сонячної погоди, іноді уве-
чері та вночі. Самки відкладають яйця увече-
рі та вночі. Гусінь живиться листям берези, 
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іноді — граба, ліщини, липи та інших дерев; 
розвивається у травні–серпні, зимує у коко-
нах серед лісового опаду, у яких навесні і за-
ляльковується.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 45–75 мм. Статевий ди-
морфізм виразний. Переднє крило світло-
коричневе з білуватим напиленням, біля 
його вершини є 3 чіткі білі плями. Середня 
частина перед ніх крил відокремлена чорну-
ватими ламаними лініями, у проміжку котрих 
є вуглувата чорна пляма. Задні крила у сам-
ця охристо-коричневі (у самиці — сірувато-
руді) з ламаною смугою та білими плямами 
вздовж зов нішнього краю крила. Тіло дуже 
пухнасте. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не розроблені. Як компонент біоценозу па-
сивно охороняється у деяких ПЗ, зокрема, 
Поліському. Доцільний пошук популяцій 
виду та створення ентомологічних заказни-
ків у місцях розповсюдження виду з певною 
регламентацією лісогосподарської діяль-
ності.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Romaniszyn, Schille, 1929; Шелюжко, 1941; Редкие 
и исчезающие растения и животные Украины, 
1988; Плющ, Шешурак, 1997; Різун, Коновалова, 
Яницький, 2000; Хлус, Чередарик, Скільський, 
Череватов, 2002; Стадниченко та ін., 2003; Геряк, 
Канарський, 2006; Канарський, 2006; Macek et al., 
2007; особисті повідомлення Бідичака, Герасимо-
ва, Ковальчука, Романіва, Шешурак. 

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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стріЧКарКа велиКа 
Червона
Catocala dilecta (Hübner, 1808)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один з 240 видів роду, один з 18 видів фауни 
України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Поширений у Пд. Європі, локально у Цен-
тральній та Сх. Європі (Зх.-Кавказький ре-
гіон), Малій Азії, Пн. Африці, в Україні — 
Крим.

Чисельність і причини її зміни
Незначна, метеликів не спостерігали з 1993 р. 
Причини низької чисельності: вірогідно, за-
стосування пестицидів для знищення шкід-
ників лісу.

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Зимують яйця. Гусінь 
живиться листям дуба з квітня до початку 
липня, розвивається в середньому 23 доби. 
Літ метеликів — з кінця червня до вересня.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 62–92 мм. Забарвлення 
основного фону передніх крил варіює від 
сірувато-коричневого до майже корич-
невого з чорними поперечними смугами 
і бурувато-сірою оторочкою. Задні крила 
малиново-червоні з вузькою чорною вну-
трішньою медіальною смугою та чорним 
зовнішнім краєм; торочка в чорних і білих 
плямах.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у ПЗ Криму як компонент біо-
ценозу. Рекомендується збереження при-
родних дібров та насаджень дуба; слід забо-
ронити хімічну обробку лісів та парків.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації.
Ключко,1978, 2006; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; 
Goater, Ronkay, Fibiger, 2003. 

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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стріЧКарКа 
диз’юнКтивна
Catocala disjuncta (Geyer, 1828)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один з 240 видів роду, один з 18 видів роду 
у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд.-Сх. Європа (Балканський п-в, о. Корфу у 
Середземному морі, Закавказзя, Мала Азія). 
В Україні — пд. берег Криму.

Чисельність і причини її зміни
Дуже низька. В 1985 р. у Карадазькому ПЗ за-
повіднику відмічали велику кількість мете-
ликів, потім протягом 20 років — 1 особина 
на 3–4 роки спостережень. Причини змен-
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шення чисельності: вірогідно, застосування 
пестицидів для знищення шкідників лісу та 
зменшення площ дібров. 

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Літ імаго — з кінця 
червня до середини серпня. Гусінь живиться 
листям дуба. Преімагінальні стадії не описа-
ні.

морфологічні ознаки
Розмах крил — 39–46 мм. Основний фон пе-
редніх крил сірувато-коричневий з чорними 
поперечними смугами. Задні крила жовті з 
чорним зовнішнім краєм та внутрішньою 
медіальною смугою, біля вершини крила ма-
ленька жовта пляма. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у ПЗ пд. берега Криму (зокре-
ма, у Карадазькому) як компонент біоценозу. 
Доцільно зберегти природні діброви та на-
садження дуба; слід заборонити хімічну об-
робку. Слід вивчити екологічні особливості 
преімагінальних стадій.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення . 
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Ключко, 1978, 2006; Будашкин, Ключко, 1987; 
Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Goater, Ronkay, 
Fibiger, 2003. 

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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стріЧКарКа  
Червоно-жовта
Catocala diversa (Geyer, 1828)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один з 240 видів роду, один з 18 видів фауни 
України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний. 

ареал виду та його поширення в Україні 
Вид поширений у Пд. Європі, локально в 
Центральній Європі (Карпати, Балкани), Ма-
лій Азії, в Україні — пд. берег Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі метелики). За 3–4 роки 
відмічають 1 особину. Причини зменшення 
чисельності: вірогідно, застосування пести-
цидів для знищення шкідників лісу.

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Зимують яйця. Гусінь 
живиться листям дуба (переважно на моло-
дих деревах) з квітня до червня. Літ імаго 
відбувається з червня до початку вересня.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 34–49 мм. Основний фон 
передніх крил коричнювато-сірий з чорни-
ми поперечними смугами та білувато-сірою 
оторочкою. Задні крила червонувато-жовті 
або оранжеві з чорними внутрішньою меді-
альною смугою і зовнішнім краєм. Поблизу 
вершинного кута маленька жовта пляма, 
оторочка біля неї жовто-біла, решта отороч-
ки сіра.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у комплексі з іншими видами 
у ПЗ пд. берега Криму. Слід заборонити хі-
мічну обробку лісів та парків.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ключко, 1978, 2006; Ключко, Плющ, Шешурак, 
2001; Goater, Ronkay, Fibiger, 2003. 

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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стріЧКарКа 
блаКитна
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один з 240 видів роду; один з 18 видів роду 
у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Вид поширений повсюдно в Палеарктиці та 
в Україні.

Чисельність і причини її зміни
Незначна (поодинокі особини). Була числен-
ною (до 12 особин за 1 ніч лову) в околицях 
Севастополя. Причини зменшення чисель-
ності: застосування пестицидів для знищення 
шкідників лісу та садово-паркових культур.
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особливості біології та наукове значення 
Дає одну генерацію на рік. Літ імаго — з лип-
ня до жовтня. Активний у сутінках та вночі. 
Відкладає у тріщини кори дерев по 1 або 
кілька яєць (всього до 900). Навесні з них 
виходить гусінь, яка розвивається до 48 діб 
(з травня до липня). Живиться листям топо-
лі, осики, верби, ясена, дуба, берези, клена, 
вільхи та ін. Заляльковується у липні між 
листками дерев у нещільному коконі.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 78–108 мм. Основний фон 
передніх крил сірий з блакитним відтінком. 
Поперечні смуги хвилясті, чорнувато-бурі; 
торочка сіра. Задні крила чорні з широкою 
блакитною смугою та білою торочкою. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювалися. Доцільно охороняти ме-
телика у комплексі з іншими видами у запо-
відниках. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ключко, 1978, 2006; Ключко, Плющ, Шешурак, 
2001; Goater, Ronkay, Fibiger, 2003.

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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стріЧКарКа 
орденсьКа 
малинова
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один з 240 видів роду, один з 18 видів фауни 
України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Вид поширений у Європі (на пн. до Поляр-
ного кола), в Малій Азії та Пн. Африці, на всій 
території України.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна. Була численною 10–15.07.1996 р. 
у Кремінському лісництві біля оз. Линеве, та-
кож у 2002–2003 рр.; масово — 9–15.07.2002 
р. у Луганському заповіднику; звичайний в 
Карпатах (гірські райони Івано-Франківської 
та Чернівецької обл.). Причини зменшення 
чисельності: застосування пестицидів для 
знищення шкідників лісу.

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Зимують яйця. Гусінь 
відроджується в кінці квітня, живе поодинці, 

живиться листям дуба кам’яного та дуба зви-
чайного, каштана їстівного. Розвиток гусені 
триває приблизно 24 доби. Заляльковується 
у білих нещільних шовковистих коконах між 
листям або на стовбурах (у тріщинах кори) 
дерев у червні — липні. Літ імаго — з третьої 
декади червня до вересня. Метелики активні 
вдень близько 10–17 години, рідше зустріча-
ються присмерком та вночі. Живляться соком, 
що витікає з пошкоджених стовбурів дерев.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 56–78 мм. Основний фон 
передніх крил бурувато-сірий з чорними по-
перечними смугами і плямистою торочкою. 
Задні крила малиново-червоні з чорною 
внутрішньою медіальною смугою і плямис-

тою торочкою з сірими та білуватими про-
міжками (як на передніх крилах).

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювалися. Доцільно обмежити хі-
мічну обробку дібров та парків, зберегти 
природні ліси.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ключко,1978, 2006; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; 
Goater, Ronkay, Fibiger, 2003.

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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КаПтУрниця Пишна
Cucullia magnifica (Freyer, 1840)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один з 225 видів роду; один з 32 видів роду 
у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.
 
ареал виду та його поширення в Україні 
Сх. частина Палеарктики — від Поволжя 
(Сарепта) до Якутії, ареал охоплює степи та 
схили гір Кавказу, Пд. Уралу, Центральної 
Азії (Копет-Даг, Тянь-Шань) та Сибіру (Тарба-
гатай, Джугджур), відоме місцезнаходження 
в Центральній Європі (Австрія). В Україні 
зустрічається дуже рідко та локально в сте-
повій та на півдні лісостепової зони на Ліво-
бережжі, в двох пунктах Правобережжя (смт.
Солоне Дніпропетровської обл., м. Одеса) та 
на о-ві Бирючий. 
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Чисельність і причини її зміни 
Зустрічається дуже рідко. Причини змен-
шення чисельності: розорювання степів та 
лук.

особливості біології та наукове значення 
Ксерофільний вид. Дає одну генерацію на 
рік. Метелики літають з кінця липня до по-
чатку вересня, активні присмерком та вночі. 
Гусінь розвивається на різних видах полину.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 36–44 мм. Основний фон пе-
редніх крил сріблясто-білий з жовтуватим 
та рожевим вилиском, дві ламані поперечні 
смуги жовто-бурі з чорними лініями. Задні 
крила та торочка на обох парах крил біла.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювалися. Потрібно вивчити еко-
логічні особливості виду, взяти під охорону 
від розорювання та надмірного випасу сухі 
луки та цілинні ділянки степу зі сприятливи-
ми умовами для перебування виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ronkay, Ronkay, 1994; Ключко, Плющ, Шешурак, 
2001; Ключко, 2006.

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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КаПтУрниця 
блисКУЧа
Cucullia splendida (Stoll, 1782)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один з 225 видів роду; один з 32 видів роду 
у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Вид поширений локально в Центральній 
та Сх. Європі (Румунія, Угорщина, пн. сх. єв-
ропейської частини Росії), від Уралу до Сх. 
Сибіру, Далекого Сходу, Монголії, гірських 
систем Гімалаїв та Каракоруму; локально 
в степах Лівобережної України (Дніпропе-
тровська, Луганська та Херсонська обл.і).

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі метелики). Причини 
зменшення чисельності: розорювання ці-
линних ділянок степу.

особливості біології та наукове значення 
Ксерофільний вид. Дає 1 генерацію на рік. 
Метелики літають з середини липня до серп-
ня, активні присмерком та вночі. Гусінь жи-
виться на різних видах полину.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 31–40 мм. Основний фон 
передніх крил синьо-зелений з металічним 
відблиском, малюнок відсутній, передній 
край білий, задній край жовтуватий, ото-
рочка сніжно-біла. Задні крила сіруваті, при 
основі світліші.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювалися. Можливо, вид охороня-

ється у складі ентомокомплексів у Луган-
ському ПЗ та в БЗ «Асканія-Нова». Слід ви-
вчити екологічні особливості виду, зберегти 
цілинні ділянки степу. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ronkay, Ronkay, 1994; Ключко, Плющ, Шешурак, 
2001; Ключко, 2006.

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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КаПтУрниця 
срібляста
Cucullia argentina (Fabricius, 1787)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один з 225 видів роду; один з 32 видів роду 
у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Вид поширений локально у Центральній та 
Сх. Європі, Кавказі, Малій, Передній та Цен-
тральній Азії, на сх. до Монголії, Афганістану 
та Пакистану. В Україні відмічений в Одесь-
кій, Херсонській, Донецькій, Луганській, 
Сумській обл., м. Харкові та у Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зменшення чисельності: розорювання ці-
линних ділянок степу.
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особливості біології та наукове значення 
Ксерофільний вид. Дає 1 генерацію на рік. 
Літ імаго триває з кінця травня (окремі осо-
бини літають з кінця квітня) до третьої дека-
ди серпня. Гусінь живиться цілодобово на 
квітках різних видів полину, дорослу гусінь 
знаходили в липні та вересні — жовтні. Засе-
ляє степові та напівпустельні ділянки, остеп-
нені схили гір.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 28–36 мм. Передні крила 
білувато-вохристі, від основи до комірки 
крила розвинена довга срібляста пляма, 
простір від неї до вершини крила білуватий 
без металічного блиску. Задні крила білі, на-
півпрозорі. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у складі ентомокоплексів Лу-
ганського ПЗ (відділення «Стрільцівський 
степ» та «Провальський степ»), у БЗ «Асканія   
Нова». Слід припинити розорювання цілин-
них ділянок степу.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ronkay, Ronkay,1994; Ключко, Плющ, Шешурак, 
2001; Ключко, 2006; 

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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КаПтУрниця срібна
Cucullia argentеa (Hufnagel, 1766)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один з 225 видів роду; один з 32 видів роду 
у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Європа та палеарктична Азія крім пн.: Кав-
каз, Пд. Урал, Сибір, Середня та Центральна 
Азія, Далекий Схід, Монголія, Манчжурія, 
Корея та Японія. В Україні поширений на По-
ліссі, у Лісостепу та Степу. 

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини змен-
шення чисельності: розорювання степів і лук.

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Літ імаго спостерігаєть-
ся з кінця травня до серпня. Гусінь розвива-
ється на різних видах полину, дорослу гусінь 
можна знайти у вересні–жовтні. Заселяє ці-
линні ділянки степу, сухі луки, галявини, узліс-
ся, на пн. та заході ареалу — піщані арени.

морфологічні ознаки 
Розмах крил 31–41 мм. Передні крила зелені 
зі сріблястими загостреними плямами біля 
основи, в серединному полі та біля верши-
ни крила. Кругла та ниркоподібна плями 
сріблясті всередині, через них проходить 
чорно-зелений штрих. Задні крила білі, біля 
зовнішнього краю оливково-бурі. Торочка 
на обох парах крил біла.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювалися. Необхідно зберегти ці-
линні ділянки степу та сухі луки.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ronkay, Ronkay, 1994; Ключко, Плющ, Шешурак, 
2001; Ключко, 2006. 

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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совКа Гайварда 
Divaena haywardi (Tams, 1926)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Єдиний вид роду.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Східносередземноморський реліктовий вид, 
поширений на Балканському п-ові (Греція, 
пд. Болгарії), о. Кіпр та в Туреччині. В Україні 
зустрічається в Кримських горах.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна, в 2007–2008 рр. на луках г. Ай-
Петрі спостерігали до 100–120 метеликів за 
сезон. Причини зменшення чисельності: не 
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з’ясовані, найвірогідніше, деградація біото-
пів.

особливості біології та наукове значення 
Дає одну генерацію на рік. Літ імаго спосте-
рігається з червня до початку вересня (пере-
важно в липні–серпні) на висоті 600–1500 м 
н. р. м. Самка відкладає близько 80–90 яєць, 
ембріональний розвиток триває близько 17 
діб. Гусінь живиться на трав’янистих росли-
нах, зокрема на кульбабі, латуку, подорож-
нику. Заселяє переважно гірські схили. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 30–37 мм. Основний фон 
передніх крил від червонувато-жовтого до 
коричневого, кругла та ниркоподібна плями 

великі, облямовані темно-коричневим. За-
дні крила жовті з чорними штрихами вздовж 
жилок та чорним зовнішнім краєм, оторочка 
жовта.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювалися. Треба взяти під охорону 
місця перебування виду, зберегти природну 
рослинність на гірських схилах.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Кожанчиков,1937; Fibiger, 1993; Ключко, Плющ, 
Шешурак, 2001; Ключко, 2006.

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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совКа розКIшна 
Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Єдиний вид роду.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний. 

ареал виду та його поширення в Україні 
Європа та палеарктична Азія крім пн., до-
сягає Монголії та Тибету. В Україні зустріча-
ється локально на Поліссі, у Лісостепу, Степу 
та Криму (Київська, Житомирська, Чернігів-
ська, Сумська, Черкаська, Луганська, Харків-
ська обл., Крим).

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Була звичай-
ним видом у Дніпровсько-Орільському за-
повіднику в кінці серпня 1996–1998 рр. При-
чини зменшення чисельності: осушування 

боліт та інші меліоративні роботи, деграда-
ція біотопів.

особливості біології та наукове значення 
Дає одну генерацію на рік. Літ імаго — у 
серпні–вересні. Зимують яйця. Гусінь жи-
виться з червня до серпня на корінні та 
дерні злаків: щучників, куничників, біловуса, 
мітлиці, пахучої трави тощо. Заляльковуєть-
ся у ґрунті в кінці липня — серпні. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил 36-49 мм. Основний фон пере-
дніх крил жовто-бурий з двома великими зе-
леними плямами, зовнішній край передніх 
крил дуже зубчастий. Задні крила бурі з ледь 
помітним зубчастим зовнішнім краєм. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювалися. Можливо, вид охороня-
ється у складі ентомокомплексів Поліського, 
Канівського та Луганського ПЗ. Треба взяти 
під охорону місця його перебування — при-
родні вологі ліси, зберегти природну рос-
линність.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації.
Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Zilli, Ronkay, Fibiger, 
2005; Ключко, 2006. 

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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евхальція 
різнобарвна
Euchalcia variabilis 
(Piller & Mitterpacher, 1783)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один із 42 видів палеартичного роду, по-
ліморфний; у фауні України представлений 
типовим підвидом.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Європа та палеарктична Азія крім пн., на сх. 
до Магаданської обл. та Монголії. В Україні 
— в Карпатах (біля м. Сколе Львівської обл., 
Яремчанський та Верховинський р-ни Івано-
Франківської обл.), на Донецькому кряжі (с. 
Провалля Свердловського р-ну Луганської 
обл.), у Гірському Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна, трапляється дуже рідко в горах 
на субальпійських та альпійських луках та 
галявинах на висоті 1200–2000 м н. р. м. та 
у степу. Причини зменшення чисельності: 
надмірний випас худоби, застосування пес-
тицидів, наявність паразитичних комах.

