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Загальна характеристика тваринного світу Шацького поозер’я 
 

Територія Шацького поозер’я належить до водно-болотних угідь міжнародного значення як 
місце оселення водоплавних птахів. Тут перетинаються два шляхи пташиних міграцій: північно-
південний Біломоро-Балтійсько-Середземноморський та Поліський широтний і є одне з місць, де 
вони зупиняються під час перельотів. Через цю територію щороку пролітає близько 50 000 птахів. 
Найчисленнішими під час міграцій є водоплавні, прибережні й навколоводні птахи, зокрема пірні-
кози, мартини, лиски. Упродовж весняно-осінніх міграцій на озерах трапляються також черні білоокі, 
скопи, орлани-білохвости, лелеки чорні, луні польові та інші рідкісні птахи. Водяться також різні 
види гагар, лелек, гусей, качок та журавлів. Велике різноманіття водно-болотних та хижих птахів, 
серед яких багато рідкісних видів, відзначають тут уже впродовж багатьох років. З огляду на це 
найбільш цінні водні акваторії та заболочені землі загальною площею 32 850 га з 1995 р. ввійшли до 
Рамсарського переліку у складі водно-болотного угіддя міжнародного значення «Шацькі озера». 

Фауна Поозер’я загалом уключає три фауністичні комплекси: лісовий, водно-болотний, синан-
тропний. Кількісно домінують представники перших двох комплексів. Тваринний світ представлений 
типовими поліськими видами. До складу лісового комплексу входить до 35 % ссавців і понад 50 % 
усієї орнітофауни парку. До складу водно-болотяного комплексу (акваторії озер, болота, вологі луки) 
належать приблизно 30 % усіх теплокровних парку (близько 30 видів ссавців і 60 видів птахів). 
Синантропний комплекс (агроценози, населені пункти) налічує найменшу кількість теплокровних – 
усього близько 20 % їх загальної кількості в Поозер’ї (приблизно 27–28 видів ссавців і 40 видів 
птахів).  

У водоймах Поозер’я зареєстровано 30 видів риб із десяти родин. Це такі цінні види, як лящ, 
плітка, сазан, в’язь, щука, сом, головень, лин, краснопірка, густера, карась, миньок та окунь. Задля 
збагачення аборигенної іхтіофауни в Шацьких озерах акліматизовано сім видів риб, зокрема карли-
ковий сомик коричневий, білий амур східноазійський, білий амурський і строкатий південнокитай-
ський товстолобики, судак звичайний, далекосхідний підвид коропа звичайного – сазан амурський. В 
озерах водяться річкові вугрі європейські, які подекуди досягають довжини 2 м і ваги 6 кг.  

Батрахофауна представлена 12 видами хвостатих та безхвостих амфібій. Серед безхвостих амфі-
бій у водоймах та навколоводних біоценозах масово трапляються озерні, трав’яні, гостроморді та 
ставкові жаби, червоночерева кумка, деревна жаба звичайна, ропухи: зелена, сіра, очеретяна. Часнич-
ниця звичайна пов’язана з мережею меліоративних каналів та узліссями. Поширеними видами 
хвостатих амфібій Поозер’я є тритони – звичайний та гребінчастий. 

Фауна плазунів небагата на видовий склад (сім видів), але тут досить поширені та численні 
окремі види плазунів. У лісових екосистемах мешкає гадюка звичайна. На берегах усіх водойм та в 
лісах часто можна побачити вужа звичайного й черепаху болотяну. У сухих лісах трапляється вере-
тільниця ламка. У рекреаційні зонах на сухих ділянках лісів мешкає мідянка. Звичайними є плазуни 
родини справжніх ящірок: ящірки прудка і живородна.  

У Поозер’ї зареєстровано 241 вид птахів із 17 рядів. Близько 150 видів гніздиться в парку. Із 
птахів водно-болотного комплексу гніздиться чотири види пірнікозових, чотири – чаплевих, два – 
лелекових, двадцять шість – качиних, два – лунів, шість – пастушкових, сім – баранцевих, один – 
куликосорокових, сім – мартинових, один – журавлевих. Усього 60 видів. Зокрема, у Шацькому 
національному природному парку (далі – ШНПП) гніздиться кілька десятків пар лебедів-шипунів, 
переважно на озерах Луки та Перемут.  

У соснових лісах численними є вухаті сови, дятли, повзики, синиці, зяблики, сойки, сороки, сірі 
ворони, співучі й чорні дрозди, вівчарики, славки та ін. У мішаних лісах мешкають одуди, зозулі, 
голубині, дятли, орябки й деякі горобцеподібні. Іноді можна зустріти тетерука, пугача, скопу, змієїда, 
шуліку рудого, орлана-білохвоста.  

На території ШНПП нараховується 62 види ссавців з шести рядів, із них 24 види занесені до 
нового видання Червоної книги України. 

У межах Поозер’я дуже поширені мідицеподібні: їжак білочеревий, кріт європейський, мідиці 
звичайна та мала, білозубка білочерева та ін. 

У Поозер’ї мешкає 16 видів рукокрилих, усі види занесені до Червоної книги України. Цікавими 
є знахідки вуханя, кажанів пізнього й північного, широковуха, вечірниці дозірної, нетопира карлико-
вого та нічниці водяної. 
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Найбільш численним рядом Поозер’я є мишоподібні, які представлені 21 видом. На узліссях та 
лісосмугах водяться вовчок сірий, лісовий та горішниковий. Рідкісним видом регіону є мишівка 
лісова.  

Собакоподібні представлені родинами куницеві (дев’ять видів) і собачі (три види). Лис – звичай-
ний вид парку. Інколи трапляються вовк та єнот уссурійський – інтродуцент парку, котрий надає 
перевагу болотяним стаціям. 

Ратичні представлені двома родинами: свинячі (один вид – кабан звичайний) та оленячі (три 
види: сарна європейська, олень шляхетний, лось європейський). На території Поозер’я лось – 
рідкісний вид, він тримається сильно заболочених, переважно листяних лісових масивів. 

Численна й різноманітна фауна безхребетних тварин Шацького поозер’я. Серед найпростіших 
зареєстровано 13 видів голих лобозних амеб із класів Tubulinea і Discosea та 62 види черепашкових 
амеб, які належать до п’яти родин: Arcellidae, Centropyxiidae, Plagiopyxidae, Difflugiidae, Lesquereusiidae. 
Олігохетофауна представлена десятьма видами семи родів: Aporrectodea, Dendrobaena, Dendrodrilus, 
Eisenia, Eiseniella, Lumbricus, Octolasion. У водоймах трапляється 40 видів коловерток, представлених 
трьома рядами: Ploimida, Flosculariacea, Monimotrochida. Малакофауна наземних та водних ценозів 
представлена 39 видами черевоногих із 13 родин та 14 видами двостулкових молюсків із трьох родин. 
Карцинофауна налічує 93 види ракоподібних із трьох класів: вищі раки – один вид, зябродишні – 58 
видів із восьми родин, максилоподи – 33 види з чотирьох родин. Видовий склад павуків налічує 
222 види з 19 родин. За кількістю видів різноманітніше представлена родина Linyphiidae – 75 видів. 
Локальна фауна нижчих панцирних кліщів Поозер’я нараховує 32 види 10 родин. Колемболофауна 
регіону становить 98 видів 13 родин. Фауна відкритощелепних комах дуже різноманітна і представ-
лена 1054 видами комах дев’яти рядів. 

Отже, видове різноманіття тварин Шацького поозер’я, згідно з літописами та останніми науко-
вими дослідженнями, становить 2028 видів. Серед них – 352 види хребетних (тип Хордові), 75 види 
найпростіших (тип Саркомастигофори), 40 видів коловерток (тип Коловертки), 10 видів малощетин-
кових червів (тип Кільчасті черви), 53 види двостулкових та черевоногих молюсків (тип Молюски), 
92 види ракоподібних, 254 види павукоподібних, 98 видів колембол і 1054 види відкритощелепних 
комах (тип Членистоногі).  
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Історія дослідження тваринного світу Шацького поозер’я 
 

Ядро Шацького поозер’я – Шацький національний природний парк, створений 1983 р. для 
збереження, відтворення та раціонального використання унікальних природних комплексів цього 
регіону, а також для посилення охорони водно-болотних угідь міжнародного значення та сприяння 
розвитку міжнародного співробітництва в галузі збереження біологічного й ландшафтного різно-
маніття [5; 16]. Це одна з основних природних екосистем Західнополіського регіону України, 
яка розташована на Головному Європейському вододілі басейнів Чорного та Балтійського морів. 
Транскордонне розміщення парку й унікальне поєднання в складній екологічній системі лісових, 
озерних, болотних, дюнних комплексів та стан збереженості біологічного та ландшафтного 
різноманіття території стало підставою для надання 2002 р. ШНПП статусу біосферного резервату 
згідно з програмою МАБ ЮНЕСКО [90]. 

Парк у Поозер’ї об’єднав Державні ландшафтні заказники «Озеро Кримне», «Озеро Пісочне», 
«Озеро Пулемецьке», «Озеро Світязь», які були створені 1974 р., а 1975-го отримали статус заповід-
них, гідрологічні пам’ятки природи «Болото Мелеване», «Болото Луки», «Болото Піддовге–
Підкругле» й зоологічну пам’ятку природи «Озеро Климівське».  

У 1999–2003 рр. у Поозер’ї проведено відновлення боліт навколо озер Кримного, Люцимера, 
Пулемецького, Острів’янського, що сприяло стабілізації рівня води в озерах та прилеглих до них 
болотах, відновленню їхнього рослинного покриву, збереженню різноманітності флори та фауни. 

Дослідження тваринного світу в Західноукраїнському Поліссі ще до створення парку були 
зосередженні переважно в контексті вивчення хребетних тварин [19; 32]. Ці результати опубліковані 
в роботах Ф. Й. Страутмана й К. А. Татаринова [76], К. І. Геренчука [61] та К. А. Татаринова [80]. 
Зокрема, іхтіофауну вивчали К. П. Мальчевська [47] і В. А. Мовчан [51], теріофауну – К. А. Тата-
ринов [77], орнітофауну – В. П. Жежерин [26], Л. Г. Симонова [70], Н. І. Сребродольська [72; 74]. Без-
хребетних тварин досліджували: бабок – Р. С. Павлюк [58], ґедзів – Г. В. Божко [8]. 

Пізніше хребетних Поозер’я вивчали співробітники Інституту зоології імені І. І. Шмальгау-
зена НАН України, Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ ім. І. Франка), 
Інституту гідробіології НАН України, Науково-дослідного інституту рибного господарства УААН, 
Інституту озерознавства РАН та наукового відділу ШНПП [44; 45; 83]. Окремі питання, напри-
клад, фауну рукокрилих висвітлили науковці Волинського національного університету імені Лесі 
Українки (ВНУ ім. Лесі Українки) [80]. 

Фауні безхребетних тварин присвячені окремі публікації вчених Інституту зоології ім. І. І. Шмаль-
гаузена НАН України, у яких схарактеризовано ракоподібних, черепашкових амеб, двостулкових 
молюсків, вищих двокрилих, павуків, цератозетоїдних кліщів [21; 25; 36]. Працівники Інституту 
гідробіології НАН України досліджували коловерток та ракоподібних [24; 86]. Співробітники 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (НПУ ім. М. П. Драгоманова) 
вивчали твердокрилих [43−45], Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (НіжДУ 
ім. М. Гоголя) – булавовусих метеликів [43−45], ВНУ ім. Лесі Українки – олігохет, симуліїд, комах 
[9; 30; 76], Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ ім. Т. Шевченка) – 
двокрилих [43−45], ЛНУ ім. І. Франка – бабок, зоопланктону [12; 44; 45; 88], Київського національ-
ного технічного університету «Київський політехнічний інститут» (КНТУ) – бабок [82].  

Дослідження здійснювали за такими напрямами: інвентаризація фауни, моніторинг та екологічні 
спостереження за окремими видами. Перелік видів, які трапляються в межах Поозер’я, складений пе-
реважно на підставі матеріалів досліджень наукової групи ШНПП, Інституту зоології ім. І. І. Шмаль-
гаузена НАН України, Інституту гідробіології НАН України, ЛНУ ім. І. Франка, Інституту озеро-
знавства РАН, Національного університету біоресурсів і природокористування України [43; 45; 46]. 

Іхтіофауна. Видовий склад, чисельність і розміщення риб у водоймах Шацького поозер’я вивчали 
співробітники НДІ рибного господарства Л. Г. Симонова, А. Д. Носаль, Н. С. Менюк [50; 55; 70; 71], 
Інституту гідробіології НАН України – І. Є. Дячук, П. Г. Шевченко, М. В. Коваль, В. М. Колесников, 
В. М. Тімченко і В. М. Якушин [34], Національного університету біоресурсів і природокористування 
України – І. А. Майструк, М. М. Сидоренко, А. А. Майструк, М. Ю. Євтушенко [46; 68; 69; 70]. 

Починаючи з 1984 р., епізодично досліджували іхтіофауну науковці Інституту гідробіології НАН 
України [51, 86]. Постійні спостереження здійснював науковий відділ ШНПП, Національний універ-
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ситет біоресурсів і природокористування України, Головне державне управління охорони, викорис-
тання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Волинській області [5; 34; 
46; 50; 55; 67; 71]. Згідно з їх висновками в озерах мешкає 30 видів риб, які належать до десяти 
родин: Коропоподібні, Окунеподібні, Вугреподібні, Тріскоподібні, Щукоподібні, В’юноподібні, Со-
моподібні, Ікталуроподібні, Головешкоподібні, Колючкоподібні. Була спроба акліматизації восьми 
видів риб: річковий вугор європейський, чудський сиг, білий амур східноазіатський, білий амур-
ський і строкатий південнокитайський товстолобики, судак звичайний, сазан амурський, карликовий 
сомик коричневий. Із інтродукованих видів в озерах Поозер’я не розмножуються білий амур східно-
азіатський, річковий вугор європейський та товстолобики. Чудський сиг не прижився. Карликовий 
сомик коричневий масово розмножився у водоймах, особливо в озерах Луках-Перемуті та Острів’ян-
ському. В озерних екосистемах трапляються також деякі малоцінні риби: краснопірка, плоскирка, 
верховодка, плітка. В оз. Чорному з’явився ротан-головешка [68]. 

Найширше представлені в іхтіофауні Поозер’я Коропоподібні – 18 видів. У промислових та 
любительських виловах домінують окунь, плітка, короп, карась, лящ. Дуже рідко трапляються 
миньок, сом звичайний. 

Герпетофауна. Вивчення герпетофауни Західноукраїнського Полісся розпочали у середині 
1950–1960-х pp. Ф. Й. Страутман, К. А. Татаринов, Н. А. Полушина, І. Ф. Емельянов, Л. І. Матків-
ська [44]. Впродовж 1985−2008 рр. досліджувала амфібій, які водяться на території ШНПП, науко-
вий співробітник природного заповідника «Розточчя» Л. І. Горбань [17].  

Герпетофауна Поозер’я сьогодні нараховує дванадцять видів земноводних та сім видів плазунів. 
Клас Земноводні представлений двома підкласами: Хвостаті амфібії і Безхвості амфібії, які належать 
до шести родин [18; 45; 83]. Найбільше представлені Безхвості амфібії (десять видів п’яти родин). 
Серед Хвостатих амфібій виявлено лише два види однієї родини. 

Із усього різноманіття тварин до класу Плазуни належать два ряди: Лускаті й Черепахи [44; 83]. 
Ряд Лускаті об’єднує шість видів чотирьох родин, а Черепах є один вид. 

Орнітофауна. Активно вивчати орнітофауну Західноукраїнського Полісся, зокрема Шацького 
поозер’я, розпочали в 1960-х рр. Цей процес триває до сьогодні. Основні результати віддзеркалені в 
роботах В. П. Жежеріна, Є. Б. Сребродольської [26; 72; 74], К. А. Татаринова [79], І. М. Горбаня та 
В. І. Матейчика [10; 13; 19]. 

Із заснуванням ШНПП на Волинському Поліссі розпочато систематичне вивчення орнітофауни 
та широкого кола питань, пов’язаних з екологією, міграцією, охороною птахів. Основну роботу щодо 
інвентаризації орнітофауни здійснено за 1980–1988 pp. Важливим щодо розвитку екологічного моні-
торингу є те, що інвентаризацію орнітофауни парку розпочато одночасно з проектом його створення, 
перші результати наведено в матеріалах «Літопису природи Шацького національного природного 
парку», опублікованих за п’ятирічний період [43−45]. Ці обставини дають змогу об’єктивно оцінити 
стан орнітофауни та здійснювати екологічний моніторинг на основі зоологічних об’єктів [82; 83]. 

Комплексно досліджують сучасний стан орнітофауни Поозер’я О. С. Гнатина, І. М. Горбань, 
А. Т. Затушевський, Т. І. Лисачук, Н. А. Пісулінська, М. А. Сеник, Є. Б. Сребродольська, Ю. М. Струс, 
І. В. Шидловський, В. І. Шкаран (ЛНУ ім. І. Франка), А. А. Бокотей (Державний природознавчий 
музей НАН України), В. І. Матейчик (науковий відділ Шацького національного природного парку) 
[7; 28; 48]. 

Фауна птахів Шацького поозер’я своєрідна й різноманітна, що зумовлено багатством біотопів та 
ландшафтів. Озерні орнітокомплекси істотно збагачують орнітофауну всього Волинського Поліс-
ся [33; 49]. На території Поозер’я зареєстровано 241 вид птахів 49 родин [13−15, 43−45; 82; 84; 89]. 
Птахи ШНПП належать до 17 рядів: Гагароподібні (один вид), Норцеподібні (чотири види), Пеліка-
ноподібні (два види), Лелекоподібні (вісім видів), Гусеподібні (26 видів), Соколоподібні (19 видів), 
Куроподібні (п’ять видів), Журавлеподібні (сім видів), Сивкоподібні (44 види), Голубоподібні (п’ять 
видів), Зозулеподібні (один вид), Совоподібні (п’ять видів), Дрімлюгоподібні (один вид), Серпо-
крильцеподібні (один вид), Ракшеподібні (три види), Дятлоподібні (дев’ять видів), Горобцеподібні 
(99 видів). Найбільше видове різноманіття простежується в ряді Горобцеподібні, представники якого 
належать до 23 родин. 

Теріофауна. Результати досліджень ссавців Західноукраїнського Полісся висвітлені в наукових 
роботах Ф. Й. Страутмана, К. А. Татаринова [74]; К. А. Татаринова [77−79]; К. І. Геренчука [10; 19; 61]. 
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Моніторинг та екологічні спостереження за окремими видами ссавців проводили працівники нау-
кового відділу ШНПП [43−45], ВНУ ім. Лесі Українки – В. В. Ткач, Р. І. Лихотоп, К. А. Сологор [80], 
сучасний стан фауни рукокрилих вивчав А.-Т. В. Башта (Інститут екології Карпат НАН України) [1−4]. 
В. І. Матейчик, А. А. Горун, В. І. Цвид, Л. М. Підопригора (науковий відділ ШНПП) склали най-
повніший список видів ссавців парку [43−45]. Проте ще потребують додаткового вивчення родини 
мідицевих, вовчкових та мишачих, оскільки відомі лише фрагментарні дослідження видового складу 
та біології цих тварин. 

Теріофауна Поозер’я нараховує 62 види 12 родин. Звірі належать до шести рядів: Мідицеподібні – 
вісім видів, Лиликоподібні – 16 видів, Зайцеподібні – чотири види, Мишоподібні – 21 вид, Собако-
подібні – 12 видів, Ратичні – чотири види [11; 27; 43−45; 72; 82; 83]. Акліматизовані два види: 
ондатра та єнотоподібний собака. 

Фауна найпростіших. Видовий склад найпростіших Шацького поозер’я найменш досліджений. 
Черепашкових амеб (тип Саркоджгутикові, підтип Саркодові, надклас Кореніжки) у водоймах 
Поозер’я впродовж 1988–1990 pp. вивчали М. Н. Вовченко, Є. М. Кочина, А. О. Чернишова (Інститут 
зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України). Виявлено 62 види, які об’єднуються в п’ять родин: 
Arcellidae, Centropyxiidae, Plagiopyxidae, Difflugiidae, Lesquereusiidae. Найбільшу кількість видів (36) 
зафіксовано в родині Difflugiidae [43−45]. Потребує вивчення фауна інших класів підтипу Саркодові 
та підтипів Джгутикові й Опалінові, які належать до типу Саркоджгутикові. Не було проведено спе-
ціальних досліджень представників типів Апікомплексні, Мікроспоридії, Міксоспоридії та Інфузорії. 

Фауна губок та кишковопорожнинних. Потребує дослідження. 
Фауна червів. Не досліджені представники типів Плоскі черви, Скреблянки, Первинопорож-

нинні, класу Волосові (тип Головохоботні), класів П’явки та Олігохети (тип Кільчасті черви), які 
живуть у водоймах.  

Фауну та хорологію дощових черв’яків (клас Oligochaeta, родина Lumbricidae) досліджували у 
2006–2009 рр. В. В. Іванців та Л. В. Бусленко (ВНУ ім. Лесі Українки). Виявлено десять видів семи 
родів: Aporrectodea, Dendrobaena, Dendrodrilus, Eisenia, Eiseniella, Lumbricus, Octolasion [9]. 

Тип Коловертки в 1997–2001 рр. у складі зоопланктонних організмів Шацького поозер’я вивчали 
співробітники Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та ЛНУ ім. І. Франка [24; 43; 
45; 54; 86]. Виявлено 24 види коловерток трьох родів: Asplanсhna, Kellicottia, Polyarthra. 

Малакофауна. Видовий склад молюсків на сьогодні вивчений недостатньо. 1998 р. В. В. Шер-
стюк та інші вчені Інституту гідробіології НАН України зафіксували в складі зоопланктону Шацьких 
озер личинок дрейсени (родина Dreissenidae) [43−45]. Наприкінці 90-х років О. В. Корнюшин (Інсти-
тут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України) вивчав клас Двостулкові молюски й виявив 31 вид 
чотирьох родин [36]. Зокрема, родини Unionidae відзначено два види, Sphaeriidae – чотири, Pisidiidae – 
три, Euglesidae – 22. Сьогодні видовий склад молюсків парку досліджують працівники Державного 
природознавчого музею НАН України (м. Львів) Р. І. Гураль та Н. В. Гураль-Сверлова [22], які вста-
новили 39 видів черевоногих та 14 видів двостулкових молюсків. 

Карцинофауна. Видовий склад ракоподібних в озерах парку вивчений недостатньо. За матеріа-
лами досліджень працівників Інституту гідробіології НАН України М. Ю Євтушенка і П. Г. Шевченка та 
В. І. Монченка (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України) встановлено, що у водоймах 
Шацького поозер’я з підкласу вищих раків трапляється тільки один вид – Рак довгопалий [45]. 

Від 1976-го до 1988 р. у водоймах Поозер’я Д. О. Радзимовський (Інститут зоології ім. І. І. Шмаль-
гаузена НАН України) вивчав Гіллястовусих раків. У 1994–2009 рр. співробітники ЛНУ ім. І. Франка 
О. Я. Думич [24], Й. В. Царик, К. М. Назарук, І. С. Хамар продовжували дослідження ракоподібних 
як складової частини зоопланктону, у результаті чого в 11 озерах і водоймах виявлено 64 види 
дев’яти родин, що становить майже половину їх видового складу в Україні [44; 54; 86]. Це засвідчує 
важливість території Поозер’я для охорони ракоподібних.  

У 1988–1990 рр. М. Н. Вовченко, Є. М. Кочина, А. О. Чернишова [44] (Інститут зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України) під час вивчення зоопланктону озер виявили шість видів Копе-
под (клас Максилоподи, підклас Веслоногі). У 2000–2001 рр. виявлено представників класу Чере-
пашкові ракоподібні.  

Не зареєстровані представники таких рядів: Щитні, Конхостраки (клас Зяброногі ракоподібні), 
Коропоїди (клас Максилоподи). Отже, фауна Нижчих раків також потребує подальшого вивчення. 

Фауна багатоніжок. В. Г. Надворний (НПУ ім. М. П. Драгоманова) і О. М. Кравченко (Піщан-
ська ЗОШ) виявили представників чотирьох родів: Lithobius, Geophilus, Julius, Polydesmus – мешкан-
ців ґрунтової мезофауни [52]. Ця група потребує подальшого вивчення. 
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Ентомофауна. Досліджена недостатньо. Упродовж 1993–2010 рр. основну увагу було звернуто 
на вивчення бабок, лускокрилих, жуків, двокрилих. Відомості про видовий склад комах ґрунтуються 
на дослідженнях, які провели переважно співробітники КНУ ім. Т. Шевченка, НПУ ім. М. П. Дра-
гоманова, КНТУ, ВНУ ім. Лесі Українки, НіжДУ ім. М. Гоголя, Ужгородського національного уні-
верситету (УжНУ), Державного природознавчого музею НАН України, Інституту захисту рослин 
НАН України, Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України [12; 43−45]. Загалом виявлено 
835 видів комах восьми рядів. Видове різноманіття комах вивчали також співробітники ЛНУ 
ім. І. Франка і ВНУ ім. Лесі Українки на університетських стаціонарах – базах проведення студент-
ських практик.  

Є. В. Рукавець (Державний природознавчий музей НАН України) у 2007 р. встановила, що фауна 
колембол листянолісових та приозерних територій Шацького поозер’я сформована 10 родинами, 31 
родом, 54 видами [66]. 

У 1989–1990 рр. Р. С. Павлюк (ЛНУ ім. І. Франка) зареєстрував 28 видів бабок шести родин: 
Lestidae, Coenagrionidae, Aeshnidae, Gomphidae, Cordulidae, Libellulidae [12; 56; 57]. Найбільша кіль-
кість видів (десять) належить родині Libellulidae.  

Л. А. Хрокало (КНТУ) у 2005–2008 рр. зареєструвала 16 видів бабок [81]. Т. І. Пушкар (Інститут 
зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України) у Шацькому поозер’ї у 2006 р. досліджував прямокрилих 
комах. Він зареєстрував 21 вид коротковусих прямокрилих трьох родин: Tetrigidae – три види, 
Catantopidae – один вид, Acrididae – 17 видів [62]. 

Науковий співробітник Українського наукового центру екології моря (м. Одеса) М. О. Грандова 
вивчала на території Поозер’я напівтвердокрилих і виявила 22 види водних клопів [20]. 

А. А. Петренко, В. Г. Надворний (НПУ ім. М. П. Драгоманова) у 1992 р. дослідили фауну стафі-
лінід і встановили 126 видів 51 роду [59], серед яких найбільша кількість видів (19) належать до родів 
Philonthus та Stenus. 

У 1978–1998 рр. В. Г. Надворний (НПУ ім. М. П. Драгоманова) і О. М. Кравченко вивчали біо-
топічну приуроченість жуків-малашок і встановили 15 видів семи родів [51]. У цей час уже названі 
автори засвідчують також наявність на території Поозер’я вусачів п’яти родів, 11 видів пластинчато-
вусих жуків восьми родів, сім видів мертвоїдів трьох родів, два види м’якотілок, один вид карапузи-
ків [53], один вид турунів [42]. 

2005 р. В. Б. Різун (Державний природознавчий музей НАН України) і Ю. В. Білецький (ВНУ 
ім. Лесі Українки) в соснових лісах Поозер’я встановили 20 видів жуків-турунів із 11 родів, серед 
яких найбільшою кількістю видів представлені роди Carabus – чотири види, Pterostichus – чотири 
види, Harpalus – три види [63]. М. Б. Кириченко (Інститут зоології НАН України ім. І. І. Шмаль-
гаузена) та О. М. Кравченко 2007 р. встановили 104 види з 37 родів родин туруни та скакуни [91]. За 
матеріалами, які наводять В. Б. Різун (Державний природознавчий музей НАН України) і В. О. Чумак 
(УжНУ) [65], на території Поозер’я мешкає 59 видів жуків-турунів. 

А. А. Петренко (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України) [59; 60] досліджував із 
1988 р. фауну жуків-стафілінід й ідентифікував 125 видів 44 родів. 

Найґрунтовніші дослідження фауни жуків на території Поозер’я з 1977-го до 2009 р. здійснив 
О. М. Кравченко – учитель Піщанської ЗОШ. Він зареєстрував 945 видів твердокрилих 65 родин [37−42], 
причому відзначено 40 видів пластинчатовусих жуків із 25 родів і чотирьох родин; зареєстровано 
55 видів вусачів, які належать до 40 родів, і 120 видів турунів 44 родів. За матеріалами О. М. Крав-
ченка фауна надродини куркуліоноїдних становила у 2002−2009 р. 178 видів 98 родів [38]. 

Видовий склад булавовусих метеликів вивчав 1991 р. П. М. Шешурак (НіжДУ ім. М. Гоголя) та 
І. Г. Плющ (Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України). Було виявлено 37 видів лускокри-
лих п’яти родин: Hesperiidae – п’ять видів, Pieridae – чотири види, Lycaenidae – шість видів, Satyridae – 
10 видів, Nymphalidae – 12 видів [44; 87]. О. М. Кравченко (Піщанська ЗОШ) і С. О. Кравченко 
знайшли один вид Papilionidae, сім видів Sphingidae, три види Arctiidae, один вид Noctuidae і допов-
нили список німфалід ще трьома видами [42]. Упродовж із 2000–2009 рр. О. П. Зінченко та К. Б. Су-
хомлін (ВНУ ім. Лесі Українки) визначили, що до рецентної лепідерофауни належать 67 видів [30]. 

Двокрилих вивчали в період з 1993–2001 рр. Ю. Г. Вервес (КНУ ім. Т. Шевченка), В. О. Корнєв, 
А. Г. Зейгерман і О. В. Гумовський (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України) [21; 44]. 
Виявлено 58 видів восьми родин: Calliphoridae – вісім видів, Sciomyzidae – сім видів, Muscidae – 17 ви-
дів, Syrphidae – 16 видів, Conopidae – один вид, Lauxaniidae – один вид, Tephritidae – три види, 
Sarcophagidae – п’ять видів. Ю. Г. Вервес (Інститут захисту рослин Української академії аграрних 
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наук) 2005 р. зафіксував 43 види мух, серед яких 21 вид належить до родини Calliphoridae, а 22 види – 
до родини Sarcophagidae [81]. Ґедзів (родина Tabanidae) досліджував Г. В. Божко (Інститут зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України) [8]. Він зареєстрував сім видів чотирьох родів: Chrysops – два 
види, Hybomitra – один вид, Atylotus – один вид і Tabanus – три види. Мошок (родина Simuliidae), 
починаючи з 90-х років минулого століття, вивчали К. Б. Сухомлін і О. П. Зінченко (ВНУ ім. Лесі 
Українки) [76]. Установлено 19 видів шести родів: Byssodon – один вид, Nevermannia – два види, 
Eusimulium – три види, Schoenbaueria – два види, Wilhelmia – один вид, Boophthora – два види, 
Odagmia – три види, Argentisimulium – два види, Simulium – три види. Наукові співробітники Націо-
нального природного парку «Голосіївський» (м. Київ) Ю. В. Дубровський та Л. Д. Дубровська [23] 
1998 р. на території Поозер’я виявили 20 видів комарів родини Culicidae п’яти родів: Anopheles – 
один вид, Сuliseta – три види, Mansonia – один вид, Aedes – десять видів, Culex – один вид. Найпо-
ширенішими на обстежених територіях є три види комарів: Aedes sticticus, Ае. vexans та Ае. cinereus.  

Серед перетинчастокрилих добре досліджені мурашки та джмелі. О. Г. Радченко (Інститут зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України) на території Шацького поозер’я виявив 57 видів мурашок 
17 родів [63]. Вивченню видового різноманіття та динаміки комплексів джмелів Західного Полісся 
присвячені роботи І. Б. Коновалової (Державний природознавчий музей НАН України) [35], яка 
зареєструвала 25 видів цієї групи. 

Подальшого вивчення потребують майже всі ряди комах. 
Фауна павукоподібних. 1990 р. К. В. Євтушенко (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН 

України) вивчав видовий склад та біотопічне поширення павуків [25; 44]. Установлено 222 види 
19 родин. За кількістю видів найрізноманітнішою є родина Linyphiidae (75 видів).  

Фауністичний склад та розподіл орибатидних кліщів досліджував 1990 р. П. Г. Павличенко 
(Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена HAH України), котрий виявив 19 видів Цератозетоїдних 
кліщів (Ceratozetoidea), які належать до десяти родів та чотирьох родин [43−45].  

На території Поозер’я зафіксовано 72 види хребетних і 11 видів безхребетних тварин, занесених 
до Червоної книги України [35; 43−45; 85; 88]. Це два види риб: карась звичайний − Carassius carassius 
та минь річковий − Lota lota; один вид земноводних: ропуха очеретяна – Bufo calamita; один вид 
плазунів: мідянка – Coronella austriaca; 44 види птахів, зокрема лелека чорний – Ciconia nigra, гоголь – 
Bucephala clangula, скопа – Pandion haliaetu, орел-карлик – Hieraaetus pennatus, кулик-сорока – 
Haematopus ostralegus, пугач – Bubo bubo, золотомушка червоноголова – Regulus ignicapillus та ін.; 
24 види ссавців: рясоніжка мала – Neomys anomalus, видра річкова – Lutra lutra, тхір темний – Mustela 
putorius, нічниця водяна – Myotis daubentonii, широковух європейський – Barbastella barbastellus, 
лилик двоколірний – Vespertilio murinus, нетопир лісовий – Pipistrellus nathusii та ін.; 11 видів комах, 
зокрема: бабка білолоба Leucorrhinia albifrons, стафілін волохатий – Emus hirtus, махаон – Papilio 
machaon, райдужниця велика – Apatura iris, ведмедиця-пані – Callimorpha dominula, джміль моховий – 
Bombus muscorum та ін. 

Отже, на території Шацького поозер’я зафіксовано 2028 видів тварин, з яких у монографії 
описано 1711 видів. Серед них – 352 види хребетних, зокрема 30 видів риб, 12 видів земноводних, 
сім видів плазунів, 241 вид птахів, 62 види ссавців. Серед безхребетних тварин зазначено 1359 видів: 
13 видів найпростіших, 40 видів коловерток, 10 видів малощетинкових червів, 53 види молюсків, 
92 види ракоподібних, 32 види павукоподібних і 1054 види комах. Потребує подальшого вивчення 
більшість найпростіших (Апікомплексні, Миксоспоридії, Мікроспоридії, Інфузорії), губки, кишково-
порожнинні, черви, черевоногі молюски, багатоніжки, комахи. У межах Поозер’я потребують 
охорони 82 види тварин, занесених до Червоної книги України.  
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ТИП АМЕБОПОДІБНІ − AMOEBOZOA (LÜHE, 1913) 
Голі амеби класів Tubulinea (Smirnov et al., 2005), Discosea (Cavalier-Smith et al., 2004) 
На сьогодні всі голі лобозні амеби належать до типу Amoebozoa (Lühe, 1913), підтипу Lobosеa 

(Carpenter, 1861) та трьох класів: Tubulinea (Smirnov et al., 2005); Discosea (Cavalier-Smith et al., 2004); 
Variosea (Cavalier-Smith et al., 2004) [7]. 

