УДК 595.42(292.477)

ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІЩІВФІТОСЕЇД (PARASITIFORMES, PHYTOSEIIDAE) У РОСЛИННИХ
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У статті наведено результати досліджень видового складу кліщів-фітосеїд у рослинних асоціаціях
м. Виноградів (Закарпатська область). Дослідження проведені протягом весняно-літнього періоду 2015 р. Проби
відбиралися з дерев, кущів, трав’янистих рослин у міському парку, вздовж автодоріг, на закинутих присадибних
ділянках. Під час дослідження встановлено показники індексу трапляння (Іs), індексу домінування Палія-Ковнацки
(Di) та ступінь відносної біотопічної приуроченості (F). На території досліджень було взято 51 пробу, з яких 44
містили фітосеїдних кліщів. Загалом досліджено 20 видів рослин. У результаті досліджень вперше встановлено
видовий склад та особливості поширення кліщів-фітосеїд у рослинних асоціаціях м. Виноградів. На території
досліджень виявлено 8 видів 7 родів фітосеїдних кліщів:Typhloctonusaceri Collyer, 1957, Amblyseiusandersoni Chart,
1975, Euseiusfinlandicus Oudermans, 1915, Typhloctonustiliarum Oudemans, 1930, Kampimodromusaberrans
Oudermans, 1930, Typhlodromuscotoneastri Wainsrein, 1961, Amblydromella (s. str.) rhenana Oudemans, 1905,
Neoseiulusreductus Wainstein, 1962. Встановлено, що у рослинних насадженнях м. Виноградів, найвищий індекс
трапляння характерний для E. finlandicus. та A. rhenana. Найменший показник індексу трапляння властивий
T. aceriта N.reductus. За показниками частоти трапляння кліщів-фітосеїду м. Виноградів,види поділяються на
такі, що переважають рівень 10 % (E. finlandicus, A. rhenana, K. aberrans,A. andersoni) та види, частота
трапляння яких становить від 1 до 10% (T.cotoneastri,T. tiliarum, T. aceri та N. reductus). Виявлено, що найбільшу
кількість рослин заселяє E. finlandicus(16 видів). На одному виді рослин трапляється A. rhenana та N. reductus. У
результаті досліджень встановлено, що два види мають статус домінантів:E. finlandicus таA. rhenana.
Статус субдомінінта характерний для K. aberrans та A. andersoni. Для T. cotoneastriта T. tiliaru властивий
статус домінанта першого порядку. До другорядних членів комплексу належить T. aceriта N. reductus. Для
кожного виду встановлено ступінь відносної біотопічної приуроченості, що дозволяє зробити оцінку ступеня
переваги місця перебування кліщів. Виявлено, що два види (T. Aceri та N. reductus) належать до стеноойкних, а 6
– до групи евритопних.
Ключові слова: Parasitiformes, Phytoseiidae, кліщі-фітосеїди, м. Виноградів, Закарпатська область, Україна.

Вступ. Відомо, що зелені та культурні
насадження – невід’ємна складова ландшафтів
будь-якої території. На сьогодні важливим
залишається питання природного захисту
рослинних асоціацій від шкідників (Омери,
2013). Відомо, що вільноживучі кліщі родини
Phytoseiidae є природними регуляторами
чисельності рослиноїдних кліщів та дрібних
комах,
а
також
знижують
можливість
виникнення масових спалахів їх чисельності.
Використання
кліщів-фітосеїд
у
якості
біологічного захисту культурних дерев особливо
актуальне у межах населених пунктів, де
використання пестицидів має бути обмежене
санітарними нормами. Кліщі родини Phytoseiidae
також можуть бути індикаторами стану
рослинних угруповань, особливо тих, які
зазнають сильного антропогенного впливу
(Колодочка, Омери, 2007).