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Літ імаго триває з 
червня до середини серпня. Активний у 
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сутінках та вночі, живиться нектаром кві-
ток смілки та будяків. Гусінь живе спочатку 
групами серед обплетених шовковинкою 
листків кормових рослин, після зимівлі — 
поодинці. Живиться переважно верхівкови-
ми листками жовтецевих (аконіт, дельфіній, 
рутвиця орликолиста, сокирки Аякса). За-
ляльковується в кінці травня в білому шов-
ковистому коконі на кормових рослинах. 
Розвиток лялечки триває 14–15 діб.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 28–45 мм. Основний фон 
передніх крил зеленувато-оливковий. Кру-
гла та V-подібна додаткова плями обведе-
ні блискучо-білою лінією, ниркоподібна 
пляма обведена частково білою, частко-

во бурувато-рожевою лінією. Задні крила 
світло-сірі з жовтим відтінком, з темнішими 
жилками та зовнішнім краєм.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювалися. Треба зберегти ділянки 
альпійських та субальпійських лук, обмежи-
ти випасання худоби, викошування трави, 
застосування пестицидів у місцях перебу-
вання виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації.
Ключко, 1978, 2006; Goater, Ronkay, Fibiger, 2003. 

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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совКа трейЧКе
Periphanes treitschkei (Frivaldsky, 1835)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один з 3 видів роду, один з 2 видів роду у 
фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Балканський п-ів та Кавказ, Мала та Пере-
дня Азія (Туреччина, Сирія, Іран, Ізраїль, Вір-
менія). В Україні зустрічається в Кримських 
горах.

Чисельність і причини її зміни
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зменшення чисельності: надмірне випасан-

ня худоби на гірських луках, велике рекреа-
ційне навантаження.

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Метелики літають 
у червні, гусінь живиться на мелісі. Зустрі-
чається у трав’янистих ценозах на гірських 
схилах та яйлах до висоти 800 м н. р. м.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 26–32 мм. Основний фон пе-
редніх крил рожево-жовтий з рожевими по-
перечними серединною та підкраєвою сму-
гами та лініями. Задні крила рожево-жовті 
з темнішими жилками та зовнішнім краєм. 
Торочка на обох парах крил плямиста з ро-
жевими та жовтими проміжками.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювалися. Необхідно вивчити еко-
логічні особливості виду, зберегти ділянки 
гірських лук, обмежити випасання худоби, 
викошування трави, застосування пестици-
дів у місцях перебування виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Будашкин, Ключко, 1987; Ключко, Плющ, Шешу-
рак, 2001; Ключко, 2006.

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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совКа соКирКова
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі 
(Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). 
Один з 3 видів роду, один з 2 видів роду у 
фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Середземноморський вид, поширений в Єв-
ропі крім пн., на Кавказі та пд. Уралу і При-
уралля, в Малій, Передній та Центральній 
Азії, Пн. Африці. В Україні зустрічається май-
же всюди.

Чисельність і причини її зміни
Незначна. Влітку 2004 р. спостерігали масо-
во (до 30–40 метеликів за добу) у степових 
районах Криму. Причини зменшення чи-
сельності: розорювання степів, лук, застосу-
вання пестицидів у садах та парках, надмір-
не випасання худоби на луках.
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особливості біології та наукове значення 
У степових районах дає 2 покоління на рік. 
Метелики 1 генерації літають з кінця квітня 
до червня, другої — у липні–вересні. Гусінь 
живиться квітками та плодами сокирок і ако-
нітів. Зимує лялечка у ґрунті. Зустрічається 
на луках, остепнених схилах пагорбів та гір, 
в парках, садах тощо.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 24–36 мм. Основний фон 
передніх крил являє суміш світлого і темно-
фіалково-рожевого відтінків, поперечні сму-
ги фіалково-червоні. Задні крила білуваті з 
темними жилками та бурувато-сірою попе-
речною смугою біля зовнішнього краю, то-
рочка світла. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не здійснювалися. Треба зберегти степові і 
лучні ділянки, обмежити випасання худоби, 
викошування трави, заборонити застосуван-
ня пестицидів у місцях перебування виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Ключко, 2006. 

Автор: З.Ф. Ключко
Фото: І.Ю. Костюк
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КрасиК веселий 
Zygaena laeta (Hübner, 1790)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Пістрянки 
(Zygaenidae). Один з 101 видів роду; один з 
18 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд. райони Центральної та Сх. Європи, Пн. 
Кавказ, Мала Азія та Близький Схід. В Україні 
останніми роками знайдений у Криму, Запо-
різькій, Дніпропетровській, Донецькій, Лу-
ганській, Харківській, Полтавській, Черкась-
кій, Київській, Житомирській, Чернігівській, 
Вінницькій та Одеській обл. До 1940 р. вид 
спостерігався також у Миколаївській, Черні-
вецькій та Івано-Франківській обл.

Чисельність і причини її зміни
Низька, з невеликими коливаннями в окре-
мі роки. В більшості біотопів зустрічаються 
поодинокі особини. Причини зменшення 
чисельності: ураження гусені природними 
паразитами Cotesia zygaenarum (Marshall) та 
скорочення місць перебування через госпо-
дарську діяльність. 

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Метелики денні, літ 
— у липні–серпні. У кладці 10–35 яєць, яйце 
розвивається 6–12 днів. Гусінь живиться 

листям миколайчиків (Eryngium campestre 
L.), заляльковується в кінці червня — липні у 
веретеноподібному жовтувато-сірому «пер-
гаментному» коконі. Фаза лялечки триває 
12–17 днів, зимує гусінь. Місця перебування 
— ділянки цілинного степу, яри, низькогір-
ські трав’янисті схили. Наукове значення: 
може бути використаний у якості індикатор-
ного виду для екологічних досліджень.

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 25–32 мм. Патагії та тегули чер-
воні. Переднє крило чорне з червоними пля-
мами, що злилися; плями без жовтувато-білого 
обрамлення. Заднє крило червоне з чорним 
зовнішнім краєм. Черевце чорне із широким 
червоним паском (на 4–5 сегментах).

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у Канівському, Дніпровсько-
Орельському, Карадазькому та деяких інших 
ПЗ. Треба зберігати ділянки цілинного степу, 
заборонити випасання худоби та викошу-
вання трав у місцях, де виявлено особини 
виду. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
К.О. Єфетов проводив розмноження виду 
у неволі з наступним випусканням особин 
у біотопі. Це дозволяє захистити гусінь від 
природних паразитів.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Шелюжко,1941; Naumann, Feist, Richter, Weber, 
1984; Ефетов, 1989, 1990, 1991, 1996, 2005; Ефетов, 
Будашкин,1990; Efetov, 2004. Особисті повідом-
лення Корнєєва, Москаленка, Костюка, Жакова, 
Халаїма, Ручка.

Автори: К.О. Єфетов, І.Г. Плющ 
Фото: К.О. Єфетов
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ПістрянКа 
ПонтійсьКа
Zygaena sedi (Fabricius, 1787)
таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Пістрянки 
(Zygaenidae). Один з 101 видів роду; один з 
18 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Балкани, Пд.-Сх. Європа, Мала Азія. В Україні 
— у сх. частині пд. берега Криму.

Чисельність і причини її зміни
За даними 26-річних моніторингових дослі-
джень у Карадазькому ПЗ та на прилеглих 
територіях встановлені значні коливання 
чисельності. Період коливань 4–6-річний. 
Пікові значення чисельності — до кількох 
сотень метеликів на 1 годину маршрутного 
обліку. Такі значення тримаються 1–2 роки, 
після чого наступає 3–5-річна депресія чи-
сельності: імаго спостерігаються поодино-
кими особинами, ці коливання чисельності, 
ймовірно, мають природні причини. Причи-
ни зменшення чисельності: у деяких популя-
ціях — курортне будівництво, розширення 
площ виноградників.

особливості біології та наукове значення 
Мешкає у лучно-степових біоценозах, від 
практично нульових позначок до 300 м н. р.   
м. у місцях перебування кормової рослини 
гусені — горошку стрункого (далматського), 
переважно розташованих на пн. та зх. схилах 
гір. На пд. схилах зустрічається у найбільш 
мезофітних їх частинах. У Карадазькому ПЗ 
у 1980-х рр. спостерігалися локальні коло-
нії цього виду виключно на пн. та зх. схилах 
гір. З середини 1990-х вони стали поступово 
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переходити до низових частин пд. схилів і 
зараз існують лише там; причини цього не 
з’ясовані. Моновольтинний вид, літ мете-
ликів — з кінця травня до середини липня. 
Самка відкладає яйця окремими рядками 
(до 6–14 яєць) на листя кормової рослини. 
Розвиток яйця — 7 днів. Гусінь перших віків 
мінує, пізніше скелетує листя, розвиваєть-
ся близько 20 днів і в першій декаді липня 
зупиняє живлення, впадаючи у діапаузу до 
квітня наступного року. Навесні розвиток 
триває близько 3 тижнів, гусінь живиться 
молодим листям та квітковими бруньками, 
обгризає молоді пагони. Заляльковування 
— в другій декаді травня на трав’янистих 
рослинах у жовтому коконі. Лялечка розви-
вається 11–16 днів. 

морфологічні ознаки 
Розмах крил — 26–33 мм. Переднє крило 
темно-зеленувато-синє з добре розвинутим 
малюнком з трьох пар відносно великих ку-
тастих частково злитих червоних плям з бі-
луватою облямівкою. Заднє крило червоне з 
вузькою темно-зеленувато-синьою облямів-
кою на зовнішньому краї. Черевце темно-
зеленувато-синє.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у Карадазькому ПЗ. Доцільно 
створити ентомологічні заказники в інших 
його місцях перебування (із забороною ви-
пасання худоби та сінокосу).

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Проводилося К.О. Єфєтовим, однак досить 
трудомістке.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Holik, Sheljuzhko, 1956; Будашкин, 1987; Efetov,1996; 
Будашкин, 2004; Efetov, 2004; 2005. 

Автори: Ю.І. Будашкін, К.О. Єфетов
Фото: К.О. Єфетов
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ведмедиця велиКа.
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Ведмеди-
ці (Arctiidae). Представник монотипового 
роду.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Лісова зона Євразії. В Україні поширений 
у Карпатах, Закарпатті, на Поліссі, Поділлі, 
частково у лісостеповій зоні. Локальний.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (здебільшого зустрічаються лише 
поодинокі особини). Причини зменшення 
чисельності: не з’ясовані, можливо, хімічні 
обробки лісів, знищення підліску, встанов-
лення електричних ліхтарів у лісі чи побли-
зу, які приваблюють метеликів, котрі потім 
стають здобиччю кажанів, птахів тощо чи 
гинуть з інших причин.

особливості біології та наукове значення 
В Україні особливості біології вивчені недо-
статньо. Зустрічається у листяних та мішаних 
лісах, особливо з густим підліском, на узліс-
сях та вирубках. Генерація одно- або дво-
річна. Літ імаго відбувається у червні–липні. 
Метелики активні вночі, іноді самці літають 
вдень. Самки відкладають яйця рядками 
на нижній бік листків кормових рослин. Гу-
сінь живиться листям різноманітних дерев, 
чагарників і трав (дуб, ясен, ліщина, липа, 
верба, жимолость, кульбаба, подорожник, 

чорниця, нечуйвітер та ін.). Зимує гусінь у 
лісовій підстилці, у якій навесні і залялько-
вується.

морфологічні ознаки 
Досить великий метелик з характерною зо-
внішністю. Розмах крил — 69–90 мм. Пере-
днє крило буро-коричневе з 4 великими 
жовтуватими плямами уздовж переднього 
краю. Задні крила яскраво-жовті з 2 рядка-
ми великих чорних плям. Черевце червоне з 
подовж нім рядком чорних плям.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Не розроблені. Як компонент біоценозу 
пасивно охороняється на деяких заповід-

них територіях (зокрема, у регіональному 
ландшафтному парку «Чернівецький»). Тре-
ба зберегти ділянки природних листяних та 
мішаних лісів з густим підліском. Доцільний 
пошук популяцій виду та створення ентомо-
логічних заказників у місцях розповсюджен-
ня виду з певною регламентацією лісогос-
подарської діяльності (заборона знищення 
підліску та застосування пестицидів тощо).

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Шелюжко, 1941; Плющ, Шешурак, 1997; Різун, 
Коновалова, Яницький, 2000; Хлус, Чередарик, 
Скільський, Череватов, 2002; Стадниченко та ін., 
2003; Берест та ін., 2006; Геряк, Канарський, 2006; 
Канарський, 2006; Macek et al., 2007. Особисті 
повідом лення Герасимова, Романіва, Шешурак.

Автор: І.Г. Плющ
Фото: К.Е. Довгайло
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ведмедиця-
ГосПодиня 
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Луско-
крилі (Lepidoptera), родина — Ведмедиці 
(Arctiidae). Один з 2 видів західнопалеарк-
тичного роду. Єдиний представник роду у 
фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Європа (крім пн. та деяких пд. районів), Мала 
Азія, Кавказ, частково Закавказзя. В Україні 
поширення вивчене недостатньо. Мабуть, 
поширений на всій території, крім майже 
всієї степової зони. Досить локальний.

Чисельність і причини її зміни 
У найбільш сприятливих умовах під час піку 
льоту чисельність метеликів зазвичай стано-
вить 0,5–1 особин на 1 га, на окремих ділян-
ках — 5–10 особин на 1 га. Більш звичайний 
у зх. регіонах. У Гірському Криму дуже рідкіс-
ний. Причини зменшення чисельності: ви-
рубування лісів та чагарників, викошування 
трав, застосування пестицидів, посилення 
рекреаційного навантаження на біотопи.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається у листяних та мішаних лісах, 
особливо з густим підліском, на узліссях, га-
лявинах, серед чагарників, особливо у вог-
ких місцях — по берегах струмків та річок, 
поблизу багнищ тощо. Дає 1 генерацію на 
рік. Метелики денні, літають у червні–липні 
(іноді до серпня). Самки відкладають яйця на 
кормові рослини гусені: кропиву, незабудку, 
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ожину, малину, жимолость, вербу та ін.). Гу-
сінь заляльковується у травні. Зимує гусінь 
у білуватому нещільному коконі на поверхні 
ґрунту серед рослинних залишків.

морфологічні ознаки 
Яскравий метелик з характерною зовніш-
ністю. Статевий диморфізм невиразний. 
Розмах крил — 45–55 мм. Переднє крило 
чорне з металічно-зеленим вилиском, біли-
ми та жовтими плямами неправильної фор-
ми. Задні крила яскраво-червоні з рядком 
чорних плям уздовж зовнішнього краю, які 
формують цілу чи розірвану перев’язку, та 
1 чорною плямою у передній частині кри-
ла. Черевце червоне з подовжньою чорною 
стрічкою.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Як компонент біоценозу пасивно охороняєть-
ся на деяких заповідних територіях (зокрема, 
у Канівському ПЗ та у Карпатському БЗ). Треба 
зберегти ділянки вологих природних листя-
них та мішаних лісів з густим підліском. До-
цільне створення ентомологічних заказників 
у місцях розповсюдження виду з певною ре-
гламентацією лісогосподарської діяльності 
(заборона знищення підліску та застосування 
пестицидів, викошування лісових галявин, 
випасу тварин серед лісових масивів тощо).

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Шелюжко, 1941; Ефетов, Будашкин, 1990; Плющ, Ше-
шурак, 1997; Різун, Коновалова, Яницький, 2000; Стад-
ниченко та ін., 2003; Берест та ін., 2006; Геряк, Канар-
ський, 2006; Канарський, 2006; Котенко та ін., 2008. 
Особисті повідомлення Андрущенка, Безуглого, Біди-
чака, Герасимова, Голобородька, Ковальчука, Пала-
марчука, Пузанова, Романіва, Шеховцова, Шешурак. 

Автор: І.Г. Плющ
Фото: І.Ю. Костюк
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Плероневра хвойна 
Pleroneura coniferarum (Hartig, 1837)

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Ксіеліди 
(Xyelidae).

Природоохоронний статус 
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Ареал охоплює Зх. та Центральну Європу, 
Пн. Афику. В Україні знайдена в Карпатах.

Чисельність і причини її зміни  
Невідома. Причини зміни чисельності не 
встановлені.

особливості біології та наукове значення 
Фітофаг. Дає 1 генерацію на рік. Личинки 
розвиваються поодинці в молодих пагонах 
і бруньках ялиці.  

Морфологічні ознаки 
Крила майже безбарвні. Черевце самки чор-
не. Довжина тіла — 5–7 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Ґрунтовно вивчити особливості біології 
виду, з’ясувати місця, де існують популяції, 
та взяти їх під охорону; обмежити вирубу-
вання ялицевих лісів. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Niezabitowski, 1899; Гуссаковский, 1935;  
Желоховцев, 1988;  ЧКУ, 1994. 

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Малюнок: Н.В. Кащенко
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БласТикоТоМа 
ПаПороТева
Blasticotoma filiceti Klug, 1834

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Бластико-
томіди (Blasticotomidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Транспалеарктичний вид, відомий з кількох 
районів пн. частини Середньї Європи та пд. 
Пн. Європи, а також з Далекого Сходу (з При-
морського краю Росії та Японії). В Україні — 
у Закарпатській, Львівській, Житомирській, 
Київській, Чернігівській обл. 

Чисельність і причини її зміни  
Незначна (поодинокі особини). Причини 

зміни чисельності: застосування пестицидів 
для знищення шкідників лісу. 

особливості біології та наукове значення 
Фітофаг. На рік дає 1 генерацію. Літ імаго 
відбувається в останній декаді травня–
червні. Відкладання яєць — в черешки 
папоротей. Личинки (в липні–серпні) жи-
вуть поодинці або по кілька особин, про-
точують ходи всередині черешків. Через 
прогризені в черешці отвори личинка 
виділяє жовтуваті або сніжно-білі кулясті 
піняві напливи розміром від лісового до 
волоського горіха. Зимує личинка. За-
ляльковується в ґрунтових комірках без 
коконів.

Морфологічні ознаки 
Тіло чорне. Ноги жовті. Довжина тіла —  
7–8 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Не здійснювалися. Необхідно зберігати біо-
топи, сприятливі для існування виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Niezabitowski, 1899; Гуссаковский, 1935; 
Желоховцев, 1988; ЧКУ, 1994.

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Малюнок: І.В. Маханьков
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роГохвісТ-авГУр
Urocerus augur (Klug, 1803)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Рогохвос-
ти (Siricidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Ареал охоплює Зх. та Пд. Європу. В Україні 
знайдений в Карпатах (Львівська обл.) та в 
Криму (можливо, занесений з деревиною).

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності: санітарні вирубки, засто-
сування пестицидів для знищення шкідників 
лісу. 

особливості біології та наукове значення 
Вивчений дуже мало. Личинки — ксило-
фаги, розвиваються у стовбурах ослабле-
них і повалених дерев ялиці та смереки. 

Морфологічні ознаки  
Тіло чорне з світлим малюнком. Крила 
жовтуваті. Яйцеклад приблизно дорів-
нює  довжині черевця. Довжина тіла —  
18–40 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
В лісах, де виявлено вид, треба створити 
ентомологічні заказники, не вирубувати 
старі ялиці та смереки. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Комерційного значення не має.

основні джерела інформації  
Niezabitowski, 1899; Єрмоленко, 1957;  
Желоховцев, 1988; ЧКУ, 1994; Різун, Коновалова, 
Яницький, 2000.

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Малюнок: Н.В. Кащенко
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ксифідрія сТрокаТа
Xiphydria picta Konow,1897

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Ксифідрії-
ди (Xiphydriidae).

Природоохоронний статус 
Вразливий. 

ареал виду та його поширення в Україні 
Центр та пн. Зх. Європи, Кавказ. В Україні —  
у Львівській, Тернопільській обл. та у Криму. 