Голі амеби (клас Tubulinea (Smirnov et al., 2005); клас Discosea (Cavalier-Smith et al., 2004)) [7] – 
одноклітинні еукаріотичні протисти, які переміщуються по субстрату за допомогою амебоїдного 
руху, утворюючи псевдоподії лобозного (варіабельні клітинні вирости з плавними контурами й 
заокругленими кінцями, що беруть участь у переміщенні основної маси цитоплазми клітини) типу, 
здатних до флотації в товщі води. Представники групи не мають позаклітинних покривних структур 
типу черепашки або тектуму. Це переважно водні організми, хоча серед них є мешканці ґрунтових 
біотопів. 

Під час опису представників голих амеб − і для основних завдань визначення систематичної 
належності, і в разі першоопису − зручно використовувати поняття «морфотипу» (сукупність ознак, 
які характеризують динамічно стабільну організацію локомоторної форми амеби) [1; 6; 8]. Набір 
морфотипів дає змогу описувати біологічну різноманітність амеб загалом.  

Для ідентифікації представників голих амеб за-
звичай використовують такі ознаки: специфічні особ-
ливості організації уроїду (задній кінець клітини); 
опис особливостей руху амеби; характер току цито-
плазми (еруптивний чи рівномірний) на передньому 
кінці тіла тварини під час переміщення; розмір локо-
моторних форм (довжина – L, ширина – В, їх співвід-
ношення); наявність та розміщення скоротливих 
вакуолей; наявність складок, лусок, гребенів на 
дорсальній поверхні клітини. Спостерігати ці ознаки 
можна, коли амеба рухається (локомоторна форма), 
тобто визначення голих амеб можливе лише на 
живому матеріалі. 

Дослідження зі світловим мікроскопом (інтер-
ференційний контраст) проведені за допомогою оп-
тичного мікроскопа Axio Imager M1 в Центрі колек-
тивного користування науковими приладами «Ani-
malia» Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена 
НАН України. 

Видовий склад голих амеб на території ШНПП 
не вивчений, що ускладнює оцінку їхньої функціо-
нальної ролі у водоймах регіону. Відсутність визна-
чників голих амеб України, їх велика внутрішньовидова мінливість ускладнює визначення групи про-
тистів, тому основним завданням і сьогодні є вивчення біології та морфології більшості груп голих амеб. 

Голі амеби представлені на території ШНПП двома класами: класом Tubulinea (Smirnov et al., 
2005), до якого належать голі лобозні амеби з трубчастими, циліндричними в поперечному перетині 
псевдоподіями й моноаксиальним током цитоплазми; класом Discosea (Cavalier-Smith et al., 2004), що 
об’єднує сплющених амеб із поліаксиальним током цитоплазми [6]. Усього на момент дослідження 
(травень–липень 2010 р.) зареєстровано тринадцять видів голих лобозних амеб. Місця збору мате-
ріалу позначені на карті (рис. 1). 

 
 

Клас Tubulinea (Smirnov et al., 2005) 
Ряд Euamoebida (Lepsi, 1960) 
Родина Amoebidae (Ehrenberg, 1838) 
Рід Amoeba (Bory de St. Vincent, 1882) 

Amoeba proteus (Leidy, 1878) 
Поширення. Європа, Північна Америка (можливо, у всьому світі) [3]. Виявлено на території 

України. 
Біотопи. Прісні водойми.  
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Місця знаходження. Озера Луки, Чорне, Перемут. 
Особливості морфології і локомоції. Розмір клітини близько 205 мкм 

(фото 1). Більшість амеб цього виду поліподіальна (політактична) за сприят-
ливих умов. Під час швидкого руху одна клітина може набути моноподіаль-
ної (ортотактичної) форми. Псевдоподії трубчастої напівсферичної товстої 
форми з маленькою гіаліновою шапочкою та помітними повздовжніми 
хребтами. Плавальна форма радіального типу. Наявний морулярний уроїд. 
Рух цитоплазми повільний. Вид належить до політактичного морфотипу. 

 
Рід Polychaos (Schaeffer, 1926) 

Polychaos sp. 
Поширення. Представники роду Polychaos (Schaeffer, 1926) водяться в 

Північній Америці, Англії, Нідерландах, Швеції, Східній Росії [3; 4]. По-
ширений на території України. 

Біотопи. Прісні водойми. 
Місце знаходження. Оз. Світязь. 

Особливості морфології і локомоції. Поліподіальна, лапчас-
та амеба з короткими паралельними товстими псевдоподіями 
(фото 2). Під час руху можна побачити уроїд фасцикулярного 
типу. Псевдоподії з’єднуються в основі, масово рухаючи всю 
клітину. У цитоплазмі наявні включення. Довжина амеби близько 
320 мкм. Вид належить до політактичного морфотипу. 

 
 

Родина Hartmannellidae (Volkonsky, 1931) 
Рід Saccamoeba (Frenzel, 1892) 
Saccamoeba wakulla (Bovee, 1972) 

Поширення. США [3]. Виявлений на території України. 
Біотопи. Прісні водойми.  
Місця знаходження. Озера Пісочне, Світязь, Карасинець. 
Особливості морфології і локомоції. Локомоторна форма 

амеби належить до монотактичного морфотипу (фото 3). Моно-
подіальні амеби лімаксного типу з булавоподібним клітинним 
тілом. Довжина тіла становить 140–175 мкм, ширина − 40–60 мкм, 
співвідношення L/B = 3,5–4. Фронтальна гіалінова зона добре 
помітна під час руху. Рух амеби повільний. Одна скоротлива 
вакуоля розміщена поблизу уроїда. Уроїд зморшкуватий, вілозно-
бульбоподібного типу. У цитоплазмі цих організмів добре по-
мітні кристали різної форми.  

 
 

Клас Discosea (Cavalier-Smith et al., 2004) 
Підклас Flabellinia (Smirnov et al., 2005) 

Ряд Dactylopodida (Smirnov et al., 2005) 
Родина Paramoebidae (Poche, 1913) 

Рід Korotnevella (Page, 1981); (Goodkov, 1988) 
Korotnevella sp. (1) 

Поширення. Більшість видів роду Korotnevella поширена у Європі та 
Північній Америці [3]. Виявлений на території України. 

Біотопи. Прісні водойми. 
Місця знаходження. Озера Соминець, Кримне, Острів’янське, Озерце. 
Особливості морфології і локомоції. Вид належить до дактилоподі-

ального морфотипу (фото 4). Рухома мінлива амеба. Під час руху передня 
частина цитоплазми розширюється, набуваючи хвилястої форми. Гіалоплазма 
утворює товсті довгі дактилоподії з усіх боків клітини. Наявна одна скоротлива 
вакуоля. Задній кінець клітини опуклий у вигляді уроїду морулярного типу. 
Довжина клітини 60–78 мкм, ширина 30–42 мкм, співвідношення L/B = 1,8–2,5. 

 
Фото 1. Amoeba proteus 
×1240 (М. К. Пацюк) 

 
 

Фото 2. Polychaos sp. ×1240  
(М. К. Пацюк) 

 
Фото 3. Saccamoeba wakulla ×1240  

(М. К. Пацюк) 

 
Фото 4. Korotnevella 

sp. (1) ×1240  
(М. К. Пацюк) 
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Korotnevella sp. (2) 
Поширення. Більшість видів роду Korotnevella поширені в Європі та 

Північній Америці [3]. Виявлений на території України. 
Біотопи. Прісні водойми. 
Місця знаходження. Озера Соминець, Кримне, Острів’янське, Озерце, 

Луки, Карасинець. 
Особливості морфології і локомоції. Вид належить до дактилоподіального 

морфотипу (фото 5). Рухома мінлива амеба. Довжина клітини завжди більша, 
ніж ширина. У центральній частині гранулоплазми розміщуються дві скоротливі 
вакуолі та одне ядро діаметром 8 мкм. Передуюча зона гіалоплазми утворює 
численні дактилоподії і в передній частині клітини, і з боків. Фронтальна зона 
тіла амеби може ставати значно вигнутою в напрямку руху або більш-менш 
заокругленою. Рух цитоплазми повільний, що ускладнює дослідження локомо-
торної форми амеби. Плавальна (флотуюча) форма радіального типу з 9−11 дов-
гими загостреними гіаліновими псевдоподіями. Довжина клітини 80−130 мкм, 
ширина 40–80 мкм, співвідношення L/B = 0,5–2,9.  

 
 

Ряд Vannellida (Smirnov et al., 2005) 
Родина Vannellidae (Bovee, 1970)  
Рід Ripella (Smirnov et al., 2007) 

Ripella platypodia (Glaeser, 1912); (Smirnov, Nassonova, Chao et Cavalier-Smith, 2007) 
Поширення. Значна частина Європи, Північна Америка [3]. 

Трапляється на території України. 
Біотопи. Прісні водойми. 
Місця знаходження. Озера Плотиччя, Карасинець, Линовець. 
Особливості морфології і локомоції. Клітини маленькі, диско-

подібні, напівкруглі, віялоподібного морфотипу, переважно з добре 
вираженим «хвостом» (фото 6). Лобна гіалоплазма займає 2/3 загальної 
частини клітини. Під час локомоції віялоподібної амеби уроїд посту-
пово витягується, залишаючись прикріпленим до субстрату, а згодом 
притягується до переднього краю, після чого клітина набуває форми 
півкола, а потім диска. Фронтальна гіалінова зона добре виражена. 
Задня частина клітини заповнена гранулоплазмою, зазвичай містить 
одну прозору скоротливу вакуолю. Довжина клітини 12−28 мкм, 
ширина 6–10 мкм, співвідношення L/B = 0,5. 

 
 

Ряд Himatismenida (Page, 1987) 
Підряд Tectiferina (Smirnov, Nassonova, Chao et Cavalier-Smith, 2011) 

Родина Cochliopodiidae (De Saedeleer, 1934) 
Рід Cochliopodium (Hertwig & Lesser, 1874) 

Cochliopodium sp. 
Поширення. Імовірно, Європа, США [7]. Виявлений на території 

України. 
Біотопи. Прісні та солонуваті водойми. 
Місця знаходження. Оз. Світязь. 
Особливості морфології і локомоції. Форма амеби під час руху 

дископодібна, довжина клітини зазвичай менша, ніж ширина (фото 7). 
Передуюча гіалоплазма утворює широку дугу з легкою нерегуляр-
ністю. Рух амеби повільний. Гіалоплазма утворює дрібні тонкі конічні 
псевдоподії, які швидко зникають. Наявні декілька скоротливих вакуо-
лей. Довжина клітини близько 10 мкм, ширина 12,5 мкм, співвідно-
шення L/B = 4. Вид належить до лінзоподібного морфотипу. 

 
Фото 5. Korotnevella 

sp. (2) ×1240  
(М. К. Пацюк) 

 
Фото 6. Ripella platypodia 
×1240 (М. К. Пацюк) 

 

 
Фото 7. Cochliopodium sp. 
×1240 (М. К. Пацюк) 
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Ряд Pellitida (Smirnov, Nassonova, Chao et Cavalier-Smith, 2011) 
Родина Pellitidae (Smirnov and Kudryavtsev, 2005) 

Рід Pellita (Smirnov and Kudryavtsev, 2005) 
Pellita digitata (Greef, 1866); (Smirnov & Kudryavtsev, 2004) 

Поширення. Прісноводний вид, виявлений у водяних мохах, Данхем, 
графство Чешир (Велика Британія) [2], Женевському озері (Швейцарія) [5]; у 
неназваному прісноводному озері на острові Середньому (Чупська губа, 
Кандалакшська затока Білого моря, Північно-Західна Росія) [9]. Виявлений 
на території України. 

Біотопи. Трапляється у водоймах із піщано-мулистим дном. 
Місця знаходження. Озера Кругле, Мошне, Перемут. 
Особливості морфології і локомоції. Фламелярний морфотип (фото 8). 

Амеби мають 1–2 чітко виражені поздовжні спинні складки, які починаються 
із фронтального краю гранулоплазми й витягуються вперед до половини 
передньої частини клітини. Гранулоплазма під час локомоції амеби зосе-
реджується в задній частині клітини й утворює горб. Гіалоплазма широка, 
має форму півмісяця. Субпсевдоподії збираються під гранулоплазматичним 
горбом і беруть участь у переміщенні амеби. Уроїдні структури відсутні. 

Розмір клітини 50–80 мкм, співвідношення L/B = 1,0–1,5. Великі екземпляри Pellita digitata спо-
живають дрібних джгутикових [9]. 

 
Підклас Longamoebia (Smirnov, Nassonova, Chao 

et Cavalier-Smith, 2011) 
Ряд Dermamoebida (Cavalier-Smith et al., 2004) 

Родина Mayorellidae (Schaeffer, 1926) 
Рід Mayorella (Schaeffer, 1926) 

Mayorella viridis (Leidy, 1874) 
Поширення. Значна частина Європи, США, Великобританія, Північно-

Західна Росія [3]. Виявлений у межах України. 
Біотопи. Прісні водойми. 
Місця знаходження. Озера Перемут, Велике Чорне. 
Особливості морфології і локомоції. Рухома клітина зазвичай розтя-

гується і набуває різної форми (фото 9). Довжина амеби завжди більша, ніж 
ширина. Наявні субпсевдоподії, які утворюються від передуючої прозорої 
зони. Субпсевдоподії конічної форми. Нові субпсевдоподії утворюються 
досить швидко при активному русі цитоплазми. Вони не беруть участь у зміні 
напрямку руху амеби. Наявні три−чотири скоротливі вакуолі. Уроїд конічної 
форми. Довжина амеби близько 55 мкм, ширина – 26 мкм. Співвідношення 
L/B = 1,5. Вид належить до майорельного морфотипу. 

 
Mayorella penardi (Page, 1972) 

Поширення. Значна частина Європи, Велика Британія, США [3], Україна. 
Біотопи. Прісні водойми. 
Місця знаходження. Озеро Світязь. 
Особливості морфології і локомоції. Плавальна форма має нерегулярну 

зігнуту форму (фото 10). Клітина з дрібною прозорою передуючою гіаліновою 
зоною, яка зазвичай має маленькі псевдоподії, три−чотири скоротливі вакуолі. 
Довжина амеби близько 50 мкм, ширина − 22 мкм, співвідношення L/B приблизно 4. 
Клітина здатна набувати Y-подібної форми завдяки боковим зовнішнім хребтам 
гіалоплазми під час зміни курсу локомоції. Вид належить до майорельного 
морфотипу. 

 

 
Фото 8. Pellita digitata 
×1240 (М. К. Пацюк) 

 
Фото 9. Mayorella 

viridis ×1240  
(М. К. Пацюк) 

 
Фото 10. Mayorella 

penardi×1240  
(М. К. Пацюк) 
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Ряд Thecamoebida (Smirnov, Nassonova, Chao et Cavalier-Smith, 2011) 
Родина Thecamoebidae (Schaeffer, 1926) 

Рід Thecamoeba (Fromentel, 1874) 
Thecamoeba sphaeronucleolus (Greef, 1891) 

Поширення. Значна частина Європи, Англія [3; 4], Україна. 
Біотопи. Прісні водойми. 
Місця знаходження. Оз. Світязь. 
Особливості морфології і локомоції. Амеба округлої форми 

(фото 11). Велика гіалінова зона утворює зморшки або складки під час 
локомоції. Наявні три паралельні дорсальні гребені. Під час руху 
помітна одна скоротлива вакуоля, яка має властивість «закриватись». 
Амеба утворює вузлуватий уроїд. Довжина клітини близько 140 мкм, 
ширина − 85 мкм, співвідношення L/B = 1,5. Вид належить до ругоз-
ного морфотипу. 

 
Thecamoeba quadrilineata (Carter, 1856) 

Поширення. Індія, Велика Британія, США [3], Україна. 
Біотопи. Прісні водойми. 
Місця знаходження. Оз. Світязь. 
Особливості морфології і локомоції. 

Вид належить до стріатного морфотипу (фото 12). Амеба довгасто-овальної 
вирівняної форми із широко обігнутим кінцем клітини. Має декілька 
паралельних спинних складок (4–5), які простягаються уздовж всієї клітини. 
Гіалоплазма у вигляді хвилястого дорсо-вентрального півмісяця, що охоп-
лює майже 3/4 всієї клітини. Має одну скоротливу велику вакуолю непос-
тійної форми. Уроїд та цитоплазматичні кристали відсутні. Довжина амеби 
40–82 мкм, ширина 20–40 мкм, співвідношення L/B = 1,3–2,2. 

 
Рід Stenamoeba (Smirnov et al., 2007) 

Stenamoeba sp. 
Поширення. Значна частина Європи [3]. Виявлений на території України. 
Біотопи. Прісні водойми. 
Місця знаходження. Озера Перемут, Чорнe. 

Особливості морфології і локомоції. Вид належить до язико-
подібного морфотипу (фото 13). Має витягнуту тонку форму. Пере-
дуюча гіалоплазма займає ¼ всієї клітини, утворює вузькі бокові 
прозорі подовження. Рух здійснюється стійким повільним током 
цитоплазми. Під час ненаправленого руху амеби можуть набувати 
незначної широкої листоподібної форми. Задній кінець клітини 
опуклий. Довжина клітини 25–40 мкм, ширина 8–20 мкм, співвідно-
шення L/B = 1,5–3 мкм. Амеби ніколи не утворюють цитоплазматич-
них розгалужень. 
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Фото 11. Thecamoeba 

sphaeronucleolus ×1240  
(М. К. Пацюк) 

 
Фото 12. Thecamoeba 
quadrilineata ×1240  

(М. К. Пацюк) 

 
Фото 13. Stenamoeba sp. ×1240  

(М. К. Пацюк) 
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ТИП КОЛОВЕРТКИ – ROTIFERA CUVIER, 1817 
Клас Eurotatoria De Ridder, 1957 

 
Тип Rotifera представлений на території Шаць-

кого поозер’я (озера Пісочне, Перемут, Чорне Вели-
ке, Люцимер, Кримне, Пулемецьке, Острів’янське, 
Луки та Світязь) одним класом Eurotatoria та одним 
підкласом Monogononta, до якого входять представ-
ники двох надрядів Pseudotrocha та Gnesiotrocha. До 
надряду Gnesiotrocha належать усі зареєстровані в 
Поозер’ї види коловерток, окрім чотирьох видів. 

Загалом на підставі аналізу власних зборів авто-
рів у 2000–2009 рр., а також наукових літературних 
джерел [3] у водоймах Шацького поозер’я заре-
єстровано 40 видів коловерток. Наведений видовий 
список, очевидно, неповний, оскільки не всі водойми 
парку досліджені. Місця збору проб позначені на 
рис. 2. 

 
 
 

 

Підклас Monogononta Plate, 1889 
Надряд Pseudotrocha Kuticova,1970 

Ряд Ploimida Hudson and Gosse, 1886 
Родина Asplanchnidae Eckstein, 1883 

Asplanchna henrietta Langhans, 1906 
Поширення. Північна та Центральна Європа, Росія, Україна. 
Місця знаходження. Проживає в ставках і заплавних водоймах. Виявлений в оз. Пісочному. 
Чисельність. Нечисленний вид.  
Особливості біології. Тіло мішкоподібне, прозоре, кутикула ніжна. Нога з пальцями відсутня. 

Щелепний апарат може бути забарвлений в оранжевий або червоний колір. Загальна довжина 
430−650 мк [1; 2]. Олігосапроб. 

 
Asplanchna girodi De Guerne, 1888 

Поширення. Північна, Центральна та Східна Європа, Казахстан, Китай, Бразилія, Україна. 
Місця знаходження. Населяє різноманітні водойми. Виявлений в озерах Чорному Великому та 

Кримному. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло мішкоподібне, прозоре, кутикула ніжна. Нога з 

пальцями відсутня. Довжина тіла 500−700 мк [1; 2], α–β-мезосапроб.  
 

Asplanchna priodonta Gosse, 1850 
Поширення. Всесвітнє. Дуже поширений на території України. 
Місця знаходження. Типовий представник озерно-ставкового планктону, 

добре пристосувався до життя у прісних, солонуватих і морських водоймах. 
Щодо солоності належить до найбільш витривалих серед інших прісноводних 
коловерток. Населяє поверхневі шари водойм. Виявлений в озерах Пісочному, 
Перемуті, Чорному Великому, Люцимері, Кримному, Світязі. 

Чисельність. Масовий вид. Убіквіст. 
Особливості біології. Тіло велике, мішкоподібне, прозоре, покрите тонкою 

кутикулою, розділене на голову та тулуб (рис. 3). Нога з пальцями відсутня. 
Довжина тіла від 500 до 1500 мк, ширина 303−500 мк. Евритермний. Характерний 

цикломорфоз. Самки з’являються при температурі води 12–15 °С. Типовий хижак серед коловерток. 
Харчується коловертками та дрібними планктонними ракоподібними; α–β-мезосапроб [1; 2].  

 
 

Рис. 3. Asplanchna 
priodonta [1] 

тип Коловертки − Rotifera 
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Родина Brachionidae Ehrenberg, 1838 
Brachionus angularis bidens Plate, 1886 

Поширення. У всьому світі. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Надає перевагу прісним евтрофним водоймам. 

Уникає кислого середовища. Евритермний. Виявлений в озерах Чорному 
Великому, Перемуті, Пулемецькому, Острів’янському, Світязі, Луках. 

Чисельність. Один із численних і найпоширеніших видів серед 
коловерток.  

Особливості біології. Панцир твердий, мішкоподібний, сплюснутий у 
спинно-черевному напрямку (рис. 4). Передній спинний край панцира має 
два серединних невеликих шипи. Бічні та проміжні шипи зазвичай 
відсутні. Вид надзвичайно мінливий. Варіюють величина та форма пан-
цира, його скульптура, кутикульні вирости. Довжина тіла 91−202 мк, 
ширина 60−125 мк, довжина серединних передніх шипів 20−25, задніх – 
14−16 мк [1; 2]. Найбільш масовий навесні. Здатний витримувати нестачу 
кисню, високу концентрацію вуглекислоти, зниження температури, 
β-α-мезосапроб. 

 
Braсhionus budapestinensis (Daday, 1885) 

Поширення. Вид космополітний. Зареєстрований у Західній Європі, США. Поширений зде-
більшого у південних широтах – Японії, Китаї, Бразилії, Мексиці. Трапляється на території України. 

Місця знаходження. Виявлений в оз. Чорному Великому. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Стійкий до низького вмісту кисню та великої кількості органічних 

речовин. Відрізняється від інших видів роду наявністю на передньому краї чотирьох шипів, серед 
яких середні дещо більші від бічних. Кінці шипів вигинаються назовні. Задній край панцира без 
шипів. Довжина панцира 154−190 мк, ширина 100−120 мк, довжина спинних шипів: середні шипи 
46−58, бічні шипи 31−43 мк [1; 2]. Теплолюбний, β-мезосапроб.  

 
Brachionus calyсiflorus (Pallas, 1766) 

Поширення. У всьому світі. Дуже поширений на території України. 
Місця знаходження. Населяє водойми різного типу. Трапляється у 

солонуватих водоймах та морях. Типовий представник протічних вод. Надає 
перевагу водоймам із рН понад 7. Еврибіонт. Евригалінний. Виявлений в 
озерах Пісочному та Чорному Великому. 

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Панцир дуже тонкий, овальний, не розділений на 

спинну та черевну пластинки (рис. 5). Довжина панцира 150−570 мк, ширина 
124−300 мк [1; 2]. Передній край має чотири довгих – до 200 мк – загострених 
шипи. Основи шипів широкі. Задній край панцира з бічними шипами. Над-
звичайно мінливий вид, особливо варіюють розміри тіла та довжина передніх і 
задніх шипів. Евритермний, ß-мезосапроб. 

 
Braсhionus diversicornis (Daday, 1883) 

Поширення. Трапляється в Північній і Центральній Європі, Китаї, Японії, Північній та 
Центральній Африці. Дуже поширений на території України. 

Місця знаходження. Вид південного походження, найчастіше трапляється у дрібних евтрофних 
водоймах, хоча зареєстрований і у великих, а також заселяє ріки та водосховища. Трапляється пере-
важно у прісних континентальних водоймах. Надає перевагу лужному середовищу. Виявлений в 
озерах Пісочному, Чорному Великому, Люцимері. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Один із найбільших видів роду Braсhionus. Панцир сплющений у спинно-

черевному напрямку, видовжений, звужується у своїй задній частині. Передній спинний край має 
чотири шипи, серед яких середні короткі, бічні довгі. Проміжні шипи відсутні. Задні кути панцира 
витягнуті в довгі, часто неоднакові шипи. Довжина тіла до 600 мк, спинних шипів – 45−110, задніх – 
60−130 мк [1; 2], ß-мезосапроб. 

 
 

Рис. 4. Brachionus 
angularis bidens [1] 

 
 

Рис. 5. Brachionus 
calyсiflorus [1] 
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Brachionus falcatus Zacharias, 1898 
Поширення. Центральна та Південна Європа, Південь Росії, Середня Азія, Китай, Цейлон, 

Африка, Південна Америка, Україна. 
Місця знаходження. Трапляється у різних прісних водоймах, болотах і солонуватих водах. 

Населяє прибережні території. Виявлений в оз. Пісочному. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Спинні проміжні шипи найдовші, панцир дорсовентрально сплющений зі 

скульптурою у вигляді густо розміщених крапок та шипів. На задньому краю панцира два бічних 
S-подібних чи прямих шипи. Довжина панцира 116–432 мк, ширина 90–168 мк [1; 2]. Притаманний 
поліморфізм. Вільноплаваючі  планктонні форми, ß-мезосапроб. 

 
Brachionus quadridentatus (Herman, 1783) 

Поширення. У всьому світі. Дуже поширений на території України. 
Місця знаходження. Один із небагатьох представників роду, який трапляється в кислому 

середовищі. Зареєстрований у високогірних водоймах. Виявлений в озерах Пісочному та Перемуті.  
Чисельність. Один із масових видів роду Brachionus.  
Особливості біології. Еврибіонт, евритермний, евригалінний. У більшості форм панцир чотири-

кутний. Передній край черевної пластинки слабохвилястий, із невеликою серединною виїмкою. 
Передній спинний край із шістьма шипами, де середні найдовші, і їхні кінці розходяться. Задній край 
панцира з гострими кутами. Панцир скульптурований крапочками, рівними лініями, ромбічними візе-
рунками, інколи гладенький. Довжина панцира 156−353 мк, ширина 103−216 мк [1; 2]. Надзвичайно 
мінливий вид, ß-мезосапроб.  

 
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) 

Поширення. Західна Європа, Індія, Японія, США, Мексика. Поширений на 
території України. 

Місця знаходження. Пелагічний озерний вид, евригалінний. Виявлений в 
озерах Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, Люцимері, Світязі. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Панцир видовжений, конічний, дорсовентрально 

сплющений (рис. 6). Передній спинний край із шістьма непарними нерівними 
шипами [1; 2]. Середній шип найдовший. До заднього краю панцир звужується у 
довгий кінцевий шип. Довжина самців 70−130 мк. Олігосапроб.  

 
Keratella cochlearis (Gosse, 1851) 

Поширення. У всьому світі. Дуже поширений на тери-
торії України. 

Місця знаходження. Трапляється у різних водоймах. Евриіонний. Виявлений 
в озерах Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, Люцимері, Світязі, Пулемець-
кому, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Один із масових видів планктонних коловерток.  
Особливості біології. Панцир ложкоподібний (рис. 7). Спинна пластинка з 

характерною скульптурою типу cochlearis. Трапляється впродовж усього року. 
Форми з короткими шипами характерні для теплого періоду, з довгими – для 
холодного. Довжина панцира 130−195 мк, ширина – 52−82 мк [1; 2]. Евритермний, 
β-α-мезосапроб.  

 
Keratella irregularis (Lauterborn, 1898) 

Поширення. Північна, Центральна та Східна Європа, Росія, Аляска (у водоймах північних і 
помірних широт). Трапляється на території України. 

Місця знаходження. Поширений у планктоні прісних непротічних водойм, зазвичай холодних, у 
заплавах річок. Виявлений в оз. Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Панцир ложкоподібний, прозорий, покритий дрібними шипиками. Має 

серединну п’ятигранну фасетку. Довжина панцира 170−220, ширина – 62−70 мк [1; 2]. Олігосапроб.  

 
 

Рис. 6. Kellicottia 
longispina [1] 

 
Рис. 7. Keratella 

cochlearis [1] 
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Keratella quadrata (O. F. Müller, 1786) 
Поширення. Поширений у всьому світі. Дуже поширений на території 

України. 
Місця знаходження. Населяє різноманітні водойми, у масових кількостях 

трапляється в ставках, озерах та стоячих водоймах. Евритопний, евриіонний, еври-
термний. Виявлений в оз. Чорному Великому, Пісочному, Люцимері, Кримному, 
Пулемецькому, Острів’янському, Світязі, Луках. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Характерна прямокутна форма панцира (рис. 8). На 

його задньому краї є два шипи, довжина яких може змінюватися. Шість передніх 
шипів. Притаманний цикломорфоз. На панцирі добре видно комірки. Довжина 
панцира 146−370 мк, ширина – 80−104 мк [1; 2], β–α-мезосапроб.  

 
Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) 

Поширення. Всесвітня. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Убіквіст. Трапляється серед макрофітів у прибережних 

ділянках різноманітних, зокрема солонуватих, водойм. Надає перевагу помірним 
широтам. Виявлений в оз. Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Панцир зі скульптурою у вигляді великих зерен, інколи з багатокутними 

фасетками на спинній пластині. Передній край панцира з двома масивними шипами. Панцир 
округлий, на краю часто зубчастий. Округлий отвір для ноги зсунутий на черевний бік. Очна пляма 
відсутня. Довжина панцира самок без шипів 130−350 мк, ширина – 96−244 мк; довжина самців – 
55 мк [1; 2], β-мезосапроб. 

 
 

Родина Euchlanidae Ehrenberg, 1838 
Euchlanis lyra lyra Hudson, 1886 

Поширення. Східна Європа, Сибір, Середня Азія. Трапляється на території 
України. 

Місця знаходження. Прибережна зона великих водойм, часто серед рдесни-
ків. Виявлений в оз. Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Панцир продовгувато-овальний (рис. 9). Ширина спинної 

пластинки значно менша за її довжину. Довжина спинної пластинки 288−336 мк, 
ширина − 178−270 мк, довжина черевної пластинки 266−302 мк, ширина − 110−140 мк, 
довжина пальців майже 78 мк [1].  

 
 

Родина Gastropodidae Harring, 1913 
Ascomorpha ecaudis Perty, 1850 

Поширення. Європа, Кавказ, Байкал, Казахстан, Ява, США, Україна. 
Місця знаходження. Поселяється серед водяної рослинності та в планктоні річок, водосховищ, 

озер і ставків, а також у болотах і береговому піску. Виявлений в оз. Люцимері. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло мішкоподібне або овальне, покрите ущільненою кутикулою, іноді з 

поздовжніми боріздками. Голова зазвичай відділена від тулуба. Загальна довжина 130–200 мк [1; 2]. 
Олігосапроб.  

Ascomorpha saltans Bartsch, 1870 
Поширення. Північна, Центральна та Східна Європа, Австрія. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений в озерах, ставках, болотах. Мешкає в оз. Люцимері.  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло мішкоподібне або овальне, покрите ущільненою кутикулою, іноді з 

поздовжніми боріздками. Кутикула з двома−чотирма поздовжніми гребенями. Пальцеподібний виріст 
довгий, зігнутий у бік спини. Загальна довжина 100–160 мк [1; 2]. Олігосапроб.  

 
Рис. 8. Keratella 

quadrata [1] 

 
 

Рис. 9. Euchlanis 
lyra lyra [1] 
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Родина Lecanidae Remane, 1933 
Lecane (M.) arcuata (Bryce, 1891) 

Поширення. Західна Європа, Південно-Східна Азія, Нова Зеландія, 
Африка, Північна та Південна Америка. Трапляється на території України. 

Місця знаходження. Виявлений серед водяної рослинності та моху 
річок, інколи в болотах та термальних джерелах, а також у дуплах дерев. 
Знайдений в оз. Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Панцир овальний або широкоовальний (рис. 10). 

Передні краї панцира не збігаються, черевний край із глибшою вирізкою. 
Загальна довжина 80−96 мк [1; 2]. Олігосапроб.  

 
Lecane (Monostyla) bulla bulla (Gosse, 1832) 

Поширення. Поширений в усьому світі. Дуже поширений на території 
України. 

Місця знаходження. Евритопний та евритермний. Заселяє різні водойми, 
особливо зарості. Виявлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, Світязі. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Панцир продовгувато-овальний. Передній край спинної пластинки слабо-

увігнутий із характерним U-подібним вирізом посередині, черевний – із глибоким V-подібним вирі-
зом та поперековою складкою. Палець із паралельними боками. Загальна довжина 170−230 мк [1; 2], 
α–β-мезосапроб.  

 
Lecane elachis (Harring and Myers, 1926) 

Поширення. Кавказ, Китай, США, Україна. 
Місця знаходження. Серед водяної рослинності озер, річок та невеликих водойм. Виявлений в 

озерах Пісочному та Перемуті. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Панцир майже круглий. Передній спинний край дещо випуклий, черевний – 

із невеликою серединною виїмкою та бічними кутами. Палець ноги з паралельними краями [1]. 
Загальна довжина 74−90 мк.  

 
Lecane (s. str.) luna luna (Müller, 1776) 

Поширення. Зафіксований в усьому світі. Значно поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешканець різноманітних прісних та солоних водойм. Евритермний, 

евригалінний, евриіонний. Виявлений в озерах Перемуті та Чорному Великому. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Задній край панцира округлий, без придатків. Передній край панцира з 

двома серединними кутами, насічками. Панцир гладкий. Пальці з паралельними краями. Загальна 
довжина 170–225 мк [1; 2], α–β-мезосапроб.  

 
 

Родина Lepadellidae Harring, 1913 
Lepadella (Heterolepadella) ehrenbergii (Perty, 1850) 

Поширення. Європа, Південно-Східна Азія, Австралія, Північна Америка, Україна. 
Місця знаходження. Живе в невеликих стоячих водоймах. Надає перевагу береговій зоні серед 

вищих водяних рослин. Виявлений в оз. Пісочному. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Панцир неправильно шестикутний. Бічні та задні краї краї у вигляді 

гострих, дещо загнутих догори виступів. Пальці ноги розділені до своєї основи, різної довжини, лівий 
коротший за правий. Довжина панцира 70–95, ширина – 75–90 мк [1].  