Зважаючи на вищесказане, вивчення видового
складу кліщів родини Phytoseiidae у природних
та штучних фітоценозах на сьогодні є
актуальним. Для дослідження нами обрано
рослинні асоціації у межах м. Виноградів
(Закарпатська область).
Матеріали та методи. Збір кліщів проведено
протягом весняно-літнього періоду2015 р. в
рослинних асоціаціях м. Виноградів. Проби
відбиралися з дерев, кущів, трав’янистих рослин
у міському парку, вздовж автодоріг, на
закинутих присадибних ділянках.
Кліщів збирали стандартним методом
прямого збирання з листків під бінокулярним
мікроскопом або струшували їх на папір чорного
кольору
з
подальшим
переносом
препарувальною голкою у 70% розчин спирту.
Для визначення видової належності кліщів з
фіксованого або живого матеріалу виготовляли
мікропрепарати з використанням рідини Хоєра
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на предметному скельці (Кузнецов, 1984). Для
визначення таксономічної приналежності кліщів
використана
монографія
Колодочки
Л.А.(Колодочка, 1978). Під час дослідження
встановлено показники індексу трапляння (Іs),
індексу домінування Палія-Ковнацки (Di)
(Шитиков, Розенберг и др., 2003) та ступінь
відносної
біотопічної
приуроченості
(F)
(Песенко, 1982).
Під час досліджень було взято 51 пробу, з
яких 44 містили фітосеїдних кліщів. Загалом
досліджено 20 видів рослин.
Результати та обговорення. У результаті
наших досліджень на 20 видах рослин рослинних
асоціацій м. Виноградів ідентифіковано 8 видів
7 родів хижих кліщів родини Phytoseiidae:
1. TyphloctonusaceriCollyer, 1957 – знайдено на
клені гостролистому (AcerplatanoidesL.);
2. AmblyseiusandersoniChart, 1975 – на шипшині
собачій(RosacaninaL.), смородині чорній
(RibesnigrumL.),глухій
кропиві
білій(LamiumalbumL.),
робініїзвичайній(RobiniapseudoacaciaL.);
3. EuseiusfinlandicusOudermans, 1915 – на клені
гостролистому, яблуні (Malussylvestris Mill.),
горісі грецькому (Junglansregia L.), шовковиці
чорній (Morusnigra L.), абрикосізвичайному
(Armeniacavulgaris Lam.), вишні звичайній
(Сerasusvulgaris
Mill.),
сливідомашній
(Prunusdomestica L.), черешні (Cerasusavium
(L.) Moench), чорній смородині, кропиві
дводомній (Urticadioica L.), хмелі звичайному
(Humuluslupulus L.), живокості лікарському
(Symphytumofficinale L.),каштані кінському
(Aesculushippocastanum L.), березі повислій
(Betulapendula Roth), липі серцелистій

(Tiliacordata
Mill.),
цикорії
дикому
(Cichoriumintybus L.);
4. Typhloctonustiliarum Oudemans, 1930 –
шовковиці чорній, березі повислій, липі
серцелистій, цикорії дикому;
5. Kampimodromusaberrans Oudermans, 1930 – на
кропиві дводомній, хмелі звичайному, груші
звичайній
(Pyruscommunis
L.),
ліщині
звичайній
(Corylusavellana
L.),
грабі
звичайному
(Carpinusbetulus
L.),
липі
серцелистій, живокості лікарському
6. TyphlodromuscotoneastriWainsrein, 1961 –
горісі
грецькому,
каштані
кінському,
шипшині собачій, клені гостролистому,
кропиві глухій білій (Lamiumalbum L.).
7. Amblydromella (s. str.) rhenana Oudemans, 1905
– на абрикосі звичайному, шипшині собачій,
.вишні звичайній;
8. NeoseiulusreductusWainstein, 1962 – на кропиві
дводомній.
Як відомо, ключовим показником є значення
індексу трапляння. Встановлення даного індексу
дозволяє вивчити певні особливості поширення
кліщів-фітосеїд у рослинних угрупованнях, При
дослідженні
рослинних
насаджень
м.
Виноградова, найвищий індекс трапляння
виявлено у E. finlandicus( Іs= 49,14%). На інших
територіях досліджень в Україні (зокрема,
Лісостеп), Eu. finlandicusтакож має найвищі
показники індексу трапляння(Омери, 2013). Для
A. rhenana Іs=30,73%., а для K. аberrans Іs=
18,15%. Виявлено, що A.andersoni Іs=11 ,31%,
T.cotoneastriІs=8,81%, T. tiliarum Іs=6, 33%.
Найменший
показник
індексу
трапляння
властивий T.aceri (Іs=2,38%) та N.reductus
(Іs=1,89%) (рис. 1).