Чисельність і причини її зміни
Дуже низька (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності не з‘ясовані. 

особливості біології та наукове значення 
Літ імаго спостерігається влітку. Личинки — 
у деревині великих гілок і стовбурах ослаб-
леної вільхи.

Морфологічні ознаки  
Тіло чорне із світлим малюнком.  Довжина 
тіла — 11–15 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Не здійснювалися. Охороняється у складі 
ентомокомплексів Кримського БЗ.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Niezabitowski, 1899; Гуссаковский, 1935; Ермолен-
ко, 1984; Желоховцев, 1988; ЧКУ, 1994. 

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Малюнок: Н.В. Кащенко
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ксифідрія 
МаркевиЧа 
(коновія МаркевиЧа)
Xiphydria markewitshi Ermolenko, 1960

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Ксифідрії-
ди (Xiphydriidae).

Природоохоронний статус 
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Ендемік широколистяних лісів Українських 
Карпат (Закарпатська обл.).

Чисельність і причини її зміни 
Дуже низька (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності не з‘ясовані. 

особливості біології та наукове значення 
Даних немає. Ймовірно, личинки розвива-
ються у деревині дерев листяних порід. 

Морфологічні ознаки
Тіло чорне. Довжина тіла — 9 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Не здійснювалися. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Ермоленко, 1960; Єрмоленко, 1966; ЧКУ, 1994.

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Фото: В.Г. Радченко
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орУсУс 
ПаразиТиЧний
Orussus abietinus (Scopoli, 1763)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Орусиди 
(Orussidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Транспалеарктичний вид. Ареал — від Зх. 
Європи та Пн. Африки до Далекого Сходу.  
В Україні — у Львівській, Чернівецькій, 
Хмельницькій, Житомирській, Київській, До-
нецькій, Луганській обл. та у Криму. 

Чисельність і причини її зміни 
Зустрічаються дуже рідко поодинокі особи-
ни в розріджених мішаних та листяних лісах, 

де не проводяться санітарні вирубки. При-
чини зміни чисельності: санітарні вирубки, 
застосування пестицидів для знищення 
шкідників лісу. 

особливості біології та наукове значення 
Паразитичний (на личинковій фазі) вид. Від-
кладає по одному яйцю на личинок комах-
ксилофагів (вусачів, златок, рогохвостів). 

Морфологічні ознаки  
Більша частина тіла чорна, черевце з 3 сег-
мента червоне. Переднє крило з широкою 
темно перев’язкою перед вершиною і світ-
лою плямою під птеростигмою. Самка має 
довгий голкоподібний яйцеклад. Довжина 
тіла — 9–15 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Під час загальних та санітарних вирубок слід 
залишати невеликі резервації для комплексу 
лісових комах, що розвиваються в деревині.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації  
Ярошевский, 1887; Niezabitowski, 1899; Ермолен-
ко,1959, 1984; Ушинський, 1929; Желоховцев, 1988; 
ЧКУ, 1994; ККРФ, 2001. 

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко, 
І.М. Павлусенко

Фото: В.Г. Радченко
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ПахіцефУс сТеПовий
Pachycephus cruentatus (Eversmann, 1847) 

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Пере-
тинчастокрилі (Hymenoptera), родина — 
Пильщики-цефіди (Cephidae).

Природоохоронний статус 
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Мала Азія, Палестина, Пн. Кавказ, Закавказ-
зя, Причорноморський Степ і Крим. 

Чисельність і причини її зміни 
Зустрічається дуже рідко (поодинокі осо-
бини). Причини зміни чисельності: повне 
розорювання цілинного степу, викошування 
степової рослинності. 

особливості біології та наукове значення 
Не вивчені.

Морфологічні ознаки  
Тіло чорне, передньоспинка, крилові кри-
шечки та останній тергіт черевця чер-
воні. Крила затемнені. Довжина тіла —  
10–13,5 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Треба вивчити особливості біології виду, 
створити ентомологічні заказники у місцях 
його перебування. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Кокуев, 1910; Dovnar-Zapolskij, 1931; Гуссаковский, 
1935; Benson, 1968; Ермоленко, 1984; Желоховцев, 
1988; ЧКУ, 1994. 

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко, 
І.М. Павлусенко

Фото: В.Г. Радченко
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янУс ЧервононоГий
Janus femoratus (Curtis, 1830)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Пере-
тинчастокрилі (Hymenoptera), родина — 
Пильщики-цефіди (Cephidae).

Природоохоронний статус 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Європа (на пн. до межі ареалу Quercus robur),  
Мала Азія; В Україні знайдено у Київській та 
Закарпатській обл.Один з 3-х відомих в фау-
ні України видів роду Janus. 

Чисельність і причини її зміни
Дуже незначна (поодинокі особини). При-
чини зміни чисельності: застосування інсек-

тицидів для обробки лісів, діяльність комах-
ентомофагів.

особливості біології та наукове значення 
Імаго активні у травні–червні. Личинки роз-
виваються в середині торішніх пагонів дуба, 
роблять у них поздовжні ходи, спричиняючи 
утворення здуття на верхівках ушкоджених 
пагонів.

Морфологічні ознаки  
Тіло чорне. Задні гомілки в основі білі, з двома 
надвершинними шпорами. Довжина тіла —  
7–9 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Не здійснювалися. Треба вивчити особли-
вості 6ioлoriї виду, створити ентомологічні 
заказники у місцях його перебування.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Гуссаковский, 1935; Benson, 1968; Желоховцев, 
1988; ЧКУ, 1994.

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко, 
І.М. Павлусенко

Фото: В.Г. Радченко
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калаМеУТа жовТа
Calameuta idolon (Rossi, 1794)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Пере-
тинчастокрилі (Hymenoptera), родина — 
Пильщики-цефіди (Cephidae).

Природоохоронний статус 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Пд. Європу, Пн. Африку, Малу Азію, 
Кавказ та Закавказзя. В Україні — Закарпаття 
та Крим. 

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності: повне розорювання під 
сади та виноградники цілинних ділянок  
і шибляків у передгір’ях. 

особливості біології та наукове значення 
Імаго зустрічаються з середини травня  
і влітку на передгірних цілинних ділянках 
степового різнотрав’я, галявинах та узліссях 
широколистяних гірських лісів і шибляка. 
Личинки розвиваються у стеблах злакових 
рослин.

Морфологічні ознаки  
Тіло жовто-чорне. Крила світлі. Задні гомілки 
з одною надвершинной шпорою. Довжина 
тіла — 10–15 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Треба вивчити особливості біології виду, 
створити ентомологічні заказники у місцях 
його перебування. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Gregor,1927; Dovnar-Zapolskij, 1931; Гуссаков-
ский, 1935; Ермоленко, 1984; Желоховцев, 1988;  
ЧКУ, 1994.

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко, 
І.М. Павлусенко

Фото: В.Г. Радченко
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цефУс заГайкевиЧа
Cephus zahaikevitshi (Ermolenko, 1971)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Пере-
тинчастокрилі (Hymenoptera), родина — 
Пильщики-цефіди (Cephidae).

Природоохоронний статус 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пн. передгір’я Кримських гір. 

Чисельність і причини її зміни 
Зустрічається дуже рідко (поодинокі осо-
бини). Причини зміни чисельності: повне 
викошування злакового різнотрав’я на галя-
винах. 

особливості біології та наукове значення 
Лісові галявини нижнього поясу широколис-
тяного гірського лісу. Не вивчені. 

Морфологічні ознаки  
Тіло чорне. Крила димчасті. Ножни яйце-
клада до вершини звужуються. Між 8 та 9 
терґітами черевця є виїмка. Довжина тіла —  
8 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Не здійснювалися. Треба вивчити особли-
вості 6ioлoriї виду, створити ентомологічні 
заказники у місцях його перебування. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Ермоленко, 1971; Желоховцев, 1988; ЧКУ, 1994.

Автори: В.М. Єрмоленко, І.М. Павлусенко
Малюнок: І.В. Маханьков
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харакоПіГ скіфський
Characopygus scythicus Dovnar-Zapolskij, 1931

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Пере-
тинчастокрилі (Hymenoptera), родина — 
Пильщики-цефіди (Cephidae).

Природоохоронний статус 
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд. степ Лівобережної України. Ареал виду 
простягається на сх. до Оренбурга.

Чисельність і причини її зміни
Зустрічається дуже рідко (поодинокі осо-
бини). Причини зміни чисельності: повне 
розорювання цілинного степу, викошування 
степової рослинності. 

особливості біології та наукове значення 
Не вивчені.

Морфологічні ознаки  
Тіло чорне. Жвали, більша частина ніг та вер-
шина черевця мають оранжевий або жовтий 
малюнок. Довжина тіла — 7,5–8 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Треба вивчити особливості біології виду, 
створити ентомологічні заказники у міс-
цях його перебування. Вид охороняється 
у складі степового ентомокомплексу в БЗ 
«Асканія-Нова».

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Dovnar-Zapolskij, 1931; Гуссаковский, 1935; Benson, 
1968; Желоховцев, 1971; Желоховцев, 1988;  
ЧКУ, 1994.

Автори: В.М. Єрмоленко, І.М. Павлусенко
Фото: В.Г. Радченко
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ценеліда сіТЧасТа
Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Павутинні 
пильщики (Pamphiliidae).

Природоохоронний статус 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Єдиний в Україні вид роду Caenolyda. Аре-
ал охоплює Пн., Центральну і Сх. Європу.  
В Україні знайдено у Львівській, Житомир-
ській і Київській обл. 

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності: застосування пестицидів 
для знищення шкідників лісу. 

особливості біології та наукове значення 
Фітофаг. Дає 1 генерацію на рік. Імаго зустрі-
чаються з кінця квітня до середини червня. 
Личинки живуть поодинці на гілках сосни 
звичайної, живляться хвоєю.

Морфологічні ознаки 
Голова і груди чорні з червоним малюнком. 
Черевце руде. Крила чорні з широкою про-
зорою перев’язкою під птеростигмою та 
розвинутим червоним малюнком. Ноги чор-
ні. Довжина тіла — 12–15 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не здійснювалися. Треба докладніше вивчи-

ти особливості біології виду, виявити і взяти 
під охорону місця його перебування.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Wierzejski, 1868; Niezabitowski, 1899; Ушинський, 
1929; Гуссаковский, 1935; Желоховцев, 1988;  
ЧКУ, 1994. 

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Фото: І.В. Маханьков
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МеГалодонТ 
середній
Megalodontes medius Konow, 1897

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Пильщики-
мегалодонтиди (Megalodontidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Пд.-Сх. Європу, Пн. Кавказ, Закав-
каззя, Малу Азію. В Україні знайдено у Луган-
ській обл. та у Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини змі-
ни чисельності: повне розорювання цілинно-
го степу, викошування степової рослинності. 

особливості біології та наукове значення 
Не вивчені.

Морфологічні ознаки 
Тіло сплющене, чорне зі світлим малюнком. 
З боків 1–3 члеників черевця білуваті плями. 
Голова велика. Вусики короткогребінчас-
ті. Крила по передньому краю і в основній 
половині жовтуваті. Довжина — тіла 10– 
12 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не здійснювалися. Треба докладніше вивчи-
ти особливості біології виду, виявити і взяти 
під охорону місця його перебування.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Гуссаковский, 1935; Желоховцев, 1988; ЧКУ, 1994.       

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Малюнок: Н.В. Кащенко
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аБія виБлискУюЧа
Abia fulgens Zaddach, 1863

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Пере-
тинчастокрилі (Hymenoptera), родина — 
Пильщики-цимбіциди (Cimbiсidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Диз’юнктивний, з великими розривами між 
окремими острівними ділянками на Пірене-
ях, в Альпах, Карпатах та на Великому Кавка-
зі. В Україні виявлено у зх. частині Карпат. 

Чисельність і причини її зміни  
Дуже низька (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності: застосування пестицидів, 

знищення кормових рослин, діяльність ен-
томофагів.

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Літ імаго — з кінця 
травня до кінця липня. Живиться пилком та 
нектаром квіток зонтичних. Личинки — на 
черсакових. 

Морфологічні ознаки 
Тіло і ноги майже до вершини стегон зе-
лені. Вусики в основі та на вершині бурі, їх 
середня частина світла. Довжина тіла —  
10–12 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не здійснювалися. Треба докладніше вивчи-
ти особливості біології виду, виявити і взяти 
під охорону місця його перебування.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Gregor, 1927; Єрмоленко, 1972; Желоховцев, 1988; 
ЧКУ, 1994. 

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Фото: О.С. Мандзюк
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аБія БлискУЧа 
Abia nitens (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Пере-
тинчастокрилі (Hymenoptera), родина — 
Пильщики-цимбіциди (Cimbiidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Поширений в Середній та Пд. Європі (Фран-
ція, Іспанія, ФРН, Швейцарія, Угорщина, 
Греція), в Прибалтиці (Литва). В Україні зна-
йдено у Закарпатській, Івано-Франківській, 
Хмельницькій, Житомирській, Київській, 
Черкаській та Харківській обл. 

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності не з’ясовані. Можливо, 
внаслідок знищення кормових рослин при 
надмірному випасанні худоби та суцільному 
викошуванні трави на узліссі та лісових галя-
винах. 

особливості біології та наукове значення 
Літ імаго — з кінця травня до кінця липня. 
Живиться пилком та нектаром квіток зон-
тичних. Личинки — на черсакових. 

Морфологічні ознаки 
Тіло зелене, вусики та стегна жовті. Довжина 
тіла — 10–12 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Ґрунтовно вивчити особливості біології 
виду, з’ясувати місця, де існують популяції, 
та взяти їх під охорону. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Ушинський, 1929; Гуссаковский, 1935; Боко-
тей, 1956; Єрмоленко, 1972; Желоховцев, 1988;  
ЧКУ, 1994.

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Фото: О.С. Мандзюк
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аГре Беккера
Arge beckeri (Tournier, 1889)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Пере-
тинчастокрилі (Hymenoptera), родина — 
Пильщики-аргіди (Argidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює країни Причорномор’я (циркум-
понтичний вид, поширенний на сх. до Ниж-
нього Поволжя). В Україні виявлений у Ки-
ївській, Донецькій, Миколаївській, Херсон-
ській обл. та в Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна. Майже скрізь трапляються пооди-
нокі особини і лише іноді (у Пн. Криму) дещо 
частіше. Причини зміни чисельності: роз-
орювання ділянок цілинного степу, суцільне 
викошування степової рослинності.

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Літ імаго триває з 
травня до червня. Найбільш активний  за 
теплої сонячної погоди. Імаго живляться 
нектаром і пилком квіток молочаю та різ-
них зонтичних, кормові рослини личи-
нок — молочаї. Самка відкладає яйця по 
одному в надрізи, зроблені яйцекладом 
під епідермісом торця молодих листоч-
ків молочаю (переважно біля вершини 
стебел). У кожний листок молочаю самка 
відкладає кілька (до 10) яєць, розміще-
них на лівому і правому боках пластинки 
на різній відстані (1–5 мм) одне від одно-
го. Яйця яскраво-жовтого кольору.

Морфологічні ознаки 
Голова і груді чорні з голубоватим відблис-
ком. Черевце та ноги жовті. Передні кри-
ла дуже затемнені по передньому краю 
(контра стує з рештою крила). Усі жилкі на 
крилах темні. Довжина тіла — 8–11 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Треба докладніше вивчити особливості біо-
логії виду, створити ентомологічні заказни-
ки у місцях його перебування. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Комерційного значення не має.

основні джерела інформації 
Ушинський, 1929; Гуссаковский, 1935; Єрмоленко, 
1975; Benson, 1968; Желоховцев, 1988; ЧКУ, 1994. 

Автори: А.Г. Котенко, В.М. Єрмоленко
Малюнок: Н.В. Кащенко
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сіоБла 
БальзаМінова
Siobla sturmi (Klug, 1817)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Справжні 
пильщики (Tenthredinidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Єдиний в Україні вид роду Siobla. Ареал виду 
охоплює Євразію від Зх. Європи до Далекого 
Сходу, пн.-сх. Китаю та Японії. В Україні вияв-
лено у Закарпатській, Київській та Сумській 
обл. 

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 

зміни чисельності не з’ясовані (можливо, 
осушування лісових боліт і тривале застосу-
вання пестицидів).

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Населяє гірські та рів-
нинні лісові болота і заболочені луки уздовж 
лісових річок і струмків. Літ імаго спостері-
гається з кінця травня до червня. Личинки 
(в червні–липні) живляться листям розрив-
трави звичайної. 

Морфологічні ознаки 
Голова і груди чорні, черевце з розвине-
ним світлим малюнком. Жвали різко аси-
метричні. Задні стегна менші за гомілки. 
Другий та третій тергіти черевця гладень-

кі, дзеркально блискучі. Довжина тіла — 
8–11 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не здійснювалися. Треба докладніше вивчи-
ти особливості біології виду, виявити і взяти 
під охорону місця його перебування.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Gregor, 1927; Єрмоленко, 1964; Желоховцев, 1988; 
ЧКУ, 1994. 

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Малюнок: Н.В. Кащенко
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ТраЧ схожий
Tenthredo propinqua Klug, 1817

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Справжні 
пильщики (Tenthredinidae).

Природоохоронний статус 
Неоцінений.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Карпати, Балкани та Малу Азію.  
В Україні виявлено у Закарпатської обл. 

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності не з’ясовані. 

особливості біології та наукове значення 
Не вивчені. Літ імаго — в червні–липні. Зу-
стрічається на узліссях та галявинах гірських 
лісів, на високотрав’ї вдовж гірських річок  
і струмків. 

Морфологічні ознаки 
Тіло чорне з развиненим жовтим малюнком. 
Вусики відносно товсті та короткі (їх довжи-
на не перевищує спільну довжину голови і 
грудей). 2–3 перших членики вусиків чорні, 
інші, як і більша частина ніг, жовті. Довжина 
тіла — 12–13 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не здійснювалися. Треба докладніше вивчи-

ти особливості біології виду, виявити і взяти 
під охорону місця його перебування.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Не проводилося.

Господарське та комерційне значення  
Комерційного значення не має.

основні джерела інформації 
Gregor, 1927; Желоховцев, 1988; ЧКУ, 1994. 

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Фото: О.С. Мандзюк
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долерУс сТеПовий 
Dolerus ciliatus Konow, 1891

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Справжні 
пильщики (Tenthredinidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Ареал охоплює пд. Сх. Європи, Малу Азію, 
Кавказ і Закавказзя (Вірменію), степову час-
тину Казахстану. Понтійський вид. В Україні 
ізольовані популяції виявлено на сх. степо-
вої зони та у Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 

зміни чисельності не з’ясовані (можливо, 
скорочення площ, зайнятих степовою рос-
линністю). 

особливості біології та наукове значення 
Дає одну генерацію на рік. Літ самців —  
у березні–квітні, на півночі ареалу — до 
середи ни травня. Самки короткокрилі, не лі-
тають, відкладають яйця у листки дикорослих 
злаків (типчак, костриця та ін.). Живлення ли-
чинок відбувається у кінці квітня–травні. На 
третьому тижні розвитку личинки залялькову-
ються в комірці у поверхневому шарі ґрунту, 
де й зимують.