 
 

Родина Mytilinidae Harring, 1913 
Mytilina mucronata mucronata (Müller, 1773) 

Поширення. Європа, Сибір, Середня Азія, Японія, Південна Африка, Мексика, Парагвай. Дуже 
поширений на території України. 

 
Рис. 10. Lecane (M.) 

arcuata [1] 
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Місця знаходження. Трапляється серед водяної рослинності в прибережній зоні різних водойм, 
зокрема в неглибоких болотистих, рідше солонуватих. Евритопний вид. Виявлений в озерах 
Пісочному та Перемуті. 

Чисельність. Відносно численний вид. 
Особливості біології. Панцир сплющений з боків. Передній та задній його краї з виростами. Нога ко-

ротка з двома довгими та тонкими пальцями. Довжина панцира 126–250 мк, ширина – 89–100 мк [1; 2], 
ß-мезосапроб. 

 
 

Родина Notommatidae Hudson and Gosse, 1886 
Notommata aurita (Müller, 1786) 

Поширення. Європа, Південно-Східна Азія, Нова Зеландія, Південна Африка, США, Панама, 
Україна. 

Місця знаходження. Мешканець дрібних і великих, непротічних і слабкопротічних, прісних, 
солонуватих та морських водойм, а також підкислених торф’яних вод. Трапляється серед водяної 
рослинності. Виявлений в оз. Перемуті. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло без панцира широке, безбарвне, за формою веретеноподібне, цилін-

дричне чи мішкоподібне. Розділене на голову, тулуб і ногу. Над ногою у вигляді складки кутикули є 
невеликий хвостовий виріст. Загальна довжина 250–350 мк [1; 2]. Олігосапроб. 

 
 

Родина Synchaetidae Hudson and Gosse, 1886 
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 

Поширення. Північна та Центральна Європа, Російська Федерація (Нова Земля, Соловецькі 
острови, Ленінградська та Самарська області). Поширений на території України. 

Місця знаходження. Населяє прісні, рідше солонуваті води. Виявлений в озерах Чорному 
Великому, Пісочному, Перемуті. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології.  Кутикула тіла дуже ніжна. Тіло прямокутне, задній край зазвичай прямий, 

із невеликою випуклістю. Очна пляма темно-вишнева, доволі яскрава. Ноги немає. Тулуб має спинні 
та черевні парні бокові вузли, у кожному з яких три плавальних придатки, плавці. Довжина тіла 
самок 108−173 мк, ширина – 82−118 мк; довжина самців 55 мк [1; 2]. Холодолюбний, β-мезосапроб. 

 
Polyarthra luminosa Kutikova, 1962 

Поширення. Східна Європа, Російська Федерація, Україна. 
Місця знаходження. Населяє прісні, рідше солонуваті води. Планктонна форма. Виявлений в 

озері Пісочному. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло ніжне, прозоре, зазвичай безбарвне, рідко жовтувато-буре. Очна пляма 

майже чорна. Ноги немає. Тулуб має спинні й черевні парні бокові вузли, у кожному з яких є три плаваль-
них придатки, плавці. Черевні плавці дуже широкі, листоподібні. Довжина тіла самок 143−184 мк [1; 2], 
α–β-мезосапроб. 

 
Polyarthra major Burckhardt, 1990 

Поширення. Північна та Центральна Європа, Російська Федерація, Південно-Східна Азія, Пів-
нічна і Південна Америка, Україна. 

Місця знаходження. Прісноводний планктонний вид. Трапляється в ставах, озерах і річках. Ви-
явлений в оз. Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло велике, жовтувате із щільною кутикулою. Ноги немає. Тулуб має 

спинні та черевні парні бокові вузли, у кожному з них є три плавальних придатки, плавці. Плавці 
помірно короткі, широкоперисті. Довжина тіла 136−197 мк [1; 2]. Очна пляма чорна. Олігосапроб. 

 
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943 

Поширення. Північна та Центральна Європа, Російська Федерація, Нова Зеландія, Північна й 
Південна Америка. Дуже поширений на території України. 
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Місця знаходження. Прісноводний планктонний вид. Трапляється в різноманітних водоймах, 
найчастіше – ставках та озерах. Виявлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, Перемуті, 
Люцимері, Світязі. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тулуб має спинні й черевні парні бокові вузли, у кожному з них є три пла-

вальних придатки, плавці. Плавці перисті або широколанцетоподібні. Черевні плавці вузькі, помірно 
довгі. Довжина тіла самок 100−205 мк. Самці завдовжки 44−100 мк [1; 2]. Яйця в стані спокою з 
двома оболонками, між якими є ніжна хвиляста безбарвна плівка. Очна пляма велика, червона, 
β-мезосапроб. 

 
Synchaeta grandis Zacharias, 1893 

Поширення. Північна та Центральна Європа, Російська Федерація (басейни рік Печори, 
Північної Двіни, Волги, Обі, Єнісею, Лени, Колими, півострів Ямал і Таймир, оз. Байкал), Кавказ. 
Трапляється на території України. 

Місця знаходження. Трапляється в озерах, ставках, інколи болотах. Виявлений в оз. Світязі. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Пелагічний вид. Тіло витягнуте, тонке, видовжено-конусоподібне, пере-

тягнуте посередині. Нога двочленна, на кінці роздвоєна. Вушка великі, спадаючі. Очна пляма велика. 
Загальна довжина 400−600 мк [1; 2]. Відомі самці завдовжки 90 мк, α–β-мезосапроб. 

 
 

Родина Trichocercidae Harring, 1913 
Trichocerca capucina (Wierz. & Zachar., 1893) 

Поширення. Західна Європа, Сибір, Середня Азія, Південно-Східна Азія, Австралія, Нова 
Зеландія, США. Дуже поширений на території України. 

Місця знаходження. Трапляється у великих та малих водоймах серед водяної рослинності, боло-
тистих ставках, а також у солонуватих і морських водах. Населяє планктон, прибережжя, заболочені 
водоймі. Виявлений в озерах Чорному Великому, Перемуті, Луках, Острів’янському. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло видовжено-циліндричне або веретеноподібне, інколи зігнуте на че-

ревний бік. Шип на передньому краї тіла має вигляд капуциноподібного шолома над утягнутою голо-
вою. Нога коротка, конічна, має два пальці різної довжини. Загальна довжина 300−430 мк, довжина 
тіла самок 240−300 мк [1; 2]. Відомі самці завдовжки 90−100 мк. Олігосапроб. 

 
Trichocerca cylindrica (Imhof, 1891) 

Поширення. Трапляється в Північній та Центральній Європі, Російській Федерації, Середній 
Азії, Південно-Східній Азії, США. Дуже поширений на території України. 

Місця знаходження. Евритоп. Населяє прибережні частини озер і ставів. Реєструється серед 
водяних рослин, інколи у торф’яних болотах. Виявлений в озерах Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології.  Тіло майже циліндричне, часто надуте в задній половині, інколи оточене 

драглистою оболонкою. Шип переднього краю тонкий, зігнутий, гачкоподібний, нависає над голов-
ним отвором панцира. Нога дуже маленька й нечітко відокремлена від тулуба. Загальна довжина 
490−630 мк, довжина тіла – 225−318 мк [1; 2]. Відомі самці завдовжки 80−90 мк. Олігосапроб. 

 
Trichocerca (Diurella) porcellus (Gosse, 1886) 

Поширення. Трапляється в Північній та Центральній Європі, Російській Федерації, на Кавказі, у 
Центральній Азії, США. Дуже поширений на території України. 

Місця знаходження. Мешканець придонних вод, заселяє болота, може заселяти пелагіаль озер і 
ставків. Пелофільний і псамофільний вид. Виявлений в озерах Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології.  Передній край панцира з великими, дещо вправо зміщеними, нерівними 

шипами; правий шип довший. Біля основи кожного пальця по дві щетинки [1; 2]. У форм, які живуть 
у болотах, розміри значно менші – довжина 90−110 мк, ніж у мешканців прибережних і пелагіальних 
зон озер – довжина 120−185 мк. Олігосапроб. 
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Trichocerca pussilla Lauterborn, 1898 
Поширення. У всьому світі. Дуже поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешканець прісних та солонуватих ставків, озер, боліт. Трапляється серед 

водяної рослинності й у планктоні. Виявлений в озерах Чорному Великому та Люцимері. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло прозоре, безбарвне. Передня частина голови гладка, при скороченні – 

складчаста. Кіль та посмуговане коло відсутні, на спинному боці невелика борозна. Лівий палець 
довгий. Біля основи пальців є дві щетинки. Загальна довжина 110–175 мк [1; 2]. Олігосапроб. 

 
Trichotria pocillum (O. F. Müller, 1776) 

Поширення. Північна та Центральна Європа, Російська Федерація, Кавказ, Середня Азія, Китай, 
Японія, США, Україна. 

Місця знаходження. Заселяє узбережжя прісних і солонуватих вод. Фітофільний, пелофільний 
вид. Виявлений в оз. Чорному Великому. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Панцир циліндричний або циліндрично-конічний із добре помітними 

поперечними гранями. Наявний непарний шип між пальцями ноги, перший членик ноги має шпори, 
які варіюють за довжиною. Загальна довжина 190−322 мк, довжина тулуба 110−140 мк [1; 2]. Відомі 
самці завдовжки 120−150 мк. Олігосапроб. 

 
Trichocerca (Diurella) similis (Wierzejski, 1893) 

Поширення. Трапляється в Північній та Центральній Європі, Російській 
Федерації (на Памірі), Новій Зеландії, США. Дуже поширений на території 
України. 

Місця знаходження. Населяє болота. Трапляється серед водяної рослин-
ності в планктоні та придонних шарах озер. Пелофільний вид. Виявлений в 
озерах Чорному Великому, Пісочному, Перемуті, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Масовий вид.  
Особливості біології.  Тіло видовжене, конічне, поступово звужується у 

двочленну ногу (рис. 11). Шипи переднього краю серединні або трохи зміщені 
вправо. Пальці прямі, біля їх основи зазвичай є дві-три щетинки. Очна пляма 
велика, світло-червона. Загальна довжина 170−280 мк [1; 2], довжина тіла 
140−200 мк. Самці відомі, довжина 90−100 мк, α–β-мезосапроб. 

 
 

 

Надряд Gnesiotrocha Kutikova, 1970 
Ряд Flosculariacea Harring, 1913 

Родина Conochilidae Harring, 1913 
Conochiloides coenobasis (Hudson, 1885) 

Поширення. Північна та Центральна Європа, Японія, США, Україна. 
Місця знаходження. Озера, річки та ставки. Виявлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, 

Перемуті. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Типовими ознаками виду є коротка нога, бічні щупальці, які не зрослися 

та мають спільну основу. Тулуб товстий, дещо довший або дорівнює довжині ноги. Поодинокі 
форми. Довжина тіла 200−250 мк [1]. 

 
Conochiloides natans (Seligo, 1900) 

Поширення. Західна Європа, Японія, Африка, США. Дуже поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється в планктоні непротічних водойм, пелагічна форма в озерах та 

великих ставках. Виявлений в озерах Пісочному та Чорному Великому. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. З’являється навесні. Тіло жовтувате, коротше за ногу. Бічні щупальці без 

зростання та спільної основи. Особини вільноживучі, занурені в слизові будиночки. Довжина тіла 
300−500 мк, щупалець – 80−90 мк [1; 2]. Олігосапроб. 

 
 

Рис. 11. Trichocerca 
(Diurella) similis [1] 
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Родина Filiniidae Harring and Myers, 1926 
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) 

Поширення. У всьому світі. Дуже поширений на території України. 
Місця знаходження. Поселяється в різних прісних водоймах, болотах і солонуватих водах. 

Заселяє прибережні території. Виявлений в озерах Чорному Великому, Пулемецькому, Острів’ян-
ському, Світязі, Луках. 

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Тіло веретеноподібне, іноді видовжене. У передній частині тулуба два 

бічних кутикулярних довгих придатки [1; 2]. У задній частині тулуба один непарний придаток. Дов-
жина тіла 104–252 мк, β–α-мезосапроб. 

 
Filinia terminalis (Plate, 1886) 

Поширення. Європа, Центральна Африка, Нова Зеландія, Бразилія, США. Трапляється на тери-
торії України. 

Місця знаходження. Невеликі водойми, інколи солонуваті води. Планктонна форма. Виявлений 
в оз. Луках. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло видовжене, веретеноподібне, доволі вузьке, прозоре. Задній кінець 

тулуба звужений. Довжина тіла 70−185 мк, бокових придатків – 190−365 мк, заднього придатка – 
93−260 мк [1; 2], α–β-мезосапроб. 

 
 
 

Ряд Monimotrochida Beauchamp, 1965 
Родина Testudinellidae Harring, 1913 

Pompholyx sulcata Hudson, 1885 
Поширення. Поширений у всьому світі, крім Австралії. Трапляється на 

території України. 
Місця знаходження. Один із найбільш поширених видів. Заселяє узбе-

режжя озер, водосховища, ставки та канали. Трапляється також у торф’яних та 
солонуватих водах. Виявлений в озерах Пісочному, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Нечисленний. 
Особливості біології. Черепашка прозора, від темно-зеленого до коричневого 

відтінку, зі слабкою ретикуляцією у вигляді продовгуватих комірок (рис. 12). 
Довжина самки 1,8–3,0 мк, самця – 1,1–1,5 мк [1; 2]. Евритермний. У дрібних 
водоймах поліциклічний, у великих – моноциклічний. Трапляється у водоймах із 
ранньої весни до пізньої осені. Плодючість – до 35 яєць, β–α-мезосапроб. 

Список використаної літератури 
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Рис. 12. Pompholyx 
sulcata [1] 



28 

ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ – ANNELIDA LAMARCK, 1809 

Клас Малощетинкові черви – Oligochaeta Grube, 1850 
Родина Lumbricidae Claus, 1876 

Кільчасті черви, або аннеліди, – тип відносно високоорганізованих червів, що складається з 
близько 15 тисяч видів. Представники класу малощетинкових червів колонізували морські, 
прісноводні і наземні біоценози.  

Грунтові олігохети Палеарктики представлені багатьма родинами. Домінуюче значення серед них 
мають представники родини Lumbricidae, відомі в літературі також під назвою «дощові черви». До 
родини люмбрициди належить понад 250 видів. Серед них у Східній Європі налічується понад 
100 видів. 

Дощові черви відомі як одна з найбільш активних груп безхребетних-ґрунтоутворювачів. Усі 
Lumbricidae – сапрофаги, беруть активну участь у трансформації органічних решток рослинного і 
тваринного походження, значно підвищують родючість ґрунтів, збільшують продуктивність лісових 
насаджень. 

Люмбрициди Шацького поозер’я на сьогодні вивчені мало. Є лише спорадичні відомості про 
окремі види [7]. Отже, фауністичні та хорологічні дослідження дощових червів − актуальне наукове 
завдання. 

Під час дослідження фауністичного складу ґрунтових олігохет родини люмбрициди Шацького 
поозер’я виявлено 10 видів дощових червів: Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758; Lumbricus rubellus 
Hoffmeister, 1843; Octolasion lacteum (Öerley, 1855); Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826); Dendro-
drilus rubidus rubidus (Savigny, 1826); Dendrodrilus rubidus tenuis (Eisen, 1874); Eisenia fetida (Savigny, 
1826); Eiseniella tetraedra tetraedra (Savigny, 1826); Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826); Aporrec-
todea rosea (Savigny, 1826), які належать до семи родів: Aporrectodea, Dendrobaena, Dendrodrilus, 
Eisenia, Eiseniella, Lumbricus, Octolasion. 

 
Рід Aporrectodea (Eisen, 1874) 

Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826) 
Поширення. Палеарктичний вид. Унаслідок 

інтродукції став дуже поширеним, космополітним 
видом. Заселяє ґрунтові біоценози на всіх континен-
тах [2; 3]. В Україні зафіксований у всіх регіонах. 
Домінує в біогеоценозах Західної України [1]. У 
степовій зоні населяє заплави рік. 

Місця знаходження. Aporrectodea caliginosa 
населяє найрізноманітніші біотопи (рис. 13): листяні, 
мішані і хвойні ліси, луки, пасовища, сільськогоспо-
дарські угіддя (поля, городи, сади), парки, ботанічні 
сади, теплиці, а також гниючі стовбури дерев, пень-
ки, трапляється на берегах рік, озер, каналів, у 
гниючих органічних рештках [4; 8]. Через постійне 
мешкання біля господарських будівель та в оброб-
люваних ґрунтах A. caliginosa отримав назву «нив-
ний черв’як» [12]. Вид добре адаптований до сільсько-
господарських ґрунтів, а саме: до широкого діапазону 
гідротермічного й газового режимів, гранулометрич-
ного складу, актуальної кислотності. A. caliginosa за-
селяє свіжі, вологі та сирі ґрунти. Знаходження осо-
бин у сухих ґрунтах можна пояснити їх здатністю 
переходити до стану гіпобіозу, що викликано різким 
зменшенням вологості в ґрунті. Загалом вид добре 
переносить посуху. За несприятливих едафічних 
умов мігрує в нижні горизонти ґрунтового профілю, 
де формує діапаузні камери.  
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Чисельність. Aporrectodea caliginosa – один із домінантних видів у Шацькому поозер’ї. Вид 
поширений у ґрунтах із різним гранулометричним складом, проте надає перевагу легким ґрунтам – 
супіщаним, суглинковим. У важких ґрунтах трапляється рідко. Найбільша чисельність виду виявлена 
в лучних алювіальних ґрунтах і становить 48 екз/м2 [6; 7]. 

Особливості біології. Aporrectodea caliginosa від-
значається широкою екологічною пластичністю, тобто 
є еврибіонтом. Вид належить до морфо-екологічної 
групи середньоярусних нірників. У лабораторних умо-
вах добре розмножується і може слугувати лабораторним 
об’єктом для біоценотичних досліджень. A. caliginosa – 
середній за розмірами черв’як, із доволі світлим забарв-
ленням тіла, поясок починається на 26–28 сегментах, 
закінчується на 34–35, пубертатні валики починаються 
на 31-му і закінчуються на 33-му сегменті, спинні пори 
розміщені між восьмим і дев’ятим або дев’ятим і 
десятим сегментами (рис. 14). Форма тіла циліндрична, 
іноді злегка сплющена. Довжина тіла 28–248 мм, ши-
рина 4–7 мм. Кількість сегментів 55−248. Забарвлення 

здебільшого буре. Рідко трапляються особини, у яких передня частина тіла сіро-коричнева, ясно-
рожева, а іноді забарвлення відсутнє. Пігментація пояска найчастіше буро-оранжева, жовта або 
оранжева. У деяких екземплярів він може бути жовтий, темно-коричневий, дуже рідко – яскраво-
оранжевий. Диплоїдний вид. 

 
Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) 

Поширення. Космополітний вид, поширений у межах Європи, Кавказу, Середньої Азії, Сибіру й 
Далекого Сходу [11]. В Україні трапляється у всіх зонах, проте в степовій його перебування тісно 
пов’язане із заплавами великих рік. Населяє рівнинні й гірські біогеоценози [5]. Aporrectodea rosea 
найпоширеніший у зоні мішаних лісів та лісостепу, тобто в північній та західній частинах України.  

Місця знаходження. Aporrectodea roseа заселяє переважно верхні шари ґрунту (0–20 см). У 
нижні грунтові горизонти опускається лише при посухах або зниженні температури до нижнього 
порогу вітальної зони. Вид відзначається значною здатністю до вертикальної міграції – до 50 см та 
переходом до стану діапаузи. Особини виду під час діапаузи розміщені у сферичній діапаузній 
камері, утворюючи характерні петлі та клубки. Вид еврибіонтний, індиферентно ставиться до 
гранулометричного складу ґрунту. Aporrectodea roseа надає перевагу суглинкам та глинам. У 
Шацькому поозер’ї вид численний у дерново-підзолистих суглинкових ґрунтах (рис. 13). У межах 
Західного регіону України домінує у важких суглинках, легких глинах, проте трапляється і в мокрих 
важких глинах [1]. Заселяє A. roseа мокрі, сирі, вологі й вогкі ґрунти з різним гранулометричним 
складом. Витривалий щодо низького вмісту О2 в ґрунті. Це можна пояснити малою активністю осо-
бин. Один із перспективних видів під час проведення інтродукції в ґрунти, які зазнали антропо-
генного впливу. 

Чисельність. Aporrectodea roseа – один із поширених видів серед люмбрицид Шацького по-
озер’я. Вид наявний у дерново-глейових, дерново-підзолистих глеюватих та лучних алювіальних 
ґрунтах. Домінує в дерново-глейових, де його чисельність становила 34 екз./м2 [6; 7].  

Особливості біології. Вид належить до середньоярусної морфо-екологічної групи. Відзначається 
великою екологічною пластичністю. На сьогодні відомо сім представників поліплоїдного ряду. 
Спеціально це питання вивчала Я. Д. Пліско [20]. Вона виділила на території Польщі три форми 
A. roseа (Savigny, 1826) f. typical, A. roseа f. dimastoides (Cognetti, 1927), A. roseа f. interposita (Plisko, 
1965). Морфологічно поліпоїди A. roseа мало відрізняються від диплоїдів. А. І. Зражевський [4] 
відзначив у Кіровоградській області крупні форми виду, але відсутність каріологічної характеристики 
не дає можливості встановити форми поліплоїдного ряду.  

Aporrectodea roseа – досить дрібний, безбарвний або рожевий черв’як, поясок – 24, 25, 26–31, 32, 
33 с, пубертатні валики – 29, 30–31 с, спинні пори – 4/5 с (рис. 15). Тіло циліндричне. Довжина 
статевозрілих черв’яків 40–145 мм, ширина в ділянці пояска 3–5 мм. Число сегментів 64–148. 
Головна лопать епілобічна, відкрита й заглиблена на 1/2, 1/3 довжини перистому. Хвостовий кінець 
тіла слабосплющений. Забарвлення тіла відсутнє або рожеве, ясно-бежеве з рожевим відтінком. 

 

 

Рис. 14. Aporrectodea caliginosa (Л. В. Бусленко) 
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Поясок забарвлений у світло-оранжевий, оранжевий, 
рожевий, червоний, жовтий колір або забарвлення 
відсутнє.  

 
Рід Dendrobaena (Eisen, 1873 emend. Pop, 1941) 

Dendrobaena octaedra (Savigny, 1926) 
Поширення. Космополітний вид. Трапляється на 

всій території Європи, зокрема в тайзі й тундрі. 
Відомий також у Гренландії, Ісландії, в Україні, на 
Кавказі, у Казахстані, Середній Азії, Сибіру, на 
Далекому Сході, Новій Зеландії [11]. 

Місця знаходження. Заселяє рівнинні, передгірні 
й гірські території. За даними А. І. Зражевського [4], 

Т. С. Перель [11], І. Зайонца [23], у гірських районах Карпат вид поширений до верхньої межі 
хвойного лісу. Dendrobaena octaedra трапляється в листяних, мішаних і хвойних лісах, на луках, а 
також у сільськогосподарських ґрунтах. Особини виду зафіксовані в різних біотопах лісів, а саме: у 
підстилці, гниючих пеньках, стовбурах, гілках дерев. Імовірно, є евритопним видом. Dendrobaena 
octaedra знаходили й у верхньому горизонті лісових та господарського ґрунтів. Його найвища 
чисельність відзначена у біогеоценозах листяного, хвойного й мішаного лісів, луках. Dendrobaena 
octaedra має здатність заселяти біотопи з різною вологістю ґрунтів: вологі, сирі та мокрі. Найвища 
чисельність зафіксована в мокрих і сирих біотопах [7]. Вид заселяє свіжі діброви, судіброви та 
субори. Це можна пов’язати з використанням організмами конденсованої вологи. Трапляється в 
сільськогосподарських ґрунтах із різним гранулометричним складом, на луках та в парках. Загалом 
надає перевагу ґрунтам із легким гранулометричним складом – піщаним та супіщаним. На відміну від 
більшості видів родини Lumbricidae, D. octaedra заселяє біотопи з рН 3,5. Особливістю виду є його 
гігрофільність та пов’язаність із лісовою підстилкою. За несприятливих умов черви можуть міститися 
у верхньому шарі ґрунту на глибині до 7–9 см. Найчастіше під час міграції заселяють нірки ґрунтово-
підстилкових і нірникових морфо-екологічних груп люмбрицид. Від розвитку мережі ґрунтових ходів 
залежить і їх вертикальна міграція у просторі ґрунтового профілю. У поширенні виду важливу роль 
відіграють птахи, які можуть переносити на своїх ногах яйцеві кокони червів на різних стадіях 
розвитку ембріонів та постембріональних стадіях. 

Чисельність. Dendrobaena octaedra в Шацькому поозер’ї – один із домінантних видів. Чисель-
ність його становить 57 екз./м2. Він наявний у дерново-борових зв’язнопіщаних (87 %), дерново-
підзолистих зв’язнопіщаних (42 %), дерново-підзолистих глеюватих (34 %), лучно-болотних (33 %) 
та болотних ґрунтах (рис. 13).  

Особливості біології. Вид належить до підстилкової морфо-екологічної групи. Черви дуже 
рухливі. У процесі еволюції у виду сформувалися етологічні адаптації, які сприяють уникненню від 
хижаків. Серед них варто відзначити велику рухливість та відповідне забарвлення. Так, під час роз-
грібання підстилки черви стають нерухомими, витягу-
ються в довжину й одночасно прилипають до листкової 
пластинки або імітують фрагменти листкових черешків 
та гілок. Коли доторкнутися до таких імітованих особин 
пінцетом чи паличкою, вони швидко ховаються під листко-
ву підстилку. Певному пасивному захисту сприяє забарв-
лення тіла.  

Довжина статевозрілих особин 20–65 мм, ширина в 
передпоясковій частині – 2–5 мм. Тіло перед пояском 
циліндричне, а за пояском – у поперечному перерізі 
восьмикутне (рис. 16). Число сегментів 46–100. Забарв-
лення дорзальної боку тіла темно-червоне, темно-фіоле-
тове або фіолетово-коричневе, вентрального – ясно-ко-
ричневе з рожевим, кремовим відтінком. Особливо інтен-
сивне забарвлення простежується в передній частині. 
Поясок – ясно-оранжево-червоний. Головна лопать епіло-
бічна, відкрита й заглиблена на 3/4 довжини перисто-
міума. 

 
Рис. 15. Aporrectodea rоsеа (Л. В. Бусленко) 

 
Рис. 16. Dendrobaena octaedra  

(Л. В. Бусленко) 



Тип Кільчасті черви − Annelida (Lamarck, 1809) 

 31 

Рід Dendrodrilus 
Dendrodrilus rubidus tenuis (Eisen, 1874) 

Поширення. Голарктичний вид. Трапляється на всіх континентах, а також у Новій Зеландії і на 
островах поблизу Антарктиди. В Україні поширений у всіх регіонах. Космополіт. 

Місця знаходження. Dendrodrilus rubidus tenuis – звичайний мешканець біотопів зі значним 
нагромадженням органічних решток. Вид поширений у найрізноманітніших середовищах листяних, 
мішаних, рідше у хвойних лісах [1; 11]. Можна вважати, що вид типовий для лісових екосистем. Його 
поодинокі екземпляри знаходили на луках, пасовищах, рідше – на сільськогосподарських ґрунтах, 
утворених на місці лісових насаджень. Вид заселяє підстилковий та верхній ґрунтовий горизонти. У 
Шацькому поозер’ї Dendrodrilus rubidus tenuis надає перевагу вологим та сирим ґрунтам, поширений 
у свіжих і мокрих ґрунтах, проте уникає сухих (рис. 13). Він чутливий до ступеня вологості підстилки 
та ґрунту. Гранулометричний склад ґрунтів для цього виду має опосередковане значення, оскільки 
екологічною нішею D. rubidus tenuis є підстилка. Гранулометричний склад ґрунту відіграє роль 
середовища, що утримує вологу. Найбільша кількість біотопів міститься на глинистих ґрунтах, мен-
ше на піщаних і суглинкових.  

Чисельність. Dendrodrilus rubidus tenuis у Шацькому поозер’ї малопоширений та нечисленний. 
Наявний на лучних алювіальних та торф’яно-перегнійних ґрунтах вільшняків. Чисельність його 
становила 8 екз./м2. 

Особливості біології. Dendrodrilus rubidus tenuis належить до підстилкової морфо-екологічної 
групи. Трофічною базою виду слугує підстилка листяних лісів, трухляві стовбури дерев, пеньки, 
рештки стовбурів дерев, рідше – поверхневий шар ґрунту з великим вмістом коріння трав’яних 
рослин лук, парків [6; 7]. Dendrodrilus rubidus tenuis живиться деревними, рідко трав’яними рештками 
і є важливим чинником гумусоутворення на лісосіках та старих лісових насадженнях.  

Тіло циліндричне і слабко сплющене 
в задній частині (рис. 17). Довжина ста-
тевозрілих особин 20–55 мм, ширина в 
ділянці пояска – 2–3 мм. Число сегментів 
69–120. Дорзальна частина тіла темно-фіо-
летова, червоно-фіолетова, рідше рожево-

фіолетова, вентральний бік – ясно-бежевий із рожевим відтінком. Ротова лопать епілобічна, закрита.  
 

Dendrodrilus rubidus rubidus (Savigny, 1826) 
Поширення. Космополіт, поширений у Європі [11]. В Україні виявлений в біогеоценозах Захід-

ного регіону [1; 6; 7], зокрема в Карпатах. 
Місця знаходження. Dendrodrilus rubidus rubidus можна віднести до еврибіонтних організмів, 

які заселяють рівнини, передгір’я та гірські області. Вид поширений у листяних, хвойних, мішаних 
лісах, луках та полях. Найвища чисельність зафіксована в листяному лісі та на луках, дещо менша – у 
хвойному й мішаному лісах. Найнижча чисельність люмбрицид відзначена в сільськогосподарських 
ґрунтах, що пояснюється незадовільним водним режимом ґрунту та малим запасом органічних 
решток, які характеризують цю екологічну нішу. Вид особливо вибагливий до вологості середовища. 
Оптимальним для нього є сирий ґрунт, а у вологому середовищі чисельність люмбрицид знижується 
майже вдвічі (рис. 13). У сухому середовищі представники виду відсутні.  

Чисельність. D. rubidus rubidus у Шацькому поозер’ї нечисленний. Спорадично трапляються 
поодинокі особини. 

Особливості біології. D. rubidus rubidus 
належить до підстилкової морфо-екологічної 
групи. Тіло циліндричне (рис. 18). Довжина 
статевозрілих особин 37–60 мм, ширина в 
ділянці пояска – 2–4 мм. Число сегментів 50–
110. Дорзальна частина тіла забарвлена 
блідо-червоно, рожево-фіолетово, вентральна – блідо-рожево. Ротова лопать епілобічна, закрита.  

 
Рід Eisenia (Malm, 1877) 

Eisenia fetida (Savigny, 1826) 
Поширення. Космополітний синантропний вид. Трапляється в межах Східної Європи аж до 

Кольського півострова [11]. Поширений у компостах, у гною та в ґрунтах із великим умістом 
органічних решток поблизу господарських будівель. На півночі Європи Eisenia fetida поширена лише 

 

Рис. 17. Dendrodrilus rubidus tenuis (Л. В. Бусленко) 

 
Рис. 18. Dendrodrilus rubidus rubidus (Л. В. Бусленко) 
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в антропічних біоценозах. Його вирощують на верміфермах, для утилізації рослинних решток, 
отримання біогумусу, повноцінного корму для сільськогосподарських тварин і живлення риб у 
ставках.  

Місця знаходження. Загалом вид гідрофільний і надає перевагу сирим і мокрим біотопам, 
уникає сухих. О. В. Чекановська [14] вважає вид типовим мешканцем компостів, парників, гною. 
Зазначимо, що ці олігохети рідко трапляються на полях і городах. Під час внесення органічних 
добрив на поля вид розселяється, проте через пев-
ний період відбувається елімінація особин. Eisenia 
fetida може жити лише під час нагромадження в 
біотопах органічних решток із великою відносною 
вологістю (понад 80 %) і при температурі, вищій 
+5 °С. Зазначені едафічні чинники в природних біо-
топах дуже мінливі. Олігохети вимогливі до складу 
хімічних сполук органічних решток і надають пере-
вагу при живленні клітковині. Масово черви поши-
рені в місцях складування сміття, яке вивозиться з 
населених пунктів. З усіх підстилкових дощових 
червів E. fetida найенергійніше утилізує органічні 
рештки. Для утилізації органічних решток (гною, 
компостів, сміття населених пунктів, відходів про-
мислових підприємств) та отримання гумусу його 
розмножують у промислових масштабах.  

Чисельність. У Шацькому поозер’ї вид найчас-
тіше трапляється біля господарських будівель у 
гниючому смітті, компостах, рідко – у добре згно-
єному ґрунті городів та полів. Неодноразово знахо-
дили олігохет у гниючих стовбурах дерев, пеньках, 
які зазнали впливу дереворуйнівних грибів. Такі 
біотопи відзначаються високою відносною вологіс-
тю (рис. 19). Численною може бути E. fetida на корі 
дерев, у заглибинах, які утворилися в місцях розхо-
дження гілок. Чисельність виду становить 97 екз./м2. 

Особливості біології. E. fetida належить до під-
стилкової морфо-екологічної групи. Вид належить до синантропних організмів. Серед усіх підстилко-
вих видів E. fetida найенергійніше піддає трансформації органічні рештки. Зазвичай цьому сприяють 
відповідні адаптації травної системи та симбіотичні зв’язки з бактеріями й грибами. Довжина 
статевозрілих особин 43–122 мм, максимальна ширина в передпоясковій частині 2,5–4,5 мм (рис. 20). 

Число сегментів 81–125. Забарвлення 
спинного боку тіла червоно-фіолетове, ко-
ричнево-червоне, коричнево-фіолетове, 
вентрального – коричневе, ясно-бежеве без 
поперечних смуг; боки 9–11 сегментів із 
ясними безпігментовими плямами. Поясок 

і міжсегментні борозни жовті. Забарвлення смугасте у вигляді темних і ясних червоно-коричневих 
смуг. У ювенільних і субадульних особин забарвлення рівномірне червоно-коричневе. Форма тіла 
циліндрична. Епілобічна головна лопать відкрита і заглиблена на ½ перистоміума.  

 
 

Рід Eiseniella (Michaelsen, 1900) 
Eiseniella tetraedra tetraedra (Savigny, 1826) 

Поширення. Космополіт, трапляється у Європі, в Україні, Малій та Середній Азії, Північній і 
Південній Америці, Австралії, Новій Зеландії, Азорських і Канарських островах [11]. 