Рис. 1. Графік трапляння кліщів-фітосеїд в
рослинних асоціаціях м. Виноградів
Примітка: 1 –Eu.finlandicus 2 – A. rhenana; 3 – K.
aberrans ; 4 – A.andersoni; 5 – T.cotoneastri; 6 – T.
tiliarum 7 – T.aceri; 8 – N.reductus;

Fig. 1. Chart of occurred of fitoseyidmites in plant
associations in Vynogradiv
Note: in Fig. 1 – Eu.finlandicus 2 – A. rhenana; 3 – K.
aberrans ; 4 – A.andersoni; 5 – T.cotoneastri; 6 – T.
tiliarum 7 – T.aceri; 8 – N.reductus;
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Важливим показником також є частота
трапляння кліщів у досліджених рослинних
асоціаціях. За показниками частоти трапляння
хижих кліщів-фітосеїд м. Виноградів можна
умовно поділити на такі групи:
1. Види, які переважають рівень 10 % –
Eu.finlandicus, A. rhenana, K. aberrans,
A.andersoni;
2. Види, частота трапляння яких становить від 1
до 10% –.T.cotoneastri, T. tiliarum, T. aceri та
N. reductus.
Видів, частота трапляння яких становить
менше 1% на території досліджень не виявлено.
Встановлено, що найбільшу кількість рослин
заселяє Eu. finlandicus – 16 видів, що складає
80%досліджених нами видів рослин. У
природних ценозах Лісостепу України цей вид
заселяє більше 50 видів рослин (Колодочка,
1978). K. aberrans трапляється на 7 рослинах
(35%), а T. cotoneastriта A. andersoni– на 5 (25%).
T.аceri та T. tiliarum– на 4 рослинах (20%). На
одному виді рослин (5%) трапляється A. rhenana
та N.reductus. На рис.2 наведено частку
заселення хижими кліщами-фітосеїдами на
території досліджень.
Важливою
характеристикою
комплексу
кліщів-фітосеїд у рослинних угрупованнях м.
Виноградів є статус кожного виду. У результаті
досліджень встановлено, що два види мають
статус домінантів. Так, найвищий індекс
домінування мають Eu.finlandicus (Di=16,8%) та
A. rhenana(Di=13,6%). Статус субдомінінта
характерний для K. aberrans (Di = 2%) та
A. andersoni (Di=1,89%). Для T.cotoneastri
(Di=13,6%) та T. tiliarum (Di=13,6%) властивий

статус домінанта першого порядку. Два інші
види мали індекс домінування менше 0,1%, що
дозволило надати їм статус другорядних членів
комплексу: T.aceri (Di=0,09%) та N.reductus
(Di=0,08%).
Нами досліджено біотопічну приуроченість
кліщів-фітосеїд
на
території
досліджень.
Отримані результати дозволяють зробити оцінку
ступеня переваги місця перебування кліщів
(Грабовська, Колодачка, 2014). Виявлено, що два
види мають тісну приуроченість лише до
певного виду рослин. Такі види належать до
стеноойкних. Так, N.reductusприурочений до
кропиви дводомної, а T.aceri – до клена
гостролистого (F=1).
Встановлено, що 6 хижих кліщів фітосеїд
заселяли два і більше види рослин, і належать до
групи евритопних. Так, A.andersoni Chart, 1975
виявив
приуроченість
до
шипшини
собачої(F=0,78), смородини чорної (F=0,44),
глухої
кропиви
білої(F=0,61),
робінії
звичайної(F=0,44). В досліджених рослинних
асоціаціях м. Виноградів стало домінує Eu.
finlandicus, якому властивий найвищий індекс
трапляння та частка заселення рослин. Вид
виявив приуроченість до на клена гостролистого
(F=0,40),
яблуні
(F=0,012),
горіха
грецького(F=0,31),
абрикосу
звичайного
(F=0,23), вишні звичайної (F=0,44), сливи
звичайної (F=0,31), черешні (F=0,44), чорної
смородинини (F=0,07), кропиви дводомної
(F=0,31), хмеля звичайного(F=0,44), живокоста
лікарського(F=0,23),
каштана
кінського
(F=0,12), липи серцелистої (F=0,07), цикорія
дикого (F=0,07).