Морфологічні ознаки 
Тіло суцільно чорне. Тулуб, крила та ноги 

вкриті блідо-сірими щетинками. Коліна ніг 
більш-менш широко руді. Крила дуже ко-
роткі, покривають лише перші два членики 
черевця, буруваті. Сегменти черевця з білою 
облямівкою. Довжина тіла — 5–6,5 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не здійснювалися. Треба докладніше вивчити 
особливості біології виду, виявити і взяти під 
охорону місця його перебування. Охороня-
ється у заповіднику «Хомутовський степ».

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Керенский, 1926; Єрмоленко, 1975;  Желоховцев, 
1988; ЧКУ, 1994.

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Малюнок: Н.В. Кащенко
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долерУс 
короТкокрилий
Dolerus subalatus Kerensky, 1926

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Справжні 
пильщики (Tenthredinidae).

Природоохоронний статус 
Вразливий. 

ареал виду та його поширення в Україні 
Ареал охоплює тетиторію пд. та пд.-сх. Укра-
їни, пд. областей європейскої частини Росії 
та деякі райони пн. Кавказу. В Україні зна-
йдено у Херсонській, Дніпропетровській та 
Луганській обл.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 

зміни чисельності не з’ясовані (можливо, 
осушення степових блюдець, пересихання 
струмків і річок). 

особливості біології та наукове значення 
Дає одну генерацію на рік. Імаго актив-
ні у квітні–травні. Тримаються у злаково-
осоковому різнотрав’ї, переважно біля боліт, 
струмків і річок. Самці гарно літають, самки 
брахіптерні і не здатні до польоту. Яйця від-
кладають у листки злакових (в тому числі пи-
рію), на яких живляться личинки.

Морфологічні ознаки 
Тіло і вусикі чорні. Крила скорочені, покри-
вають черевце до 6–7 терґітів. Опушення 
крил блідо-сіре. Ноги чорні, лише колінця 

всіх ніг широко руді. Черевце дрібно шагре-
ньоване, лише перший тергіт гладенький, 
блискучий. Довжина тіла — 7,5–9 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Треба докладніше вивчити особливості біо-
логії виду, виявити і взяти під охорону міс-
ця його перебування. Охороняється у БЗ 
«Асканія-Нова».

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Керенский, 1926; Єрмоленко, 1975; Желоховцев, 
1988; ЧКУ, 1994.
 

Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко
Фото: О.С. Мандзюк
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МеГариса 
роГохвосТова
Megarhyssa superba (Schrank, 1781)

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетин-
частокрилі (Hymenoptera), родина — Їздці-
іхневмоніди (Ichneumonidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Один з 3 відомих в фауні України видів роду 
Megarhyssa. Полісся, Лісостеп та Закарпат-
тя (м. Ужгород). Ареал охоплює також Зх. 
та Центральну Європу, ряд регіонів Росії —  
пн.-зх. та центральні райони європейської 
частини, Далекий Схід (Приморський край, 
о. Сахалін).

Чисельність і причини її зміни
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності: знищення сухих та всиха-
ючих дерев під час санітарних вирубок лісу, 
застосування хімічних засобів охорони лісу 
тощо.

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. На стадії личин-
ки — зовнішній паразит личинок різних 
комах-ксилофагів, переважно рогохвостів 
(Siricidae). Зустрічаються у мішаних та листя-
них лісах: на вирубках, на пеньках або стов-
бурах повалених дерев, на стовбурах дерев, 
що всихають, в місцях, які добре прогріва-
ються сонячним промінням. Самки довгим 
яйцекладом пробуравлюють товстий шар 
деревини, досягаючи в такий спосіб хазяїна, 
і відкладають на нього одне яйце. Час сверд-

ління каналу в деревині — 32–45 хв. Перед 
відкладанням яйця самка необоротно па-
ралізує хазяїна. Зимує личинка в деревині у 
власному коконі.

Морфологічні ознаки 
Один з найбільших за розміром їздець, тіло 
якого завдовжки 32–37 мм; яйцеклад самок 
в 1,1–1,6 раза більший за довжину тіла. На-
личник у профіль заокруглений, з майже 
прямим апікальним краєм, посередині з 
більш-менш чітким округлим виступом, від 
жовтого до коричневого з чорною плямою 
апікально на 0,2–0,4 поверхні виступу. Голо-
ва, груди, черевце від жовто-коричневих до 
чорних. Лице жовте цілком або лише лате-
рально. У самок жовті латеральні плями на 

3–5 терґітах черевця майже квадратні, на-
перед простягаються за дихальця. У самців 
черевце майже чорне, генітальні пластинки 
вентро-апікальні з великою овальною пля-
мою з щетинок.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не проводились. Популяції охороняються  
у листяних і мішаних лісах на території при-
родних заповідників і заказників. У інших 
місцях існування виду доцільно створювати 
ентомологічні заказники.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації  
Каспарян, 1981; Kaźmierczak, 1981; ЧКУ, 1994; Yu, 
Horstmann, 1997; Horstmann, 1998.

Автори: В.М. Єрмоленко, В.Г. Толканіц
Фото: В.Г. Радченко
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ця видовжені, простягаються вперед, за 
дихальця. У самців передні терґіти темніші, 
2 терґіт спереду чорний, середні терґіти 
червоно-коричневі, останній сегмент жов-
тий; генітальні пластинки вентро-апікальні  
з маленькою овальною плямою з щетинок.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не проводились. Популяції охороняються у 
листяних і мішаних лісах на  території при-
родних заповідників і заказників. У інших 
місцях існування виду доцільно створювати 
ентомологічні заказники.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації  
Каспарян, 1981; Kaźmierczak, 1981; ЧКУ, 1994; 
Horstmann, 1998.

Автор: В.Г. Толканіц
Фото: В.Г. Радченко

разит личинок рого хвостів (Siricidae). Через 
наявність більш довгого, ніж у M. superba, яй-
цеклада на свердління деревини витрачає 
40–65 хв. Зимує личинка в деревині у влас-
ному коконі. 

Морфологічні ознаки 
Як і попередній вид, один з найбільших за 
розміром їздець, тіло якого завдовжки 40–43 
мм; яйцеклад самок в 1,7–2,0 раза більший 
за довжину тіла. Наличник у профіль заокру-
глений, з чітко вирізаним апікальним краєм, 
жовтий з червонуватою смужкою в основі. 
Забарвлення тіла — від жовто-червоного 
до жовто-коричневого, знизу на мезоплев-
рах жовта поздовжня смужка. Лице жовте. 
У самок жовті плями на 3–5 терґітах черев-

МеГариса ПерлаТа
Megarhyssa perlata (Christ, 1791)

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Пере-
тинчастокрилі (Hymenoptera), родина — 
Їздці-iхневмоніди (Ichneumonidae). У попе-
редньому виданні ЧКУ вказана як M. superba 
(Schrank).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Один з 3 відомих в фауні України видів роду 
Megarhyssa. Полісся, Лісостеп. Ареал охо-
плює також Середню Європу, ряд регіонів 
Росії — пн.-зх. та центральні р-ни європей-
ської частини, Омська обл., Приморський 
край, Кавказ.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності: знищення сухих та всиха-
ючих дерев під час санітарних вирубок лісу; 
застосування хімічних засобів охорони; сам-
ки під час свердління яйцекладом деревини 
часто стають здобиччю птахів (дятли, інші). 

особливості біології та наукове значення 
Біологія як у попереднього виду. Дає 1 гене-
рацію на рік. На стадії личинки зовнішній па-
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доліхоМіТУс 
ГоловасТий
Dolichomitus cephalotes (Holmgren, 1859)

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетин-
частокрилі (Hymenoptera), родина — Їздці-
іхневмоніди (Ichneumonidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Один з 70 видів роду, поширеного в Голарк-
тиці, Неотропічній та Орієнтальній зоогео-
графічних областях, переважна кількість ви-
дів — в Голарктиці. Один з 12 видів в фауні 
України. Полісся, Карпати. 

Чисельність і причини її зміни
Невідома. Причини зміни чисельності: зви-
сихання деревини, заморозки, грибні захво-
рювання, загибель личинок-хазяїв, знищен-
ня хворих та всихаючи дерев під час санітар-
них вирубок лісу.

особливості біології та наукове значення 
На стадії личинки — зовнішній паразит ли-
чинок різних ксилофагів, у тому числі вусачів 
чорного ялинового великого (Monochamus 
urussovi Fisch.) і чорного ялинового західно-
го (M. sartor F.). Зустрічаються  у мішаних та 

хвойних лісах на ялині, рідше на сосні, що 
пошкоджені вусачами. Самка довгим яйце-
кладом, піхви якого в 4–6 разів перевищують 
довжину тіла, пробуравлює шар деревини і 
відкладає яйце на тіло личинки хазяїна. До-
кладно особливості біології не вивчались.

Морфологічні ознаки 
Досить великий за розміром їздець, тіло за-
вдовжки до 25 мм. Яйцеклад самок завдовж-
ки до 150 мм, в 5–6 разів перевищує довжину 
тіла. Голова дуже розширена за очима. Пере-
днє крило з дзеркальцем. Черевце порівня-
но коротке, довжина 2 тергіта дорівнює його 
ширині. Пунктир черевця невиразний. Тіло 
чорне. Ноги червоні. Задні гомілки та лапки 
бурі.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не розроблялись. Треба докладніше вивчи-
ти особливості біології виду; у місцях його 
існування доцільно створювати ентомоло-
гічні заказники.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації  
Мейер, 1934; Constantineanu et Pisica, 1977; Каспа-
рян, 1981; Yu, Horstmann, 1997. 

Автор: В.Г. Толканіц
Фото: В.Г. Радченко
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архірилея Чорна
Archirilleya inopinata Silvestri, 1920

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Евритомі-
ди (Eurytomidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Реліктовий вид. Представник монотипного 
роду Archirilleya. Лісостепова і степова зони 
України, пд. узбережжя Криму. Ксерофітні 
угруповання переважно на схилах сухих 
балок у Лісостепу або в не загущених степо-
вих ділянках пд. України (Крим, Херсонська 
обл.), де спостерігається висока чисельність 
основного хазяїна цього виду — стеблового 
цвіркуна-екантуса.

Чисельність і причини її зміни
Чисельність незначна (поодинокі особини). 
Причини зміни чисельності: руйнування 
екотипів унаслідок витоптування свійськи-
ми тваринами, надмірного випасання та ре-
креаційного навантаження.

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Зовнішній паразит 
яєць стеблових цвіркунів рідше коників 
(Orthoptera, Tettigoniidae) та деяких цикад 
(Homoptera, Auchenorrhyncha) в стеблах 
трав’янистих рослин (Oryganum, Achillea, 
Cephalaria та багатьох інших). Літ імаго —  
в липні–серпні. Самка відкладає яйце в сте-
бла трав’янистих рослин, серцевина яких 
містить кладки цвіркунів, коників, зрідка 
деяких цикад. Личинки висмоктують вміст 

яйця, переповзаючи від одного до іншого, 
знищуючи, як правило, всю кладку хазяїна. 
Зимують дорослі личинки.

Морфологічні ознаки 
Тіло самки видовжено-циліндричне, 2,5–4 мм  
завдовжки, чорне. Самець менших розмірів, 
2–3 мм, забарвлення як у самки, відрізня-
ється від самки дещо коротшим черевцем. 
Скульптура поверхні в обох статей дріб-
но комірчаста, на черевці виражена дещо 
слабше, ніж на дорсальній поверхні грудей. 
Крила незабарвлені. Жилкування з довгими 
маргінальною та постмаргінальною жил-
ками. Вусики з 8-члениковим джгутиком  
і 3-члениковою булавою. Груди слабко опу-
клі, проміжний сегмент майже горизонталь-

ний. Черевце циліндричне, у самки дещо до-
вше за голову та груди взяті разом, у самця 
дещо коротше за довжину голови та грудей. 
Яйцеклад самки короткий, не виступає за 
вершину черевця.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не проводились. Охорона виду можлива в 
степових заповідниках та при охороні еко-
типів шляхом створення мікрозаповідників 
у степовій та лісостеповій зонах.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Silvestri, 1920; Никольская, 1952; Erdös, 1957; Зеро-
ва, 1976; Зерова, 1978.

Автор: М.Д. Зерова 
Фото: С.А. Сімутнік
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ТеТраМеза 
ПУнкТирована
Tetramesa punctata Zerova, 1965

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Евритомі-
ди (Eurytomidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Один з 50 відомих в фауні України видів роду 
Tetramesa. Ендемік ковилевого степу Ліво-
бережної України (Луганщина). Відомий по 
єдиній у світі знахідці («Стрільцівський степ», 
Луганська обл.). 

Чисельність і причини її зміни
Відомий по невеликій серії з території запо-
відника «Стрільцівський степ». Гали, що ви-
кликає цей вид у суцвітті ковили Лессінга, 
досить широко розповсюджені в заповідни-
ку. Причини зміни чисельності: скорочення 
ареалу кормової рослини — ковили Лессін-
га внаслідок розорювання земель, надмір-
них пасовищних навантажень тощо.

особливості біології та наукове значення 
Літ імаго — навесні (початок травня). Сам-
ка відкладає яйця в стебло ковили Лессінга 
в момент формування суцвіття. Заражене 
суцвіття перетворюється на своєрідний ви-
довжений гал, густо опушений коротким 
яскраво-жовтим пухом. В середині гала міс-
титься велика кількість личинок, що розви-
ваються кожна в окремій комірці. Дає 1 ге-
нерацію на рік, зимує доросла личинка, що 
лялькується весною. Місце перебування — 

цілинні ділянки степу з домінуванням кор-
мової рослини — ковили Лессінга, рослини 
занесеної до ЧКУ.

Морфологічні ознаки 
Тіло самки видовжене з досить широкими 
грудьми і циліндричним видовженим че-
ревцем, довжина — 2–4 мм. Самець дещо 
менших розмірів — 2–3 мм. Тіло обох статей 
чорне, голова, груди та черевце з однорід-
ною крапчастою скульптурою. Вусики самки 
коротко опушені з 5-члениковим джгутиком 
та 3-члениковою булавою, вусики самця — з 
7-члениковим джгутиком, всі членики з дов-
гим, рясним опушенням. Крила не забарв-
лені. Жилкування з короткими радіальною 
та постмаргінальною жилками. Черевце 

самки сидяче, помітно довше за груди, сам-
ця — стебельчасте, коротше за груди. Груди 
масивні, з широкою передньоспинкою, про-
міжний сегмент помірно похилий. Яйцеклад 
самки короткий, не виступає за вершину че-
ревця.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не розроблялись. Але кормова рослина ко-
вила Лессінга занесена до ЧКУ (1980) і охо-
роняється на території пам’яток природи та 
у степових заповідниках.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Зерова, 1965; Зерова, 1978; ЧКУ, 1996.

Автор: М.Д. Зерова 
Фото: С.А. Сімутнік
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ГоріхоТворка 
велеТенська
Ibalia rufipes Cresson, 1879

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Стисноче-
ревні горіхотворки (Ibaliidae).

Природоохоронний статус
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Представник дуже малочисельної релік-
тової родини, один із 2-х видів роду в фау-
ні України. Має голарктичне поширення.  
В Україні знайдено у Житомирській, Київ-
ській та  Черкаській обл.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини змі-
ни чисельності: видалення усихаючих дерев 
під час санітарних вирубок лісу, застосуван-
ня пестицидів для знищення шкідників лісу. 

особливості біології та наукове значення 
Населяє листяні та мішані ліси, іноді міські 
парки. Літ імаго — у травні–червні. Самка 

має довгий голкоподібний яйцеклад. Від-
кладає по 1 яйцю в личинок рогохвостів 
старшого віку (Siricidae). При цьому вона не 
свердлить кору та деревину, а використовує 
отвори, зроблені самками хазяїв при відкла-
данні яєць або самками їздців — паразитів 
рогохвостів. В останньому випадку личинка 
горіхотворки може бути вторинним парази-
том. Найбільшу частину розвитку (до ІІІ віку) 
личинка проходить як ендопаразит. Потім 
вона залишає хазяїна и недовго живиться 
як ектопаразит. Заляльковується личинка IV 
віку. Розвиток від яйця до імаго може трива-
ти 2–3 роки.

Морфологічні ознаки 
Голова і груди чорні, черевце червонувато-

буре. Крила слабкодимчасті з затемненням 
на вершині та в середній частині. Черевце 
сплющене з боків. 1 членик задніх лапок в  
2 рази довший за останні разом узяті. Дов-
жина тіла — 12–13 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не розроблялись. У різних типах листяних i 
мішаних лісів під час загальних та санітарних 
вирубок слід залишати невеликі резервації 
для комплексу лісових комах, що розвива-
ються в деревині.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації  
Rondqist, 1989; Liu., Nordlander, 1994; Nylander,  
Bayesian, 2004. 

Автор: А.Г. Котенко
Фото: О.С. Мандзюк
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саПіГа-ПолохрУМ
Polochrum repandum Spinola, 1805

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Сапігієві 
оси (Sapigidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Єдиний вид роду в фауні України. Ареал 
охоплює Центральну і Пд. Європу, Кавказ, 
Близький Сх., Малу та Середню Азію.  В Ук-
раїні знайдений в Київській, Черкаській і За-
порізькій обл. та в Криму.  

Чисельність і причини її зміни  
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності: вирубування сухих де-

рев, зменшення кількості дерев’яних спо-
руд, надмірне застосування пестицидів. 

особливості біології та наукове значення 
Населяє переважно природні біотопи з де-
ревною та чаганиковою рослинністю, захис-
ні лісосмуги, сади, зустрічається у населених 
пунктах. Літ імаго — у червні–серпні. Личин-
ки  — інквіліни бджіл-ксилокоп, поїдають за-
паси їжі (пилок і нектар) у гнізді хазяїна. За-
ляльковуються в широкому веретеноподіб-
ному цупкому коконі малинового кольору.  

Морфологічні ознаки 
Тіло чорне з сильно розвинутим жовтим 
малюнком на голові і грудях; черевце з ши-
рокими, цілісними жовтими перев’язками 

на всіх члениках. Вусики жовтувато-червоні; 
гомілки і лапки жовті, крила жовтувато-
затемнені. Довжина тіла — 15–23 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не розроблялись. Треба докладніше вивчи-
ти особливості біології виду, виявити і взяти 
під охорону  місця його перебування. Реко-
мендований до охорони в Карадазькому та 
Опукському ПЗ. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Morawitz, 1889; Тарбинский, Плавильщиков, 1948; 
Тобиас, 1978; ЧКУ, 1994; Иванов, Фатерыга, 2005. 

Автори: А.Г. Котенко, В.М. Єрмоленко, 
С.П. Иванов, О.В. Фатерига

Фото: О.С. Мандзюк
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сколія-ГіГанТ
Megascolia maculata (Drury, 1773)

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Сколієві 
оси (Scoliidae). Один з близько 45-ти видів 
роду Scolia у фауні Палеарктики та один з 7 
-ми видів в фауні України.

Природоохоронний статус 
Неоцінений.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Пд. Європу, Пн. Африку, Кавказ, 
Закавказзя, Зх. та Середню Азію. В Україні 
переважно на пд. від лінії Київ — Харків (на 
Лівобережній Україні знайдено на пн. Черні-
говської обл.).

Чисельність і причини її зміни  
Зустрічаються відносно рідко (поодинокі 
особини), проте інколи поблизу тварин-
ницьких ферм трапляється досить велика 
кількість сколій.