Місця знаходження. В Україні Eiseniella tetraedra tetraedra поширена у всіх зонах: мішаних 
лісів, лісостеповій, степовій, у передгір’ї Карпат. Eiseniella tetraedra tetraedra – один із найволого-
любивіших видів і належать до підгрупи амфібіотичних організмів [6]. Вид найчастіше заселяє сирі 
вільшняки, заболочені ділянки заплав, береги озер, ставків, струмків, боліт, торфовища, підмоклі 
пасовища й луки, гниючу мокру підстилку листяних лісів, а також коріння рослин, гниючі пеньки, 
придорожні рови.  

 
Рис. 20. Eisenia fetida (Л. В. Бусленко) 
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Представники виду надають перевагу мокрим ґрунтам, дуже рідко трапляються у вогких ґрунтах. 
Значну роль у їх житті відіграє гранулометричний склад ґрунтів біотопів. Зокрема, найсприятливі-
шими для поселення є глинисті ґрунти, дещо менше суглинкові й супіщані. В екстремальних умовах 
E. tetraedra tetraedra може здійснювати міграцію в ґрунтовому профілі на глибину до 40 см за наяв-
ності вертикальних нірок.  

Чисельність. У Шацькому поозер’ї E. tetraedra 
tetraedra заселяє заболочені ділянки заплав, береги 
озер, ставків, струмків, боліт, підмоклі пасовища й 
луки, гниючу мокру підстилку листяних лісів, сирі 
вільшняки. Вид наявний у підстилці болотних, лучних 
алювіальних, лучно-болотних та дерново-підзолистих 
глейових ґрунтів (рис. 19). Найвища чисельність люм-
брицид зафіксована в підстилці болотних грунтів і 
становить 28 екз./м2. 

Особливості біології. E. tetraedra tetraedra партено-
генетичний поліплоїдний вид, належить до підстилко-
вої морфо-екологічної групи [1; 6; 7]. Довжина статево-
зрілих особин 32–53 мм, максимальна ширина в перед-
поясковій частині 1,5–2,5 мм. Число сегментів 66–78. 
Форма тіла в передпоясковій частині циліндрична. За 
пояском тіло чотирикутне (рис. 21). Вентральна части-

на 1–4 та останнього сегментів інтенсивно забарвлена. Забарвлення дорзального боку тіла темно-
коричневе, жовто-коричневе або помаранчево-коричневе. Вентральний бік ясно-бежевий із легким 
рожевим або кремовим відтінком. Головна лопать епілобічна, відкрита.  

 
 

Рід Lumbricus (Linnaeus, 1758) 
Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758) 

 
Поширення. Космополітний вид, в Україні найчастіше трапляється в зоні мішаних і широко-

листяних лісів. У степовій зоні поширений в азональних біогеоценозах. Він заселяє біотопи рівнин, 
передгір’я і гірських районів [1; 6; 7]. 

Місця знаходження. Вид поширений у різних типах ґрунтів, за винятком болотних та піщаних. 
Основна причина цього – гранулометричний склад ґрунту: через низький уміст мулистих фракцій 
неможливо формувати вертикальні ходи, які використовують особини під час нічного живлення на 
поверхні ґрунту, та відсутність або мізерний вміст у дисперсному стані органічних речовин. Загалом 
L. terrestris надає перевагу суглинкам, легким глинам та багатим на органічні рештки ґрунтам. 
Lumbricus terrestris поширений у біогеоценозах із вогким, вологим, рідше сирим ґрунтом. Уникає 
мокрих та сухих ґрунтів. Особини можуть витримувати весняне паводкове затоплення лук, сіно-
жатей, городів, полів за умови, коли температура води не перевищує +6...+10 °С. L. terrestris рідко 
населяє хвойні ліси.  

Чисельність. У Шацькому поозер’ї L. terrestris зареєстрований на полях і городах із добре 
структурованими ґрунтами, великим умістом гумусу й органічних решток та глибоким заляганням 
ґрунтових вод, до 2–2,5 м (рис. 19). Їх кількість в пробах 
може сягати 13,7 %. 

Особливості біології. Серед представників роду люм-
брікус найбільший за величиною. Його часто використо-
вують як об’єкт під час вивчення морфоанатомічної будови 
цієї групи ґрунтових олігохет. Lumbricus terrestris належить 
до морфоекологічної групи нірників. Типовий сапрофаг, 
хоча здатний живитися слаборозкладеними рослинними 
рештками й навіть зеленими частинками трав’яних рослин. 
Живляться особини в нічний період на поверхні ґрунту, а 
впродовж дня розміщуються в горизонтах ґрунтового про-
філю Н, НЕ, де живляться диспергованими органічними 
рештками і прокладають глибокі вертикальні та горизон-
тальні ходи в ґрунтовому профілі завдяки добре розвину-
тому шкірно-м’язовому мішку. Особини виду дуже активні. 
Форма тіла циліндрична (рис. 22). Задній кінець тіла лопато-

 
Рис. 21. Eiseniella tetraedra tetraedra  

(Л. В. Бусленко) 

 
Рис. 22. Lumbricus terrestris  

(Л. В. Бусленко) 
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подібно сплющений. Довжина статевозрілих особин 80–241 мм, максимальна ширина в перед-
поясковій частині 7–9 мм. Число сегментів 97–169. Забарвлення дорзальної передпояскової частини 
тіла темно-фіолетове, коричнево-червоне, після пояска пурпурове. У позапоясковій частині тіла 
виразно виступає темна медіальна смуга, що вирізняється на загальному тлі своїм забарвленням. 
Вентральний бік тіла ясно-тілесний, оранжево-червоний або сірий. Головна лопать танілобічна.  

 
Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843 

Поширення. Космополіт, поширений на всіх континентах. За матеріалами Степ-Бовитц [22], 
найпівнічніше поширення виду сягає 70°40″ північної широти і 23°42″ східної довготи, це околиці 
Хаммервеста в Норвегії. У Карпатах Lumbricus rubellus поширений до верхньої межі помірно 
холодного (лісового) термічного поясу [6]. 

Місця знаходження. Lumbricus rubellus трапляється в мішаному лісі, рідше – хвойному. 
Р. Бальтцер [16] зазначає про його домінування в кислих ґрунтах під хвойними лісами, де він відіграє 
важливу роль в утворенні гумусу. Його чисельність найвища в лісових біогеоценозах, хоча може 
траплятися і в агроценозах [1]. О. В. Чекановська [14] стверджує, що вид трапляється лише в лісах і 
на луках. 

У Шацькому поозер’ї вид поширений у листяних, рідше – у мішаних і хвойних лісах, луках, 
агроценозах, компостах, на берегах рік, струмків, на залитих ґрунтах та мочарах. Lumbricus rubellus 
здатний жити в грубому гумусі (мор) міцелярного походження, який утворився в процесі трансфор-
мації хвойної підстилки. Потрібно зазначити: перебувати в такому кислому середовищі – рН до 3,2 − 
черви можуть лише завдяки добре розвинутим вапняковим залозам. Продукти секреції здатні змі-
нювати рН до слабокислого рівня. Популяції виду уникають нейтрального й лужного середовищ [6]. 
Щодо вологості, то вид тяжіє до сирих та мокрих ґрунтів, меншою мірою – до вологих. Найнижча 
чисельність Lumbricus rubellus відзначена у свіжих ґрунтах. За гранулометричним складом вид надає 
перевагу легким суглинкам та супіщаним ґрунтам. За морфо-екологічним типом L. rubellus можуть 
належати до ґрунтово-підстилкових. Особини виду тримаються здебільшого в гумусовому горизонті 
(0–10 см) ґрунту і лише під час посухи мігрують на глибину до 5–12 см, де перебувають у в’ялому 
стані й не переходять до стану діапаузи. 

Чисельність. Lumbricus rubellus у Шацькому поозер’ї є поширеним видом. Він трапляється в 
лучно-болотних, болотних, торфо-глейових, дерново-глейових, дерново-підзолистих глейових, дер-
ново-підзолистих зв’язнопіщаних та лучних алювіальних ґрунтах (рис. 19). Найбільша чисельність 
виду в лучно-болотних і торфо-глейових грунтах вільшняків, де він становить 52 екз./м2. 

Особливості біології. Вид є евритопним. Тіло циліндричне, задній кінець тіла сплющений. 
Довжина статевозрілих особин 38–112 мм, максимальна ширина в передпоясковій частині 2,5–6 мм. 
Число сегментів 49–143 (рис. 23). Забарвлення дорзального боку темно-фіолетове й має здатність до 
опалесценції. Задня частина вентрального боку рожево-тілесна. Живиться переважно рослинними 
рештками та екскрементами безхребетних тварин, які живуть на поверхні ґрунту. Експерименталь-
ним методом А. І. Зражевський [4] встановив, що у живленні L. rubellus надає перевагу листовому 
опаду чорної вільхи (Alnus glutinosa (L.) Gaertn). Це слугувало підставою назвати його вільховим. 
Крім того, цей вид має здатність заселяти ґрунти з хвойною підстилкою, під час її первинного роз-
кладу гіфами грибів та при високій вологості. Споживання такого кислого субстрату є можливим зав-

дяки адаптивним особливостям травної системи, 
зокрема розвитку та функціонуванню вапнякових 
залоз. Власне, добре розвинуті вапнякові залози – 
основна причина уникнення ними нейтральних та 
лужних середовищ. Із особливостей травної сис-
теми потрібно відзначити його широку трофічну 
валентність та важливу роль у розкладанні рос-
линних решток. Можна вважати вид типовим 
мешканцем лісів. На пасовищах вид утворює 
популяції з низькою чисельністю, яка не пере-
вищує 12–23 екз./м2. Слід наголосити, що особини 
виду дуже активні на поверхні ґрунту. При наяв-
ності затінених ділянок поверхні біотопу – най-
частіше це ліс – олігохети можуть здійснювати 
локомоцію в підстилці впродовж цілого дня.  

Рис. 23. Lumbricus rubellus (Л. В. Бусленко) 
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Lumbricus rubellus – один із найактивніших руйнівників підстилки й органічних решток. 
Г. Франц [18] зарахував вид до гумусоутворювачів, а не до його споживачів. У цих червів слабо-
виражена здатність до вертикальної міграції. Особини використовують переважно готові вертикальні 
ходи. Через нездатність прокладати вертикальні ходи вони не беруть участі в перемішуванні ґрунту. 
Із біологічних особливостей виду варто виділити тривалий постембріональний період розвитку, який 
може відбуватися лише за наявності легких ґрунтів – супіщаних, легких та середніх суглинків. Черви 
відіграють роль проміжних господарів багатьох видів паразитичних круглих червів. 

 
 

Рід Octolasion (Öerley, 1885, emend. Pop, 1941) 
Octolasion lacteum (Öerley, 1855) 

Поширення. Космополітний вид, відомий далеко за межами Палеарктики. O. lacteum дуже 
поширений у Польщі, Словаччині, Чехії, Македонії, Італії, Німеччині, Франції, Португалії, Англії. У 
Східній Європі східна межа ареалу сягає Татарстану. У Середній Азії мешкає тільки в агробіогео-
ценозах [11]. Це один із поширених видів в Україні. У західному регіоні дощові черв’яки заселяють 
біогеоценози зони Мішаних лісів Західного і Малого Полісся; Лісостепової зони – Західноукраїнської 
лісостепової провінції Волинської височини, Розточчя, Опілля, Західноподільського та Прут-
Дністровського лісостепу; Українських Карпат, Передкарпаття, Закарпаття [6]. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї дощові черв’яки виявлені в різних біотопах: 
листяних і мішаних лісах, пасовищах, меліоративних каналах, лучних заплавах річок, уздовж боліт, у 
заростях верболозу та вільшняків (рис. 19). У Лісостеповій зоні дощові черв’яки поширені в дібровах, 
у заплавних дібровах – у понижених вологих ділянках лісу у верхньому шарі ґрунту, ярах, балках, 
глибоких річкових долинах, у густих заростях верболозу, болотистих ділянках заплавних лук, 
агроценозах, а в степовій – у заплавах річок та ярах, покритих лісом. У Карпатах Octolasium lacteum 
поширений в улоговинах, на берегах струмків, біля мочарів до 600 м н. р. м. Octolasion lacteum 
заселяє вогкі, вологі, сирі й мокрі ґрунти. За ставленням виду до вологи його можна зарахувати до 
гігрофільних організмів. Найвища чисельність дощового черв’яка відома у вологих і сирих ґрунтах. 
Проте чисельність у свіжих та мокрих ґрунтах дещо нижча. O. lacteum нетривалий час може перебу-
вати у сухому ґрунті – супіщаному, глинистому. Імовірно, важливу роль у стабілізації водного режи-
му організму черв’яка відіграє конденсована вологість поверхні ґрунту, яка простежується впродовж 
нічного періоду доби. Про можливість існування червів у сухому ґрунті зазначає І. Зайонц [23], однак 
автор не висвітлює це явище в динаміці. Потрібно зазначити, що чисельність виду зменшується зі 
зниженням вологості. 

Octolasion lacteum надає перевагу легким та середнім ґрунтам – супіщаним, легким і середнім 
суглинкам, хоча може заселяти біогеоценози з важкими суглинками, легкими й середніми глинами. В 
алювіальних відкладах першої тераси зафіксовано найвищу чисельність виду. Це типовий мешканець 
гумусового, рідше перехідного горизонтів ґрунтового профілю. Більшість активного часу він 
проводить у гумусовому горизонті, хоча може існувати і в підстилковому шарі. Octolasion lacteum має 
здатність робити вертикальні ходи лише в ґрунтах із легким гранулометричним складом – супіщаному й 
легкому суглинковому ґрунтах. 

Значне поширення виду І. А. Четиркіна [15] пов’язує з алювіальними відкладами річкових долин. 
П. С. Свєтлов [13] відзначає, що вид типовий для лісових насаджень і в пробах становить 35,7 %. У 
сільськогосподарських ґрунтах – полях, городах, – чисельність O. lacteum низька, трапляється рідко. 
Дещо вища вона в сільськогосподарських ґрунтах, які межують із заплавами. Через низьку вологість 
ґрунту на полях і городах O. lacteum відсутній. Великий вплив на поширення виду має агротехніка 
обробітку просапних культур. Упродовж виконання цих заходів відбуваються значні флуктуації 
едафічних чинників, особливо вологості, температури, газового режиму та окисно-відновного 
потенціалу, що негативно впливає на поширення виду загалом. 

Чисельність. Один із численних видів у біогеоценозах Шацького поозер’я. Заселяє більшість 
біотопів регіону дослідження. Типовими біотопами виду є вологі луки, пасовища, волога підстилка 
листяних лісів, гниючі дерева, мохи листяних і мішаних лісів, береги річок, струмків, озер. Найвища 
чисельність O. lacteum відзначена в біогеоценозах із вологими й сирими ґрунтами, які не зазнали 
процесу окультурення, де він становить 32 екз./м2.  

Особливості біології. Т. С. Перель [11] зараховує цей вид до верхньоярусної морфо-екологічної 
групи. Слід зазначити, що вид – типовий кальцієфіл, він заселяє ґрунти, що сформувалися на 
крейдяних, мергельних і вапнякових відкладах. Величина актуальної кислотності ґрунтів становить 
7,5–8,2, що зумовлено високою концентрацією катіонів Са2+. 

Довжина тіла статевозрілих особин 30–180 мм, ширина – 2–8 мм. Число сегментів – 52–138. 
Форма тіла циліндрична, за пояском злегка сплющена в дорзовентральному напрямі (рис. 24). 
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Забавлення покривів відсутнє або ж молочно-біле, бежеве, 
слабке темно-коричневе. Головна лопать епілобічна, від-
крита. Вона порізно заглиблюється в перистоміум, най-
частіше на 1/2–3/4 його довжини, інколи сягає І/ІІ між-
сегментної борозни. 

За несприятливих умов вологості дерново-підзолис-
тих супіщаних ґрунтів, із польовою вологістю 6−8 %, черви 
перестають живитися. Перехід у стан діапаузи в них 
настає значно пізніше порівняно з іншими видами. Вони 
будують діапаузні камери з недостатньо щільними 
стінками. Внутрішня поверхня їх укрита органічними 
виділеннями епітелію шкірно-м’язового мішка. Цей вид 

значно гірше за інші ґрунтові види пристосований до перенесення періодичного підсихання верхніх 
ґрунтових шарів, тому трапляється в біотопах із відносно стійкою вологістю ґрунту. Серед особли-
востей виду можна відзначити його здатність краще переносити перезволоження порівняно з іншими 
ґрунтовими видами, оскільки він має відповідні пристосування, зокрема густу сітку підшкірних 
кровоносних судин, високий уміст гемоглобіну в крові, що дає змогу червам цього виду населяти 
надмірно насичені вологою та погано аеровані ґрунти. У свіжому, вологому, сирому ґрунті з легким 
гранулометричним складом О. lacteum є одним із важливих гумусоутворювачів серед люмбрицид, він 
бере активну участь у ґрунтоутворенні та міграції хімічних елементів у межах ґрунтового профілю. 
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Рис. 24. Octolasion lacteum (Л. В. Бусленко) 
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ТИП МОЛЮСКИ − MOLLUSCA LINNAEUS, 1758 
Клас Черевоногі – Gastropoda, Двостулкові – Bivalvia 

Тип Mollusca представлений на території Шацького поозер’я двома класами – черевоногими 
(Gastropoda) і двостулковими (Bivalvia). Серед черевоногих молюсків домінують представники під-
класу легеневих (Pulmonata), до якого належать усі зареєстровані наземні види та більше половини 
прісноводних. Оскільки серед вітчизняних і зарубіжних малакологів не існує на сьогодні усталених 
поглядів щодо розподілу молюсків на ряди й особливо на їхні назви, нижче наведено лише родини 
молюсків. 

Загалом на підставі аналізу власних зборів (травень 2007 р.), колекційних матеріалів (колекції 
прісноводних молюсків Львівського державного природознавчого музею НАН України й зоологіч-
ного музею Львівського національного університету імені І. Франка), а також літературних дже-
рел [2–4; 17–23; 25–28; 30; 32; 34] на території Шацького поозер’я можна вважати достовірно зареє-
строваними 47 видів прісноводних і п’ять видів наземних молюсків [2]. Поданий видовий список, 
очевидно, є неповним. Особливо це стосується наземних молюсків, видовий склад яких на території 
Поозер’я збіднений і досліджений ще дуже поверхово. Майже не вивчені на сьогодні дрібні види 
наземних молюсків, які населяють листову підстилку та верхні шари ґрунту. Часто для їх збору 
потрібні спеціальні методи. Обмежена кількість фактажу не дає змоги чітко висвітлити чисельність 
тих чи інших видів на території Поозер’я. 

 
 
 

Клас Черевоногі – Gastropoda Cuvier, 1795 
 

Черевоногі (Gastropoda) – найбільший і найуспішніший клас молюсків, який охоплює всі наземні, а 
також значну кількість морських і прісноводних видів. Кровоносна система незамкнена. Дихають 
черевоногі легенями (наземні та частина прісноводних видів) та зябрами (морські та частина прісно-
водних). Травна система представлена ротовою по-
рожниною, глоткою, стравоходом, шлунком, кишків-
ником і анальним отвором. Видільна система скла-
дається з однієї або двох нирок. Нервова система − з 
нервових вузлів, сполучених між собою, та нервів. 
Серед черевоногих молюсків є роздільностатеві та 
гермафродити. Відкладають яйця (є живородні фор-
ми). Розвиток прямий (у всіх наземних і багатьох 
водних) або з метаморфозом. 

 
 

Підклас Передньозяброві – 
Prosobranchia 

Родина Лунки – Neritidae 
Лунка річкова – Theodoxus fluviatilis  

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Поширена на території Європи, у 

річках України: Дніпрі, Дністрі, Південному Бузі, 
Дунаї та їхніх притоках. 

Місця знаходження. Водний молюск. Трапляється 
в прісних і солонуватих водоймах. Легко переносить 
підвищення солоності води до 5–7 ‰. Типовий рео-
фільний вид, надає перевагу проточним водоймам із 
піщано-мулистим дном. Тримається на глибині від 
0,5 до 2 м. 

Чисельність. Знайдений в окремих озерах (рис. 25) 
з незначною щільністю – 5−7 екз./м2 [30]. 

Лунка річкова − Theodoxus fluviatilis 
Живородка річкова − Viviparus viviparus 
Живородка болотяна − Viviparus contectus 
Затворка великорота − Valvata macrostoma 
Затворка звичайна − Valvata piscinalis 
Затворка річкова − Valvata naticina 

Рис. 25. Місця збору матеріалу представників 
класу Черевоногі молюски − Gastropoda: 
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Особливості біології. Черепашка напівяйцеподібна, має до 
2,5 обертів. Колір черепашки дуже мінливий. Малюнок на 
черепашці сітчастий – ламані темні смуги на світлому фоні, або 
плямистий – білі плями на темному фоні. Висота черепашки до 
6 мм, ширина – до 11 мм (фото 14). Період розмноження триває 
від квітня до жовтня. Яйцеві капсули із середнім діаметром до 
1 мм, прикріплюються до дрібної гальки, затонулих дерев, 
порожніх черепашок і мушель молюсків. Упродовж року, при 
поєднанні сприятливих умов, можуть бути дві яйцекладки. 
Тривалість життя становить 2–3 роки. Харчується губками й 
зеленими водоростями [35]. 

 
 

Родина живородки – Viviparidae 
Живородка річкова – Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Дуже поширений на території Європи, України. 
Місця знаходження. Водний молюск. Крім прісних, може населяти також водойми із солоністю 

до 3 ‰. Трапляється перважно в річках, їх заплавах, озерах; на 
піщаних, глинистих, кам’янистих і мулистих донних відкладах. 

Чисельність. Виявлений в окремих водоймах Поозер’я: 
озерах, меліоративних каналах та їх колекторах [26; 30] (рис. 25). 

Особливості біології. Черепашка конічна, сіро-жовтого 
кольору з трьома темно-коричневими спіральними смугами, має 
до п’яти−шести слабоздутих обертів. Висота черепашки близько 
40 мм, ширина – до 30 мм (фото 15). Період розмноження триває 
впродовж цілого вегетаційного сезону, найбільш інтенсивно – у 
середині літа. Ембріони розвиваються в овальних капсулах, роз-
мірами не більше 7 мм. Тривалість життя становить п’ять–десять 
років [35]. Живиться переважно мертвими водяними рослинами 
та тваринами, детритом. 

 
Живородка болотяна – Viviparus contectus (Millet, 1813) 

Поширення. Європа, Західний Сибір. Дуже поширений на території України. 
Місця знаходження. Водний молюск. Крім прісних, може заселяти також водойми із солоністю 

до 4 ‰. Оселяється в стоячих, рідше – у водоймах зі слабкою течією. Найбільшого розвитку попу-
ляції сягають у невеликих за площею та неглибоких постійних 
водоймах, на піщаних і піщано-мулистих донних відкладах із 
масовим розвитком вищих водяних рослин. 

Чисельність. Звичайний вид на території Поозер’я (рис. 25), 
знайдений в озерах, меліоративних каналах та їх колекторах, у 
тимчасових біотопах поблизу озер [2; 4; 6; 26; 27; 30]. 

Особливості біології. Черепашка кулясто-конічна, пере-
важно зеленкувато-коричневого кольору з трьома темними 
спіральними смугами; має до шести−семи обертів, розташо-
ваних у вигляді сходинок; заввишки до 45 мм, завширшки – до 
35 мм (фото 16). Особливості розмноження і харчування такі 
самі, як у попереднього виду. Тривалість життя – сім–десять 
років [35]. 

 
 

Родина затворки – Valvatidae 
Затворка пласка – Valvata cristata O. F. Müller, 1774 

Поширення. Палеарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Заселяє переважно постійні стоячі водойми з 

масовим розвитком водяної рослинності та слабозамуленим дном, на глибині до 1,5 м. Також може 
водитися в меліоративних та інших каналах. 

 
Фото 14. Лунка річкова − Theodoxus 

fluviatilis (Р. І. Гураль) 

 
Фото 15. Живородка річкова − 
Viviparus viviparus (Р. І. Гураль) 

 
Фото 16. Живородка болотяна − 
Viviparus contectus (Р. І. Гураль) 
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Чисельність. Згадується про мешкання у Шацьких озерах, 
без конкретних місць збору та чисельності [26]. 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, рогового 
кольору; має до чотирьох обертів. Висота черепашки до 1,3 мм, 
ширина – до 3,5 мм (фото 17). Період розмноження починаєть-
ся навесні. Яйцеві капсули прикріплює до водяної рослинності. 
Тривалість життя – один рік [35]. Харчується здебільшого 
детритом і водяною рослинністю. 

 
Затворка великорота – Valvata macrostoma Morch, 1864 

(донедавна помилково описували в літературі як V. pulchella 
Studer, 1820) 

Поширення. Пале-
арктика. Трапляється на 
всій території України. 

Місця знаходження. 
Заселяє переважно постій-

ні стоячі водойми з масовим розвитком водяної рослинності та 
слабкозамуленим дном. Максимальна глибина поселення 2,5 м. 

Чисельність. Виявлений в окремих озерах [2; 6; 25; 26] 
(рис. 25). 

Особливості біології. Черепашка приплюснута, рогового 
кольору; має до чотирьох обертів. Висота черепашки до 3,5 мм, 
ширина – до 5 мм (фото 18). Період розмноження розпочина-
ється в травні. Дорослі особини масово гинуть у червні та липні 
після відкладання яєць. Яйцеві кокони прикріплюють до водя-
ної рослинності. Тривалість життя – один рік. Харчується переваж-
но детритом, бактеріями та мулом, а також зішкрябує відмерлі тканини з поверхні водяних рослин [35]. 

 
Затворка звичайна – Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774) 

Поширення. Європа, Сибір, вся територія України. 
Місця знаходження. Заселяє переважно постійні стоячі 

водойми з масовим розвитком водяної рослинності та слабко-
замуленим дном. Мешкає також у меліоративних каналах. 

Чисельність. Виявлена в окремих водоймах Поозер’я [2; 6; 
25; 26] (рис. 25). 

Особливості біології. Черепашка кулясто-дзигоподібна, 
жовто-зеленого кольору; має до 4,5 обертів. Висота черепашки до 
7 мм, ширина – до 7 мм (фото 19). Період розмноження триває з 
квітня до серпня. Яйцеві кокони прикріплює до водяної 
рослинності. Тривалість життя – один рік. Харчується здебіль-
шого детритом, бактеріями та мулом, а також зішкрябує відмерлі 
тканини з поверхні водяних рослин [35]. 

 
Затворка річкова – Valvata naticina Menke, 1845 

Поширення. Європа, Сибір, вся територія України. 
Місця знаходження. Тримається переважно на піщаних 

донних відкладах у прибережній зоні великих річок і озер. 
Чисельність. Виявлена в оз. Світязі [2; 6] (рис. 25). 
Особливості біології. Черепашка дзигоподібна, її поверхня 

глянцева, нагадує порцеляну. Має до чотирьох обертів. Висота 
черепашки до 5 мм, ширина – до 6 мм (фото 20). Біологія та 
екологія майже не досліджені [35]. 

 
 

Родина бітінії – Bithyniidae 
Бітінія щупальцева, бітінія звичайна – Bithynia tentaculata 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. Поширена на всій території України, крім гірської частини Карпат і 

Криму. 

 
Фото 17. Затворка пласка − Valvata 

cristata (Р. І. Гураль) 

 
Фото 18. Затворка великорота − 
Valvata macrostoma (Р. І. Гураль) 

 
Фото 19. Затворка звичайна − 

Valvata piscinalis (Р. І. Гураль)  

 
Фото 20. Затворка річкова − 
Valvata naticina (Р. І. Гураль) 
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Місця знаходження. Прісноводний молюск. Заселяє різні типи 
гідротопів: ріки, струмки, озера, рибогосподарські стави, меліора-
тивні й інші канали тощо. Водяться на глибині від 0,6 м і нижче; 
максимальна щільність популяцій простежується в діапазоні глибин 
від 0,7 до 1,8 м. Найбільшого розвитку популяції цього виду ся-
гають у постійних стоячих водоймах із масовим розвитком водяної 
рослинності. У річках мешкає переважно в прибережній зоні. 

Чисельність. Виявлений в окремих водоймах Поозер’я [2; 6; 
26; 30] (рис. 26). 

Особливості біології. Черепашка конічна, рогово-коричневого 
кольору, має до шести слабоопуклих обертів. Висота черепашки 
до 12 мм, ширина − до 8 мм (фото 21). Може легко переносити 
тривале пересихання гідротопу. Період розмноження триває із сере-
дини весни до початку літа. Яйцеві капсули прикріплює до рослин, 
каміння та інших занурених у воду предметів. Тривалість життя – 
два роки. Живиться зазвичай напіврозкладеною рослинністю [35]. 

 
Бітінія Ліча, бітінія опукла – Bithynia leachii (Sheppard, 1823) 

Поширення. Палеарктика. Поширена на всій території України, 
крім гірської частини Карпат і Криму. 

Місця знаходження. Прісноводний молюск. Заселяє зазвичай 
протічні водойми зі слабко замуленими та кам’янистими донними 
відкладами, де мешкає в захищеній від дії течії прибережній зоні на 
глибині від 0,5 до 2 м. Також може водитися в меліоративних каналах. 

Чисельність. Згадується для Шацького поозер’я, без конкретних 
місць збору [25, 27] (рис. 26) 

Особливості біо-
логії. Черепашка овально-конічна, рогово-жовтого 
кольору; має до п’яти опуклих обертів, розміщених 
у вигляді сходинок. Висота черепашки до 7 мм, 
ширина – до 4,5 мм (фото 22). Період розмноження 
триває із середини весни до червня. Яйцеві кокони 
відкладає на занурених у воду рослинах та інших 
предметах. За оптимального температурного режи-
му молоді особини вилуплюються через 20–24 дні. 
Тривалість життя від одного до семи−восьми років 
(залежно від кліматичних умов) [35]. Харчується 
здебільшого розкладеними рештками водяних рос-
лин, зрідка – бактеріями, які збирає з поверхневої 
плівки води. 

 
 

Підклас Легеневі – Pulmonata 
Родина Ставковикові – Lymnaeidae 

Ставковик звичайний – Lymnaea stagnalis 
(Linnaeus, 1758) 

Поширення. Голарктика, вся територія України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. 

Евритопний вид, заселяє зазвичай різноманітні по-
стійні стоячі та протічні постійні водойми з різними 
типами донних відкладів – піщаними, мулистими, 
кам’янистими тощо, а також меліоративні канали. 
Інколи трапляється в тимчасових гідротопах, у які 
потрапляє шляхом пасивної міграції з постійних 
водойм. 

 
Фото 21. Бітінія щупальцева − 

Bithynia tentaculata (Р. І. Гураль) 

 
Фото 22. Бітінія Ліча − 

Bithynia leachii (Р. І. Гураль) 

Рис. 26. Місця збору матеріалу представників класу 
Черевоногі молюски − Gastropoda: 

Бітінія щупальцева − Bithynia tentaculata 
Бітінія Ліча − Bithynia leachii 
Ставковик звичайний − Lymnaea stagnalis 
Ставковик вушковий − Lymnaea auricularia 
Ставковик витягнутий − Lymnaea peregra 
Ставковик овальний − Lymnaea ovata 
Ставковик широкий − Lymnaea ampla 
Ставковик болотяний − Lymnaea palustris 
Ставковик корвус − Lymnaea corvus 
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Чисельність. Звичайний вид на території Поозер’я [2; 4; 6; 12; 
18; 21; 26; 30] (рис. 26). 

Особливості біології. Черепашка з витягнутою гострою 
верхівкою та сильно роздутим останнім обертом, має до восьми 
обертів. Колір змінюється від білого до темно-коричневого. Висота 
черепашки до 54 мм, ширина – до 27 мм (фото 23). Період роз-
множення триває від кінця квітня до початку травня. Молоді 
особини вилуплюються через 1,5–2 місяці. Життєвий цикл – дво-
річний. Харчується живими й мертвими вищими водяними росли-
нами, нитчастими водоростями, детритом, опалим листям, яйцеви-
ми коконами молюсків, мертвими тваринами тощо. Молоді особи-
ни зішкрябають мацеровані тканини з поверхні водяних рослин і 
збирають мікроорганізми з поверхні водної плівки [23; 35]. 

 
 

Ставковик вухоподібний, ставковик вушковий – Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Заселяє зазвичай постійні стоячі водойми з 

мулисто-піщаними та гальковими донними відкладами на глибині до 2 м. 
Чисельність. Виявлений в окремих водоймах Поозер’я [2; 4; 6; 18; 23; 26; 30] (рис. 26). 
Особливості біології. Черепашка вухоподібна, темно-

жовтого кольору, має до чотирьох обертів. Висота й ширина 
черепашки до 30 мм (фото 24). Період розмноження триває з 
кінця березня до кінця травня. Кладки прикріплені до водяних 
рослин, черепашок живих і мертвих молюсків, валунів та інших 
субстратів. За сприятливих умов молоді особини вилуплюються 
через 13–14 діб. Життєвий цикл – дворічний. Харчується живи-
ми й мертвими вищими водяними рослинами, нитчастими водо-
ростями, детритом, опалим листям, яйцевими коконами молюсків, 
мертвими тваринами тощо. Молоді особини зішкрябають маце-

ровані тканини з поверхні 
водяних рослин і збира-
ють мікроорганізми з по-
верхні водної плівки [23; 35]. 

 
Ставковик витягнутий – Lymnaea peregra (O. F. Müller, 1774) 

Поширення. Європа, Сибір. Трапляється на всій території 
України, крім Кримського півострова. 

Місця знаходження. Прісноводний молюск. Трапляється в 
широкому діапазоні переважно тимчасових, а іноді постійних 
стоячих і проточних водойм на різних типах донних відкладів. 
Найбільшого розвитку популяції сягають на піщано-мулистих і 
мулистих донних відкладах при швидкості течії не більше 
0,03−0,04 м/с. Може заселяти також меліоративні канали. 

Чисельність. Виявлений в окремих водоймах Поозер’я 
[26; 30] (рис. 26). 

Особливості біології. Черепашка видовжено-яйцеподібна, 
досить твердостінна, рогового кольору; має до п’яти обертів. Висота черепашки до 21 мм, ширина − 
до 13 мм (фото 25). Період розмноження триває від кінця квітня до середини серпня. Кладки видовжено-
овальні, завдовжки до 14,5 мм, прикріплені зазвичай до водяної рослинності. За сприятливих умов 
молоді особини вилуплюються через 14–17 днів. Тривалість життя – один рік. Молюск харчується 
рослинним детритом і перифітоном, які зішкрябує з поверхні рослин. Також може споживати 
напіврозкладені тканини водяних рослин [23; 35]. 

 
Ставковик овальний, ставковик яйцеподібний – Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805) 

Поширення. Палеарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Евритопний вид, часто заселяє меліоративні кана-

ли, постійні стоячі та проточні водойми з різними типами донних відкладів. Зрідка трапляється в 
тимчасових гідротопах. 