Рис. 2. Частка заселеності кліщами-фітосеїдами
рослин в м. Виноградів
Примітка: 1 –Eu.finlandicus 2 – A. rhenana; 3 –
K. aberrans ; 4 – A.andersoni; 5 – T.cotoneastri; 6 –
T. tiliarum 7 – T.aceri; 8 – N.reductus;

Fig. 2. Part of plants populated with fitoseyidmites in
Vynogradiv
Note: in Fig. 1 –Eu.finlandicus 2 – A. rhenana; 3 –
K. aberrans ; 4 – A.andersoni; 5 – T.cotoneastri; 6 –
T. tiliarum 7 – T.aceri; 8 – N.reductus;
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Однак для деяких видів E.finlandicus проявляє
негативну біото пічну приуроченість: берези
повислої (F=-0,24) та шовковиці чорної (F=0,07).
T.tiliarum
проявив
приуроченість
до
шовковиці чорної (F=0,83), берези повислої
(F=0,44), липи серцелистої (F=0,64), цикорію
(F=0,07),
У досліджуваних рослинних асоціаціях
K.aberrans приурочений до кропиви дводомної
(F=0,95), хмеля звичайного (F=0,44), груші
звичайної (F=0,06), ліщини звичайної(F=0,67),
граба звичайного(F=0,44), липи серцелистої
(F=0,44), живокосту лікарського (F=0,23),
T.cotoneastri виявляє приуроченість до
каштану кінського (F=0,44), шипшини собачої
(F=0,07), клену гостролистого (F=0,65), кропиви
глухої білої(F=0,13). Проте до горіха грецького
вид проявив негативну біотопічну приуроченість
(F=-0,21)).
A. (s. str.) rhenana приурочений до абрикосу
звичайного (F=0,36), шипшини собачої (F=0,44),
вишні звичайної (F=0,96).
Висновки.
У
результаті
дослідження
рослинних асоціацій у м. Виноградів, нами
виявлено 8 видів 7 родів хижих кліщів з родини
Phytoseiidae.
Домінантними
видами
є
Eu.finlandicus та K. aberrans. Субдомінінтами
першого порядку виявилися A.rhenana та
A. rhenana. Субдомінантами є K. aberrans та
A. andersoni. Домінантами першого порядку є
T. cotoneastriта T. tiliarum, а домінантами другого
порядку T. aceriта N. reductus.
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SPECIES DIVERSITY AND ECOLOGICAL FEATURES OF PHYTOSEID MITES
(PARASITIFORMES, PHYTOSEIIDAE) IN PLANT ASSOCIATIONS OF VYNOGRADIV
(TRANSCARPATHIAN REGION)
K. V. Shtymak
The article represents the researches results of the species composition of fitoseyidmites in plant associations in
Vynogradiv (Transcarpathian region). There searched species of mites were collected during spring-summer
2015.Samples were taken from trees, shrubs and herbaceous plants in the city park along the road, the abandoned
gardens. During the researches the occurrence species index (Іs ), the domination index(Di), as well as affinity to
species were defined.51 samples were collected on the researched territory, 44 from which contained phytoceyidmites.
In total 20 species of plants were researched. As the result of researches the species composition and peculiarities of
distribution of fitoseyid mites in plant associations in Vynogradiv were defined.There are 8 species of 7 families of mites
detected on the researched territory: Typhloctonusaceri Collyer, 1957, Amblyseiusandersoni Chart, 1975,
Euseiusfinlandicus Oudermans, 1915, Typhloctonustiliarum Oudemans, 1930, Kampimodromusaberrans Oudermans,
1930, Typhlodromuscotoneastri Wainsrein, 1961, Amblydromella (s. str.) rhenana Oudemans, 1905,
Neoseiulusreductus Wainstein, 1962. Itisfound that E. finlandicusand A. rhenana have the the highest occurrence index
inplantassociationsinVynogradiv. T. aceri and N.reductus have the lowest rate index of occurrence. According to the
mite occurrence index in Vynogradiv the species are divided on those which exceed the level of 10% (E. finlandicus,
A. rhenana, K. aberrans,A. andersoni) and species with occurrence between 1% and 10% (T.cotoneastri,T. tiliarum,
T. aceriandN. Reductus). It was detected that E. finlandicus (16 species) inhabited the highest quantity of speies.
A. rhenana та N. reductus occurred on one plant species. The results of researches showed that two species had the
status of dominants: E. finlandicusandA. rhenana.K. aberransand A. ander soni have subdominant status.
T. cotoneastri and T. tiliaru have the status of first-order dominants. T. aceriand N. Reductus are the secondary
members of the complex.Established biotastove affinity types in the territory of studies.
Keywords: Parasitiformes, Phytoseiidae, fitoseyidmites, Vynogradiv, Transcarpathian region, Ukraine.
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