особливості біології та наукове значення 
У фазі личинки — паразит, у фазі імаго — фі-
тофаг. Дає 1 генерацію на рік. Літ імаго — з 
середини травня до серпня включно. Імаго 
живляться нектаром квіток різноманітних 
рослин, частіше складноцвітих (будяки та 
інші), личинки — паразити личинок жука-
носорога (іноді інших великіх пластинчас-
товусих жуків). Самка у компостних купах 
та ґрунті розшукує личинку хазяїна, яку 
паралізує, після чого відкладає на її тіло 
яйце. Личинка сколії-гіганта зимує у ґрунті в 
довгасто-овальному коконі. На лялечку пе-
ретворюється у кінці квітня–травні.

Морфологічні ознаки
Від інших сколій відрізняються більшою дов-

жиною тіла (26–33 мм), наявністю трьох ра-
діомедіальних комірок на передніх крилах  
і відносно більш довгим тім’ям.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Фактори загрози або лімітування, а також зрос-
тання чисельності виду не з’ясовані. У місцях 
масового розмноження цього виду (біля ферм) 
доцільно залишати компостні купи.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Не проводилися.

Господарське та комерційне значення  
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Штейнберг, 1962; Тобиас, 1978; ЧКУ, 1994; Шешу-
рак, Вобленко, 1996, 1997; Шешурак, 2000. 

Автори: А.Г. Котенко, В.М. Єрмоленко, 
П.Н. Шешурак

Фото: Т.І. Пушкар



Членистоногі 
Arthropoda

228

дві маленькі жовті плями. Довжина тіла — 
12–22 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Частина популяції мешкає на території Опук-
ського ПЗ. Необхідне надання статусу  запо-
відника збереженим цілинним степовим 
ділянкам, насамперед створення в Криму 
Тарханкутського ПЗ.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Штейнберг, 1962; Тобиас, 1978. 

Автори: О.В. Фатерига, О.В. Амолін
Фото: О.В. Фатерига

та скорочення його ареалу. На сьогоднішній 
день зберігся очевидно тільки в Опукському 
ПЗ і на Тарханкутському п-ві, де чисельність 
невелика. Основна причина зменшення чи-
сельност: зменшення площ цілинних степо-
вих ділянок.

особливості біології та наукове значення 
Степовий вид, хортобіонт. Дає 1 генерацію 
на рік. Імаго активні з червня до початку 
липня. Хазяїни личинок невідомі.

Морфологічні ознаки 
Тіло і крила чорні з синім полиском. На відмі-
ну від схожого виду сколії степової, на мета-
сомі тільки одна перев’язка на 3 терґумі, її ко-
лір більш темний. Іноді на 2 терґумі може бути 

сколія односМУГова
Scolia galbula (Pallas, 1771)

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Сколієві 
оси (Scoliidae). Один з близько 45-ти видів 
роду Scolia у фауні Палеарктики та один з 
7-ми видів у фауні України.

Природоохоронний статус 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Євроазіатський степовий вид. Ареал вклю-
чає Угорщину, Балканський п-ів, Крим, По-
волжя, Закавказзя, Урал, Казахстан. В Україні 
розповсюджений у Криму.

Чисельність і причини її зміни  
Рідкісний, локально розповсюджений не-
численний вид. За останні півстоліття спо-
стерігається зменшення чисельності виду 
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режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Необхідне надання заповідного статусу всім 
збереженим ділянкам цілинних псамофіт-
них степів.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації  
Штейнберг, 1962; Тобиас, 1978. 

Автор: О.В. Фатерига
Фото: О.В. Фатерига

особливості біології та наукове значення 
Мешкає в псамофітних степах, хортобі-
онт. Дає 1 генерацію на рік. Імаго активні  
з кінця липня до середини серпня. Парази-
тує на личинках мармурового та східного 
травневого хрущів. Зимує у ґрунті на стадії 
передлялечки.

Морфологічні ознаки 
Дуже велика оса, довжина тіла — 21–31 мм 
(трохи менша, ніж сколія-гігант, від якої 
відрізняється насамперед наявністю двох 
дискоїдальних комірок на передніх кри-
лах). Тіло темно-коричневе, на метасомі 
три жовтих перев’язки: на 3, 4 і 5 терґумах. 
Голова самки жовта. Крили з жовтим від-
тінком.

кольПа клюГе
(каМПсосколія 
жовТоволоса)
Colpa klugii (Vander Linden, 1827)

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Сколієві 
оси (Scoliidae). 

Природоохоронний статус 
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Один з 9-ти видів роду Campsoscolia у фа-
уні Палеарктики та один з 3-х видів у фауні 
України. Середземноморський вид. Ареал 
включає пд. Франції, Албанію, Туреччину, пд. 
України. В Україні відзначений в Херсонській 
обл. та в Криму.

Чисельність і причини її зміни  
Дуже рідкісний, локально розповсюджений, 
украй нечисленний вид.
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дисцелія зональна
Discoelius zonalis (Panzer, 1801)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Складчас-
токрилі оси (Vespidae). 

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Транспалеарктичний вид. В Україні зустріча-
ється скрізь, але в степовій зоні переважно в 
байрачних та заплавних лісах.

Чисельність і причини її зміни  
Малочисельний вид. Причини зміни чисель-
ності: санітарні вирубки лісу і застосування 

пестицидів для знищення шкідників лісу  
і садів.

особливості біології та наукове значення 
Дендробіонт. На рік дає 2 генерації. Літає 
протягом усього теплого періоду року. Сам-
ки гніздяться в порожнинах ходів личинок 
комах-ксилофагів. Гнізда розділяються на 
комірки перегородками із частково пережо-
ваних вирізок листків. Для личинок заготов-
ляє гусінь ямкочервоних молей або личинок 
пильщиків. Імаго — антофіли. Зимує в гнізді 
на стадії передлялечки.

Морфологічні ознаки 
Струнка чорна оса. Жовтий колір розви-
нутий у обох статей тільки на наличнику та 

вузьких перев’язках на першому і другому 
сегментах черевця. Від близьких видів від-
різняється мандибулами, які розширюються 
до гори. Довжина тіла — 9–16 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Необхідно зберігати біотопи, сприятливі для 
існування виду, скоротити вирубку старих 
дерев.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Вид заселює штучні гніздові конструкції типу 
вуликів Фабру.

Господарське та комерційне значення 
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації 
Малышев, 1952; Blüthgen, 1961; Курзенко,1978; 
ЧКУ, 1994.

Автори: О.В. Амолін, О.С. Вобленко, 
А.Г. Котенко, О.В. Фатерига

Фото: О.В. Фатерига
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целоніТес 
аБревіаТУс 
криМський
Celonites abbreviatus tauricus Кostylev, 1935

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Складчас-
токрилі оси (Vespidae). 

Природоохоронний статус
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Єдиний представник тропічної підродини 
Masarinae в фауні України. Ареал виду вклю-
чає Пд. Європу, Кіпр, Туреччину, Ізраїль, Ма-
рокко. Кримський підвид — ендемік Криму 
(тут пролягає пн.-сх. межа ареалу виду). 

Чисельність і причини її зміни  
Дуже ньзька. Причини зміни чисельності: 

підвищене рекреаційне навантаження, за-
бруднення місцеперебувань побутовим 
сміттям.

особливості біології та наукове значення 
Мешкає в степових ценозах, фриганах та рід-
коліссях пд. берега Криму. Хортобіонт. На рік 
дає 1 генерацію. Літає з середини червня до 
середини липня. Імаго і личинки живляться 
пилком і нектаром самосила гайового, рід-
ше — самосила білоповстистого. Самки спо-
руджують гнізда із циліндричних земляних 
комірок, прикріплених до поверхні каменів. 
Після відкладання яйця оса заготовляє хлі-
бець, що складається з пилка й нектару. Зи-
мує передлялечка.

Морфологічні ознаки 
Від інших Vespidae відрізняється булавопо-
дібними антенами. Чорний з блідо-жовтим 
малюнком, тегули і ноги оранжеві. Довжина 
тіла — 7–9 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Необхідне надання заповідного статусу всім 
територіям, де було виявлено вид.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Костылев, 1935; Bellmann, 1984; Фатерыга, 2005.

Автори: С.П. Іванов, О.В. Фатерига
Фото: О.В. Фатерига
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евМен 
ТрикраПковий
Eumenes tripunctatus (Christ, 1791)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Складчас-
токрилі оси (Vespidae). 

Природоохоронний статус 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Ірано-Туранський вид. Ареал — від Украї-
ни (пролягає зх. межа ареалу) до Монголії і 
Китаю. В Україні — у Донецькій, Харківській, 
Полтавській, Херсонській і Запорізькій обл. 
і в Криму. 

Чисельність і причини її зміни  
Дуже низька. Протягом останніх 50-ти років 
вид не реєструється в багатьох районах Хар-
ківської й Полтавської обл. і Криму, де він 
жив раніше. Відносно висока чисельність 

виду локально зберігається на псамофітних 
ділянках Пн. Приазов’я. Причини зміни чи-
сельності виду: скорочення площ цілинних 
псамофітних степів.

особливості біології та наукове значення 
Степовий вид. Зустрічається винятково на 
ділянках псамофітних степів. На рік дає 2 
генерації. Літає протягом усього теплого пе-
ріоду року. Споруджують на рослинах одно-
коміркові гнізда із землі у формі округлого 
глечика з горлечком. Імаго — антофіли, ли-
чинки — ентомофаги.

Морфологічні ознаки 
Єдиний вид роду Eumenes в фауні України з 
основним оранжевим забарвленням тіла. На 

другому членику черевця три чорних крап-
ки. Довжина тіла — 12–17 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Багато місць мешкання виду знаходяться на 
заповідних територіях. Необхідне додання 
заповідного статусу всім збереженим ділян-
кам цілинних псамофітних степів.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Амолин, 2002; Курзенко, 1978; Фатерыга, 2005. 

Автори: О.В. Амолін, О.В. Фатерига
Фото: О.В. Фатерига
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оніхоПТерохеілюс 
Паласа
Onychopterocheilus pallasii (Klug, 1805)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Складчас-
токрилі оси (Vespidae). 

Природоохоронний статус 
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Євроазіатський степовий вид. Єдиний 
представник роду в фауні України. Ареал 
диз’юнктивний, від Угорщини до Монголії. В 
Україні відомий  у Луганській обл. і  в Криму.

Чисельність і причини її зміни  
Украй малочисельний. Основна причина 
зміни чисельності: зменшення площі цілин-
них степових ділянок.

особливості біології та наукове значення 
Біологія невідома. Найбільш ймовірно гніз-
дяться в ґрунті. Імаго — антофіли, личинки — 
ентомофаги.

Морфологічні ознаки 
Тіло чорне з блідо-жовтим малюнком. На 
другому членику черевця дві великі червоні 
плями. Довжина тіла — 12–17 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Необхідне додання заповідного статусу збе-
реженим цілинним степовим ділянкам. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Комерційного значення не має.

основні джерела інформації 
Blüthgen, 1961; Gusenleitner, 1994; Иванов, 
Фатерыга, 2003; Курзенко, 2004.

Автори: О.В. Амолін, О.В. Фатерига, 
С.П. Іванов

Фото: О.В. Фатерига
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вним темно-червоним забарвленням тіла. 
Середньо спинка та вершинні сегменти че-
ревця чорні. Довжина тіла — 15–18 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Необхідне надання заповідного статусу всім 
місцям перебування виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення  
Комерційного значення не має.

основні джерела інформації  
Kostylev, 1928; Курзенко, 1977; Иванов, Фатерыга, 
2003; Фатерыга, 2004. 

Автори: О.В. Фатерига, О.В. Амолін, 
С.П. Іванов

Фото: О.В. Фатерига 

сельністю. Причини зміни чисельності: під-
вищене рекреаційне навантаження, випас 
худоби, забруднення місцеперебувань по-
бутовим сміттям.

особливості біології та наукове значення 
Мешкає в напівпустельних і пустельних 
ландшафтах Пд. берегу Криму. Дає 1 гене-
рацію на рік. Біологія гніздування невідома. 
Інші види роду Paravespa гніздяться в ґрун-
ті на горизонтальних ділянках, біля входу 
в гніздо самка будує вертикальну трубку із 
землі. Імаго — антофіли, личинки — ентомо-
фаги.

Морфологічні ознаки 
Єдиний вид Vespidae в Україні з осно-

ПаравесПа царська
Paravespa rex (Schulthes, 1923)

Таксономічна належність  
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Складчас-
токрилі оси (Vespidae). 

Природоохоронний статус 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Середземноморсько-середньоазіатський 
вид. Ареал включає Крим, пд.-сх. і пд. Казах-
стан, Киргизію, Узбекистан, Малу Азію, Іран. 
В Україні відзначений у сх. частині пд. берега 
Криму, де проходить пн.-зх. межа його аре-
алу.

Чисельність і причини її зміни  
Вузьколокальний вид з украй низькою чи-
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криПТохіл 
кільЧасТий
Cryptocheilus alternatus (Lepeletier, 1845) =  
C. annulatus (Fabricius, 1798)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Дорожні 
оси (Pompilidae). 

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Один з 14-ти видів роду Cryptocheilus у фау-
ні України. Ареал охоплює Сх. Середземно-
мор’я, Закавказзя, Середню Азію. В Україні 
знайдений тільки в Криму. 

Чисельність і причини її зміни 
Вид з дуже низькою чисельністю. Причини 
зміни чисельності: руйнування сприятли-
вих для існування виду стацій через госпо-
дарську діяльність людини.

особливості біології та наукове значення 
Дає 1 генерацію на рік. Мешкає на ксерофіт-
ніх ділянках на кам’янистих схилах балок та 
біля підніжжя гір. Літає з середини червня 
до вересня. Імаго — антофіли, живлять-
ся нектаром квітів (переважно зонтичних, 
складноцвітих, молочайних). Гнізда будують 
в щілинах між камінням. Личинки живляться 
паралізованими великими павуками (таран-
тулами та ін.). 

Морфологічні ознаки 
Голова, вусики, передня частина грудей руді, 
крила золотисто-жовті з темною каймою на 
вершині, черевце чорне з широкими жовти-
ми перев’язками. Довжина тіла — 25–30 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Не здійснювалися. Треба докладніше вивчи-
ти особливості біології виду, виявити і взяти 
під охорону  місця його перебування. Охоро-
няється в Карадазькому та Опукському ПЗ. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Тобиас, 1978; ЧКУ, 1994. 

Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко
Малюнок: Н.В. Кащенко
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криПТохіл 
ЧервонУваТий
Cryptocheilus rubellus (Eversmann 1846)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Дорожні 
оси (Pompilidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Пд. Європу, Кавказ, Малу та Серед-
ню Азію, Пн. Африку. В Україні знайдений в 
Криму та в Генічеському р-ні Херсонської 
обл. 

Чисельність і причини її зміни 
Малочисельний вид. Причини зміни попу-
ляції: деградація та руйнування стацій виду 
через господарську діяльність людини. 

особливості біології та наукове значення 
Імаго літають з червня до вересня. Зу-
стрічаються на схилах невисоких гір та  
в кам’янистих балках. Живляться нектаром 
квіток (зазвичай зонтичних, складноцвітих 
та молочайних). Для живлення личинок сам-
ка заготовляє паралізованих нею павуків. 
Зимує личинка в коконі. Дає 1 генерацію на 
рік.  

Морфологічні ознаки 
Тіло темно-іржаво-руде з розвинутим чор-
нуватим малюнком на грудях і черевці. Вуси-
ки та ноги руді. Крила коричнювато-жовті з 
бурою каймою на вершині. Довжина тіла — 
20–35 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Необхідно зберігати біотопи, сприятливі для 
існування виду. У місцях перебування виду 
слід створити ентомологічні заказники. Ре-
комендований до охорони в Карадазькому 
та Опукському ПЗ. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Haupt, 1927; Тобиас, 1978; ЧКУ, 1994. 

Автори: О.С. Вобленко, А.Г. Котенко
Малюнок: Н.В. Кащенко
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аноПлій 
саМарський
Anoplius samariensis (Pallas, 1771)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Дорожні 
оси (Pompilidae). 

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Пд.-Сх. Європу, Кавказ, Пн. Африку, 
Малу та Середню Азію, пд. Далекого Сходу.  
В Україні знайдений в Криму, а на материко-
вій частині — в Степу та у Лісостепу.

Чисельність і причини її зміни 
Малочисельний вид. Причини зміни чисель-
ності не з’ясовані.

особливості біології та наукове значення 
Імаго  літають з червня до вересня. У сте-
повій зоні зустрічається на ксерофітних ді-
лянках у долинах річок, на схилах балок та 
на сухих солончаках, у Лісостепу знайдений 
на луках. Імаго — антофіли, живляться не-
ктаром квітів (зазвичай зонтичних, склад-
ноцвітих та молочайних). Для живлення 
личинок самка заготовляє паралізованих 
нею павуків-тарантулів. Самка будує гніздо  
в ґрунті з однією коміркою в кінці ходу на 
глибині до 11 см. Іноді використовує по-
верхневі ходи вовчка. У цьому випадку вхід  
у гніздову нірку може знаходитися на від-
стані до 1,5 м від місця проникнeння в хід 
вовчка. Зимує личинка в коконі. Дає 1 гене-
рацію на рік.  

Морфологічні ознаки 
Тіло чорне, лише 2 і 3 терґіти черевця з 
червоним малюнком. Вусики та ноги чорні. 
Крила сильно затемнені. Довжина тіла —  
15–23 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Необхідно зберігати біотопи, сприятливі для 
існування виду. У місцях перебування виду 
слід створити ентомологічні заказники. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Schmiedeknecht, 1930; Малышев, 1966; Тобиас, 
1978; ЧКУ, 1994. 

Автори: О.С. Вобленко, А.Г. Котенко
Малюнок: Н.В. Кащенко
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аМофіла сареПТська
Ammophila sareptana Kohl, 1884

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Риючі оси-
сфециди (Sphecidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Пд.-Сх. Європу, Казахстан, Малу та 
Середню Азію.  В Україні зустрічається в дея-
ких місцях Одеської обл. та в Криму.  

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності не з‘ясовані. 

особливості біології та наукове значення 
Мешкає на ксерофітних ділянках в долинах 
річок та на схилах  ярів і балок.  Літ імаго три-
ває з середини червня до серпня. Антофіли, 
живляться нектаром квіток. Гніздо будує в пі-
щаному ґрунті. Воно складене з неглибокого, 
майже вертикального ходу і горизонтальної 
комірки. Личинки живляться паралізованю 
гусінню деяких метеликів. Дає 1 генерацію 
на рік.

Морфологічні ознаки  
Тіло струнке, завдовжки 18–21 мм. Від близь-
ких видів відрізняється дуже густим (прихо-
вує скульптуру) опушенням більшої частини 
проподеума. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Не здійснювалися. Треба взяти під охорону  
місця його перебування. Рекомендований 
до охорони в Дунайському БЗ та Карадазь-
кому ПЗ. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації  
Гуссаковский, 1930;  Казенас, 1972; Пулавский, 
1978;  ЧКУ, 1994; Біорізноманітність Дунайського 
біосферного заповідника, 1999. 

Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко
Малюнок: Н.В. Кащенко 
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церцеріс 
ГорБкУваТий
Cerceris tuberculata (Villers, 1787)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Риючі оси-
краброніди (Crabronidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Пд. Європу, Кавказ, Пд.-Зх. та Се-
редню Азію, Зх. Сибір, Пн. Африку. В Україні 
знайдений в Луганській, Полтавській, Мико-
лаївській, Одеській обл. та в Криму.  