 
Фото 23. Ставковик звичайний − 

Lymnaea stagnalis  
(Р. І. Гураль, Н. В. Гураль-Сверлова) 

 
Фото 24. Ставковик вухоподібний − 

Lymnaea auricularia  
(Р. І. Гураль, Н. В. Гураль-Сверлова) 

 
Фото 25. Ставковик витягнутий − 

Lymnaea peregra  
(Р. І. Гураль, Н. В. Гураль-Сверлова) 
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Чисельність. Виявлений в окремих водоймах Поозер’я 
[2; 4] (рис. 26). 

Особливості біології. Черепашка овальна, тонкостінна, 
світло-рогового кольору, має до п’яти обертів. Висота черепаш-
ки до 24 мм, ширина до 15 мм (фото 26). Період розмноження 
триває з кінця травня до серпня. Кладки прикріплені до зану-
рених частин водяних рослин та інших підводних субстратів. 
Молоді особини вилуплюються через 18–19 днів. Життєвий 
цикл – дворічний. Харчується живими і мертвими вищими 
водяними рослинами, нитчастими водоростями, детритом, опа-
лим листям, яйцевими коконами молюсків, мертвими тварина-
ми тощо. Молоді особини зішкрябають мацеровані тканини з 
поверхні водяних рослин і збирають мікроорганізми з поверхні 
водної плівки [23; 24; 35]. 

 
Ставковик широкий – Lymnaea ampla (Hartmann, 1821) 

Поширення. Центральна і Східна Європа, Західний Сибір, 
Середня Азія. Поширений по всій території України, крім 
Криму. 

Особливості біології. Прісноводний молюск. Мешкає 
здебільшого в прибережній зоні річок і озер. 

Чисельність. Знайдений в оз. Пісочному [2; 4] (рис. 26). 
Особливості біології. Черепашка вухоподібна, рогового 

кольору Висота черепашки до 20 мм, ширина − до 19 мм 
(фото 27). Період розмноження триває з кінця травня до серпня. 
Кладки прикріплені до занурених частин водяних рослин та 
інших підводних субстратів. Молоді особини вилуплюються 
через 18–19 днів. Життєвий цикл – дворічний. Харчується жи-
вими й мертвими вищими водяними рослинами, нитчастими 
водоростями, детритом, опалим листям, яйцевими коконами 
молюсків, мертвими тваринами тощо. Молоді особини зішкря-
бають мацеровані тканини з поверхні водяних рослин і збира-
ють мікроорганізми з поверхні водної плівки [23; 35]. 

 
Ставковик болотяний – Lymnaea palustris (O. F. Müller, 1774) 

Поширення. Голарктика. Трапляється на всій території України, крім високогір’я Карпат. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Оселяється в широкому спектрі гідротопів, із 

різними умовами існування. Найбільшого розвитку популяції сягають у постійних стоячих водоймах 
із піщано-мулистими та мулистими донними відкладами, із масовим розвитком водяної рослинності. 

Чисельність. Належить до поширених видів на території Поозер’я [2; 4; 6; 12; 17−19; 23; 26; 
30; 32] (рис. 26). 

Особливості біології. Черепашка струнка, у вигляді гос-
трого конуса, рогового кольору, інколи майже чорна, має до 
семи обертів. Висота черепашки до 22 мм (інколи більше), ши-
рина – до 6 мм (фото 28). Легко переносить пересихання 
водойм. Молоді особини при настанні несприятливих умов або 
зариваються у вологі донні відклади на глибину від 3–5 мм до 
1–2 см, або ховаються в пазухах водяних рослин. У дорослих 
молюсків при пересиханні гідротопу утворюється епіфрагма. 
Період розмноження триває з кінця квітня або початку травня 
до початку осені. Яйцеві кладки прикріплені до різноманітних 
щільних субстратів на дні або на невеликій відстані від дна 
водойми. Молоді особини вилуплюються через 17–24 дні. Три-
валість життя – два роки. Всеїдний вид. Живиться здебільшого 
відмерлими водяними рослинами, поїдає також одноклітинні та 
нитчасті водорості, бактерії, розкладені рештки тварин [23; 35]. 

 
Фото 26. Ставковик овальний  

Lymnaea ovata  
(Р. І. Гураль, Н. В. Гураль-Сверлова) 

 
Фото 27. Ставковик широкий − 

Lymnaea ampla  
(Р. І. Гураль, Н. В. Гураль-Сверлова) 

 
Фото 28. Ставковик болотяний − 

Lymnaea palustris  
(Р. І. Гураль, Н. В. Гураль-Сверлова) 
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Ставковик воронячий – Lymnaea corvus (Gmelin, 1791) 
Поширення. Європа. На території України трапляється здебільшого в басейні Західного Бугу й 

Сяну, а також на Прип’ятському Поліссі. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Стенобіонтний вид. Трапляється переважно в 

напівпостійних, зазвичай у евтрофних стоячих водоймах. 
Чисельність. Зареєстрований в окремих водоймах Поозер’я [2; 4; 6; 26] (рис. 26). 
Особливості біології. Черепашка струнка, товстостінна, її поверхня вкрита «ударами молотка» 

(ум’ятинами), колір від темно-рогового до чорного. Висота 
черепашки до 35 мм, ширина – до 15 мм (фото 29). Молоді 
особини при настанні несприятливих умов або зариваються у 
вологі донні відклади на глибину від 3–5 мм до 1–2 см, або 
ховаються в пазухах водяних рослин. Період розмноження 
триває з кінця квітня або початку травня до початку осені. 
Яйцеві кладки, у вигляді коротких і сильно випуклих тяжів, 
прямих, а частіше дещо дугоподібно вигнутих, прикріплені до 
різноманітних щільних субстратів на дні або на невеликій 
відстані від дна водойми. Молоді особини вилуплюються через 
17–24 дні. Тривалість життя – два роки. Всеїдний вид. 
Живиться переважно відмерлими водяними рослинами, поїдає 
також одноклітинні та нитчасті водорості, бактерії, розкладені 
рештки тварин [23; 35]. 

 
 

Родина котушкові – Planorbidae 
Котушка рогова – Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Оселяється в 

широкому діапазоні гідротопів, сягаючи найбільшого розвитку 
в постійних стоячих гідротопах із масовим розвитком водяної 
рослинності, на глибині до 0,7 м. Трапляється в гідротопах із 
різними типами донних відкладів: від піщаних і мулистих до 
торф’янистих, глинистих і кам’янистих. 

Чисельність. Звичайний вид на території Шацького по-
озер’я [2; 6; 12; 22; 26; 30] (рис. 27). 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, досить тов-
стостінна, оливково-коричневого кольору; має до п’яти обертів. 
Висота черепашки до 14 мм, ширина – до 32 мм (фото 30). 
Період розмноження розпочинається на початку травня. Кладки 
прикріплені на водяній рослинності та підводному камінні. 
Всеїдний вид. У харчовому раціоні переважає їжа рослинного 
походження: рослинний детрит, який молюски збирають із дна водойм, перифітон, а також відмерлі 
тканини вищих рослин і багатоклітинних водоростей [22; 35]. 

 
Котушка облямована – Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Голарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Еврибіонтний вид, 

заселяє широкий спектр біотопів – від тимчасових до постійних 
стоячих і проточних. Найбільшого розвитку популяції досягають у 
стоячих водоймах із піщано-мулистими та мулистими донними 
відкладами на глибині до 0,5 м. 

Чисельність. Звичайний вид на території Поозер’я [2; 4; 6; 12; 
18; 22; 26; 28; 30] (рис. 27). 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, з кілем на пери-
ферії, доволі твердостінна, рогового або сіруватого кольору; має до 
семи обертів. Висота черепашки до 4 мм, ширина – до 20 мм 
(фото 31). Добре переносить тривале пересихання гідротопів. Період 

 
Фото 29. Ставковик воронячий − 

Lymnaea corvus  
(Р. І. Гураль, Н. В. Гураль-Сверлова) 

 
Фото 30. Котушка рогова − 

Planorbarius corneus (Р. І. Гураль) 

 
Фото 31. Котушка облямована − 
Planorbis planorbis (Р. І. Гураль) 
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розмноження триває з кінця квітня до середини червня. 
Кладки прикріплені до зануреного у воду листя водя-
них рослин. За сприятливого температурного режиму 
молоді особини вилуплюються через 11–18 днів. 
Тривалість життя – два роки. Живиться здебільшого 
рослинною їжею, у раціоні переважає перифітон і 
змацеровані листя вищих водяних рослин [22; 29; 35]. 

 
Котушка загорнута – Anisus vortex  

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибір. Трапляється на всій 

території України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. 

Оселяється переважно в невеликих постійних стоячих 
водоймах із масовим розвитком водяної рослинності 
на глибині до 0,3 м. У річках трапляється в прибере-
жній зоні, де швидкість течії не перевищує 0,1 м/с. 
Переважає на мулистих і піщано-мулистих донних 
відкладах. Зрідка може заселяти гідротопи з глинис-
тим або кам’янистим дном. 

Чисельність. Звичайний на всій території Шаць-
кого поозер’я [2; 4; 6; 22; 26; 28; 30] (рис. 27). 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, 
з кілем на периферії, тонкостінна, темно-жовтого 
кольору; має до семи обертів. Висота черепашки до 

1,5 мм, ширина – 
до 10 мм (фо-
то 32). Починає 
розмножуватися 
наприкінці трав-
ня. Кладки при-
кріплені до лис-
тя і стебел водяних рослин, інколи їх можна помітити в пере-
плетінні нитчастих водоростей або на поверхні гальки. За спри-
ятливих умов молоді особини вилуплюються через 16–18 днів. 
Життєвий цикл однорічний. Харчується здебільшого рослинною 
їжею, у раціоні переважає перифітон і змацеровані листя вищих 
водяних рослин [22; 29; 35]. 

 
Котушка загорнута безкільова – Anisus vorticulus (Troshel, 1834) 

Поширення. Європа. На території України трапляється рідко. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Стагнофільний вид, трапляється переважно в 

стоячих водоймах. У проточних гідротопах поселяється там, де швидкість течії мінімальна. Типовий 
фітофільний вид молюсків. Майже завжди тримається на водяній рослинності, зрідка безпосередньо 
на дні водойми або під плівкою поверхневого натягу. 

Чисельність. Виявлений в окремих водоймах Поозер’я [22; 26; 28; 29] (рис. 27). 
Особливості біології. Черепашка дископодібна, із тупим кілем на периферії, дуже тонкостінна, 

темно-жовтого кольору; має до шести обертів. Висота черепашки до 0,8 мм, ширина – до 6 мм. 
Починає розмножуватися наприкінці травня. Кладки прикріплені до листя та стебел водяних рослин, 
інколи їх можна помітити в переплетінні нитчастих водоростей або на поверхні гальки. Життєвий 
цикл однорічний. Харчується водоростями та змацерованим листям вищих водяних рослин [22; 29; 35]. 

Котушка спіральна – Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибір, уся територія України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Типовий стагнофільний вид, мешкає в тимчасових і 

напівтимчасових гідротопах, меліоративних каналах. У постійних водоймах трапляється рідко. 
Типовий фітофіл, оптимальні умови створюються на глибині до 0,5 м. 

 
Фото 32. Котушка загорнута Anisus 

vortex [Р. І. Гураль] 

 
Фото 32. Котушка загорнута − Anisus 

vortex (Р. І. Гураль) 

Рис. 27. Місця збору матеріалу представників 
класу Черевоногі молюски − Gastropoda: 

Котушка рогова − Planorbarius corneus 
Котушка облямована − Planorbis planorbis 
Котушка загорнута − Anisus vortex 
Котушка загорнута безкільова − Anisus vorticulus 
Котушка спіральна − Anisus spirorbis 
Котушка семиобертна − Anisus septemgyratus 
Котушка білорота − Anisus leucostoma 
Котушка скручена − Bathyomphalus contortus 
Котушка прибережна − Gyraulus ripаrius 
Котушка блискуча − Segmentina nitida 
Котушка приплюснута − Hippeutis complanatus 
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Чисельність. Виявлений у тимчасових біотопах і окремих 
озерах Шацького поозер’я [2; 4; 26; 28] (рис. 27). 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, твердо-
стінна, світло-рогового кольору; має до шести обертів. Висота 
черепашки до 1,5 мм, ширина – до 7 мм (фото 33). Починає 
розмножуватися в травні. Кладки прикріплені до листя і стебел 
водяних рослин, інколи їх можна помітити в переплетінні нитчас-
тих водоростей або на поверхні гальки. За сприятливого темпера-
турного режиму молоді особини вилуплюються через 8–10 діб. 
Життєвий цикл – однорічний. Харчується водоростями та змаце-
рованим листям вищих водяних рослин [22; 29; 35]. 

 
Котушка семиобертна – Anisus septemgyratus 

(Rossmaessler, 1835) 
Поширення. Східна і Середня Європа. Мешкає на всій 

території України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Заселяє тимчасові та постійні водойми з різними 

типами донних відкладів – від піщаних і піщано-мулистих до 
кам’янистих і глинистих – на глибині від 0,05 до 0,3 м. У про-
точних водоймах оселяється в прибережній зоні, де швидкість 
течії не перевищує 0,3 м/с. 

Чисельність. Виявлений в окремих водоймах Шацького 
поозер’я [2; 4; 26; 28] (рис. 27). 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, рогового 
кольору; має до 8,5 обертів. Висота черепашки до 1 мм, ширина – 
до 9 мм (фото 34). Починає розмножуватися в травні. Кладки 
прикріплені до листя і стебел водяних рослин, інколи їх можна 
помітити в переплетінні нитчастих водоростей. Життєвий цикл − 
однорічний. Харчується перифітоном, який зішкрябує з поверхні 
водяних рослин [22; 29; 35]. 

 
Котушка білорота – Anisus leucostoma (Millet, 1813) 

Поширення. Європа, Сибір. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Стагнофільний вид, при заселенні надає перевагу 

стоячим тимчасовим і постійним водоймам, меліоративним каналам, заплавам річок тощо. Оселя-
ється на різних типах донних відкладів – від піщаних до му-
листих і кам’янистих. Найбільшого розвитку сягає на піщано-
мулистих донних відкладах з інтенсивним розвитком водяної 
рослинності. 

Чисельність. Виявлений в окремих Шацьких озерах [2; 6; 
26; 28] (рис. 27). 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, тонкостін-
на, рогового кольору; має до шести обертів. Висота черепашки 
до 1,2 мм, ширина – до 8 мм (фото 35). Приступає до розмно-
ження у травні. Кладки переважно прикріплені до водяних 
рослин, зрідка розташовуються безпосередньо на донних від-
кладах. За сприятливих умов молоді особини вилуплюються 
через 11 діб. Життєвий цикл − однорічний. Харчується пере-
важно перифітоном, який зішкрябує з поверхні водяних рослин 
[22; 29; 35]. 

 
Котушка скручена – Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Заселяє зазвичай постійні стоячі водойми з мулис-

тими та піщано-мулистими донними відкладами. Зрідка оселяється у водоймах із глинистим або 
кам’янистим дном, а також у прибережній зоні річок зі швидкістю течії не більше 0,2 м/с. 

 
Фото 33. Котушка спіральна − 

Anisus spirorbis (Р. І. Гураль) 

 
Фото 34. Котушка семиобертна − 
Anisus septemgyratus (Р. І. Гураль) 

 
Фото 35. Котушка білорота − Anisus 

leucostoma (Р. І. Гураль) 
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Чисельність. Виявлений в окремих водоймах Поозер’я [2; 4; 
26; 28] (рис. 27). 

Особливості біології. Черепашка у вигляді досить високо-
го диска, рогового кольору; має до восьми обертів, дуже щільно 
згорнутих. Висота черепашки до 2 мм, ширина – до 6 мм 
(фото 36). Приступає до розмноження у травні. Кладки при-
кріплені до листя, рідше – до стебел водяних рослин, інколи їх 
можна помітити в переплетінні нитчастих водоростей або на 
відмерлих рослинах. За сприятливих температурних умов молоді 
особини вилуплюються через 10–12 днів. Життєвий цикл − од-
норічний. Харчується перифітоном, який зішкрябує з поверхні 
водяних рослин. Може споживати також тканини відмерлих рос-
лин, зрідка – водорості та міцелій плісеневих грибів [22; 29; 35]. 

 
Котушка біла – Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) 

Поширення. Голарктика. Поширений на всій території 
України. 

Місця знаходження. Прісноводний молюск. Найсприят-
ливіші умови для існування створюються в постійних водоймах 
зі швидкістю течії не більше 0,1 м/с на глибині до 0,4 м з 
різноманітними типами донних відкладів. 

Чисельність. Є дані про наявність у Шацьких озерах, без 
зазначення конкретних місць збору [22; 28]. 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, білувата, 
має до чотирьох обертів. Висота черепашки до 1,8 мм, ширина – 
до 7 мм (фото 37). Період розмноження триває з квітня до серпня. 
Кладки прикріплені до водяної рослинності. Молоді особини вилуплюються через 10–14 днів. 
Тривалість життя – один рік. Харчується здебільшого перифітоном, детритом і м’якими частинами 
вищих водяних рослин [22; 29; 35]. 

 
Котушка зігнута – Gyraulus acronicus (Férussac, 1807) 

Поширення. Палеарктика. Трапляється на всій території 
України. 

Місця знаходження. Прісноводний молюск. Еврибіонтний 
вид. Заселяє різноманітні, найчастіше постійні, рідше тимчасові 
водойми. Трапляється також у ріпалі великих і малих річок, 
зокрема гірських. 

Чисельність. Є дані про наявність у Шацьких озерах, без 
зазначення конкретних місць збору [26; 28]. 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, твердо-
стінна, світло-рогового або зеленкувато-рогового кольору; має 
до 4,5 обертів. Висота черепашки до 2 мм, ширина – до 7 мм 
(фото 38). У травні відкладає яйця. Кладки прикріплені до 
водяної рослинності. Молоді особини вилуплюються через 
16−17 днів. Тривалість життя – один рік. Харчується переважно 
перифітоном, детритом, мацерованими тканинами водяних 
рослин [22; 29; 35]. 

 
Котушка прибережна – Gyraulus riparius (Westerlund, 1865) 

Поширення. Європа. На території України трапляється спорадично. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Еврибіонтний вид. Заселяє різноманітні, 

найчастіше тимчасові водойми, рідше меліоративні канали, заплави річок і постійні водойми. 
Чисельність. Знайдений у тимчасових біотопах на березі оз. Світязю [2; 4] (рис. 27). 
Особливості біології. Черепашка дископодібна, з тупим кілем на периферії, світло-жовтого або 

жовтого кольору; має до 3,5 обертів. Висота черепашки до 0,7 мм, ширина − до 3,5 мм. Біологія та 
екологія слабко досліджені. Тривалість життя – один рік. Харчується перифітоном, дрібним детритом 
і напіврозкладеними тканинами водяних рослин [22; 29; 35]. 

 
Фото 36. Котушка скручена − 

Bathyomphalus contortus (Р. І. Гураль) 

 
Фото 37. Котушка біла − Gyraulus 

albus (Р. І. Гураль) 

 
Фото 38. Котушка зігнута − Gyraulus 

acronicus (Р. І. Гураль) 
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Котушка гребінчаста – Armiger crista (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Голарктика. Трапляється на всій території 

України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Оселяється 

здебільшого в постійних стоячих водоймах із піщаними або 
слабозамуленими донними відкладами на глибині до 0,5 м. 
Зрідка трапляється в гідротопах із торф’янистим і кам’янистим 
дном. 

Чисельність. Є дані про наявність у Шацьких озерах, без 
зазначення конкретних місць збору [26; 28]. 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, тонкостін-
на, білого або жовтуватого кольору, вкрита численними ра-
діальними реберцями. Має до трьох обертів. Висота черепашки 
до 1 мм, ширина – до 2,5 мм (фото 39). Розмножуватися по-
чинає наприкінці травня. Кладки прикріплені до водяної рос-

линності; їх також можна побачити в переплетінні нитчастих водоростей. За сприятливих умов 
молоді особини вилуплюються через 10–12 днів. Тривалість життя – один рік. Харчується здебіль-
шого перифітоном і дрібним рослинним детритом [22; 29; 35]. 

 
Котушка блискуча – Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) 

Поширення. Палеарктика, уся територія України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Еврибіонтний 

вид. Найбільшого розвитку сягає в невеликих постійних стоя-
чих гідротопах із масовим розвитком водяної рослинності, на 
глибині до 0,5 м, на піщаних і піщано-мулистих донних від-
кладах. 

Чисельність. Звичайний вид на території Шацького по-
озер’я [2; 4; 6; 22; 26−28] (рис. 27). 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, з тупим 
кілем на периферії, блискуча, червонувато-жовтого або черво-
нувато-коричневого кольору; має до 4,5 обертів. Висота чере-
пашки до 1,9 мм, ширина – до 6 мм (фото 40). Період розмно-
ження триває з кінця квітня до середини травня. Кладки при-
кріплені до водяної рослинності. Молоді особини вилуплюються через 10–12 днів. Життєвий цикл – 
однорічний. Харчується зазвичай перифітоном, який зішкрябує з поверхні водяних рослин і різних 
підводних субстратів, а також рослинним детритом [22; 29; 35]. 

 
Котушка приплюснута – Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. Трапляється по усій території 
України.  

Місця знаходження. Прісноводний молюск. Заселяє тим-
часові та постійні водойми. Найсприятливіші умови створю-
ються в постійних стоячих водоймах на глибині до 0,4 м на 
піщаних і піщано-мулистих донних відкладах. 

Чисельність. Виявлений у тимчасових біотопах та окре-
мих озерах Шацького поозер’я [22; 26; 28] (рис. 27). 

Особливості біології. Черепашка дископодібна, з тупим 
кілем на периферії, прозора, сірувата або безбарвна; має до 
4,5 оберту. Висота черепашки до 1,5 мм, ширина – до 6 мм 
(фото 41). Період розмноження розпочинається наприкінці 
квітня і триває до кінця травня. Кладки прикріплені до водяної 
рослинності. Життєвий цикл однорічний. Харчується пере-
важно напіврозкладеними тканинами водяних рослин, дрібним 
рослинним детритом [22; 29; 35]. 

 
Фото 39. Котушка гребінчаста − 

Armiger crista (Р. І. Гураль) 

 
Фото 40. Котушка блискуча − 
Segmentina nitida (Р. І. Гураль) 

 
Фото 41. Котушка приплюснута − 
Hippeutis complanatus (Р. І. Гураль) 
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Родина Чашечкові – Acroloxidae 
Чашечка озерна – Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір. Трапляється на всій 
території України.  

Місця знаходження. Прісноводний молюск. 
Стенобіонтний вид, оселяється переважно на мілко-
водді стоячих і проточних водойм. В останніх віддає 
перевагу місцям, де швидкість течії не перевищує 
0,1−0,2 м/с. 

Чисельність. Знайдений в оз. Чорному в околи-
цях Шацька [23; 26] (рис. 28). 

Особливості біо-
логії. Черепашка ви-
довжена, у вигляді 
щита, дуже тонко-
стінна, світло-рогово-
го або коричневого 
кольору. Довжина че-
репашки до 8 мм, 
висота – до 3 мм 
(фото 42). Кладки у 
молюска плоскі, мають 
округло-ромбічну фор-
му. Тривалість ембрі-
онального розвитку – 
20–26 діб [23; 35]. 

 
 

 
 
 

Родина Пухирчикові – Physidae 
Пухирчик джерельний, фіза джерельна – Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Голарктика. Трапляється на всій території України, крім високогір’я Карпат. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Виявлений у 

широкому діапазоні постійних стоячих і проточних водойм на 
різних типах донних відкладів. Найбільшого розвитку попу-
ляції сягають при швидкості течії не більше 0,03–0,04 м/с на 
піщано-мулистих і мулистих донних відкладах. Може заселяти 
також меліоративні канали. 

Чисельність. Знайдений в оз. Чорному (на околицях 
Шацька) [18] (рис. 28). 

Особливості біології. Черепашка закручена ліворуч (у біль-
шості черевоногих молюсків – праворуч), яйцеподібна, дуже 
ламка та блискуча, жовто-рогового кольору, має до чотирьох 
обертів. Висота черепашки до 10 мм, ширина − до 6 мм 
(фото 43). Період розмноження триває від кінця квітня до сере-
дини серпня. Кладки прикріплені зазвичай до водяної рослин-
ності. За сприятливих умов молоді особини вилуплюються 
через 14−17 днів. Тривалість життя – один рік. Харчується рос-
линним детритом і перифітоном, які зішкрябує з поверхні 
рослин. Також може споживати напіврозкладені тканини водяних рослин [22; 35]. 

 
Аплекса мохова – Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа й Західний Сибір. Трапляється на всій території України, крім високогір’я 
Карпат. 

 
Фото 42. Чашечка озерна − 

Acroloxus lacustris (Р. І. Гураль) 

 
Фото 43. Фіза джерельна − Physa 

fontinalis (Р. І. Гураль) 

Рис. 28. Місця збору матеріалу представників 
класу Черевоногі молюски − Gastropoda: 

Чашечка озерна − Acroloxus lacustris 
Фіза джерельна − Physa fontinalis 
Аплекса сонна − Aplexa hypnotum 
Бурштинівка струнка − Oxyloma elegans 
Равлик дисковий плямистий − Discus rotundatus 
Слизняк польовий гладенький − Deroceras laeve 
Равлик чагарниковий звичайний − Bradybaena 
fruticum 
Равлик смугастий садовий − Cepaea hortensis 
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Місця знаходження. Прісноводний молюск. Заселяє зде-
більшого тимчасові гідротопи, легко переносить пересихання 
водойм у літній період. Найчастіше трапляється в калюжах, 
лісових і лучних каналах, рідше – у торф’янистих болотах, 
розміщених на території межиріч. Оселяється на різноманітних 
типах донних відкладів – від кам’янистих до мулистих, а 
найбільшого розвитку його популяції сягають на піщано-
мулистих донних відкладах. 

Чисельність. Знайдений у тимчасових гідротопах і окре-
мих озерах Шацького поозер’я [2; 4; 30] (рис. 28). 

Особливості біології. Черепашка закручена ліворуч, гостра, 
струнко-конічна (майже веретеноподібна), блискуча, коричневого кольору, має до шести обертів. 
Висота черепашки до 15 мм, ширина – до 5 мм (фото 44). Період розмноження триває від кінця квітня 
до середини серпня. Кладки мають місяцеподібну або циліндричну форму, не прикріплені до 
субстрату, а лежать вільно на поверхні донних відкладів чи на рослинності. За сприятливих умов 
молоді особини вилуплюються через 15−19 днів. Тривалість життя – один рік. Харчується рослинним 
детритом і перифітоном, які зішкрябує з поверхні рослин. Може також споживати напіврозкладені 
тканини водяних рослин [22; 35]. 

 
 

Родина Бурштинівки, або Янтарки – Succineidae 
Бурштинівка струнка, Янтарка струнка – Oxyloma elegans (Risso, 1826) 

Поширення. Голарктика. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Амфібіотичний вид. Населяє лише дуже вологі біотопи: береги водойм, 

болота тощо. Часто тримається на вологому ґрунті біля самої води 
або на листі прибережних рослин, може деякий час перебувати у 
воді. 

Чисельність. Виявлений на березі оз. Світязю [2] (рис. 28). 
Особливості біології. Черепашка яйцеподібної форми із загос-

треною верхівкою та сильно роздутим останнім обертом, рогового 
кольору, з ламкими напівпрозорими стінками, має до трьох обертів. 
Висота черепашки може сягати 20 мм, ширина – 9 мм; проте її 
розміри переважно значно менші, а висота не перевищує 12 мм 
(фото 45). Тривалість життя, за даними різних авторів, від одного 
до майже трьох років. Період розмноження триває від квітня до 
серпня. У кладці може бути від 10–15 до 150 яєць. Молодь вилуп-
люється через один–два тижні. Живиться переважно зів’ялими або 
відмерлими частинами рослин. Дорослі особини можуть поїдати 
також живі рослини [15; 31]. 

 
 

Родина Равлики дискові – Discidae 
Равлик дисковий плямистий – Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) 

Поширення. Здебільшого Західна і Середня Європа. Зрідка 
трапляється в рівнинній частині заходу України, на сході сягає 
Вінницької області [14]. 

Місця знаходження. Наземний молюск. Населяє лісові біо-
топи, сади, парки. Мешкає також у відкритих біотопах під 
різноманітними укриттями – камінням, дошками тощо. 

Чисельність. Виявлений поблизу с. Піщі [2] (рис. 28). 
Особливості біології. Черепашка дископодібної форми, з 

кілем на периферії; має до шести опуклих обертів, укритих раді-
альними реберцями. На світло-роговому фоні черепашки добре 
помітні червонувато-коричневі плямки. Висота черепашки до 3 мм, 
ширина − до 7 мм (фото 46). Яйця відкладає від травня до 

 
Фото44. Аплекса мохова − Aplexa 

hypnorum (Р. І. Гураль) 

 
Фото 45. Бурштинівка струнка − 

Oxyloma elegans  
(Н. В. Гураль-Сверлова) 

 
Фото 46. Равлик дисковий  

плямистий − Discus rotundatus  
(Н. В. Гураль-Сверлова) 
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вересня. У кладці, за інформацією різних авторів, від двох−п’яти до 20–30 яєць діаметром близько 
1 мм. Живиться здебільшого гумусом, нижчими грибами, одноклітинними наземними водоростями. 
Може поїдати також зелені частини вищих рослин, зокрема кропиви, вищі гриби, пилок та трупи 
безхребетних тварин [15; 31]. 

 
 

Родина Слизняки польові – Agriolimacidae 
Слизняк польовий гладенький – Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) 

Поширення. Голарктика. Поширений на всій території 
України [5]. 

Місця знаходження. Наземний гігрофільний молюск. 
Заселяє болота, береги водойм, інші вологі та перезволожені 
біотопи, також антропогенні. 

Чисельність. Виявлений на березі оз. Світязь [2] (рис. 28). 
Особливості біології. Черепашка повністю редукована. 

Тіло дуже струнке, темно-коричневе або майже чорне. Дов-
жина тіла під час руху до 25–30 мм, у скороченому стані або після фіксації рідко перевищує 16 мм 
(фото 47). Тривалість життя лише зрідка перевищує один рік. Яйця відкладає впродовж майже всього 
теплого періоду року, поодинці або невеликими купками – до 20–30 яєць у кладці. Молоді особини 
вилуплюються через 2,5–5 тижнів. Як більшість слизняків є рослиноїдним поліфагом із певною 
схильністю до сапрофагії [8; 31]. 

 
 

Родина Равлики чагарникові – Bradybaenidae 
Равлик чагарниковий звичайний – Bradybaena fruticum (O. F. Müller, 1774) 

Поширення. Більша частина Європи. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Наземний молюск. Заселяє зазвичай вологі біотопи з високою травою: 

луки, чагарники, узлісся тощо. Часто трапляється в урбанізованих біотопах. 
Чисельність. Імовірно, це один із типових та масових видів 

наземних молюсків для Шацького поозер’я. Виявлений на тери-
торії ШНПП та в його околицях, поблизу с. Піщі [2] (рис. 28). 

Особливості біології. Черепашка куляста, має до п’яти–
шести обертів; її забарвлення коливається від білуватого до 
коричневого. На периферії обертів може проходити одна темна 
спіральна смуга. Висота черепашки до 17 мм, ширина – до 
23 мм (фото 48). Яйця відкладає навесні та влітку, починаючи з 
третього року життя. За три–чотири місяці одна особина може 
зробити від трьох до 12 кладок. У кожній кладці зазвичай від 10 
до 50 яєць. Молоді особини вилуплюються через чотири–сім 
тижнів. У неволі доживає до 5,5–6,5 року, у природі тривалість 
життя часто не перевищує 3,5 року. Живиться здебільшого 
листям вищих рослин, особливо влітку [31]. 

 
 

Родина Равлики справжні – Helicidae 
Цепея садова, равлик смугастий садовий – Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) 

Поширення. Середня та значна частина Північної і Західної Європи; завезений людьми до 
Північної Америки та Нової Зеландії. Природний ареал істотно розширений за рахунок антропохорії. 
Синантропно трапляється на заході України. Зареєстрований здебільшого в населених пунктах 
Львівської, зрідка – Івано-Франківської та Волинської областей [1; 13; 14]. 

Місця знаходження. Наземний молюск. У природному ареалі заселяє широкий спектр біотопів – 
від букових лісів до піщаних дюн. На заході України часто трапляється в парках, садах, деревно-
чагарникових насадженнях уздовж вулиць, зрідка – у чагарниках або на узбіччях доріг поблизу 
населених пунктів. Не заходить углиб лісових масивів. 

Чисельність. На території Поозер’я відомі дві невеликі колонії: у дендрарії Шацького лісового 
коледжу (зареєстрована на початку 1990-х рр. [1], а при повторному обстеженні 2002 р. знайдено 

 
Фото 47. Слизняк польовий гладенький − 
Deroceras laeve (Н. В. Гураль-Сверлова) 

 
Фото 48. Равлик чагарниковий 

звичайний − Bradybaena fruticum  
(Н. В. Гураль-Сверлова) 
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лише декілька особин) і на біогеостаціонарі Львівського 
національного університету імені І. Франка на березі оз. Пісочне 
(виявлено у 2000 р.) (рис. 28). 

Особливості біології. Черепашка у вигляді дещо сплю-
щеної дзиги, має до п’яти обертів. Забарвлення дуже мінливе, 
найчастіше трапляються жовті черепашки без смуг, рідше – з 
темними спіральними смугами. Висота черепашки до 17 мм, 
ширина – до 22 мм (фото 49). Статевої зрілості сягає на тре-
тьому році життя. Максимальна тривалість життя, зареєстро-
вана у неволі, – шість років. В одній кладці буває до 60 яєць. 
Молоді особини вилуплюються через 14–16 днів. Живиться 
лишайниками, одноклітинними наземними водоростями, 

зів’ялими, рідше – зеленими частинами квіткових рослин [31]. 
 
 
 
 
 

Клас Двостулкові – Bivalvia Linnaeus, 1758 
 
Двостулкові, або Пластинчастозяброві – клас молюсків, характерними особливостями будови 

яких є наявність мушлі з двох стулок, розташованих обабіч тіла, а також редукція голови. За типом 
живлення належать переважно до біофільтраторів, які харчуються зваженими у воді органічними 
речовинами і дрібним планктоном. Складки мантії утворюють на задньому кінці тіла ввідний та 
вивідний сифони, за допомогою яких здійснюється циркуляція води в мантійній порожнині. Дво-
стулкові – винятково водна група, водяться і в солоних, і в прісних водоймах. Личинки планктонні 
або паразитичні, після метаморфозу осідають на дно. 

 
 

Родина Перлівницеві – Unionidae 
Перлівниця звичайна, перлівниця малярська – Unio pictorum (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Значна частина Європи. Трапляється на всій 
території України.  