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності: господарська діяльність 
людини, застосування пестицидів у боротьбі 
з комахами-шкідниками та бур’янами.

особливості біології та наукове значення 
Імаго — антофіли, личинки — ентомофаги. 
Мешкає на схилах балок, ярів, в долинах 

річок у степовій зоні, у Лісостепу — на ксе-
рофітних ділянках. Імаго літають з липня до 
середини вересня. Живляться нектаром кві-
ток (зазвичай зонтичних та складноцвітих). 
Гніздо робить у ґрунті на глибині до 50 см. 
Для живлення личинок самка заготовляє 
паралізованих жуків-довгоносиків з роду 
Cleonus. Зимує личинка в коконі. Дає 1 гене-
рацію на рік.  

Морфологічні ознаки  
Тіло чорне з розвинутим світлим малюнком. 
Серединне поле проподеума гладеньке. 
Наличник спереду округлено вирізаний, 
з виступом у верхній частині. Жувальця з 
двома крупними зубцями. Довжина тіла —  
17–22 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Не здійснювалися. Необхідно зберігати 
біотопи, сприятливі для існування виду.  
У місцях перебування виду слід створити ен-
томологічні заказники. Рекомендований до 
охорони в Дунайському БЗ, Карадазькому та 
Опукському ПЗ. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Пулавский, 1978; Казенас, 1978;  ЧКУ, 1994; Біоріз-
номанітність Дунайського біосферного заповід-
ника, 1999; Шоренко, 2005. 

Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко
Фото: О.С. Мандзюк
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сфекс жовТокрилий
Sphex flavipennis Fabricius, 1793

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Риючі оси-
сфециди (Sphecidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Украї-
ні Один з 3-х відомих в фауні України ви-
дів роду Sphex. Ареал охоплює Пд. Європу, 
Кавказ, Пд.-Зх. та Середню Азію, Пн. Африку.  
В Україні поширений у Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна. Деградація та руйнування сприят-
ливих для існування виду стацій через гос-
подарську діяльність людини. 

особливості біології та наукове значення 
Мешкає на схилах балок, ярів степової 
зони, крутих берегах річок. Імаго літа-
ють з червня до серпня. Антофіли, жив-
ляться нектаром квіток зонтичних, мо-
лочайних, конюшини, тамариксів. Гніздо 
робить у ґрунті. Для живлення личинок 
заготовляє саранових. Розвиток яєць 
триває 3–4 дні, личинок — 10–14. Зимує 
личинка в коконі. Дає одну генерацію на 
рік.  

Морфологічні ознаки  
Тіло і ноги на більшій частині чорні, черевце 
з сильно розвинутим червоним малюнком. 
Більша частина крил жовтувата. Довжина 
тіла — 26–32 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Не здійснювалися. Необхідно зберігати 
біотопи, сприятливі для існування виду.  
У місцях перебування виду слід створити 
ентомологічні заказники. Рекомендований 
до охорони в Карадазькому, Опукському та 
Казантипському ПЗ. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації  
Пулавский, 1978; Казенас, 1972; Казенас, 1978;  
ЧКУ, 1994; Шоренко, 2005. 

Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко 
Фото: О.С. Мандзюк
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сфекс рУдУваТий
Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Риючі оси-
сфециди (Sphecidae).

Природоохоронний статус 
Неоціненний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Пд. Європу, Кавказ, Пд.-Зх. та Се-
редню Азію, Пн. Африку. В Україні — Одесь-
ка, Миколаївська, Херсонська, Полтавська, 
Харківська, Донецька обл. та Крим.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна. Причини зміни чисельності: руй-
нування сприятливих для існування виду 

стацій через господарську діяльність люди-
ни, надмірне застосуванні пестицидів. 

особливості біології та наукове значення 
Мешкає на схилах невисоких гір, балок,  
в долинах річок. Імаго літають з червня до 
серпня. Антофіли, живляться нектаром кві-
ток (зонтичних, молочайних та ін.). Гніздо 
роблять у ґрунті, з горизонтальним і вер-
тикальним ходами та 2–3 комірками. Для 
живлення личинок заготовляє різних сара-
нових. Розвиток яєць триває 3–4 дні, личи-
нок — 10–12. Зимує личинка в коконі. Дає  
1 генерацію на рік.

Морфологічні ознаки  
Основна частина тіла і ноги чорні. Черевце 

з червоним малюнком. Вершини передніх 
крил затемнені. Довжина тіла — 16–30 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Не здійснювалися. Необхідно зберігати біо-
топи, сприятливі для існування виду. Реко-
мендований до охорони в Карадазькому, 
Опукському та Казантипському ПЗ. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації  
Пулавский, 1978; Казенас, 1978; ЧКУ, 1994; Шорен-
ко, 2005.  

Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко, К.І. Шоренко 
Фото: О.С. Мандзюк
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лярра анафеМська
Larra anathema (Rossi, 1790)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Риючі оси-
краброніди  (Crabronidae).

Природоохоронний статус 
Неоцінений.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Центральну і Пд. Європу, пд. р-ни 
Сх.-Європейської рівнини, Кавказ, Пд.-Зх. та 
Серед. Азію, Пн. Африку. В Україні пошире-
ний у пд. і пд.-зх. районах, знайдений також 
у Полтавській і Черкаській обл.

Чисельність і причини її зміни 
Незначна. На окремих ділянках цей вид 
звичайний, але малочисельний. Основні 
причини зміни чисельності: деградація та 
руйнування стацій виду через господарську 
діяльність людини.

особливості біології та наукове значення 
Імаго — антофіли, живляться нектаром кві-
ток зонтичних, молочайних, кермеку, чебре-
цю. Яйця і личинки розвиваються на вовчках 
(капустянках). Щоб відкласти яйця оса пере-
слідує вовчка у його норах під землею, ви-
ганяє на поверхню і паралізує на 5–6 хвилин. 
Після того як лярра відклала яйце, вовчок 
знову заривається у ґрунт. Розвиток яйця 
триває 5–6 днів, личинки — близько 12 днів. 
Зимує личинка в тонкостінному коконі, який 
будує з піску, скріплюючи його слиною.

Морфологічні ознаки  
Тіло, крім двох перших червоних сегментів 
черевця, і ноги чорні. Крила димчасті. Дов-
жина тіла — 12–22 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Не здійснювалися. Необхідно зберігати 
біотопи, сприятливі для існування виду.  
У місцях перебування виду слід створити 
ентомологічні заказники. Рекомендований 
до охорони в Дунайському і Чорномор-
ському БЗ та Карадазькому ПЗ. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня немає.

основні джерела інформації  
Пулавский, 1978; Казенас, 1978;  ЧКУ, 1994; Біоріз-
номанітність Дунайського біосферного заповід-
ника, 1999; Шоренко, 2005.

Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко 
Фото: О.С. Мандзюк
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сТиз двокраПковий
Stizus bipunctatus (F. Smith, 1856)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Риючі оси-
краброніди (Crabronidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Пд.-Сх. Європу, Малу Азію, Пд.-Зх. 
Азію, пн.-сх. райони Афганістану. В Україні зу-
стрічається в деяких місцях узбережжя Чор-
ного моря (пд. райони Одеської, Миколаїв-
ської,  Херсонської обл. та Криму).  

Чисельність і причини її зміни 
Дуже низька (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності не з’ясовані.

особливості біології та наукове значення 
Біотопи перебування: ксерофітні  ділянки  
в долинах річок, піщані схили ярів та балок. 
Літ імаго — у червні–серпні. Гніздо будує  
в піщаному ґрунті. Яйця самки відкладають 
на тіло паралізованих саранових.  

Морфологічні ознаки  
Щитик з двома жовтими плямами по боках. 
Жовті плями на 2-му терґіті черевця хвиле-
подібно зігнуті. Довжина тіла — 15–19 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Треба докладніше вивчити особливості біо-
логії виду, виявити і взяти під охорону місця 
його перебування. Рекомендований до охо-
рони в Карадазькому та Опукському ПЗ. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації  
Пулавский, 1978; Казенас, 1972; Казенас, 1978; ЧКУ, 
1994; Шоренко, 2005.

Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко 
Фото: О.С. Мандзюк
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сТиз сМУГасТий
Stizus fasciatus (Fabricius, 1781)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Риючі оси 
-краброніди  (Crabronidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Вид відомий від Пд. Європи до Афганістану 
та з Китаю. В Україні зустрічається в деяких 
місцях узбережжя Чорного та Азовського 
морів. 

Чисельність і причини її зміни 
Дуже низька (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності не з’ясовані.

особливості біології та наукове значення  
Мешкає на ксерофітних ділянках на аренах. 
Літ імаго — у червні–серпні. Гніздо з кілько-
ма комірками будує в піщаному ґрунті. Яйця 
самки відкладають на тіло паралізованих 
саранових. Демографічна ситуація не відо-
ма, плодючість не з’ясована. 

Морфологічні ознаки  
Тіло на більшій частині чорне, черевце з роз-
винутим світлим малюнком. Крила затемне-
ні. Довжина тіла — 16–24 мм. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Треба докладніше вивчити особливості біо-
логії виду, виявити і взяти під охорону місця 

його перебування. Рекомендований до охо-
рони в Дунайському БЗ.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Корисний ентомофаг. Комерційного значен-
ня не має.

основні джерела інформації  
Пулавский, 1978; Казенас, 1978; ЧКУ, 1994; Біоріз-
номанітність Дунайського біосферного заповід-
ника, 1999; Шоренко, 2005.

Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко 
Фото: О.С. Мандзюк
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сТизоїд ТризУБий
Stizoides tridentatus (Fabricius 1775)

Таксономічна належність 
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Риючі оси 
-краброніди (Crabronidae).

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Пд. Європу, Пд.-Зх. і Середню Азію, 
Казахстан та Монголію. В Україні зустрічаєть-
ся в Одеській, Донецькій обл. та в Криму.  

Чисельність і причини її зміни 
Незначна (поодинокі особини). Причини 
зміни чисельності не з’ясовані. Можливо, 
зменшення чисельності хазяїв — інших ви-
дів риючих ос.

особливості біології та наукове значення 
Біотопи перебування: ксерофітні  ділянки 
в долинах річок та схили ярів і балок. Літ 
імаго триває з травня до кінця серпня. Дає  
1 генерацію на рік. Імаго живляться некта-
ром квіток, в першу чергу зонтичних. Пара-
зитує у гніздах ос з роду Sphex. 

Морфологічні ознаки  
Тіло на більшій частині чорне, черевце з 
жовтою перев’язкою. Крила сильно затем-
нені з прозорим вершинним краєм. Довжи-
на тіла — 12–22 мм.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони   
Треба докладніше вивчити особливості біо-

логії виду, виявити і взяти під охорону місця 
його перебування. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації  
Аренс, Аренс, 1953; Пулавский, 1978; Казенас, 
1978; ЧКУ, 1994; Черный, 2005; Шоренко, 2005.

Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко 
Малюнок: Н.В. Кащенко
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Мелітурга  
булавовуса
Melitturga (Melitturga) clavicornis (Latreille, 1806)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Андреніди 
(Andrenidae). Один із 8 видів палеарктичного під-
роду Melitturga палеарктично-палеотропічного 
роду Melitturga (усього 17 видів). Єдиний пред-
ставник роду у фауні України.

Природоохоронний статус 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в україні 
Поширений у Пд. та на пд. Середньої Європи 
на пн. до Балтики, також зустрічається у Пе-
редкавказзі та Закавказзі, Середній та Малій 
Азії, на пд. Сибіру, в Ірані, на сх. до Монголії 
та Китаю. В Україні поширений в степовій та 
лісостеповій зонах. Є лише поодинокі знахід-
ки на Поліссі. Відсутній в гірських районах. 

Чисельність і причини її зміни 
Рідко зустрічається у степових біотопах, але 
на окремих ділянках багаторічних бобових 
культур (особливо на люцерні) може дося-
гати до 200–300 особин на 1 га. Основними 
факторами, що призводять до зниження чи-
сельності, є значне скорочення місць, при-
датних для гніздування та збору корму, зни-
щення гнізд під час оранки полів, луків або 
скошування рослин та загибель дорослих  
особин при обробках полів пестицидами.

особливості біології та наукове значення 
Антофіл, досить тісно пов’язаний з бобовими, 
особливо з квітками люцерни. Літає з початку 
червня до початку серпня. Самки будують під-
земні гнізда поодиноко, переважно на ділян-
ках з розрідженим травостоєм. Комірки еліп-
соподібної форми розташовуються на глибіні 

20–35 см. Всередині комірки формується пил-
кова куля, на яку відкладається яйце.

Морфологічні ознаки
Самка: довжина тіла 13–15 мм. Тіло чорне, 
крила коричнюваті. Наличник жовтий; 2–5 
членики лапок всіх ніг світло-червоні; зад-ні 
гомілки та 1 членик лапок звичайно червоно-
коричневі. Голова та груди в досить корот-
ких, більш менш густих жовто-коричневих 
волосках, груди зверху в яскравіших, іржаво-
коричнюватих. Гомілкова сумка коротка і рід-
ка; 1–2 тергуми в рідких коротких жовтуватих 
або сірувато-жовтих волосках, 2–4 на боках у 
коротких густих жовтуватих, 5 тергум на вер-
шині в довгих густих іржаво-жовтих волосках; 
6 в іржаво-червоному опушенні. Самець: до-

вжина тіла 13–15 мм. Голова спереду округла, 
очі дуже великі, вгорі відстань між ними май-
же втричі вужча від ширини ока. Наличник 
опуклий, видовжений. Вусики короткі була-
воподібні. Колір тіла майже такий, як у самки. 
Наличник, верх я губа, вершинна частина на-
лобника, рукоятки вусиків спереду та джгутик 
вусика знизу жовтого кольору. Тіло в досить 
густому опушенні; голова та груди зверху в 
коротких, боки грудей та черевце в довгих 
жовто-червонуватих чи жовто-коричневих, 
або жовтувато-сірих волосках.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони  
Охороняється в степових ПЗ. Необхідно 
створити заказники в інших місцях мешкан-
ня виду та охороняти його кормові росли-
ни.

господарське та комерційне значення 
Важливий запилювач бобових рослин, в тому 
числі сільськогосподарських, таких як лю-
церна, конюшина.

основні джерела інформації 
Rozen, 1965; Осичнюк, 1977; Осычнюк, 1980; Рад-
ченко, 1982; чкУ, 1994.

Автори: Г.З. Осичнюк, В.Г. Радченко 
Фото: В.Г. Радченко
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6-й тергуми. Самець дуже подібний до сам-
ки, але більш витончений. Скроні короткі. 
Вусики значно довші, доходять до задньо-
щитика. Пунктирування щитка й щитика гус-
тіше, непунктироване поле в центрі займає 
меншу площу. Дорсальний зубець гонокок-
сиду геніталій самця виражений слабко. За-
барвлення, як у самки, край 6 й 7 тергуми 
покриті короткими густими прилягаючими 
одне до одного коричневими волосками. 
Довжина тіла 12–13 мм.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони 
Охороняється в Опукському, Карадазькому 
та Казантипському ПЗ. Необхідно створити 
заказники в інших місцях мешкання виду та 
охороняти його кормові рослини.

господарське та комерційне значення 
Має значення як запилювач різних видів 
черсако вих. У комерційних цілях вид не ви-
користовується.

основні джерела інформації 
Morawitz, 1895; Gusenleitner, Schwarz, 2002; Рад-
ченко, Иванов, 2004; Радченко, 2005. 

Автори: В.Г. Радченко, С.П. Іванов 
Фото: В.Г. Радченко

з 4, чорні. Шпори всіх ніг і перші три тергуми 
червонуваті, їх вершинні частини напівпро-
зорі, боки 2 тергуму мають по одній чорній 
плямі. Крила прозорі, по краю злегка за-
темнені. Жилки крил (крім костальної) чер-
вонуваті. Лицьова й нижня частина голови, 
скроні покриті густими чорно-коричневими 
волосками. Потилиця й тім'я опушене жов-
туватими волосками. Щиток і щитик опушені 
довгими червонуватими волосками. Про-
міжний сегмент (крім серединного поля) 
опушений ще більш довгими жовтуватими 
волосками. Тергуми з 1 по 4 опушені корот-
шими жовтуватими волосками, більш густи-
ми на боках. На 4 тергумі помітна домішка 
довгих чорних волосків. Такими ж довгими 
чорними волосками повністю покриті 5-й і 

андрена 
ЧервоноПляМиста
Andrena  (Melandrena) stigmatica  Morawitz, 1895

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Андреніди 
(Andrenidae). Один із 65 видів голарктичного 
підроду Melandrena всесвітньо поширеного 
роду Andrena (близько 1500 видів). Один із 
170 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Дуже рідкісний вид, відомий лише за першо-
описом самок із Туркменістану та знайдений 
в Ірані й у Криму, де залишився лише в Опук-
ському, Карадазькому, Казантипському ПЗ 
та околицях м. Сімферополя. 

Чисельність і причини її зміни 
Дуже рідкісний, відносно крупний яскравий 
вид, який може слугувати здобиччю для ко-
лекціонерів. Чисельність знижується через 
різке зменшення кількості кормових рослин 
— головачок і скабіози.

особливості біології та наукове значення 
Літає наприкінці літа та початку осені. Гніз-
дування не відомо. Антофіл, живиться 
некта ром та пилком рослин, приурочений 
до квітів  родини черсакові (Dipsacaceae), 
зокрема головачки уральської (Cephallaria 
uralensis), та кримського ендеміка — скабіо-
зи кримської (Scabiosa taurica). Особливості 
поширення виду цікаві для зоо географічних 
досліджень.

Морфологічні ознаки
Самка: довжина тіла 14–15 мм. Голова, груди, 
ноги й останні тергуми черевця, починаючи 
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андрена  велика 
Andrena (Melandrena) magna Warncke, 1965

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Андреніди 
(Andrenidae). Один із 65 видів голарктичного 
підроду Melandrena всесвітньо поширеного 
роду Andrena (біля 1500 видів). Один із 170 
видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Рідкісний понтійський вид. Відомий з Греції, 
Туреччини, Румунії, Вірменії, Грузії та Укра-
їни, де зустрічається лише в Криму (Опук-
ський, Карадазький та Казантипський ПЗ, 
Тарханкут, с. Оленівка, с. Міжводне, окол.  
м. Сімферополя). 

Чисельність і причини її зміни 
Дуже рідкісний, відносно крупний вид, який 
може слугувати здобиччю для колекціо-
нерів. Чисельність знижується через різке 
зменшення степових ділянок.

особливості біології та наукове значення 
В Криму має 2 покоління; літає з середини 
травня до кінця липня. Полілект — зустріча-
ється на різноманітних видах степових рос-
лин. Особливості гніздування не відомі. Інші 
представники роду викопують гнізда в зем-
лі, за що отримали назву «земляні бджоли».