Місця знаходження. Прісноводний молюск. Оселяється лише 
в постійних стоячих і текучих гідротопах на глибині до 5−10 м, на 
різноманітних типах донних відкладів, проте найбільшого розвитку 
популяції досягають на глибині від 0,5 до 2 м на піщано-мулистому 
дні. 

Чисельність. Виявлений в окремих озерах [26; 30] (рис. 29). 
Особливості біології. Мушля видовжено-еліптична, досить 

випукла, зелено-жовтого кольору, з темними лініями приросту. 
Довжина мушлі – здебільшого до 90 мм, висота − до 40 мм (фото 50). 
Період розмноження триває від кінця квітня до кінця липня. 

Статевої зрілості досягає на другому−четвертому році життя. Максимальна тривалість життя – 
15 років. Харчовий раціон на 70–80 % складається з органічного детриту, решта припадає на фіто- та 
зоопланктон [20; 36]. 

 
Перлівниця клиноподібна – Unio tumidus  

Philipsson, 1788 
Поширення. Європа. Трапляється на всій території України.  
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Найчастіше оселяється в річках і прилеглих до них 

постійних стоячих гідротопах (глибина до 2 м) на різноманітних типах донних відкладів. Найбіль-
шого розвитку популяції сягають на глибині від 0,5 до 2 м на піщано-мулистому дні. 

Чисельність. Є дані про наявність у Шацьких озерах, без зазначення конкретних місць збору [26]. 

 
Фото 49. Цепея садова − Cepaea 
hortensis (Н. В. Гураль-Сверлова) 

 
Фото 50. Перлівниця звичайна − 

Unio pictorum (Р. І. Гураль) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 52 

Особливості біології. Мушля клиноподібно за-
гострена, із чіткими лініями приросту, зеленого або 
коричневого кольору. Довжина мушлі до 90 мм, висо-

та − до 40 мм (фото 51). 
Період розмноження три-
ває від середини квітня 
до початку серпня. Ста-
тевої зрілості досягає на 
другому−третьому році 
життя. Максимальна три-
валість життя − близько 
20 років. Харчовий ра-
ціон на 70–80 % склада-
ється з органічного де-
триту, решта припадає 

на фіто- та зоопланктон [20; 36]. 
 
 

Беззубка лебедина, беззубка звичайна – Anodonta 
cygnea (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. Поширена на всій території 
України, за винятком Криму. 

Місця знаходження. Прісноводний молюск. 
Оселяється в річках, водосховищах, заплавних озерах 
та інших типах постійних водойм. Найчастіше три-
мається на глибині від 0,5 до 2 м, на мулистому дні. 

Чисельність. Виявлений в оз. Пісочному [12] 
(рис. 29). 

Особливості біо-
логії. Мушля округло-
овальна, тонкостінна, 
жовтувата або зеленку-
вата з коричневим від-
тінком. Довжина мушлі до 200 мм, висота – до 120 мм (фото 52). Період 
розмноження триває від середини серпня до жовтня, глохідії виходять у 
воду наступної весни. Статевої зрілості досягає на третьому−четвертому 
році життя. Харчується органічним детритом, фітопланктоном, серед 
якого переважають синьо-зелені та діатомові водорості, та зоопланк-
тоном [20; 36]. 

 
 

Беззубка качина – Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибір. Трапляється на всій території України, за винятком Криму. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Найчастіше 

трапляється в річках і прилеглих до них постійних гідротопах на 
глибині до 2 м на різноманітних типах донних відкладів. Най-
більшого розвитку популяції сягають на глибині від 0,5 до 2 м. 

Чисельність. Є дані про наявність у Шацьких озерах, без 
зазначення конкретних місць збору [26]. 

Особливості біології. Мушля помірно опукла, товщина 
стінок є помітно більшою в передній частині стулок. Колір варіює 
від жовтувато-зеленкуватого до сірого або коричневого. Довжина 
мушлі до 110 мм, висота – до 60 мм (фото 53). Період розмно-
ження триває від кінця серпня до жовтня, глохідії виходять у воду 
наступної весни. Статевої зрілості досягає на третьому−четвертому році життя. Харчовий раціон на 
70–80 % складається з органічного детриту, решта припадає на фіто- та зоопланктон [20; 36]. 

 
Фото 51. Перлівниця 

клиноподібна − Unio tumidus  
(Р. І. Гураль) 

 
Фото 52. Беззубка звичайна − 
Anodonta cygnea (Р. І. Гураль) 

 
Фото 53. Беззубка качина − 

Anodonta anatina (Р. І. Гураль) 

Рис. 29. Місця збору матеріалу представників 
класу Двостулкові молюски − Bivalvia: 

Перлівниця звичайна − Unio pictorum 
Беззубка лебедина − Anodonta cygnea 
Псевданодонта вузька − Pseudanodonta 
complanata 
Кулька рогова − Sphaerium corneum 
Мускуліум болотяний − Musculium lacustre 
Горошинка річкова − Pisidium amnicum 
Горошинка напівобрубана − Pisidium subtruncatum 
Горошинка округла − Pisidium lilljeborgi 
Горошинка зимова − Pisidium hibernicum 
Горошинка блискуча − Pisidium nitidum 
Горошинка озерна − Pisidium henslowanum 
Дрейсена річкова − Dreissena polymorpha 
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Псевданодонта вузька – Pseudanodonta complanata (Rossmaessler, 1835) 
Поширення. Європа. Спорадично поширений на території України. 

Місця знаходження. Трапляється у водоймах із чистою про-
точною водою при оліготипі та мезотипі швидкості течії. Оселя-
ється переважно у водоймах із піщаними, піщано-мулистими, 
мулистими донними відкладами. 

Чисельність. Нечисленний вид. Виявлений в оз. Мошному 
[26] (рис. 29). 

Особливості біології. Мушля видовжено-овальна, тонко-
стінна, дуже стиснута з боків, її довжина сягає 82 мм, висота – до 
43 мм (фото 54). Період розмноження розпочинається в серпні− 
вересні [20], за іншими даними – у травні [36]. Глохідії виходять 
у воду навесні наступного року. Статевої зрілості досягає на 

четвертому−п’ятому році життя. Харчується детритом, фіто- та зоопланктоном [10; 11; 20; 36]. 
 
 

Родина Кулькові – Sphaeriidae 
Кулька рогова Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика; завезений до Північної Америки [7; 33]. Трапляється на всій території 
України, крім Криму. 

Місця знаходження. Прісноводний молюск. Без значної шкоди 
для себе може переносити солоність води до 5 ‰. Заселяє водойми 
різного типу, хоча здебільшого трапляється в стоячих або повільно 
текучих водоймах на глибині до 2 м на піщаних або слабозамулених 
донних відкладах. 

Чисельність. Виявлений в окремих Шацьких озерах [9; 30] 
(рис. 29). 

Особливості біології. Мушля округло-овальна, тонкостінна, 
глянцева, сіро-рогова. Довжина мушлі до 15 мм, висота – до 11 мм 
(фото 55). Протягом року утворює звичайно дві генерації: весняно-
літню і осінньо-літню. Життєвий цикл короткий, не перевищує одного 
року. Харчується детритом, фіто-, зоопланктоном, бактеріями [20; 36]. 

 
 

Мускуліум болотяний – Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774) 
Поширення. Голарктика. Поширений на всій території України, за винятком Криму. 

Місця знаходження. Прісноводний молюск. Трапляєть-
ся здебільшого в невеликих постійних стоячих водоймах з 
мулистими або піщано-мулистими донними відкладами й 
масовим розвитком водяної рослинності на глибині до 0,5 м. 
Інколи може заселяти тимчасові водойми, які утворилися 
внаслідок пересихання постійних.  

Чисельність. Виявлений в оз. Кримному [6] (рис. 29). 
Особливості біології. Мушля дещо ромбічна, з виступа-

ючими верхівками, ламка, жовтуватого кольору. Довжина до 
10 мм, висота до 8 мм (фото 56). Протягом року утворює дві 
генерації: літню і осінньо-весняну. Життєвий цикл короткий, 
не перевищує одного року. Харчується бактеріями, водорос-
тями та найпростішими [20; 36]. 

 
 

Горошинка річкова – Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774) 
Поширення. Палеарктика; завезений до Північної Америки [7]. Трапляється на всій території 

України, за винятком Криму і гірської зони Карпат [20]. 

 
Фото 54. Псевданодонта вузька 

Pseudanodonta complanata  
(Р. І. Гураль) 

 
Фото 55. Кулька рогова − 

Sphaerium corneum (Р. І. Гураль) 

 
Фото 56. Мускуліум болотяний − 
Musculium lacustre (Р. І. Гураль) 
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Місця знаходження. Прісноводний молюск. Виявлений 
у різноманітних типах водойм – руслах та заплавах великих 
річок, водосховищах, озерах тощо. Заселяє переважно при-
бережні та мілководні зони гідротопів на піщаних і піщано-
мулистих донних відкладах. Зрідка може мешкати в гідро-
топах із кам’янистими донними відкладами. 

Чисельність. Знайдений в окремих Шацьких озерах [6; 
30; 34] (рис. 29). 

Особливості біології. Мушля овальна, міцна, вкрита кон-
центричними борознами, жовта або коричнева. Довжина – 
до 11 мм, висота – до 8,5 мм (фото 57). Харчується 
детритом, фіто- та зоопланктоном, бактеріями [20; 36]. 

 
 

Горошинка напівобрубана – Pisidium subtruncatum Malm, 1855 
Поширення. Голарктика. Трапляється на всій території 

України, крім Криму. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Заселяє 

різноманітні типи гідротопів із різним рівнем трофності. Ви-
явлений переважно в річках і водоймах, розміщених у річко-
вих басейнах. Інколи може оселятися в тимчасових біотопах і 
меліоративних каналах. Серед донних відкладів надає пере-
вагу піщаним, піщано-мулистим і мулистим. 

Чисельність. Виявлений в околицях Шацька як Euglesa 
volgensis [20] (рис. 29). 

Особливості біології. Мушля косо-овальна, поверхня з 
матовим блиском. Довжина мушлі до 5 мм, висота – до 4 мм 
(фото 58). Протягом року спостерігається один або два періо-
ди розмноження, залежно від умов зовнішнього середовища. 
Харчується детритом, бактеріями, водоростями [20; 36]. 

 
Горошинка округла – Pisidium lilljeborgi Clessin, 1886 

Поширення. Голарктика (бореально-альпійський вид). Відо-
мі окремі знахідки цього виду з північного заходу України. 

Місця знаходження. Прісноводний молюск. Трапляється 
переважно у стоячих (озера), рідше – у слабопроточних оліго-
трофних і мезотрофних водоймах. Надає перевагу піщаним дон-
ним відкладам. 

Чисельність. Виявлений в окремих Шацьких озерах [7; 9; 34] 
(рис. 29).  

Особливості біології. Мушля округло-овальна, дещо ско-
шена, з блискучою, сильно покресленою поверхнею. Довжина 
мушлі – до 4,6 мм, висота – до 4,3 мм (фото 59). Розмножується в 
квітні−травні, молоді особини з’являються в липні−серпні. Стате-
вої зрілості досягає через 20–21 місяць. Харчується зазвичай 
детритом, фіто- та зоопланктоном, бактеріями [20; 36]. 

 
 

Горошинка зимова – Pisidium hibernicum Westerlund, 1894 
Поширення. Європа й Західний Сибір (бореально-альпійський вид). Спорадично трапляється на 

півночі України. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Оселяється в невеликих стоячих водоймах і 

водоймах із повільною течією, значно рідше може заселяти заплави річок, меліоративні канали тощо. 

 
Фото 57. Горошинка річкова − Pisidium 

amnicum (Р. І. Гураль) 

 
Фото 58. Горошинка напівобрубана − 

Pisidium subtruncatum (Р. І. Гураль) 

 
Фото 59. Горошинка округла − 
Pisidium lilljeborgi (Р. І. Гураль) 
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Чисельність. Виявлений в окремих озерах [7; 34] (рис. 29).  
Особливості біології. Мушля округла, тонкостінна, не дуже блискуча. Довжина мушлі до 3,2 мм, 

висота – до 2,7 мм. Розмножується звичайно навесні, молоді особини з’являються в липні–серпні. 
Статевої зрілості досягає через 20 місяців. Харчується зазвичай детритом, фіто- та зоопланктоном, 
бактеріями [20; 36]. 

 
Горошинка блискуча – Pisidium nitidum (Jenyns, 1832) 

Поширення. Голарктика. Трапляється на всій території України, за винятком Криму. 
Місця знаходження. Прісноводний молюск. Виявлений у різних типах стоячих і проточних 

водойм. Надає перевагу невеликим стоячим водоймам з інтенсивним розвитком водяної рослинності 
та піщаними донними відкладами. 

Чисельність. Виявлений в оз. Світязі [6] (рис. 29).  
Особливості біології. Мушля округло-овальна, трохи скошена, блискуча, жовтувато-рогова, 

досить твердостінна. Довжина мушлі – до 4,3 мм, висота – до 3,5 мм. Дає одну−дві генерації на рік, 
залежно від умов існування. Харчується детритом, фіто- та 
зоопланктоном, бактеріями [20; 36]. 

 
Горошинка озерна – Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) 

Поширення. Палеарктика; завезений до Північної Аме-
рики [7]. Поширений на всій території України, за винятком 
Криму. 

Місця знаходження. Прісноводний молюск. Трапляється в 
різних типах тимчасових і постійних стоячих і текучих водойм. 
При заселенні надає перевагу постійним водоймам, із піщаними 
та піщано-мулистими донними відкладами. 

Чисельність. Виявлений в оз. Пулемецькому (рис. 29). 
Особливості біології. Мушля косо-овальна, тонкостінна, 

жовтувато-біла. Довжина мушлі – до 5 мм, висота – до 4 мм 
(фото 60). Розмножується у квітні, молоді особини з’являються в 
липні–серпні [36]. За іншими даними [20], може давати дві 
генерації на рік. Харчується детритом, фіто- та зоопланктоном, 
бактеріями. 

 
 

Родина Дрейсени – Dreissenidae 
Дрейсена річкова – Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 

Поширення. Ареал значно розширився впродовж ХІХ−ХХ ст., охоплює більшу частину Європи, 
Малу Азію, Казахстан, Північну Америку. Поширений майже на всій території України. На початку 
ХХІ ст. вперше зареєстрований у водоймах Волинського 
Полісся [3; 26]. 

Місця знаходження. Водний молюск. Трапляється у пріс-
них і солонуватих водоймах. Заселяє переважно постійні текучі 
водойми зі значною швидкістю течії. Виявлений також у зро-
шувальних каналах, ставах, озерах. Серед донних відкладів 
надає перевагу піщаним і кам’янистим.  

Чисельність. Виявлений в оз. Світязі [2–4] (рис. 29). 
Особливості біології. Мушля тонкостінна, зелено-жовта, з 

поперечними коричневими хвилястими або зиґзаґоподібними 
смугами та чіткими лініями приросту. Довжина мушлі – до 
50 мм, висота – до 25 мм (фото 61). Розмноження починається 
при температурі води +10...+15 ºС, переважно наприкінці квітня – 
на початку травня. Нерестовий період розтягнутий за часом. 

 
Фото 60. Горошинка озерна − 

Pisidium henslowanum (Р. І. Гураль) 

 
Фото 61. Дрейсена річкова − Dreissena 

polymorpha (Р. І. Гураль) 
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Планктонні личинки-велігери трапляються з травня до жовтня, при цьому спостерігаються один–три 
спалахи їх масової чисельності. Через 10–20 днів личинки прикріплюються до субстрату. Харчується 
детритом, фіто- та зоопланктоном. 
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ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ − ARTHROPODA  
(SIEBOLD І STANNIUS, 1848) 

 
Членистоногі – Arthropoda – тип первинноротих тварин, який уключає комах, ракоподібних, па-

вукоподібних та багатоніжок. Членистоногі – метамерні тварини, їхнє тіло складається із численних 
сегментів, проте метамерія членистоногих різко гетерономна. Групи подібних сегментів об’єднуються у 
відділи тіла – тагми. Найчастіше виділяють три тагми: голова, груди, черевце. У павукоподібних 
голова злита з грудьми в єдину тагму – головогруди. Особливе значення має процес цефалізації – 
утворення голови, де сконцентровані органи чуття (вусики, очі) та первинної переробки їжі (ротовий 
апарат). Характерною ознакою членистоногих є будова кінцівок. Вони сформовані окремими члени-
ками, які рухомо з’єднані між собою суглобами, утворюючи багатоколінні важелі, здатні до складних 
і точних рухів. Тіло вкрите твердою кутикулою, що виконує захисну функцію і є також зовнішнім 
скелетом (екзоскелетом), до якого прикріплюються м’язи. Членистоногі розмножуються лише стате-
вим шляхом. Розвиток може бути і прямий, і з метаморфозом. 

Тип Членистоногі в межах Шацького поозер’я 
представлений 1276 видами тварин, серед них до кла-
сів зябродишні належить 58 видів, максилоподи – 33, 
вищі раки – 1, з інфракласу кліщі досліджено 32, 
класу ногохвістки – 98, відкритощелепні комахи – 
1054 види. 

Із типу Arthropoda у водоймах Шацького по-
озер’я (озера Пісочне, Перемут, Чорне Велике, 
Люцимер, Кримне, Пулемецьке, Острів’янське, Луки 
та Світязь) були досліджені представники підтипу 
Ракоподібні Crustacea класу Зябродишні – Branchio-
poda, зокрема підряду Гіллястовусі – Cladocera, та 
класу Максилоподи – Maxillopoda, а саме підкласу 
Веслоногі – Copepoda. Серед зазначених система-
тичних груп було зареєстровано 58 видів представ-
ників гіллястовусих рачків – вісім родин та 33 види 
представників веслоногих рачків – три ряди. 

Цей матеріал було отримано на основі власних 
зборів авторів, проведених упродовж 2000−2009 рр., 
та літературних джерел [6; 8; 9]. Наведений видовий 
список не є повним, оскільки з кожним роком реє-
струються нові види у зв’язку зі зміною екологічного 
стану водойм, а також із детальнішим дослідженням 
озер. Місця збору матеріалу наведено на рис. 30. 

 
 

Клас Зябродишні – Branchiopoda Latreille, 1817 
Зябродишні − група давніх і примітивних ракоподібних. Усі кінцівки в них приблизно однакові 

за розміром і виконують декілька функцій: рухову, фільтраційну, живильну, дихальну. У водоймах 
Шацького поозер’я клас Зябродишні – Branchiopoda підряд Гіллястовусі – Cladocera представлений 
58 видами із восьми родин. 

 

Підклас Листоногі раки – Phyllopoda Latreille, 1817 
Підряд Гіллястовусі рачки – Cladocera Latreille, 1829 

Родина Bosminidae Baird, 1845 
Bosmina coregoni Baird, 1857 

Поширення. Трапляється в помірних широтах. Зареєстрований на території України. 
Місця знаходження. Заселяє пелагіаль водойм переважно евтрофних, водосховищ, річок із 

повільною течією. Виявлений в озерах Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, Люцимері, Пуле-
мецькому, Острів’янському. 

Гіллястовусі − Cladocera, 
Веслоногі − Copepoda, 
Десятиногі − Decapoda 
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Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології. Стулки прозорі, з дуже слабкою ретикуляцією. 

Довжина самки 0,4–1,0; самця – 0,3–0,6 мм (рис. 31). Моноциклічний. У масових 
кількостях може траплятися з ранньої весни до другої половини осені, інколи 
наявний у планктоні впродовж усього року. Олігосапроб [4; 5]. 

 
Bosmina longirostris (О. F. Müller, 1785) 

Поширення. Відомий повсюдно в умовах помірного та тропічного клімату 
Європи, Африки, США. Трапляється на території України. 

Місця знаходження. Вид евритопний. Виявлений у різних водоймах, 
зокрема в слабокислих та солонуватих. Надає перевагу дистрофним озерам та 
болотам. У водоймі локалізується в епілімніоні. Знайдений в озерах Пісочному, 
Перемуті, Чорному Великому, Люцимері, Світязі. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка зі слабкою ретикуляцією або без неї. 

Довжина самки 0,20–0,62; самця – 0,25–0,44 мм. Розвивається впродовж усього 
року. Поліциклічний у дрібних водоймах, моноциклічний – у великих. Притиманний цикломорфоз, 
α−β-мезосапроб [4; 5].  

 
Bosmina longispina Leydig, 1860 

Поширення. Голарктична область. Поширений на території України. 
Місця знаходження. На півночі трапляється у дрібних і великих водоймах. У середніх широтах 

локалізується в пелагіалі озер і водосховищ. Виявлений в оз. Пісочному. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка зі слабопомітними поздовжніми смугами. Стулки мають 

рівномірно випуклий спинний край. Мукро гладке, дещо розширене біля основи. Довжина самки 
0,45–1,0; самця – 0,40–0,60 мм [4]. Значну мінливість мають розміри тіла, форма мукра та кут його 
відходження. 

 
Bosmina obtusirostris Sars, 1862 

Поширення. Голарктична область. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець узбережжя, рідше – пелагіалі. У північних широтах населяє 

також дрібні водойми. У масових кількостях розвивається в заростях водяних рослин. Виявлений в 
озерах Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, Кримному. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка жовтувата, коричнева чи рожевувато-фіолетова, з ретикуля-

цією та скульптурою у вигляді повздовжніх смуг. Довжина самки 0,5–1,0; самця – 0,4−0,6 мм. 
Трапляється в планктоні з ранньої весни до пізньої осені. Моноциклічний [4].  

 
Bythotrephes longimanus Leydig, 1860 

Поширення. Північна та Східна Європа, гірські озера Кавказу. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє відкриті частини озер, водосховищ, інколи ставків. Літоральна 

форма в арктичних широтах. Виявлений в озерах Світязі, Пулемецькому. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло прозоре, голубувате або жовто-червоне. Довжина (без хвостової 

голки) самки 2,0–5,0; самця – 1,8–4,0 мм. Редукована черепашка представлена овальною виводковою ка-
мерою. Око заповнює всю передню частину голови. Передня пара ніг довга, сягає 80−118 % довжини 
тіла. Хвостова голка дуже довга, пряма, потовщена біля основи. Моноциклічний. Олігосапроб [4; 5]. 

 
 

Родина Chydoridae Stebbing, 1902 
Acroperus harpae (Baird, 1834) 

Поширення. Поширений у всьому світі. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Заселяє зарості та пелагіалі малих ставків та великих озер, зазвичай 

піщаного чи кам’янистого узбережжя при рН водойм 3,9−9,0. Виявлений в озерах Пісочному, 
Перемуті, Чорному Великому, Світязі, Пулемецькому, Острів’янському, Луках.   

 
 

Рис. 31. Bosmina 
coregoni [4] 
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Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка дуже прозора, блідо-жовта, з 

поздовжньою посмугованістю у вигляді паралельних смуг, які йдуть 
діагонально від верхнього переднього кута вниз до нижнього заднього 
кута панцира (рис. 32). Довжина самки 0,7–1,0; самця – 0,5–0,6 мм. 
Форма черепашки нагадує арфу. Моноциклічний або дициклічний. 
Цикл розвитку закінчує пізно восени. Евриіонний, α−β-мезосапроб 
[4; 5; 7]. 

 
Alona affinis Leydig, 1860 

Поширення. Поширений у всьому світі. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець дна різних водойм, зокрема солонуватих. Живе і на рослин-

ності, і на кам’янистому та піщаному дні. Надає перевагу воді зі слабкою або дещо підвищеною 
лужністю. Трапляється впродовж усього року. Вид широко толе-
рантний до значення рН. Виявлений в озерах Пісочному, Чорному, 
Люцимері, Пулемецькому, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка від жовтуватого до червону-

ватого кольору, з ретикуляцією та поздовжніми смугами (рис. 33). 
Довжина самки 0,8–1,2; самця – 0,7–0,72 мм. Найбільший вид роду 
Alona. Має два замість трьох головних отворів. Олігосапроб [4; 5; 7]. 

 
Alona costata Sars, 1862 

Поширення. Поширений у всьому світі, крім Австралії. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець придонних шарів узбережжя озер, ставків, річок. Надає пере-

вагу воді зі слабокислою або лужною реакцію. Виявлений в озерах Пулемецькому, Острів’янському, 
Луках, Світязі. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка помаранчева або жовто-коричнева, з ретикуляцією і поздов-

жніми смугами. Стулки вищі в задній частині панцира. Рострум тупий. Довжина самки 0,52–0,56; 
самця – 0,46–0,48 мм. Голова велика без кіля. Моноциклічний. Узимку не виявлений. Олігосапроб [4; 5]. 

 
Alona guttata Sars, 1862 

Поширення. Поширений в усьому світі. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець придонних шарів і заростей різних водойм. Виявлений в озерах 

Пулемецькому, Острів’янському, Луках, Світязі. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка зеленувата або жовтувато-коричнева, з ретикуляцією і 

скульптурою у вигляді смуг або рядів дрібних горбиків. Довжина самки 0,3–0,4; самця – 0,3–0,32 мм. 
Стулки з рівномірно випуклим спинним краєм, вищі в задній частині панцира, з округленими кутами. 
Голова велика. У південних районах трапляється впродовж усього року, у північних – моноциклічна 
«літня» форма, α-β-мезосапроб [4; 5]. 

 
Alona quadrangularis (O. F. Müller, 1785) 

Поширення. Поширений в усьому світі. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Заселяє придонні шари води. Літоральний вид. Надає перевагу водоймам із 

рН понад 5. Знайдений в озерах Пісочному, Перемуті, Світязі, Кримному, Пулемецькому, Острів’ян-
ському, Луках. 

Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології. Черепашка яскраво жовтувато-коричнева або темно-червонувато-коричне-

ва зі слабкою ретикуляцією та скульптурою у вигляді повздовжніх смуг. Довжина самки 0,6–0,9; 
самця – 0,58–0,6 мм. Масово розвивається влітку. Моноциклічний, цикл закінчується восени, α−β-ме-
зосапроб [4; 5; 7]. 

 
 

Рис. 32. Acroperus harpae [4] 

 

 
Рис. 33. Alona affinis [4] 
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Alona protzi Hartwig, 1900 
Поширення. Центральна Європа. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешканець придонних шарів узбережжя озер, лиманів і дрібних водойм. 

Виявлений в озерах Пулемецькому, Острів’янському, Луках, Світязі. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка з комірчастою ретикуляцією і точковою скульптурою. Довжи-

на самки 0,3–0,35; самця – 0,25–0,33 мм. Стулки вищі в передній частині. Задньонижній кут панцира 
має три зубчики, які чергуються із щетинками. Голова широка [4]. 

 
Alona rectangula Sars, 1862 

Поширення. Трапляється у всьому світі, крім Австралії. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє дно різних водойм – озер, річок, боліт, калюж. Уникає водойм із 

кислою реакцією води, розвивається при підвищеній лужності. Звичайний мешканець солонуватих 
озер та лиманів. Виявлений в озерах Перемуті, Пісочному, Чорному Великому, Люцимері. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка зеленувато-сіра або жовтувато-коричнева з ретикуляцією та 

скульптурою у вигляді повздовжніх смуг чи рядів дрібних горбиків. Довжина тіла самки 0,25–0,50; 
самця – 0,25–0,30 мм. Форма тіла нагадує квадрат. Верхньо- та нижньозадні кути карапаксу 
заокруглені. Трапляється впродовж усього року. Ефіпіуми утворюються восени, іноді влітку, 
α-β-мезосапроб [4; 5; 7]. 

Alonella excisa (Fischer, 1854) 
Поширення. Поширений в усьому світі. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Заселяє зарості озер, водосховищ, ставків, різноманітних дрібних водойм. 

Виявлений в озерах Пулемецькому, Острів’янському, Луках, Світязі. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка темна, жовтувато-червона, з помітною ретикуляцією, комірки 

якої мають густу повздовжню смугастість. Довжина самки 0,5–0,6; самця – 0,42–0,45 мм. Стулки з 
помітно виступаючим прямим верхньозаднім кутом, сильно випуклим спинним краєм. Задньонижній 
кут озброєний двома−трьома зубчиками. Моноциклічний. У північних і помірних широтах цикл 
закінчує восени. Олігосапроб [4; 5]. 

Alonella exigua (Lilljeborg, 1853) 
Поширення. Північна півкуля, територія України. 
Місця знаходження. Мешканець заростей. Надає перевагу слабокислому або лужному середо-

вищу. Виявлений в озерах Пулемецькому, Острів’янському, Луках, Світязі. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка жовтувата або світло-коричнева з ретикуляцією. Довжина 

самки 0,34–0,42; самця – близько 0,27 мм. Стулки з випуклим спинним краєм і майже прямим 
черевцем. Задній край стулок із одним−двома зубчиками на нижньозадньому куті або без них. Моно-
циклічний. У північних і середніх широтах цикл закінчує восени. Олігосапроб [4; 5]. 

 
Alonella nana (Baird, 1850) 

Поширення. Голарктична область, територія України. 
Місця знаходження. Заселяє зарості озер, ставків, водо-

сховищ та різних дрібних водойм. Літоральний вид. Виявлений в 
озерах Пісочному, Перемуті, Кримному, Пулемецькому, Острів’ян-
ському, Луках. 

Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології. Черепашка жовто-коричнева, з рети-

куляцією та скульптурою у вигляді крапок та повздовжніх хви-
лястих смуг, спрямованих у передній частині тіла вниз (рис. 34). 
Один із найменших видів Cladocera. Довжина самки 0,24–0,26; 
самця – 0,24 мм. Верхній край стулок сильно опуклий. Трапляється 

з весни до осені у південних водоймах упродовж усього року. Двостатеве розмноження відбувається 
наприкінці осені – на початку зими, o−β-мезосапроб [4; 5; 7]. 

 
Alonopsis elongata Sars, 1862 

Поширення. Європа, Росія, Північна Америка, Україна. 
Місця знаходження. Мешканець заростей великих водойм. Розвивається в солонуватих водах.  

 
 

Рис. 34. Alonella nana [4] 
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Чисельність. Виявлений в озерах Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, Пулемецькому.  
Особливості біології. Черепашка коричнувата зі скульптурою у вигляді паралельних смуг. 

Стулки видовжені, мають опуклий спинний край та черевний край, покритий щетинками. Довжина 
самки 0,9–1,0; самця – 0,61–0,65 мм. Плодючість – до двох яєць. Моноциклічний, з’являється в 
планктоні навесні, цикл завершується наприкінці осені. Олігосапроб [4; 5; 7]. 

 
Camptocercus lilljebborgii Schoedler, 1862 

Поширення. Голарктична область, територія України. 
Місця знаходження. Заселяє зарості ставків та озер, які мають високий уміст карбонатів, рідше 

трапляється на піщаному чи кам’янистому дні. Не зафіксований у водах із підвищеною кислотністю. 
Виявлений в оз. Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Черепашка прозора, світло-жовта, з ретикуляцією та ледь помітними 

паралельними смугами. Стулки видовженоовальні, мають високий кіль. Голова не відокремлена від 
тулуба. Довжина самки 0,9–1,0; самця – 0,7–0,74 мм. Моноциклічний. Цикл завершується пізно 
восени. Олігосапроб [4; 5; 7]. 

 
Camptocercus rectirostris Schoedler, 1862 

Поширення. Поширений в усьому світі, трапляється на території України. 
Місця знаходження. Заселяє зарості боліт, ставків, озер, водосховищ, заплав. Надає перевагу во-

доймам із кислою реакцією. Літоральний вид, особливо чисельний у водоймах, які зазнали вапну-
вання через ацидифікацію. Виявлений в озерах Пісочному, Пулемецькому, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Масовий вид у місцях існування. 
Особливості біології. Черепашка прозора, жовта або світло-коричнева, з поздовжніми дугопо-

дібно вигнутими смугами. Довжина самки 1,0–1,4; самця – близько 1,0 мм. Карапакс видовжений. 
Моноциклічний, цикл завершується в другій половині осені, олігосапроб [4; 5; 7]. 

 
Chydorus gibbus Lilljeborg, 1900 

Поширення. Північна півкуля, територія України. 
Місця знаходження. Заселяє піщано-мулисті осади узбережжя великих водойм. Трапляється у 

сфагнових болотах. Виявлений в озерах Світязі, Пулемецькому. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Черепашка коричневувата, з комірчастою ретикуляцією. Довжина самки 

0,5–0,6; самця – 0,42–0,45 мм. Стулки овальні з горбоподібно або сідлоподібно випуклим спинним 
краєм і заокругленими краями. Голова має глибоку виїмку на нижньому краї. Моноциклічний. 
Олігосапроб [4; 5]. 

 
Chydorus (Рsеudосhydorus) globosus Baird, 1843 

Поширення. Поширений в усьому світі. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець дрібних водойм, узбережжя озер та водосховищ. Може 

траплятися і серед водяної рослинності. Надає перевагу водоймам, рН яких менше 6. Виявлений в 
озерах Пісочному, Пулемецькому, Острів’янському. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка оранжева або коричнева, з ретикуляцією або скульптурою у 

вигляді повздовжніх смуг. На поверхні карапаксу можуть бути коричневі плями чи смуга через весь 
карапакс. Довжина самки 0,8–0,9; самця – 0,60–0,65 мм. Довжина дещо перевищує висоту стулок. 
Моноциклічний. Олігосапроб [4; 5; 7]. 

 
Chydorus latus Sars, 1862 

Поширення. Голарктична область, територія України. 
Місця знаходження. Мешканець заростей ставків, озер, річок. Трапляється в слабосолонуватих 

водах із рН 4,5–7,5. Виявлений в озерах Пісочному, Перемуті та Чорному Великому. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка гладенька, колір – від жовтувато-коричневого до помаранчевого. 

Стулки кулеподібні, їх черевний край посередині має кутоподібний вигин. Довжина самки 0,56–0,66; 
самця – 0,46–0,50 мм. Моноциклічний, цикл завершується пізно восени. Олігосапроб [4; 5; 7]. 
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Chydorus ovalis Kurz, 1874 
Поширення. Голарктична область, Австралія, Південна Америка, Україна. 
Місця знаходження. Мешканець дрібних, частіше торф’яних водойм. Надає перевагу водам із 

кислою реакцією, рН майже 7. Виявлений в озерах Пісочному, Перемуті, Луках. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка жовтувато-помаранчева, зі слабкою комірчастою ретикуля-

цією. Довжина самки 0,56–0,66; самця – 0,46–0,50 мм. Подібний до Chydorus sphaericus, проте за 
формою овальніший та дещо більший за розміром. Моноциклічний; цикл завершується пізно восени. 
Олігосапроб [4; 5; 7]. 

 
Chydorus piger Sars, 1862 

Поширення. Голарктична та Ефіопська області, Україна. 
Місця знаходження. Мешканець мулистого дна. Трапляється у літоралі великих водойм та 

малих ставків. Населяє водойми з рН > 5. Виявлений в озерах Перемуті, Чорному Великому, 
Люцимері, Пулемецькому, Світязі. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка жовто-коричнева, з ретикуляцією у вигляді тонких, косо спря-

мованих хвилястих смуг. Довжина самки 0,44–0,46; самця – приблизно 0,34 мм. Подібний до 
Chydorus sphaericus, проте задня частина карапаксу видовжена та кругліша. Найбільшою висота 
стулок є посередині тіла. Моноциклічний. Цикл завершується восени. Олігосапроб [4; 5; 7]. 

 
Chydorus sphaericus (О. F. Müller, 1785) 

Поширення. Поширений в усьому світі, зокрема й на території України. 
Місця знаходження. Вид евритопний. Може жити і в заростях, і в пелагіалі за умови розвитку 

планктонних водоростей. Надзвичайно толерантний до реакції води. Виявлений в озерах Пісочному, 
Перемуті, Чорному Великому, Люцимері, Кримному, Світязі, Пуле-
мецькому, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка прозора, сірувата до коричне-

вого, з комірчастою ретикуляцією (рис. 35). Довжина самки 0,30−0,50, 
самця – 0,30–0,36 мм. Довжина майже дорівнює ширині. Моноци-
клічний або дициклічний вид. У планктоні озер помірних широт трап-
ляється в травні, цикл завершується в листопаді. При температурі 
нижче 5 °С не розмножується. Один із небагатьох представників 
нижчих ракоподібних, який витримує коливання температур води 
близько 36 °С, β– α-мезосапроб [4; 5; 7]. 

 
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848) 

Поширення. Поширений в усьому світі, зокрема й на території України. 
Місця знаходження. Мешканець придонних шарів та зарос-

тей різних дрібних та великих водойм. Виявлений в озерах Світя-
зі, Кримному, Перемуті, Пулемецькому, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка жовтувата з грубою комір-

частою ретикуляцією (рис. 36). Довжина самки 0,50–0,70; самця – 
0,45–0,50 мм. Моноциклічний. З’являється у водоймах навесні, 
цикл завершується наприкінці осені, α−β-мезосапроб [4; 5; 7]. 

 
Eurycercus glacialis Lilljeborg, 1887 

Поширення. Арктичні широти, територія України. 
Місця знаходження. Мешканець дрібних та великих водойм півночі. Виявлений в оз. Світязі. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Черепашка коричнева або світло-жовта з грубою ретикуляцією. Стулки 

овальні з кілем. Голова не відокремлена від тулуба. Довжина самки 4,0−6,0; самця – приблизно 
2,0 мм [4; 7]. Найпримітивніший вид із усієї родини. 

 
Рис. 35. Chydorus sphaericus [4] 

 
 

Рис. 36. Graptoleberis testudinaria [4] 
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Eurycercus lamellatus (O. F. Müller, 1785а) 
Поширення. Голарктична область, Південна Америка, Україна. 
Місця знаходження. Мешканець заростей озер, водосховищ, заплавних водойм. Рідше трапля-

ється у водоймах із кам’янистим та піщаним дном. Трапляється у слабосолонуватих та кислих озерах, 
лиманах. Виявлений в озерах Пісочному, Пулемецькому, Острів’янському, Світязі, Луках. 

Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології. Черепашка коричнева або жовта зі слабкою ретикуляцією. Довжина самки 

2,0–4,5; самця – 1,0−1,3 мм. Це один із найбільших за розмірами видів родини Chydoridae. Плодю-
чість – до 30 яєць. Моноциклічний. З’являється у водоймі ранньою весною, цикл завершується пізно 
восени; α−β-мезосапроб [4; 5; 7]. 

 
Leydigia acanthocercoides (Fischer, 1854) 

Поширення. Поширений у всьому світі, крім Австралії. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець мулистих ґрунтів різних водойм. Виявлений в оз. Острів’янському. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Черепашка жовто-коричнева, з хвилястими поздовжніми смугами, поміт-

нішими в її задній частині. Довжина самки 0,7−1,5, самця – 0,7−1,0 мм. Стулки є вищими в задній 
частині, мають великоопуклий спинний край і малоопуклий без шипиків задній край карапакса. 
Трапляється впродовж усього року. Самці й ефіпіуми розвиваються в другій половині осені [4]. 

 
Leydigia leydigii Leydig, 1860 

Поширення. Трапляється у всьому світі, окрім Австралії. 
Поширений на території України. 

Місця знаходження. Мешканець мулистого дна різних водойм. 
Трапляється впродовж усього року. Виявлений в оз. Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Черепашка жовто-коричнева або черво-

нувата, з ретикуляцією та скульптурою у вигляді зернистості та 
повздовжніх смуг (рис. 37). Довжина самки 0,7−1,0; самця – 
0,6−0,8 мм; β-мезосапроб [4; 5; 7]. 

 
Monospilus dispar Sars, 1862 

Поширення. Північна півкуля, Південна Африка, Україна. 
Місця знаходження. Мешканець мулисто-піщаних ґрунтів різних водойм. Виявлений в озерах 

Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, Світязі. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка жовтувато-коричнева з грубою комірчастою ретикуляцією та 

паралельними до черевного краю боріздками, на краях яких розміщені щетинки. Довжина самки 
0,36−0,52; самця – 0,30−0,42 мм. Моноциклічний, двостатеве розмноження відбувається восени; 
α−β-мезосапроб [4; 5; 7]. 

Oxyurella tenuicaudis (Sars, 1862) 
Поширення. Європа, Африка, Україна. 
Місця знаходження. Мешканець заростей великих та дрібних водойм. Виявлений в оз. Пісочному. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Черепашка жовто-коричнева. Довжина самки приблизно 0,60; самця – 

0,42−0,44 мм. Моноциклічний. У північних та помірних широтах цикл завершується восени, 
β-α-мезосапроб [4; 5; 7].  

 
Peracantha truncata (O. F. Müller, 1875) 

Поширення. Північна півкуля, Україна. 
Місця знаходження. Мешканець заростей різних водойм. 

Виявлений в озерах Пісочному, Перемуті, Чорному Великому. 
Чисельність. Доволі численний вид у водоймах Шацького 

поозер’я. 
Особливості біології. Черепашка жовтувато-коричнева із 

сильною ретикуляцією і посмугованістю у вигляді вигнутих по-

 
 

Рис. 37. Leydigia leydigii [4] 

 

 
Рис. 38. Peracantha truncata [4] 
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вздовжніх смуг (рис. 38). Довжина самки 0,6–0,65; самця – 0,45–0,5 мм. Моноциклічний, з’являється 
у водоймі навесні, цикл завершується пізно восени; α−β-мезосапроб [4; 5; 7]. 

 
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) 

Поширення. Поширений в усьому світі. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець ставків, озер, водосховищ. Виявлений в озерах Пісочному, 

Перемуті, Чорному Великому, Пулемецькому, Острів’янському. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка помаранчева або жовто-коричнева з ретикуляцією та скульп-

турою у вигляді повздовжніх смуг. Довжина самки 0,60−0,66, самця – приблизно 0,46 мм. Висота 
заднього краю стулок утричі менша від їхньої висоти. Моноциклічний; цикл завешується восени. 
Олігосапроб [4; 5; 7]. 

 
Pleuroxus laevis Sars, 1862 

Поширення. Голарктична область, Африка, о. Цейлон. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешканець ставків, торф’яних боліт, заростей озер та водосховищ із кислою 

та слабокислою активною реакцією води. Літоральний вид. Виявлений в озерах Пісочному, Луках. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка прозора, зі слабкою ретикуляцією і скульптурою у вигляді 

повздовжніх смуг. Довжина самки 0,60–0,65; самця – 0,45–0,50 мм. Верхній край стулок сильно 
випуклий. Найбільша висота спереду від середини тіла. Задньонижній край стулки дещо виступає, 
має зубчик. За зубчиком є ряд дрібних щетинок, які розміщені на внутрішньому боці заднього краю 
стулки. Моноциклічний. Олігосапроб [4; 5; 7]. 

 
Pleuroxus trigonellus (O. F. Müller, 1776) 

Поширення. Голарктична область, зокрема й територія України. 
Місця знаходження. Мешканець калюж, боліт, ставків, узбереж озер та водосховищ. У кислих 

водах не трапляється. Населяє густі зарості рослинності так само добре, як і кам’янисте дно. 
Виявлений в озерах Пісочному, Пулемецькому, Острів’янському. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка коричнева із червоним або зеленим відтінком, із комірчастою 

ретикуляцією. Довжина самки приблизно 0,6; самця – майже 0,5 мм. Верхній край стулки сильно 
випуклий, задній край утричі менший від найбільшої висоти. Моноциклічний. Цикл завершується 
восени; β-мезосапроб [4; 5; 7]. 

 
Pleuroxus uncinalus (Baird, 1850) 

Поширення. Північна півкуля. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець ставків, боліт, узбереж великих водойм. Виявлений в озерах 

Пулемецькому, Острів’янському, Світязі, Луках. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка з помітною ретикуляцією. Верхній край стулок опуклий. 

Довжина самки 0,62; самця – 0,56 мм. Рострум спрямований униз, а його кінчик злегка зігнутий 
уперед. Моноциклічний. Цикл завершується восени; o−β-мезосапроб [4; 5; 7]. 

 
Rhynchotalona falcata (Sars, 1862) 

Поширення. Північна півкуля, зокрема й територія України. 
Місця знаходження. Мешканець мулистих ґрунтів ставків, озер, 

водосховищ, трапляється впродовж усього року. Виявлений в озерах 
Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, Кримному, Світязі, Пуле-
мецькому. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка жовтувато-коричнева, з ретику-

ляцією та скульптурою у вигляді прямих повздовжніх смуг (рис. 39). 
Нижньозадній край стулок має один зубчик. Голова не відокремлена 

 

 
Рис. 39. Rhynchotalona falcata [4] 
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від тулуба. Рострум довгий, гострий, сягає черевного краю стулок. Довжина самки 0,40–0,55; самця – 
0,35–0,40 мм. Самці та епіфіальні самки з’являються восени. Олігосапроб [4; 5; 7]. 

 
Rhynchotalona rostrata (Koch, 1841) 

Поширення. Поширений у всьому світі, крім Австралії. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець придонних шарів води боліт, ставків, узбережжя озер та во-

досховищ. Виявлений в озерах Чорному Великому, Пулемецькому, Острів’янському, Світязі, Луках. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка з ретикуляцією та скульптурою у вигляді повздовжніх хви-

лястих смуг та дрібних горбиків. Нижньозадній кут стулок має два–три зубчики. Рострум гострий, 
спрямований донизу, не досягає черевної сторони стулок. Довжина самки 0,45–0,50; самця – 
0,40−0,45 мм. Моно- або дициклічний вид [4; 5]. 

 
 

Родина Daphniidae Straus, 1820 
Ceriodaphnia laticaudata P. E. Müller, 1867 

Поширення. Європа, Південна Азія, Африка, Північна Америка. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець калюж, ставків, заростей, повільно текучих річок та лиманів. 

Виявлений в оз. Кримному. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Черепашка червонувата або жовто-коричнева з великими комірками. 

Довжина самки 0,8–1,0; самця – приблизно 0,7 мм. Моноциклічний. Самці та епіфіальні самки 
з’являються в жовтні, цикл завершується в листопаді, α−β-мезосапроб [4; 5]. 

 
Ceriodaphnia megalops (Sars, 1862) 

Поширення. Північна півкуля, зокрема й територія України. 
Місця знаходження. Мешканець заростей озер та ставків. Трапляється у водах зі слабокислим 

значенням рН. Виявлений в озерах Пулемецькому, Острів’янському, Світязі, Луках. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка червонувата або зеленкувата з ретикуляцією та тонкими 

смугами в середній частині. Довжина самки 1,0−1,5; самця – 0,8−0,85 мм. Плодючість – до 20 яєць. 
Моноциклічний; α−β-мезосапроб [4; 5]. 

 
Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller, 1785) 

Поширення. Повсюдно, крім Австралії, зокрема й на території України. 
Місця знаходження. Дуже поширений вид, трапляється і на узбережжі, і у відкритій частині 

водосховищ, ставків та повільно плинних річок. Толерантний до кислого середовища. Виявлений в 
озерах Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, Світязі. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка прозора сірого чи жовтого забарвлення із червонуватим або 

сіро-зеленкуватим відтінком і помітною ретикуляцією. Довжина самки 0,6–0,9; самця – 0,5–0,7 мм. 
Моноциклічний. Кількість яєць улітку – до шести–семи, самці та ефіпіуми розвиваються восени, 
олігосапроб [4; 5]. 

 
Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862 

Поширення. Голарктичний вид. Європа, Південна Азія, Північна Африка, Північна Америка. 
Поширений на території України. 

Місця знаходження. Трапляється в ставках, озерах, водосховищах та повільно плинних річках. 
Мешкає у водоймах зі слабкою солоністю водах та з рН понад 6,0. Виявлений в озерах Пісочному, 
Перемуті, Чорному Великому, Люцимері, Світязі, Пулемецькому, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка прозора, майже безбарвна зі слабким жовтим чи зеленим 

відтінком, слаборетикульована. Довжина самки 0,7−0,9; самця – 0,5–0,65 мм. У великих водоймах 
моноциклічний, у планктоні з’являється в травні, цикл завершується восени; α−β-мезосапроб [4; 5]. 
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Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820) 
Поширення. Повсюдно, крім Австралії. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Дуже поширений евритопний вид. Населяє різні водойми, часто соло-

нуваті. Виявлений в озерах Світязі, Пулемецькому, Острів’янському, Луках. 
Чисельність. Численний вид на території Шацького поозер’я. 
Особливості біології. Черепашка злегка прозора з помітною ретикуляцією. Довжина самки 

0,8−1,5; самця – 0,5–0,8 мм. Голова більша, ніж у інших видів із сильно виступаючим латеральним 
кілем. Око велике. Виду притаманна значна мінливість. Моно- або поліциклічний. У великих водой-
мах восени має двостатеве розмноження; β-мезосапроб [4; 5]. 

 
Daphnia cucullata (Sars, 1862) 

Поширення. Європа. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець пелагіалі озер та водосховищ, річок із повільною течією, іноді 

ставків. Трапляється зазвичай у водоймах із високим умістом органічної речовини та при високій 
щільності риби. Уникає кислих та солонуватих вод. Виявлений в озерах Пісочному, Перемуті, 
Чорному Великому, Світязі, Люцимері, Кримному, Пулемецькому, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка прозора, безбарвна. Довжина самки 0,80–3,0; самця – 0,70–1,5 мм, 

варіює розмірами. Найменший вид серед Daphniidae. Моноциклічний. У водоймах помірних широт 
з’являється в планктоні наприкінці травня – на початку червня за температури 13 °С, найбільшої 
чисельності досягає в літній період. Плодючість – до 16 яєць. Самці з’являються наприкінці літа, з 
охолодженням води до 16 °С. Цикл завершується наприкінці жовтня. У деяких водоймах трапляється 
впродовж усього року; β-α-мезосапроб [4; 5]. 

 
Daphnia longiremis Sars, 1862 

Поширення. Голарктичний бореальний вид. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець пелагіалі північних водойм. Трапляється в гіполімніоні озер 

середньої смуги з рН води 6,0−6,5. Виявлений в оз. Пісочному. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Черепашка прозора, безбарвна. Довжина самки 1,20–1,60; самця – 0,97−1,20 мм. 

Евриоксибіонт, стенотермний. Оптимальна температура для розвитку – 8 °С. Циклічність не вивчена [4]. 
 

Daphnia longispina (O. F. Müller, 1785) 
Поширення. Поширений в усьому світі. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешкає в різних водоймах, надає перевагу кислим 

та слаболужним водам. Звичайний компонент деяких солонуватих озер, масова 
форма ставків та вдосховищ. Може бути використаний як індикатор некис-
лотних умов, однак за наявності великої кількості гумусу він може траплятися 
й у кислій воді. Виявлений в озерах Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, 
Кримному, Світязі, Пулемецькому, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка прозора, інколи із жовтуватим, зелену-

вато-сірим чи коричнувато-сірим відтінком (рис. 40). Довжина самки 1,3–4,0; 
самця − 1,1–1,8 мм. Евритермний. Трапляється при помітному забрудненні 
вод. Циклічність варіює. У дрібних водоймах поліциклічний. Вид відзначаєть-
ся значною мінливістю; β-мезосапроб [4; 5]. 

 
Scapholeberis mucronata (O. F. Müller, 1776) 

Поширення. Поширений у всьому світі, крім Австралії. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється на узбережжі озер та водосховищ, канав. Мешканець гіпо-

нейстону. Евриіонний. Виявлений в озерах Пісочному, Перемуті, 
Чорному Великому, Люцимері, Кримному, Світязі, Пулемецькому, 
Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка темного кольору, з грубою ре-

тикуляцією (рис. 41). Довжина самки 0,8–1,2 мм; самця – 0,5–0,7 мм. 
Черевний бік стулок рівний. Плодючість – до 12 яєць. Моноцикліч-
ний. З’являється у водоймах рано навесні, цикл завершується пізно 
восени, β-мезосапроб [4; 5]. 

 
Рис. 40. Daphnia 

longispina [4] 

 
 

Рис. 41. Scapholeberis 
mucronata [4] 
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Simocephalus serrulatus (Koch, 1841) 
Поширення. Поширений в усьому світі. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється рідко. Мешкає на узбережжях великих водойм, ставків, 

калюж, боліт. Розвивається в кислих водах, сфагнових болотах. Виявлений в оз. Світязі. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Черепашка з грубою ретикуляцією. Довжина самки 1,5–2,5; самця – 

0,7−1,0 мм. Типова ознака – наявність зубців на передньому краї голови – варіює. Моноциклічний. 
Самці та ефіпіальні самки розвиваються восени. Олігосапроб [4; 5]. 

 
Simocephalus vetulus (O. F. Müller, 1776) 

Поширення. Повсюдно, крім Австралії. Трапляється на території 
України. 

Місця знаходження. Один із найпоширеніших видів. Населяє 
узбережжя озер, водосховища, ставки та канави. Трапляється також у 
торф’яних та солонуватих водах. Виявлений в озерах Пісочному, 
Світязі, Пулемецькому, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Черепашка прозора, її забарвлення зміню-

ється від темно-зеленого до коричневого, зі слабкою ретикуляцією у 
вигляді продовгуватих комірок (рис. 42). Довжина самки 1,8–3,0; самця − 
1,1–1,5 мм. Евритермний. У дрібних водоймах поліциклічний, у великих – 
моноциклічний. Трапляється у водоймах із ранньої весни до пізньої 
осені. Плодючість – до 35 яєць; α−β-мезосапроб [4; 5]. 

 
 

Родина Ilyocryptidae Smirnov, 1992 
Ilyocryptus agilis Kurz, 1878 

Поширення. Північна та Східна Європа. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Мешканець мулистого дна дрібних водойм та річок з повільною течією. 

Виявлений в озерах Перемуті та Чорному Великому. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Черепашка прозора, жовтувата. Довжина самки 0,8–1,0 мм; самця – 0,6 мм. 

Плодючість – до шести яєць. Трапляється у водоймах впродовж усього року. Самці й епіфіальні 
самки з’являються в другій половині літа [4]. 

 
Ilyocryptus sordidus (Liévin, 1848) 

Поширення. Поширений в усьому світі. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець мулистих ґрунтів озер, заплавних водойм, водосховищ. 

Виявлений в озерах Пулемецькому, Острів’янському. 
Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології. Черепашка червонувата, з грубою ретикуляцією та концентричними лінія-

ми. Довжина самки 0,9–1,0; самця – 0,4−0,65 мм. Плодючість – до чотирьох яєць. Трапляється впро-
довж усього року. Самці та яйця спокою розвиваються в другій половині літа; β-мезосапроб [4; 5]. 

 
 

Родина Leptodoridae Lilljeborg, 1861 
Leptodora kindtii (Focke, 1844) 

Поширення. Північна півкуля. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Мешканець відкритої частини озер, водо-

сховищ, рідше – ставків. Трапляється в кислих та солонуватих водах. 
Виявлений в озерах Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, Люци-
мері, Світязі, Пулемецькому, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло прозоре, безбарвне. Голова чітко 

відмежована від тіла, дуже довга, у передній частині з великим оком. 
Черевний відділ також довгий, наприкінці з великими каудальними 
кігтями. Черепашка відсутня. Довжина самки 2,0−10,0; самця – при-
близно 7,0 мм (рис. 43). Хижак. Моноциклічний. Із яєць спокою 
вилуплюються личинки метанаупліуси; β- α-мезосапроб [4; 5]. 

 
 

Рис. 42. Simocephalus 
vetulus [4] 

 
 

Рис. 43. Leptodora kindtii [4] 
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Родина Macrothricidae Norman & Brady, 1867 
Drepanothrix dentata (Euren, 1861) 

Поширення. Європа, Північна Америка. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець дна узбереж великих водойм. Виявлений в оз. Перемуті. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Черепашка сіра або жовтувата з грубою ретикуляцією. Довжина самки 

0,6–0,8; самця – 0,46–0,52 мм. Трапляється впродовж усього року. Моноциклічний. Самці й епіфіаль-
ні самки розвиваються на початку осені. Олігосапроб [4; 5]. 

 
Lathonura rectirostris (O. F. Müller, 1776) 

Поширення. Європа, Китай, Північна Африка, Північна Америка, територія України. 
Місця знаходження. Мешканець дна калюж, узбе-

реж річок та озер. Трапляється в оз. Пісочному. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Стулки овальні, вищі в 

задній частині. На черевному краї попереду розміщені 
ланцетоподібні щетинки, позаду – дрібні. Рострум ду-
же короткий, тупий. Голова з присоскою, погано відо-
кремлена від тулуба. Довжина самки 1,0−1,16; самця – 
0,5−0,75 мм (рис. 44). На півдні трапляється впродовж 
усього року, в північних широтах узимку не розвива-
ється. Олігосапроб [4; 5]. 

 
Macrothrix laticornis (Jurine, 1820) 

Поширення. Поширений у всьому світі, крім Австралії. Зареєстрований на території України. 
Місця знаходження. Мешканець мулистого дна великих річок та заплавних водойм. Виявлений 

в озерах Пулемецькому та Острів’янському. 
Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології. Черепашка сірувата, з ретикуляцією. Довжина самки 0,6–0,7; самця – 0,4 мм. 

Моноциклічний. Самці та ефіпіальні самки розвиваються в другій половині літа; β-мезосапроб [4; 5]. 
 
 

Родина Polyphemidae Baird, 1845 
Polyphemus pediculus (Linne, 1761) 

Поширення. Європа, Китай, Північна Америка. Виявлений на 
території України. 

Місця знаходження. Трапляється в різних водоймах, пере-
важно в узбережній зоні, іноді в пелагіалі. Виявлений в озерах 
Пісочному, Чорному Великому, Кримному, Світязі. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло прозоре, сірувато-жовтого забарв-

лення. Довжина самки 1,2–1,8; самця – 0,9–0,95 мм (рис. 45). Ха-
рактерна велика голова з напівсферичним комплексним оком. 
Найбільшої чисельності сягає в першій половині літа. На півночі 

моноциклічний, у середніх широтах – дициклічний. Лімнічний хижак. Олігосапроб [4; 5]. 
 
 

Родина Sididae Baird, 1850 
Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848) 

Поширення. Європа, Китай, Японія, Північна Африка, Північна та Південна Америка. Виявле-
ний на території України. 

Місця знаходження. Мешкає у водосховищах, великих та дрібних водоймах, ставках. Звичайна 
масова форма кислих та солонуватих водойм. Населяє поверхневі шари, трапляється і у відкритій 
частині водойм, і в заростях. Виявлений в озерах Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, Люци-
мері, Кримному, Світязі, Пулемецькому, Острів’янському, Луках. 

 
 

Рис. 44. Lathonura rectirostris [4] 

 

 
Рис. 45. Polyphemus pediculus [4] 
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Чисельність. Масова форма на території Шацького по-
озер’я. 

Особливості біології. Черепашка прозора, майже без-
барвна. Довжина самки 0,8–1,2; самця – 0,75–0,8 мм (рис. 46). 
Теплолюбний. Моноциклічний. У планктоні з’являється при 
температурі води 12 °С. Масового розвитку сягає влітку. 
Плодючість – до восьми яєць. Самці та епіфіальні самки 
трапляються при охолодженні води до 17−16 °С, α−β-мезо-
сапроб [4; 5]. 

 
Sida crystallina (О. F. Müller, 1776) 

Поширення. Поширений у всьому світі, крім Закавказзя та Середньої Азії. Трапляється на тери-
торії України. 

Місця знаходження. Мешканець водосховищ та озер, незабруднених ставків. Зазвичай живе серед 
водяної рослинності, надаючи перевагу заростям рдесту та рослинам із плаваючим листям. Іноді 
трапляється в пелагіалі. Частіше реєструється у водоймах із низьким рН, ніж із високим. Виявлений в 
озерах Пісочному, Перемуті, Чорному Великому, Світязі, Пулемецькому, Острів’янському, Луки. 

Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології. Стулки прозорі, деколи жовтуваті. Довжина самки 1,8–4; самця – 1,3–2,2 мм. 

Моноциклічний. З’являється в планктоні в травні. Максимальне число яєць – 75. Самці й ефіпіальні 
самки розвиваються в другій половині осені. Олігосапроб [4; 5]. 

 
 
 

Клас Максилоподи – Maxillopoda Dahl, 1956 
 

Характерні риси класу – редукція кількості сегментів черевця та відсутність на них кінцівок. 
Голова складається з п’яти сегментів, груди – із шести, черевце – із чотирьох. У водоймах Шацького 
поозер’я до класу Максилоподи Maxillopoda підкласу Веслоногі Copepoda належать 33 види із трьох 
рядів. 

 
Підклас Веслоногі ракоподібні – Copepoda Milne-Edwards, 1840 

Ряд Циклопоподібні – Cyclopoida Burmeister, 1834 
Родина Циклопи – Cyclopidae Dana, 1846 

Acanthocyclops americanus (Marsh, 1893) 
Поширення. Неарктика, західна частина Палеарктики. Дуже поширений у водоймах Централь-

ної України, виявлений у Дніпрі, Прип’яті, Південному Бузі, Дунаї та їхніх притоках. 
Місця знаходження. Заселяє узбережжя або товщу води великих відкритих водойм: заплавних 

озер, річок, ставків, трапляється також у пересихаючих водоймах. Найевригалінніший серед усіх 
прісноводних циклопів нашої фауни. Може витримувати солоність води до 18 ‰. Виявлений в озерах 
Перемуті, Чорному Великому, Люцимері. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Середні за розмірами напівпрозорі білуваті циклопи, іноді з блакитним 

відтінком, тіло досить струнке. Загальна довжина самок 980−1610 μ. Трапляються переважно в теплу 
пору року – від початку березня до кінця вересня, а зрілі самки – зазвичай улітку, хоча можуть появ-
лятися і взимку. Дициклічний і поліциклічний (за тепліших умов) вид. Загальна тривалість індивіду-
ального розвитку при температурі 18−22 ºС становить 15−24 дні. Хижак із широким спектром жив-
лення: поїдає кладоцер, веслоногих, личинок комарів, олігохет, коловерток та інших найпростіших. 
Добре пристосований до евтрофних умов водойми [8]. 

 
Acanthocyclops (Megacyclops) gigas (Claus, 1857) 

Поширення. Здебільшого північні райони Палеарктики й Неарктики. В Україні вид знаходили 
на Поліссі, в Лісостепу, Степу, зокрема в Чорноморському заповіднику, у пониззі Дунаю, у гирлі 
Пруту тощо.  

 
 

Рис. 46. Diaphanosoma brachyurum [4] 
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Місця знаходження. Заселяє лише узбережні та придонні частини заплавних озер, боліт, ставків, 
струмків, мешкає також у пересихаючих водоймах, джерелах. Надає перевагу заростям макрофітів, де 
може утворювати велику чисельність. Зафіксований на глибині 200 м та в горах на висоті 4000 м н. р. м. 
Прісноводний циклоп може витримувати солоність до 11 ‰. Межі рН води, у якій траплявся вид, 
становлять 5,2−8,2. Виявлений в озері Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Найбільший циклоп у Шацькому поозер’ї, має жовтувато-коричневий 

колір. Загальна довжина самок 2650−3210 μ. Яйцеві мішки довгі, відносно неправильної форми, 
витягнуті вздовж абдомена, кожний із яких містить близько 100 яєць. Активне яйценосіння про-
стежується від початку танення льоду. Має чітко виявлену сезонність. Холодноводно-стенотермний. 
Моноциклічний. Хижак із широким спектром живлення: малощетинкові черви, планарії, кладоцери, 
веслоногі, раки, коловертки, личинки комарів, іноді личинки риб. Рачок – проміжний хазяїн деяких 
нематод, цестод. У яйцях циклопа паразитують евгленоїдиди. β- α-мезосапроб [5; 8]. 

 
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis (Jurinе, 1820) 

Поширення. Поширений в усьому світі. Один із найпоширеніших циклопів фауни України, 
трапляється у більшості відкритих водойм усіх природно-географічних зон, у т. ч. Полісся, Степу, 
Гірського Криму, Карпат.  

Місця знаходження. Еврибіонт. Трапляється у великих і малих ріках, їх заплавних озерах, боло-
тах високих терас, відмічений у ставках, струмках та пересихаючих водоймах, криницях, джерелах, 
печерах. Населяє лише узбережні та придонні частини водойм, надає перевагу заростям макрофітів 
або нитчастих водоростей. Трапляється в пелагіалі при підвищеній солоності – 6−20 ‰. Пристосований 
до астатичних умов. Зареєстрований на значних глибинах та в горах на висоті 4500 м н. р. м. Мало-
чутливий до низького вмісту кисню у воді, витримує рН середовища в межах 4,6−9,8. Надає перевагу 
хлоридним β-мезогалінним водоймам. Виявлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, Перемуті. 

Чисельність. Масовий вид Шацького поозер’я. 
Особливості біології. Кремезний циклоп зеленувато-сірого кольору з 

масивним цефалотораксом і коротким абдоменом (рис. 47). Загальна довжина 
самок 1470−2700 μ. Евритермний. Поліциклічний. Розвиток в індивідуальній 
та масових культурах при 20 ºС триває, відповідно, 20 і 40 днів, що пояснюють 
різними умовами живлення. Яйцеві мішки великі, видовжено-овальні, 
характерно відходять під значним кутом, із досить мінливою кількістю яєць 
(15−90) незалежно від розмірів і умов живлення самки. Спектр живлення 
широкий: малощетинкові черви, планарії, кладоцери, веслоногі, раки, коло-
вертки, личинки комарів, іноді личинки риб, водорості. Проміжний хазяїн 
деяких нематод, цестод. У яйцях, порожнині тіла личинок та кишківнику 
циклопа паразитують евгленоїдиди. β-α-мезосапроб [5; 8]. 

 
Acanthocyclops capillatus (Sars, 1863) 

Поширення. Північні частини Неарктики та Західної Палеарктики, можливо, 
Східна Палеарктика. В Україні трапляється на Поліссі та пониззі Дністра. 

Місця знаходження. Убіквіст. Населяє лише узбережні та придонні 
частини великих водойм, найчастіше зарості макрофітів. Також трапляється в 
невеликих водоймах (калюжах), інколи – в пересихаючих, на мулистому дні. Прісноводний вид. 
Пристосований до водойм із низьким значенням рН (<7,0). Виявлений в озерах Люцимері, Пуле-
мецькому, Світязі, Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології. Великий жовтуватий циклоп, іноді з коричневим відтінком. Загальна 

довжина самок 1550−2550 μ. Сім’яприймач складається з масивної передньої і трохи відтягнутої вниз 
та вужчої задньої частин, тонкі й видовжені яйцеві мішки розходяться від абдомена в боки; містять 
по 12−20 яєць кожний. Холодноводний стенотерм. Моноциклічний. Для нього властивий особливий 
розвиток у зимовий період. Розмноження обмежене травнем і червнем [8]. 

 
Cyclops furcifer furcifer Claus, 1857 

Поширення. Палеарктика, в Україні – водойми Лісостепу та Полісся, Чорноморського запо-
відника, притоки Нижнього Дунаю. 

 
 

Рис. 47. Acanthocyclops 
(Megacyclops) viridis [8] 
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Місця знаходження. Виявлений переважно в невеликих пересихаючих водоймах – калюжах, 
придорожних канавах, ямах, може траплятися й у більших, проте в таких, які частково пересихають. 
Прісноводний вид, однак здатний витримувати значно підвищену солоність. Зареєстрований у 
водоймах із рН у межах 6,6−8,2. Виявлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, Перемуті. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Циклопи мають кремезну передню частину тіла та струнку задню. Вони 

найчастіше жовтого або помаранчевого кольору, іноді з червонуватим відтінком. Загальна довжина 
самки становить 1600−2100 μ. Вид евритермний зі схильністю до холодних вод. Моноциклічний. 
Пересихання організм переживає на ІV−V копеподитних стадіях у стані спокою. Зазвичай поверхня 
тіла весняних особин укрита товстим шаром епібіонтів рослинного та тваринного походження – 
водоростями й найпростішими. Проміжний хазяїн деяких цестод і нематод; α–β-мезосапроб [5; 8]. 

 
Cyclops insignis Claus, 1857 

Поширення. Північні й помірні зони Палеарктики. В Україні трапляється на Поліссі, у 
Центральному Лісостепу, Степу, у пониззі Дунаю. 

Місця знаходження. Населяє різноманітні водойми – від великих річок і їх заплавних озер до 
евтрофних ставків, дрібних калюж, які пересихають. Живе в узбережній та придонній частинах 
водойм. Надає перевагу бенталі, а в стаціальному аспекті – макрофітам або їх решткам. Стійкий до 
дефіциту кисню, трапляється у водоймах при низьких значеннях рН.  

Чисельність. Трапляється в озерах Чорному Великому, Пісочному, Перемуті. 
Особливості біології. Великий циклоп із відносно струнким цефалотораксом та абдоменом і 

дуже видовженою фуркою світло-коричневого або бурого, іноді зеленкуватого чи сіро-жовтого 
кольору. Довжина самки 2500−2810 μ. Сім’яприймач із дуже розвинутою широкою передньою части-
ною і малою задньою, округлі яйцеві мішки містять до 72 яєць. Холодноводний стенотерм. Моно-
циклічний. Трапляється в зимовий та весняний періоди року при 0−8 ºС. Активно розмножується від 
кінця січня–лютого до початку квітня. Проміжний хазяїн цестод; α−β-мезосапроб [5; 8]. 

 
Cyclops kolensis Lilljeborg, 1901 

Поширення. Частина північної Палеарктики на схід від Північно-
німецької низовини та Скандинавії, західний край Північної Неарктики. 
В Україні виявлений у заплавних водоймах Дніпра.  