Морфологічні ознаки 
(За Осичнюк, 1977). Самка: довжина тіла 16–
19 мм. Тіло чорне, крила чорно-фіолетові. 
Вершинні частини тергумів червонувато-
коричневі. Голова та груди у густому, до-
сить довгому, повністю чорному або корич-
нювато-чорному опушенні, іноді з білою 
перев’язкою на грудях. 1 тергум у досить 
довгому, рідкому чорному або коричнювато-
чорному опушенні, 2–4 тергуми на боках 
апікального краю з невеликими плямами з 
густих білих волосків, плями на 3–4 тергумах 
однакового розміру, стегна задніх ніг у білих 
або сірих довгих волосках; гомілкова сумка 
коричнювато-жовта, в основі гомілки чорно-
коричнева, по нижньому краю біла. Анальна 
торочка чорна до коричневої. Самець: схо-

жий на самку. 2–4 тергуми черевця майже 
повністю опушені короткими світлими во-
лосками. Верхня губа, наличник та плями на 
верхніх щелепах жовті. Вершинні частини 
2–4 тергумів темні, коричневого кольору, 
довжина тіла 14–15 мм.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони  
Охороняється в Опукському, Карадазькому 
та Казантипському ПЗ. Необхідно створити 
заказники в інших місцях мешкання виду та 
охороняти його кормові рослини.

господарське та комерційне значення 
Має значення як запилювач різних видів сте-
пових рослин. У комерційних цілях не вико-
ристовується.

основні джерела інформації 
Осичнюк, 1977; Gusenleitner, Schwarz, 2002; Радчен-
ко, 2005.

Автор: В.Г. Радченко 
Фото: В.Г. Радченко
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з білуватих волосків; гомілкова сумка густа, 
довга, золотисто-жовта. 1 тергум у досить до-
вгих жовтуватих або білуватих волосках. 2-4 
тергуми з широкими густими суцільними білу-
ватими вершинними перев’язками. Анальна 
торочка коричнева або жовтувато-коричнева. 
Самець за скульптурою, кольором тіла та опу-
шенням дуже подібний до самки. Наличник 
більш опуклий, з такою ж скульптурою, як у 
самки. Вусики короткі, ледве досягають вер-
шини щитка середньоспинки. Опушення тіла, 
особливо голови та грудей, дещо довше, куд-
латіше, ніж у самки. Довжина тіла 7–8 мм.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони  
Охороняється в Українському степовому за-
повіднику. Необхідно створити заказники в 
інших місцях мешкання виду.

господарське та комерційне значення 
Має значення як головний запилювач видів 
спаржі. У комерційних цілях не використову-
ється.

основні джерела інформації 
Осичнюк, 1977; Радченко, 1980; Gusenleitner,  
Schwarz, 2002.

Автор: В.Г. Радченко
Фото: В.Г. Радченко

родних умовах, тому має виняткове значен-
ня у їх збереженні. 

Морфологічні ознаки 
(За Осичнюк, 1977). Самка: довжина тіла 8-9 мм. 
Голова та груди чорні, крила жовтуваті. Джгу-
тики вусиків знизу червонуваті або коричню-
ваті. В забарвленні черевця часто переважає 
червоний колір. Звичайно 1–3 тергуми черво-
ні з жовтими вузькими вершинними краями, 
4–5 тергуми завжди чорні. Лапки всіх ніг та го-
мілки задніх, іноді й середніх, червоно-жовті. 
Тім’я та груди зверху в досить довгих іржаво- 
чи коричнювато-жовтих або жовтих волосках, 
на боках і знизу голова та груди в білуватих 
або жовтувато-білих волосках. Проподеаль-
ний кошик та вертлюжний пучок рідкі та довгі, 

андрена  золотонога 
Andrena (Euandrena) chrysopus Pérez, 1903

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Андреніди 
(Andrenidae). Один із 75 видів палеарктично-
палеотропічного підроду Euandrena всесвіт-
ньо поширеного роду Andrena (близько 1500 
видів). Один із 170 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Зареєстрований локально а окремих пунктах 
пд. частини Європи: Словаччина, Чехія, ФРН, 
Австрія, Македонія, Угорщина, Румунія, Укра-
їна, Швейцарія, пд. Франція та пн. Італія, а та-
кож відмічений в Туреччині. Зустрічається на 
степових ділянках. В Україні знайдений в До-
нецькій, Херсонській, Черкаській, Тернопіль-
ській обл. та в Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Дуже рідкісний вид, зустрічається лише в міс-
цях, де росте спаржа — види роду Asparagus. 
Зникає внаслідок різкого зменшення чисель-
ності спаржі — його основної кормової рос-
лини, з якої він збирає пилок; скорочення 
площ цілинних степових ділянок; випасання, 
особливо кіз та овець.

особливості біології та наукове значення 
Має одну генерацію на рік. Літає з кінця квіт-
ня до липня. Риє гіллясті гнізда поодиноко 
у землі, не створюючи агрегацій. Комірки 
еліпсоїдної форми з кулястим пилковим 
хлібцем та яйцем розташовуються на глиби-
ні 6,5–14,5 см від поверхні ґрунту. Дорослі 
особини є вузькими оліголектами Asparagus, 
в тому числі A. pallasii Miscz., який занесено до 
Червоної книги України. Андрена золотонога 
— головний запилювач цих рослин у при-
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андрена  ошатна 
Andrena (Poliandrena) ornata Morawitz, 1866 

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Андреніди 
(Andrenidae). Один із 33 видів палеарктично-
палеотропічного підроду Poliandrena всес-
вітньо поширеного роду Andrena (близько 
1500 видів). Один із 170 видів роду у фауні 
України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Відомий з Волгоградської, Самарської та 
Оренбурзької обл. Росії, Карагандинської, Ці-
линоградської обл., Західно-Казахстанського 
й Південно-Казахстанського країв Казахста-
ну, Башкирії, Малого Кавказу. В Україні знай-
дений лише в Криму (Казантипському ПЗ та 
на мисі Чауда).

Чисельність і причини її зміни 
Дуже рідкісний вид. Чисельність знижується 
через різке зменшення степових ділянок, 
викошування кормових рослин або випа-
сання на них свійських тварин.

особливості біології та наукове значення 
Вид має 2 генерації, літає з початку травня до 
середини вересня. Перерва між генераціями 
припадає на липень. Трофічні зв'язки: перша 

генерація зустрічається на квітках різнома-
нітних рослин, а друга — на квітках Crinitaria 
villosa (L.) Grossh. Гніздування не відоме.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла самки 10–11 мм. Тіло чорне, 
блискуче. Крила слабко затемнені. Налич-
ник випуклий, посередині блискучій. Опу-
шення голови, грудей і боків тергумів біле 
або сіро-біле, довге і рідке, іноді з домішкою 
темних волосків. Середина щитка майже не 
опушена, блискуча. 2 та 4 тергуми самок на 
боках з чіткими білими плямами з волосків, 
довжина яких зменшується від другого до 
четвертого. Апікальні краї стернумів мають 
бахромку з білих довгих волосків. Гоміл-
кова сумка  сірувато-біла з чорними або 

коричнево-чорними волосками на вершин-
ному краї. Анальна торочка коричнева до 
чорної, з домішками сірувато-білих волосків 
на боках. Наличник самця світло-жовтий, 
вкритий густими сніжно-білими волосками, 
білі плями на тергумах не такі чіткі, як у са-
мок, краї тергумів майже прозорі. Довжина 
тіла самця 9–10 мм.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони  
Охороняється в Казантипському ПЗ. Необ-
хідно створити заказники в інших місцях 
мешкання виду та охороняти його кормові 
рослини.

господарське та комерційне значення 
Має значення як запилювач різних видів сте-
пових рослин. У комерційних цілях не вико-
ристовується.

основні джерела інформації 
Gusenleitner, Schwarz, 2002; Радченко, Иванов, Бу-
дашкин, 2005; Радченко, 2005. 

Автори: В.Г. Радченко, С.П. Іванов 
Фото: В.Г. Радченко
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сить густо рівномірно пунктирований, посе-
редині пунктирування ледь розсіяне. Щоки 
такі, як у самки. Серединне поле проміжно-
го сегмента не чітко відмежоване, повністю 
зернисто шагреньоване, як у самки. Тергуми 
дуже ніжно, але поміт но шагреньовані; вер-
шинні частини 2–4-го вужчі, займають дещо 
менше 1/4 довжини тергуму. Гоностилі гені-
талій ледве розширені на вершині. Все тіло 
опушене чорними волосками, тільки плечо-
ві горби, середньоспинка та проміжний сег-
мент у коричнево-жовтих волосках.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони  
Охороняється в Українському степовому ПЗ. 
При знаходженні виду в інших місцях необ-
хідно створювати заказники.

господарське та комерційне значення 
Має значення як запилювач рослин. У ко-
мерційних цілях вид не використовується.

основні джерела інформації 
Осичнюк, 1977; Gusenleitner, Schwarz, 2002. 

Автор: В.Г. Радченко
Фото: В.Г. Радченко

птура майже не відрізняється від скульпту-
ри бокових полів. Тергуми слабко блискучі, 
шагреньовані, пунктирування їх ніжне й роз-
сіяне; вершинні частини 2–4 тергумів вузькі, 
займають ледве понад 1/4 довжини тергума, 
досить вдавлені. Пігідіальна пластинка з по-
мітно піднятими вузькими краями, грубо 
зернисто шагреньована. Опушення тіла ко-
ротке, чорне, за винятком яскравих іржаво-
червоних густих волосків на плечових гор-
бах, щитку та щитику середньоспинки, за-
дньощитику та проміжному сегменті зверху, 
проподеальний кошик з домішкою чорних 
волосків знизу. Самець: довжина тіла 13 мм. 
Голова спереду майже однакової довжини і 
ширини. Наличник блискучий, за винятком 
дуже вузької основної части ни, грубо, до-

андрена стеПова
Andrena (Didonia) stepposa  Osytshnjuk, 1977

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Андреніди 
(Andrenidae). Один із 7 видів палеарктично-
палеотропічного підроду Didonia всесвітньо 
поширеного роду Andrena (близько 1500 ви-
дів). Один із 170 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Вид відомий лише за першоописом із Укра-
їнського степового ПЗ (Донецька обл., «Хо-
мутовський степ», долина р. Грузький Єлан-
чик). Незважаючи на багаторічні планомірні 
пошуки, в інших регіонах не знайдений. 
Можливо, ендемічний вид.

Чисельність і причини її зміни 
Дуже рідкісний вид, зустрічається лише в 
Українському степовому ПЗ.

особливості біології та наукове значення 
Вид літає навесні, зареєстрований на квітках 
Nonnea pulla. Гніздування не відоме.

Морфологічні ознаки
(За Осичнюк, 1977). Самка: довжина тіла 13–
14 мм. Голова спереду вузька, майже однако-
вої довжини й ширини, якщо не враховувати 
видовженого наличника, довжина якого 
втричі більша від ширини налобника на вер-
шині. Наличник дуже блискучий, посередині 
розсіяно пунктирований, без поздовжньої 
непунктированої смуги. Щоки не довші, ніж 
половина їх ширини. Серединне поле про-
міжного сегмента не чітко відмежоване, по-
вністю зернисто шагреньоване, його скуль-
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Щиток на передній частині й по бічних краях 
із більш короткими жовтувато-білими волос-
ками, інша частина щитка з коричнюватими 
темними волосками. Гомілкова сумка на вер-
шинній половині з жовтуватими, а на основній 
частині — з чорними волосками. 1-й тергум 
вкритий рідкими довгими сірувато-білими во-
лосками; 2–4 — з трохи довшими, сріблясто-
білими волосками на бічних частинах і з 
вузькими перев’язками з білих волосків на 
апікальних краях. Анальна бахромка з довгих 
густих коричнювато-чорних волосків. Самець: 
довжина тіла 10–13 мм. Подібний до самки, але 
тіло більш витончене, вусики значно дов ші, 
спинка зверху вкрита більш густими довгими 
волосками жовтувато-каштанового кольору.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони  
Необхідно створити заказники в місцях мешкан-
ня виду та охороняти його кормові рослини.

господарське та комерційне значення 
Має значення як запилювач різних видів 
дзвоникових, у тому числі занесених до ЧКУ.

основні джерела інформації 
Радченко, Песенко, 1994; Michez, Eardley, 2007.

Автор: В.Г. Радченко 
Фото: В.Г. Радченко

значною домішкою нектару й має кашопо-
дібну форму. Антофіл, живиться нектаром 
та пилком рослин, вузько приурочений до 
квітків дзвоників (Campanula).

Морфологічні ознаки
Самка: довжина тіла 12–13 мм. Більша частина 
тіла чорна, лише вершинна частина манди-
бул, гомілкових шпор і останні членики лапок 
жовтувато-коричневого кольору; апікальні 
краї тергумів коричнюваті, прозорі. Голова опу-
шена довгими й відстовбурченими або слабо 
прилягаючими сірувато-білими волосками; на 
генальній частині та по внутрішніх краях очей 
(іноді також на чолі) змішаних із коричнювато-
чорними волосками. Мезосома, окрім спини, 
вкрита довгими сірувато-білими волосками. 

Мелітта ванковиЧа 
Melitta (Cilissa) wankowiczi (Radoszkowski, 1891) 

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Меліттіди 
(Melittidae). Один із 37 видів підроду Cilissa 
роду Melitta (налічує 44 види), локально по-
ширеного у світі (є окремі знахідки пред-
ставників цього роду на всіх континентах, за 
винятком Австралії). Один із 7 видів роду у 
фауні України.  Вид синонімізовано з  Melitta 
melanura (Nylander, 1852), що стало відомо 
після юридичного закріплення назви в Чер-
воній книзі України.

Природоохоронний статус 
Зникаючий .

ареал виду та його поширення в україні 
Дуже рідкісний локально поширений пале-
арктичний вид, зареєстрований у Швеції, 
Австрії, Німеччині, Польщі, Румунії, Туреч-
чині, Литві, Бєларусі, Україні, Словаччині, 
Волгоградській та Воронезькій обл. Росії та 
Монголії. В Україні знайдений у Донецькій, 
Харківській, Сумській, Полтавській обл., а та-
кож у передгір’ях Карпат.

Чисельність і причини її зміни  
Є лише поодинокі знахідки виду. Чисель-
ність знижується через різке зменшення 
кількості кормових рослин — дзвоникових 
(Campanulacea), у тому числі занесених до 
Червоної книги України.

особливості біології та наукове значення 
Літає у червні–серпні. Має одну генерацію 
на рік. Гніздування не відоме. Інші дослідже-
ні види цього роду будують гнізда в землі, де 
влаштовують сильно нахилені вниз комірки, 
які облицьовані віскоподібною речовиною. 
Корм для личинок заготовляється з пилку зі 
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ючих. У самки задні перев’язи 2–3-го тергу-
мів вузько перервані, 4-й тергум із цільною 
задньою перев’язкою, вершинна половина 
5 тергуму та гомілки і лапки усіх ніг вкриті 
довгими густими жовто-рудими волосками. 
Клипеус самки і самця в густому довгому 
світлому прилягаючому опушенні. Передні 
стегна самця на проксимальному кінці з до-
вгим шипом, внутрішня поверхня його зад–
ніх гомілок зі здуттям посередині.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони  
Охороняється в Чорноморському БЗ, Опук-
ському, Карадазькому та Казантипському 
ПЗ. Необхідно створити заказники в інших 
місцях мешкання виду та охороняти його 
кормові рослини.

господарське та комерційне значення 
Має значення як запилювач різних видів 
черсакових, у тому числі занесених до Чер-
воної книги України.

основні джерела інформації 
Радченко, 1987; Радченко, Песенко, 1989; Michez, 
Terzo, Rasmont, 2004.

Автор: В.Г. Радченко
Фото В.Г. Радченко

ме. Інші досліджені види цього роду будують 
гнізда в землі, де влаштовують ні чим не об-
лицьовані комірки, в яких розташовують не-
звичайні пилкові хлібці з ніжками або греб-
нями знизу. Антофіл, живиться нектаром та 
пилком рослин, приурочений до квітів ро-
дини черсакові (Dipsacaceae).

Морфологічні ознаки
Довжина тіла самки 14–16 мм, самця — 13– 
16 мм. Тіло чорне, крила затемнені по краях. 
Спинка опушена світло-коричневими во-
лосками. 2–4 тергуми посередині опушені 
густими дрібними тонкими, прилягаючими 
волосками: у самки — темними, без домішки 
відстовбурчених; у самця — світлими, з до-
мішкою відстовбурчених або напівприляга-

дазиПода 
(Мохнонога бджола) 
шиПоносна 
Dasypoda (Megadasypoda) spinigera  
Kohl, 1905

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетин-
частокрилі (Hymenoptera), родина — Ме-
літтіди (Melittidae). Один із 9 видів подро-
ду Megadasypoda палеарктичного роду 
Dasypoda (налічує 36 видів). Один із 5 видів 
роду у фауні України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Рідкісний понтійський вид, відомий з Бол-
гарії, Греції, Югославії, Туреччині, південної 
України, Північного Кавказу та Закавказзя. 
В Україні знайдений у Донецькій, Микола-
ївській, Одеській,  Харківській, Херсонській 
областях та в Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Дуже рідкісний, відносно крупний яскравий 
вид із дуже густо опушеними довгими волос-
ками мохнатими ногами, який може слугува-
ти здобиччю для колекціонерів. Чисельність 
знижується через різке зменшення кількості 
кормових рослин — скабіози (Scabiosa), ко-
ломонночка (Succisella) та інших видів рос-
лин родини черсакові (Dipsacaceae), у тому 
числі занесених до Червоної книги України.

особливості біології та наукове значення 
Літає всередині літа у червні–серпні. Має 
одну генерацію на рік. Гніздування не відо-
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галикт  луганський
Halictus (Argalictus) luganicus Blüthgen, 1936

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Галіктиди 
(Halictidae). Один із 8 західно-палеарктичних 
видів підроду Argalictus роду Halictus (світова 
фауна роду налічує 109 видів, з яких 101 — по-
ширений у Палеарктиці). Один із 26 видів роду 
у фауні України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Відомий з пд. європейської частини Росії (Вол-
гоград, Дагестан), Грузії, Азербайджану, Малої 
Азії, пн. Казахстану. В Україні знайдений в окол. 
м. Луганська та в Криму (Алушта).

Чисельність і причини її зміни 
Дуже рідкісний вид, відомий за першоопи-
сом з околиць м. Луганська (Blüthgen, 1936) та 
знай дений у Криму (збори Г.З. Осичнюк).

особливості біології та наукове значення 
Вид відмічений у травні–липні, швидше за все, 
літає до вересня. Гніздування не відоме. Біль-
шість інших досліджених видів цього роду 
ведуть примітивно-соціальний спосіб життя: 
будують гнізда в землі, де живе матка з малою 
кількістю робочих особин. Антофіл, живиться 
нектаром та пилком рослин, зареєстрований 
на квітках бобових. Точні трофічні зв’язки не 
відомі. Представники роду представляють ве-
ликий інтерес при дослідженнях шляхів похо-
дження та еволюції соціальності у комах.

Морфологічні ознаки
Самка: довжина тіла 10–11 мм. Тіло чорне, 
крила прозорі, дуже слабко затемнені по кра-

ях. Голова плоска; генальні поля не сильно 
розвинені; якщо дивитися на голову збоку 
їхня ширина дорівнює ширині ока. Скутелум 
зазвичай плоский, рівномірно й густо пунк-
тирований. Метапостнотум облямований 
блискучою смугою, що відокремлює густу 
пунктировку латеральних полів проподеу-
му вгорі від зморшкуватої скульптури мета-
постнотуму. Латеральні й задня вертикальна 
поверхні проподеуму вгорі блискучі, по-
ліровані на проміжках між крапками. Задні 
поля тергумів жовті або червонуваті, про-
світчасті; перев'язки на них суцільні, із при-
лягаючих білих волосків. 1 тергум на диску 
блискучий, проміжки між крапками гладкі. 
Самець: довжина тіла 10 мм. Довжина маляр-
ного проміжку більша за 1/3 ширини основи 

мандибули. Генальне поле глибоко й різко 
виїмчасте, по краю з вирізкою; гоностиль 
посередині дор сомедіального краю, як пра-
вило, з пензликом із довгих волосків. Голо-
ва подовжено-овальна, її висота приблизно 
в 1,1 раза більша за ширину. Скутеллум на 
боках із рідко пунктированою ділянкою. Ме-
зоскутум на диску у відстовбурченому негус-
тому опушенні. 5 метасомальний стернум по 
задньому краю слабко трикутно вирізаний, а 
4 — прямий або слабко виїмчастий. Передні 
лапки дуже тонкі й довгі.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони  
Мешкання на охоронюваних територіях не 
встановлено. Треба провести більш ретель-
ні пошуки місць перебування, оцінку чи-
сельності та стану популяції виду в Україні 
та створити заказники в місцях його знахо-
дження.

господарське та комерційне значення 
Має значення як запилювач квіткових рослин.

основні джерела інформації 
Blüthgen, 1936; Радченко, 1993; Pesenko , 2005.

Автор: В.Г. Радченко
Фото: В.Г. Радченко
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ються наявністю на боках 1-3 тергумів плям 
із білих волосків. 4–5 тергуми на апікальних 
краях мають суцільні перев’язи з білих во-
лосків. Черевна щітка чорно-коричнева 
до світло-коричневої. У самця 6 тергум на 
боках із зубцем, опушення тіла переважно 
біло-сірого кольору. 4–7 тергуми на осно-
вній частині вкриті чорними волосками, на 
апікальних краях — коричневими. Довжина 
тіла 14–18 мм.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони  
Охороняється в Казантипському, Опуксько-
му і Карадазькому ПЗ, а також в деяких за-
казниках на узбережжі Криму. Необхідний 
моніторинг стану популяції в передгірних 
районах Криму та узбережжях Азовського 
та Чорного морів.

господарське та комерційне значення 
Запилювач рослин. В комерційних цілях вид 
не використовується.

основні джерела інформації 
Иванов, 1993, 2002.; Romasenko, 1995; Ornosa, 
Ortiz-Sánchez, Torres, 2007.

Автори: В.Г. Радченко, С.П. Іванов, 
О.В. Фатерига

Фото: В.Г. Радченко

складається з однієї або декількох комірок, 
побудованих зі зволоженої землі. Самка по-
криває готове гніздо шаром камінчиків, які 
закріп лює мастикою з пережованого листя, 
що є оригінальною особливістю серед пред-
ставників підроду.

Морфологічні ознаки
Тіло чорне, за винятком останніх члени-
ків лапок, які мають червоне забарвлення 
(але пазурчики чорні), крила затемнені. 
Середньоспинка та голова зверху вкриті 
чорно-коричневими волосками, на облич-
чі — світло-коричневими з домішкою сірих. 
Щоки, боки грудей та проподеум вкриті бі-
лими або світло-сірими волосками. Від ін-
ших представників підроду самки відрізня-

бджола-Муляр 
(бджола-ліПниця) 
лефебвра
Megachile  (Chalicodoma) lefebvrei  
Lepeletier, 1841

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta),  ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Бджоли-
мегахіліди (Megachilidae). Один із 69 видів 
палеарктично-палеотропічного підроду 
Chalicodoma всесвітньо поширеного роду 
Megachile (близько 1500 видів). Один із 3 ви-
дів підроду в фауні України.

Природоохоронний статус 
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в україні 
Середземноморський вид. Ареал охоплює 
Пд., Сх. та Центральну Європу, Кавказ, Пн. 
Африку (Алжир, Марокко, Туніс), Іран. В 
Україні поширений тільки в Криму.

Чисельність і причини її зміни 
Рідкісний, локально поширений вид. Остан-
нім часом спостерігається зменшення як чи-
сельності виду, так і площі його поширення, 
що пов’язано зі скороченням площі цілинних 
степових ділянок, надмірним випасом худо-
би, рекреацією на морських узбережжях.

особливості біології та наукове значення 
Мешкає на ділянках петрофітного степу, на 
кам’янистих морських узбережжях та скель-
них виходах серед рідколісь. Має одне по-
коління на рік, літ імаго триває із середини 
червня до початку серпня. Збирає пилок та 
нектар із рослин родин Fabaceae, Lamiaceae 
та Asteraceae. Самки будують гнізда в не-
великих, іноді дорівнюючих розміру од-
нієї комірки, порожнинах каменів. Гніздо 
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Мегахіла (бджола-
листоріз) жіро
Megachile (Xanthosarus) giraudi  
Gerstaecker, 1869

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Бджоли-
мегахіліди (Megachilidae). Один із 39 видів 
голарктичного підроду Xanthosarus всесвіт-
ньо поширеного роду Megachile (близько 
1500 видів). Один із 7 видів підроду в фауні 
України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Середземноморський вид. Ареал охоплює 
Пд., Сх. та Центральну Європу, Туреччину. В 
Україні вид знайдено у Донецькій та Терно-
пільській обл., а також в Криму.

Чисельність і причини її зміни  
Дуже рідкісний вид. Останнім часом спосте-
рігається зменшення як чисельності виду, 
так і площі його поширення внаслідок оран-
ки або деградації цілинних степових ділянок 
під впливом надмірного випасу худоби.

особливості біології та наукове значення 
Мешкає на ділянках петрофітного степу, на 
скельних виходах серед рідколісь. Має одне 
покоління на рік, літ імаго триває з червня до 
кінця липня. Збирає пилок та нектар із рос-
лин родини Fabaceae (Onobrychis, Hedysarum, 
Hippocrepis). Самки будують гнізда в порож-
нинах на поверхні крейдяних гір або між ка-
менів, є вказівка про його поселення у землі. 
Гніздо складається з одного або декількох 

рядів комірок, які зроблені з пелюсток квітів 
(наприклад, Linum), а кришку гнізда будує із 
зіскоблених  волокон стебла рослин (зокре-
ма, Jurinea brachycephala Klok.), формуючи 
повстеподібний матеріал.

Морфологічні ознаки
Самка: довжина тіла 10–12 мм. Тіло чорне 
крила світло-коричневі. Три зуби в апікаль-
ній частині щелеп відокремлені від четвер-
того зуба широким інтервалом. Забарвлен-
ня опушення обличчя та тіла зверху варіює 
від світло-рудого до білого. Черевна скопа 
біла на 1–2 (іноді й на 3–4) стернумах, а на 
інших — чорна. Самець: довжина тіла 10– 
11 мм. Тіло чорне. Лапки передніх ніг дуже 
розширені, жовтувато-білого кольору. Тази-

ки передніх ніг із великим шипом. Обличчя й 
груди зверху вкрити довгими густими світло-
рудими волосками. 1–4 тергуми вкриті від-
стовбурченими волосками, на 2–4 — із при-
лягаючими перев’язками на вершинному 
краї. 5–6 тергуми повністю вкриті чорними 
волосками, на 6 з домішкою рудих. 7 тергум 
самця із зубцями різної форми і довжини. 
Кокси середніх ніг без зубців.

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони  
Мешкає в Опукському та Українському сте-
повому ПЗ, а також у РЛП «Клебан-Бик» (Доне-
цька обл.). Необхідно створити нові степові за-
повідники в місцях мешкання виду, насампе-
ред — створити Тарханкутський заповідник.

господарське та комерційне значення 
Запилювач степових бобових рослин.

основні джерела інформації 
Носкевич, 1946; Радченко, 1987; Ромасенко, 1990;  Фи-
латов, 2006.

Автор: В.Г. Радченко 
Фото: В.Г. Радченко
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гоПлітіс  рудий
Hoplitis (Megalosmia) fulva  
(Eversmann, 1852)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Бджоли-
мегахіліди (Megachilidae). Один із 7 видів 
палеарктичного підроду Megalosmia широ-
ко поширеного у світі (за винятком Пд. Аме-
рики та Австралії) роду Hoplitis (налічує 358 
видів). Один із 2 видів підроду [також Hoplitis 
princeps (Morawitz, 1872)] в фауні України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Рідкісний напівпустельно-степовий пале-
арктичний вид, зустрічається локально, 
пов’язаний переважно з піщаними ґрунта-
ми. Ареал включає Пд., Сх. й Центральну Єв-
ропу, Кавказ, Туреччину, Сирію, Казахстан, 
Монголію, Китай. В Україні зареєстрований 
у Харківській, Полтавській, Херсонській, До-
нецькій і Луганській обл.

Чисельність і причини її зміни  
Рідкісний, локально поширений вид. Стації 
мешкання зникають внаслідок зарегулю-
вання русел річок, рекреації, збільшення на-
саджень штучних лісів на пісках в заплавах 
річок.

особливості біології та наукове значення 
Мешкає в заплавних пісках р. Дніпро, Сівер-

ський Донець та Ворскла. Має одне поколін-
ня на рік, літає в червні та липні. Віддає пере-
вагу квіткам Fabaceae. Будує багатокоміркові 
гроноподібні гнізда в готових порожнинах у 
ґрунті, комірки виготовляє із пережованих 
листів. Вид із недостатньо вивченою біоло-
гією гніздування.

Морфологічні ознаки
Тіло чорне, крила затемнені, усі ноги, за ви-
нятком тазиків, червоно-жовтого кольору. 
Джгутики вусиків спереду коричневі. Від ін-
ших представників роду у фауні України від-
різняється великими розмірами — довжина 
тіла самки досягає 18 мм. Налобник самки з 
кілем, кліпеус увігнутий. Тіло переважно опу-
шене світло-рудими волосками. Усі тергуми 

черевця на апікальних краях мають суціль-
ні перев’язки. 1 стернум самця даховидний, 
другий — з поперечною пластинкою, лопата 
7 тергуму з глибокою та широкою виїмкою.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони   
Мешкання на охоронюваних територіях не 
встановлено. Треба провести більш ретель-
ні пошуки місць перебування, оцінку чи-
сельності та стану популяції виду в Україні 
та створити заказники в місцях його знахо-
дження.

господарське та комерційне значення 
Запилювач бобових рослин. В комерційних 
цілях вид не використовується.

основні джерела інформації 
Лебедєв, 1933; Попов, 1962; Мариковская, 1968.

Автори: В.Г. Радченко, С.П. Іванов, 
М.О. Філатов, О.В. Фатерига 

Фото: В.Г. Радченко
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на рік, літ імаго триває із травня до липня. 
Самки збирають пилок та нектар із квітів 
Lamiaceae, Asteraceae, Fabaceae; в Криму пе-
реважно з Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge. 
Гніздування не відоме. Інші досліджені пред-
ставники роду, зокрема Trachusa byssina 
(Panz.), викопують нірки в ґрунті, де влашто-
вують комірки зі стрічкоподібних відрізків 
листків, скріплених рослинною смолою. Ко-
мірки формуються у невеликий лінійний ряд 
(по 1–4 комірки).

Морфологічні ознаки
Один із найбільших за розмірами представ-
ників триби Anthidiini фауни України — до-
вжина тіла досягає 18 мм. Тіло чорне з ба-
гатим жовтим малюнком. Кліпеус повністю 

трахуза  оПушена
Trachusa (Archianthidium) pubescens 
(Morawitz, 1872)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Бджоли-
мегахіліди (Megachilidae). Один із 5 видів па-
леарктичного підроду Archianthidium роду 
Trachusa (у світовій фауні налічує 56 видів). 
Єдиний вид підроду та один із 3 видів роду 
[також Trachusa byssina (Panzer, 1798) та T. 
interrupta (Fabricius, 1781)] у фауні України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Середземноморський вид. Ареал включає 
Пд. Європу, Угорщину, Туреччину, Кавказ, 
Ізраїль, Іран, Пн. Африку (Алжир). В Україні 
відомий лише із Криму, де був поширений 
в Передгір’ях і на пд. березі, зараз мешкає 
тільки на пд. березі.

Чисельність і причини її зміни  
Рідкісний вид, зустрічається локально. По-
ширення й чисельність виду сильно ско-
ротилися за останні кілька десятків років, у 
ряді пунктів колишніх зборів він зовсім зник, 
зберігся в окремих місцеперебуваннях у сх. 
частині пд. берега Криму. Причини зникнен-
ня в місцях мешкання: руйнування біотопів 
внаслідок їх господарського освоєння та ін-
тенсивної рекреації.

особливості біології та наукове значення 
Зустрічається в ксерофільних рідколіссях та 
на степових схилах гір. Має одне покоління 

жовтий, вдвічі ширший за довжину. Гомілки 
та членики усіх ніг мають жовте або жовто-
червоне забарвлення, за винятком останніх 
члеників, що несуть пазурчики. Боки мезо-
соми та нижня частина проподеуму звер-
ху опушені відстовбурченими сіро-білими 
волосками, жовтозабарвлені боки тергумів 
вкриті відносно рідкими короткими приля-
гаючими біло-сірими волосками. 7 тергум 
самця у вигляді триноги. 

режим збереження популяції та заходи з 
охорони   
Частина популяції мешкає на території Кара-
дазького ПЗ. Необхідне приєднання до цьо-
го заповідника основного місця перебуван-
ня виду — урочища Лисяча Бухта.

господарське та комерційне значення 
Вид не використовується, але може бути 
корисним запилювачем культурних видів 
шавлій.

основні джерела інформації 
Malyshev, 1936; Warncke, 1980; Иванов, 2002; 
Ornosa, Ortiz-Sánchez, Torres, 2008.

Автори: В.Г. Радченко, С.П. Іванов, 
М.О. Філатов, О.В. Фатерига 

Фото: В.Г. Радченко
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стеліс  кільЧастий
Stelis (Heterostelis) annulata  
(Lepeletier, 1841)

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Бджоли-
мега хіліди (Megachilidae). Один із 10 видів 
поширеного в Середземномор’ї та Пн. Аме-
риці підроду Heterostelis,  всесвітньо поши-
реного (за винятком Австралії) роду Stelis 
(105 видів). Один із 3 палеарктичних видів 
підроду в фауні України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Середземноморський вид, зустрічається у 
Пд. Європі, Пн. Африці (Алжир) та Малій Азії. 
Ареал виду співпадає з ареалом його хазя-
їна. В Україні відомий у Харківській області 
та Криму.

Чисельність і причини її зміни  
Локально поширений дуже рідкісний вид. 
Причини вразливості та імовірного зник-
нення — зменшення площі стацій мешкання 
та чисельності бджоли-хазяїна — трахузи 
переривчастої [Trachusa interrupta (Fabricius, 
1781)].

особливості біології та наукове значення 
Мешкає на узліссях соснових та листяних 
лісів на легких ґрунтах, степових схилах, в 
кам’янистому степу з чагарниками по ярах. 
Вид з недостатньо вивченою біологією. В 
Криму живлення імаго спостерігалось на 
квітках головачки [Cephalaria uralensis (Murr.) 
Roem. et Schult.] — основної кормової рос-
лини бджоли-хазяїна. Вид веде клептопара-
зитичний спосіб життя. Самки відкладають 
яйця в готові комірки Trachusa interrupta (F.). 

Морфологічні ознаки
Зовні дуже подібний до видів бджіл триби 
Anthidiini, що самостійно будують гнізда, але 
як і всі клептопаразитичні бджоли, самки S. 
annulata (Lep.) не мають скопи (волосяної 

щітки знизу черевця) для збору пилку. Від 
інших представників роду відрізняється на-
явністю довгих жовтих плям на боках 1–4 
тергумів і неперерваною жовтою смугою на 
5 тергумі. Довжина тіла — 10–11 мм.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони   
Мешкання на охоронюваних територіях не 
встановлено. Треба провести спеціальні до-
слідження з метою виявлення усіх місць пе-
ребування виду-хазяїна, оцінку чисельності 
та стану його популяцій в Україні. Також треба 
створити заказники в місцях знахідок виду.

господарське та комерційне значення 
Вид не використовується.

основні джерела інформації 
Попов, 1932; Осычнюк, Панфилов, Пономарева, 
1978; Ornosa, Ortiz-Sánchez, Torres, 2008.

Автори: В.Г. Радченко, С.П. Іванов, 
М.О. Філатов, О.В. Фатерига

Фото: В.Г. Радченко
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антофора 
ЧорновійЧаста
Anthophora (Lophanthophora) atricilla  
Eversmann, 1852

таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-
токрилі (Hymenoptera), родина — Справжні 
бджоли (Apidae). Один із 32 видів підроду 
Lophanthophora всесвітньо поширеного 
роду Anthophora (418 видів), один з 27 видів 
роду у фауні України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в україні 
Пд.-сх.-європейський та середньо азіатський 
вид. Поширений в зоні сухих степів, напів-
пустель та пустель Казахстану, Узбекистану, 
Таджикистану, Туркменії. Також є відомості 
про його знаходження у Єгипті, Туреччині, 
Пакистані, Китаї. В Росії відомий з Калмикії 
та Волгоградської обл. В Україні відмічений 
лише в Криму (в районі оз. Сиваш та околи-
цях м. Джанкой), де проходить західна межа 
ареалу виду.

Чисельність і причини її зміни  
Дуже рідкісний вид. Останні знахідки датова-
ні 1928–1929 роками 20-го сторіччя. Чисель-
ність невідома. Зникає внаслідок зменшення 
площ пустельних степів біля озеру Сиваш.

особливості біології та наукове значення 
Генерація однорічна. Дорослі особини зу-
стрічаються в кінці травня–середині липня. 
Антофіл. Віддає перевагу спеціалізованим 
зигоморфним квіткам. Гніздування не відоме. 

Інші представники підроду Lophanthophora 
будують підземні гнізда з сильно нахилени-
ми або майже вертикально  орієнтованими 
комірками, які розташовуються наприкінці 
основного ходу гнізда. У комірки самки за-
пасають рідкий корм із суміші пилку та не-
ктару, на якому зверху плаває яйце. Стінки 
комірки та її кришка зсередини вкриті вос-
коподібним секреторним матеріалом.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла 17–20 мм. Голова, груди, 1 та 2 
тергуми у самців та 1-й тергум самок вкриті 
досить довгими біло-жовтими волосками, 
які у самок на 2–3 тергумах майже лускопо-
дібні. Решта тергумів слабко опушені, чорні. 
Голова спереду у обох статей з жовтим ма-

люнком. Перший членик задньої лапки са-
мок із внутрішньої сторони вкритий густими 
чорними волосками, на вершині з пучком 
довгих чорних волосків. Самець зовні схо-
жий на самку, на вершині 3-го тергуму має 
оторочку з білих волосків. На кінцевих чле-
никах середніх лапок самців знаходяться 
пучки довгих чорних волосків.

режим збереження популяції та заходи з 
охорони  
Окремо в Україні не охороняється. Необхід-
не створення на пн. Криму на залишках су-
хих степів в місцях можливого знаходження 
виду охоронюваних територій для збере-
ження комплексу пустельних видів тварин 
і рослин.

господарське та комерційне значення 
Запилювач багатьох видів квіткових рослин. 
В комерційних цілях не використовується.

основні джерела інформації 
Попов, 1967; Мариковская, 1981; Радченко, 1984; 
Brooks, 1988.

Автори: В.Г. Радченко, М.О. Філатов
Фото: В.Г. Радченко