Місця знаходження. Пелагіаль великих озероподібних водойм. 
Трапляється в озерах різної трофності. Може витримувати солоність 
води до 7,8 ‰ та розвивається в озерах, насичених йонами кальцію. 
Виявлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, Перемуті. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Кремезні циклопи з напівпрозорим тілом мають 

блакитно-сизе забарвлення (іноді із сірувато-жовтуватим відтінком (рис. 48)). 
Загальна довжина особин, виявлених в Україні – 1500−1740 μ. Холодно-
водний стенотерм. Моноциклічний вид зі статевим циклом навесні або 
восени. Сім’яприймач характерної для роду округлої форми, середні за 
розміром яйцеві мішки містять 15−32 яєць кожний. У теплий період року 
впадає в стан спокою. Головний проміжний хазяїн деяких цестод і нема-
тод [8]. 

 
Cyclops scutifer Sars, 1863 

Поширення. Північна частина Голарктики між 60º і 77º пн. ш. В Україні зареєстрований у 
Шацьких озерах.  

Місця знаходження. Заселяє пелагіаль оліготрофних, зрідка мезотрофних озер низинних і гір-
ських місцевостей. Типово прісноводний вид, поширений при рН води <5,5−7,6 і солоності – 11,8 ‰. 
Виявлений в озерах Пісочному, Світязі. 

Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології. Стрункий напівпрозорий циклоп із блакитним або зеленкуватим відтін-

ком. Цефалоторакс порівняно з абдоменом помітно укорочений. Сім’яприймач овальних обрисів, 
великі сперматофори прикріплюються приблизно під кутом 45º до повздовжньої осі генітального 
сегмента. Яйцеві мішки малі й містять 3−24 яйця кожний. Холодноводний стенотерм. Моноцикліч-

 
 

Рис. 48. Cyclops kolensis [8] 
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ний. У відносно помірному кліматі простежується дициклічність. Здійснює інтенсивні добові вер-
тикальні міграції. Живиться безпанцирними коловертками й найпростішими, частково наупліусами. 
Наупліуси та копеподити рачка живляться здебільшого одноклітинними водоростями. Проміжний 
хазяїн цестод, нематод, на рачку паразитують евгленоїдиди [5; 8]. 

 
Cyclops strenuus strenuus Fischer, 1851 

Поширення. Палеарктика, Неарктика. Звичайний для української фауни вид, який трапляється в 
усіх природно-географічних зонах країни.  

Місця знаходження. Поширений переважно в планктоні малих водойм, які найчастіше переси-
хають. Іноді населяє ставки, озера, виявлений у підземних водах, джерелах, печерах, криницях, водо-
ймах пустель. У великих водоймах трапляється на узбережних частинах, заростях макрофітів. Улітку 
може входити до складу мікрозообентосу. Витримує солоність до 7,0 ‰ та рН – 4,6−8,9, малочутли-
вий до забруднення та низького вмісту кисню. Виявлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, 
Люцимері. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Кремезний циклоп із жовтим, помаранчевим, бурим забарвленням тіла із 

чорними або сірими яйцевими мішками в самок. Загальна довжина самки становить 1600−2100 μ. 
Дициклічний. В активному стані перебуває навесні, восени, узимку, інколи влітку. Розвиток при 
22 ºС триває 20−27 днів. Можна вважати евритермним видом. Це хижак із широким спектром 
харчування, хоча рачки цього підвиду живляться зазвичай представниками фітопланктону. Він слугує 
проміжним хазяїном гельмінтів, на рачку паразитують евгленоїдиди; β-α-мезосапроб [5; 8]. 

 
Cyclops vicinus vicinus Uljanin, 1875 

Поширення. Палеарктика, Західна Неарктика, Південно-Східна Азія. Трапляється в усіх 
природно-географічних зонах України, найчастіше – у її південних районах.  

Місця знаходження. Заселяє зазвичай пелагіаль великих непересихаючих евтрофних водойм: 
рік, озер, великих ставків. Іноді в посушливих районах трапляється в малих водоймах: джерелах, 
криницях, пересихаючих водоймах. Характерний для озероподібних і гірських водойм. Евригалінний, 
здатний витримувати солоність до 15,7 ‰, трапляється у водоймах із рН у межах 5,5−9,1, є невибагли-
вим до умов зовнішнього середовища. Виявлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, Перемуті, 
Люцимері. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Стрункий сірувато-білий циклоп із жовтувато-зеленим забарвленням тіла. 

Загальна довжина самки українських популяцій 1210−2476 μ. Дициклічний та холодноводно-стено-
термний гідробіонт, хоча може бути поліциклічним евритермним. Улітку перебуває в стані спокою, 
однак здатний бути й активним. Розвиток при 20 ºС триває 24 доби. Хижак із широким спектром 
харчування, рачки можуть поїдати детрит і перетравлювати бактерій, які є в ньому. Проміжний хазяїн 
цестод, нематод, на рачку паразитують евгленоїдиди; β-мезосапроб [5; 8]. 

 
Diacyclops bicuspidatus bicuspidatus (Claus, 1857) 

Поширення. Голарктика. Звичайний для української фауни вид, ареал якого охоплює територію 
від Полісся до причорноморських та приазовських степів. Трапляється в Карпатах, Криму, Дніпров-
сько-Бузькому лимані, дельті Дунаю.  

Місця знаходження. Еврибіонт, надає перевагу астатичним водоймам. Населяє зазвичай невели-
кі, частково пересихаючі водойми, також річки та їх заплави, ставки, калюжі, інтерстиціальні во-
дойми, болота, криниці. Локалізується на узбережній та придонній частині водойм переважно серед 
макрофітів або в їх рештках, утворює великі скупчення над мулистим дном. Прісноводний вид. 
Евригалінний, межі коливань солоності, де траплявся вид, становлять 1,4−32 ‰. Виявлений у 
водоймах із діапазоном рН 4,1−8,6. Може жити під льодом за повної відстутності вільного кисню. 
Трапляється в оз. Чорному Великому. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Циклоп має середні розміри, стрункий, безбарвний або з білувато-жовтим 

відтінком, з еліпсоподібним цефалотораксом та довгим абдоменом. Усе тіло або окремі частини 
вкриті маленькими ямками-крапками. Довжина самки 950−1410 μ. Поліциклічний. Евритермний. 
Найбільша активність розмноження простежується в лютому–квітні, яйценосні самки виявлені при 
температурах не вище 10−12 ºС. Статевозрілих особин знаходили від червня до вересня при 23−24 ºС. 
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Яйцеві мішки довгі, містять не менше 17−18 яєць кожний. Циклоп зазвичай рослиноїдний, у лабо-
раторних умовах успішно розвивається на інфузоріях, гетеротрофних джгутиконосцях. Проміжний 
хазяїн цестод, нематод, на рачку паразитують евгленоїди [5; 8]. 

 
Diacyclops bisetosus (Rehberg, 1880) 

Поширення. Голарктика. Трапляється у різних природно-географічних зонах України: Полісся, 
Лісостеп, Степ, Карпати, Крим. 

Місця знаходження. Населяє зазвичай малі пересихаючі водойми, інколи ріки, стави, озера, 
криниці, печери. Евригалінний, витримує солоність до 58 ‰, виявлений за рН води 4,0−9,6. Трапля-
ється в озерах Чорному Великому, Пісочному, Перемуті. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Стрункий, середній за розмірами білувато-сірий циклоп, часто з пома-

ранчевими включеннями. Довжина самок 800−1350 μ. Дуже великі сперматофори прикріплюються 
майже паралельно вздовж генітального сегмента й виходять за його межі, яйцеві мішки великі, 
овальні, містять у середньому 10−20 яєць кожний. Дициклічний із періодами розмноження навесні й 
восени. Може бути також моно- і поліциклічним. Споживає рослинну їжу: діатомові, протококові й 
інші водорості. Проміжний хазяїн нематод. На рачку паразитують евгленоїдиди [5; 8]. 

 
Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838) 

Поширення. Переважно помірні райони Північної та Південної півкуль, дуже рідкісний у 
тропічних зонах. В Україні досить звичайний вид, поширений на Поліссі, у Лісостепу, Степу, 
Карпатах, Криму, річкових басейнах Дністра, Дніпра, Дунаю, Сіверського Дінця. 

Місця знаходження. Трапляється в заростях водяних рослин, зрідка – у мулистих відкладах пе-
реважно верхових і низинних боліт, зокрема таких, які пересихають, також у річках, ставках, заплав-
них озерах, криницях, джерелах. Типово прісноводний вид, може витримувати солоність до 2,5 ‰, 
зафіксований при рН води 5,8−8,6. Населяє багаті на кисень води. Виявлений в озерах Пісочному, 
Луках. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Кремезний, середній за розмірами циклоп темного, бурого або фіоле-

тового забарвлення, інколи з металевим відтінком та кінцівками блакитного кольору. Сплющене в 
дорсо-вентральному напрямі тіло має типову гарпактикоїдну форму. Довжина самок 820−1200 μ. 
Яйцеві мішки із заокругленими кінцями містять 6−15 яєць кожний. Теплолюбний вид. Дициклічний 
із періодами розмноження навесні і влітку. Рослиноїдний, може бути хижаком. Проміжний хазяїн 
цестод. На рачку паразитують евгленоїдиди, α-β-мезосапроб [5; 8]. 

 
Eucyclops denticulatus (Graeber, 1903) 

Поширення. Палеарктика та окремі райони Південно-Східної Азії. В Україні трапляється в 
Дніпрі, Південному Бузі, Дніпровсько-Бузькому лимані, Сіверському Дінці, пониззі Дунаю та інших 
небасейнових водоймах деяких областей. 

Місця знаходження. Трапляється в узбережній і придонній частині великих водойм: заплав 
річок, озер, ставків; також виявлений у болотах. Типово прісноводний вид. Живе у водах, добре 
насичених киснем, при рН 4,6−8,2. Виявлений в оз. Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Циклоп кремезний, середніх розмірів, довжина самок 960−1200 μ. Сім’я-

приймач із дуже розширеною передньою частиною, яйцеві мішки помірних розмірів, у кожному 
21−29 яєць. Евритермний, проте надає перевагу теплим водам. Розмноження починається при 
підвищенні температури до 7 ºС (квітень) і триває впродовж усього літа. Живиться діатомовими й 
нитчастими водоростями. Проміжний хазяїн цестод та нематод, у яйцях та наупліусах паразитує 
евгленоїдида [8]. 

Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901) 
Поширення. Палеарктика, Орієнтальне та частина Ефіопського царства. В Україні зареєстро-

ваний в усіх природно-географічних зонах та великих річкових басейнах, зокрема в різних водоймах 
Дніпра, пониззях Дунаю, Дністра та їхніх притоках і передгір’ях Криму.  

Місця знаходження. Трапляється на узбережжі та придонній частині великих озер, розміщених 
на заплавній чи вищих терасах річок, часто – у ставках, інколи – у малих річках, невеликих стоячих 
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водоймах, криницях, джерелах, інтерстиціалі, у пересихаючих водоймах. Надає перевагу заростям 
макрофітів, трапляється до висоти 4000 н. р. м. і опускається на глибину 90 м. Типово прісноводний 
вид, може населяти підсолені лимани. Виявлений при рН 5,2−9,8; оксифільний вид. Трапляється в 
озерах Чорному Великому, Пісочному. 

Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології. Циклоп стрункий з овальним цефалотораксом і тонким абдоменом. За-

гальна довжина самки 1100−1350 μ. Сім’яприймач має метеликоподібну форму. Евритермний. Полі-
циклічний. Максимальна активність розмноження наступає в середині квітня за 9−11 ºС. Живиться 
діатомовими й нитчастими водоростями, добре розвивається на інфузоріях. Тваринні рештки в його 
кишківнику становлять майже 8 %. Проміжний хазяїн цестод, у нього відомі паразитичні євгле-
ноїдиди. Олігосапроб [5; 8]. 

 
Eucyclops macrurus (Sars, 1863) 

Поширення. Голарктика. В Україні виявлений у різних природно-географічних зонах – від 
Полісся до Степу та в більшості водних басейнів: у Дніпрі з притоками, Південному Бузі, Дніпров-
сько-Бузькому лимані, пониззі Дунаю, Дністрі, у гірських водоймах Криму та у водоймах степової і 
поліської частин України.  

Місця знаходження. Заселяє великі водойми: заплавні озера, спокійні затоки великих річок, 
великі ставки, інколи – неглибокі водойми. Трапляється в узбережній і придонній частині водойм, 
найчастіше – серед заростей макрофітів. Великі скупчення утворює на глибинах і віддалених від 
берега місцях. Типово прісноводний вид, може витримувати підвищену солоність; зареєстрований 
при рН води в межах 5,4−9,2. Виявлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, Перемуті, Світязі. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Циклоп стрункий, загальна довжина самки 1100−1300 μ. Сім’яприймач 

має метеликоподібну форму. Яйцеві мішки з товстою оболонкою, із загостреними кінцями, у кожному з 
них 12−15 яєць. Поліциклічний. Трапляється впродовж року, активніше розвивається влітку, взимку 
самки не мають яйцевих мішків. Діатомові та зелені водорості – основа раціону, добре розвивається 
на інфузоріях. Проміжний хазяїн цестод, нематод, у ньому паразитують євгленоїдиди, α-β-мезоса-
проб [5; 8]. 

 
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) 

Поширення. Поширений в усьому світі, крім Антарктиди. Звичайний циклоп 
української фауни. 

Місця знаходження. Убіквіст. Трапляється в усіх річках та їх заплавах, в 
озерах, болотах, ставах, криницях, джерелах, струмках, пересихаючих водоймах, 
печерах, інтерстиціалі. Населяє узбережну та придонну частину водойм, де трап-
ляється на глибині до 95 м. Надає перевагу заростям макрофітів. Може жити у 
воді з рН у межах 3,5−9,8 та солоністю – не менше 10 ‰. Здатний витримувати 
майже повну відсутність вільного кисню у воді. Виявлений в озерах Чорному 
Великому, Пісочному, Пулемецькому, Перемуті, Острів’янському. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Стрункий циклоп буруватого кольору, інколи із черво-

ним або жовтувато-зеленим відтінком. Загальна довжина самки 800−1340 μ (рис. 49). 
Сім’яприймач складається з двох масивних верхніх лопатей та коротших нижніх. 
Яйцеві мішки з товстою оболонкою, із загостреними кінцями, містять 7−15, інколи – 
до 20 яєць кожний. Поліциклічний. Розвиток при 22 ºС триває 20−27 днів. Живиться 
діатомовими й нитчастими водоростями, джгутиконосцями, інфузоріями, олігохе-
тами, нематодами, гіллястовусими рачками, личинками веслоногих, планаріями, 
детритними та мулистими часточками. Проміжний хазяїн багатьох видів цестод, 
нематод та інших організмів. Має також багато видів паразитичних євгленоїдид, 
β-α-мезосапроб [5; 8]. 

 
Eucyclops speratus (Lilljeborg, 1901) 

Поширення. Поширений в усьому світі. В Україні трапляється в пониззі Дніпра й Дунаю, 
Сіверському Дінці, притоках Дністра.  

Місця знаходження. Це типово прісноводний циклоп. Заселяє різноманітні водойми: русла та 
заплави великих річок, дрібні річки й струмки, іноді трапляється в ставах, криницях, джерелах, 

 
 

Рис. 49. Eucyclops 
serrulatus [8] 
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пересихаючих водоймах, однак надає перевагу постійним. Заселяє узбережну та придонну частину 
водойм, трапляється здебільшого в заростях макрофітів. Витримує рН в межах 3,6−9,0, а солоність – 
до 7,2 ‰, переважає у водоймах, багатих на йони кальцію. Виявлений в оз. Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Циклоп стрункий, загальна довжина самки 1100−1400 μ. Евритерм. Полі-

циклічний. Активний упродовж року. Загалом живиться рослинною їжею, тваринна становить незначну 
частину раціону. У лабораторних умовах успішно розвивається на інфузоріях та гетеротрофних джгу-
тиконосцях. Проміжний хазяїн цестод, у ньому паразитують деякі євгленоїдиди. Олігосапроб [5; 8]. 

 
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) 

Поширення. Поширений в усьому світі, за винятком Антарктиди. В Україні один із найпо-
ширеніших циклопів, відомий майже в усіх річкових басейнах та природно-географічних зонах.  

Місця знаходження. Евритоп. Заселяє різноманітні водойми: озера, ріки, ставки, струмки тощо, 
трапляється також в болотах, криницях, джерелах, печерах, інтерстиціалі. Населяє узбережну та 
придонну частини водойм, виявлений у заростях макрофітів, часто – у скупченнях нитчастих водо-
ростей, хоча іноді фіксується на кам’янистому дні або на чистому піску. Може опускатися до 
глибини 60 м. Типово прісноводний вид. Живе в підкислених і підлужнених водах, виявляє ознаки 
евригалінності. Здатний витримувати майже повну відсутність вільного кисню. Виявлений в озерах 
Чорному Великому, Пісочному. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Циклоп напівпрозорий із широким заокругленим цефалотораксом. 

Загальна довжина самки 1200−2100 μ. Сім’яприймач із масивною передньою частиною та короткою 
задньою. Довгі сперматофори прилягають один до одного вздовж генітального сегмента, яйцеві міш-
ки мають 25−50 яєць у кожному, відходять від абдомена під значним, навіть прямим кутом. Дицик-
лічний і поліциклічний. Розвиток при 22 ºС триває 20−27 днів. Хижак. Живиться дрібними кладо-
церами, личинками копепод, планаріями, олігохетами, коловертками, личинками комарів та тенди-
педид. Проміжний хазяїн багатьох гельмінтів, нематод. У ньому паразитують багато видів євгле-
ноїдид; β-мезосапроб [5; 8]. 

 
Macrocyclops distinctus (Richard, 1887) 

Поширення. Поширений в усьому світі. В Україні зареєстрований на Поліссі, у Київській, Чер-
каській, Полтавській областях.  

Місця знаходження. Заселяє узбережні частини великих водойм, а також калюжі, низинні бо-
лота, заводі струмків, пересихаючі водойми. Межі рН води, де живе вид, становлять 5,5−8,4. 
Трапляється в оз. Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Великий напівпрозорий циклоп. Загальна довжина самки 1800−2200 μ. 

Очевидно, евритермний вид. Має або широкий спектр живлення, або харчується відмерлими дріб-
ними тваринами й детритом. Імовірно, є проміжним хазяїном цестод і нематод, у ньому паразитують 
євгленоїдиди. Олігосапроб [5; 8]. 

 
Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820) 

Поширення. Палеарктика, Неарктика, Центральна і Південна Америка. Є в усіх великих річко-
вих басейнах України: Дніпрі, Сіверському Донці, Південному Бузі, Дністрі, Дунаї та ін. Знайдений 
на Поліссі, у Карпатах, гірській частині Криму. 

Місця знаходження. Заселяє здебільшого узбережні частини річок та озер, трапляється також у 
ставках, струмках, болотах, інколи в калюжах, криницях, джерелах. Прісноводний вид, може існувати 
в солонуватих водах. В озерах виявлений на глибині 50 м. Може жити у воді з рН у межах 3,5−8,1. 
Виявлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, Перемуті. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Циклоп переважно темно-синього або зеленуватого відтінків із вузьким 

цефалотораксом. Загальна довжина самки 1950−2440 μ. Сім’яприймач із масивною мішкоподібною 
задньою частиною, розділеною повздовжньою борозною надвоє. Яйцеві мішки великі, овально 
видовжені, щільно прилягають до абдомена й містять велику кількість яєць, лише інколи до двох 
десятків. Циклоп трапляється поодиноко, дуже рідко – масово. Евритермний, однак віддає перевагу 
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холодним водам. Хижак. Живиться дрібними кладоцерами, копеподами й діаптомусами, планаріями, 
олігохетами, коловертками, личинками комарів. Одноклітинні водорості організмом не засвоюються. 
Проміжний хазяїн багатьох гельмінтів, нематод, у його яйцях і наупліусах паразитують євгленоїдиди, 
β-α-мезосапроб [5; 8]. 

 
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) 

Поширення. Космополіт. Не зареєстрований лише в Антарктиді. Один із найзвичайніших 
циклопів фауни, виявлений у різних природно-географічних зонах України. Не зафіксований на 
Кримському півострові. 

Місця знаходження. Заселяє ріки, ставки, заплавні озера, болота, іноді струмки, пересихаючі 
водойми або калюжі, може випадково трапитися в печерах, криницях, джерелах. Живе в пелагіалі й 
на узбережжях водойм, надає перевагу заростям водяних макрофітів. Прісноводний циклоп, може 
витримувати підвищену солоність. Трапляється при значеннях рН у межах – 5,5−9,8. Типовий для ев-
трофних водойм. Виявлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, Перемуті, Люцимері, Світязі. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Стрункий або трохи кремезний безбарвний або жовтуватий циклоп із 

овальним цефалотораксом. Загальна довжина самок 880−1240 μ. Сім’яприймач із дуже розвинутою 
мішкоподібною задньою частиною, яйцеві мішки найчастіше овальної форми, іноді досить видовжені, 
містять 16−30 яєць кожний. Поліциклічний. Масово розмножується в травні. Тепловодний стенотерм. 
Витримує підвищені температури до 38 ºС. При 20 ºС тривалість розвитку становить 14−26 днів. 
Основна пожива – синьо-зелені водорості, інфузорії. Хижак; у раціон входять інші ракоподібні, коло-
вертки, бактерії, також споживає детрит. Проміжний хазяїн деяких нематод, цестод, гнатостом. У 
яйцях, порожнині тіла личинок, кишківнику циклопа паразитують евгленоїдиди. Олігосапроб [5; 8]. 

 
Metacyclops gracilis (Lilljeborg, 1853) 

Поширення. Трапляється в помірних і південних широтах. В Україні рачок виявлений у різних 
природно-географічних зонах: північних поліських районах, східній частині Лісостепу, пониззях 
Дунаю і Дніпра, у Дніпровсько-Бузькому лимані, у степовій та гірській частинах Криму.  

Місця знаходження. Надає перевагу водоймам із багатою водяною рослинністю, населяє заплав-
ні озера, ставки – великі й малі, також астатичні водойми. Не належить до типово пелагічних видів і 
не прив’язаний до дна, а локалізується в товщі води серед заростей макрофітів. Може витримувати 
підвищену солоність, трапляється при значеннях рН 6,0−7,5. Виявлений в озерах Пулемецькому, 
Острів’янському, Світязі, Луках. 

Чисельність. Доволі численний вид. 
Особливості біології. Дуже стрункий циклоп із видовженим тонким тілом бурувато-рожевого 

кольору. Загальна довжина самок 680−800 μ. Сім’яприймач молотоподібний із дуже розвинутою 
поздовжньо-овальною нижньою частиною та двома короткими латеральними лопатями верхньої 
частини. Невеликі округлі яйцеві мішки містять п’ять−вісім яєць кожний. Моноциклічний або 
дициклічний. Тепловодний стенотерм. Для циклопа властива раптова поява або зникнення впродовж 
одного вегетаційного періоду. Проміжний хазяїн деяких цестод; β-α-мезосапроб [5; 8]. 

 
Microcyclops varicans (Sars, 1863) 

Поширення. Космополіт. Населяє теплі й помірні зони. В Україні рачок трапляється в різних 
регіонах − від Полісся до південної зони, від дельти Дунаю до східних районів та Степового Криму.  

Місця знаходження. Надає перевагу заплавним озерам великих чи малих річок, ставкам із 
заростями макрофітів, інколи трапляється в болотах та калюжах, астатичних водоймах. Населяє узбе-
режні та придонні частини водойм, найчастіше із заростями макрофітів, переважно м’яких, густих, із 
щільними скупченнями листків і стебел. Мешканець зелених сфагнових мохів. Може витримувати 
підвищену солоність, найчастіше живе при 5,6 ‰, трапляється при значеннях рН у межах 7,2−8,6. 
Здатний тривалий термін жити в анаеробних умовах. Виявлений в озерах Пулемецькому, Світязі, 
Острів’янському, Луках. 

Чисельність. Рачок рідкісний і трапляється поодиноко. 
Особливості біології. Жовтувато-сірий циклоп із трохи кремезними обрисами. Загальна дов-

жина самок 700−940 μ. Сім’яприймач мінливої форми, складається з масивної верхньої частини і 
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значно вужчої та короткої нижньої. Яйцеві мішки великі, видовжені, помітно розходяться, містять 
значну кількість яєць. Очевидно, дициклічний. Тепловодний стенотерм. Рослиноїдний циклоп спожи-
ває зелені й діатомові водорості. Може бути поліфагом. Крім водоростей, споживає найпростіших, 
дрібних коловерток, детрит. Проміжний хазяїн деяких цестод і нематод. У ньому паразитують 
євгленоїдиди. Олігосапроб [5; 8]. 

 
Thermocyclops crassus (Fischer, 1853) 

Поширення. Поширений майже в усьому світі. Звичайний рачок для фауни України. Виявлений 
на Поліссі, у Лісостепу та Степу, в Карпатах і Криму, у Дніпровсько-Бузькому лимані. Частіше 
трапляється в басейні Дністра.  

Місця знаходження. Населяє великі й малі ріки, заплавні озера, ставки, болота другої тераси 
річок. Трапляється в повільних струмках, підземних водах, пересихаючих водоймах. Представник 
узбережного планктону, заселяє зарості узбережних макрофітів. Рідко трапляється в потамопланктоні 
чи пелагічній частині озер. Прісноводний вид, хоч зареєстрований при солоності 7,2 ‰. Витривалий 
щодо вмісту солей, може жити у воді з рН 5,5−9,2. Вивлений в озерах Чорному Великому, Пісочному, 
Пулемецькому, Перемуті, Люцимері, Світязі. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Кремезний циклоп малих розмірів із потовщеним цефалотораксом і абдо-

меном, напівпрозорий, іноді з жовтуватим відтінком. Загальна довжина самок 780−920 μ. Сім’я-
приймач молотоподібної форми, яйцеві мішки містять по 6−19 яєць залежно від біотопу, де живе 
рачок. Тепловодно-стенотермний. Поліциклічний. Трапляється з другої половини весни до вересня–
жовтня. Хижак, хоча не уникає рослинної їжі, є проміжним хазяїном деяких нематод та цестод. У 
яйцях, наупліусах циклопа паразитують деякі евгленоїдиди; β-мезосапроб [5; 8]. 

 
Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) 

Поширення. Палеарктика, Південно-Східна Азія. Один зі звичайних видів зоопланктону водо-
сховищ України. Представник потамопланктону Дніпра, Прип’яті, Десни, інших річок. 

Місця знаходження. Населяє переважно великі річки, заплавні водойми, озера, найчастіше 
евтрофні, значно рідше трапляється в планктоні ставків та боліт. Пелагобіонт. Типово прісноводний 
вид, хоча може витримувати підвищення солоності до 4,0 ‰. Пристосований до середніх значень рН 
у водоймі в межах 5,5−8,0. Вимогливий до кисневого режиму. Виявлений в оз. Світязі. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Напівпрозорий циклоп, іноді з жовтуватим відтінком, із дуже струнким 

тілом: має видовжений еліпсоподібний цефалоторакс і довгий тонкий абдомен. Загальна довжина 
самок 690−875 μ. Сім’яприймач молотоподібної форми, з розвинутою мішкоподібною нижньою 
частиною. Невеликі блакитного відтінку з овальними обрисами яйцеві мішки містять 4−8, інколи 
14−15 яєць кожний. Поліциклічний, може бути моно- і дициклічний. При 22 ºС розвиток триває 
20−27 днів. Харчується планктонними одноклітинними водоростями, сапролегнією, інфузоріями. 
Проміжний хазяїн деяких нематод, трематод, цестод. У яйцях, наупліусах, копеподитах циклопа 
паразитують деякі евгленоїдиди. Олігосапроб [5; 8]. 

 
 
 

Ряд Каляноїди – Calanoida Sars, 1903 
Родина Діаптомові – Diaptomidae Baird, 1850 

Eudiaptomus coeruleus (Fischer, 1888) 
Поширення. Палеарктика. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Звичайна форма дрібних водойм ставкового типу. Заселяє ріки, ставки, 

заплавні водойми, пересихаючі калюжі. Виявлений в озерах Світязі, Пулемецькому. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Циклоп яскраво-червоного або голубого, інколи бурого кольору. Еври-

терм. Загальна довжина самки 1,50−2,00; самця – 1,30−1,80 мм [2; 3; 5]. 
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Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 1888) 
Поширення. Палеарктика. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Дуже поширений в озерах, рідше трапляється в ставках і калюжах. Пела-

гічно-літоральний вид. Зареєстрований у високогірних водоймах. Надає перевагу водоймам із висо-
кою мінералізацією та високим умістом хлору, хоча має значне поширення і в м’яких водах. Вияв-
лений в озерах Пісочному, Перемуті, Світязі, Люцимері, Великому Чорному, Пулемецькому. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Загальна довжина самок 1,04−1,5; самців – 1,02−1,25 мм. Поліциклічний. 

Здатний розвиватися при дуже низьких температурах води. Узимку популяція сформована лише дорослими 
рачками. Максимуми чисельності припадають на червень та грудень–січень, β-α-мезосапроб [2; 3; 5]. 

 
Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) 

Поширення. Палеарктика. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє різноманітні водойми. Це звичайна форма великих водойм. Витри-

мує коливання рН води в межах 6,2−10,0. Виявлений в озерах Луках, Пулемецькому, Острів’янському. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Загальна довжина самок 1,1−1,7; самців – 0,98−1,46 мм. Розмір тіла дорос-

лих самок залежить від глибини водойми: чим менша глибина, тим більший розмір особин. Зазвичай 
дициклічний, із зимовими й літніми піками чисельності, хоча може мати три піки чисельності. 
Олігосапроб [2; 3; 5]. 

 
 

Родина Temoridae 
Heterocope appendiculata Sars, 1863 

Поширення. Північна та середня смуги Євразії. Відсутній на арктичних островах. Трапляється 
на території України. 

Місця знаходження. Представник пелагічної фауни озер, у північних районах надає перевагу 
узбережним заростям макрофітів. Заселяє поверхневі шари води. Виявлений в озерах Світязі, 
Пісочному. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Безбарвні, майже прозорі рачки. Загальна довжина самки 2,0−2,2; самця – 

1,8−2,0 мм. Теплолюбний. Моноциклічний. Слугує одним із основних харчових компонентів планк-
тоноїдних та мальків бентосних риб озер і водосховищ. Олігосапроб [2; 3; 5]. 

 
 
 

Ряд Гарпактікоїди – Harpacticoida Sars, 1903 
Pодина Camthocamptidae Sars, 1903 

Attheyella northumbrica (Brady, 1880)  
Поширення. Голарктика. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Населяє різноманітні водойми – болота, ставки, озера. Надає перевагу 

великим водоймам. Виявлений в оз. Пісочному. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Загальна довжина самок 0,8; самців – 0,6 мм. Моноциклічний. Теплолюб-

ний [1; 2]. 
 

Attheyella wulmeri (Kerhervé, 1914) 
Поширення. Європа. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Населяє переважно дрібні водойми. Виявлений в оз. Чорному Великому. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Загальна довжина самок 0,8; самців – 0,6 мм. Холодолюбний стенотерм. 

Моноциклічний. Літо проводить на стадії спокою у вигляді цист [1; 2]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaptomidae
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Canthocamptus staphylinus (Jurine, 1820) 
Поширення. Палеарктика. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Населяє різноманітні водойми – від калюж до 

глибоких озер. Винятково узбережна та придонна форма озер. Виявлений в 
оз. Чорному Великому. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Загальна довжина самок 0,6−0,9; самців – 0,6−0,8 мм 

(рис. 50). Холодолюбний стенотерм. Моноциклічний. Активний у холодну 
пору року, літо проводить у стадії спокою у вигляді цист. Олігосапроб [1; 5]. 

 
 
 

Клас Вищі раки – Malacostraca (Latreille, 1802) 
 

Вищі раки Malacostraca − найбільша група ракоподібних, яка включає десятиногих раків (краби, 
раки, креветки), ротоногих раків та криль. Клас нараховує дві третини всіх видів ракоподібних та 
включає найбільші за розмірами тіла види. Характерними рисами будови є постійна кількість 
сегментів – вісім грудних, шість–сім черевних. Органи виділення – антенальні залози. Тварини зде-
більшого роздільностатеві. На території Шацького поозер’я зареєстровано лише один вид – Річковий 
рак Potamobius actacus. 

 
 

Ряд Десятиногі раки – Decapoda 
Річковий рак – Potamobius actacus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. Трапляється на території України. 
Місця перебування: Звичайний вид водосховищ, великих озер, малих і середніх річок. Заселяє 

всі річки Західного Полісся. 
Чисельність. Відносно невисока. 
Особливості біології. Цінний промисловий вид. Завдовжки 15–20 см. Раки дуже чутливі до 

забруднення водойм, що спричиняє їх масову загибель. Линяють двічі на рік. Тіло вкрите хітиновим 
панциром, просякнутим карбонатом кальцію. Забарвлення зеленувато-буре. Пересувається рак дном 
водойми головою вперед за допомогою п’яти пар грудних або ходильних ніг. У разі виникнення 
небезпеки здійснює швидкі рухи хвостом і пливе назад. Річковий рак – всеїдна тварина (поліфаг). Із 
рослин найбільшу роль у харчуванні мають вищі водяні та навколоводяні рослини, багаті на вапно: 
кушир, елодея, очерет і осоки. Раки також споживають дрібних равликів, водяних червів, личинок 
різноманітних комах, особливо волохокрильців, пуголовків. Раки − роздільностатеві тварини. Статево 
зрілими стають приблизно в три роки, мають виражений статевий диморфізм. Запліднення вну-
трішнє. Наприкінці зими самка відкладає ікру й прикріплює її до черевних ніжок. Розвиток прямий. 
Молодь деякий час перебуває на черевних кінцівках матері – від 10 до 12 діб. Тривалість життя – до 
20 років [9]. 
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Рис. 50. Canthocamptus 
staphylinus [1] 
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Клас Павукоподібні – Arachnida Cuvier, 1812 
Ряд Sarcoptiformes (Reuter, 1909) 

Підряд Oribatida (Duges, 1833) 
Група Macropylina (Grandjean, 1969) 

 
Павукоподібні, або Арахніди (Arachnida) – це клас, який об’єднує павуків, скорпіонів і кліщів. 

Їхнє тіло поділяється на головогруди та черевце. Сучасні Павукоподібні представлені наземними 
формами. Адаптаціями до наземного способу існування є поява «легень» і трахей – органів дихання 
атмосферним киснем; воскові виділення кутикули, які перешкоджають випаровуванню води; 
зменшення розмірів тіла для обмеження кількості линьок; внутрішнє запліднення. 

Вільноживучі ґрунтові панцирні кліщі, тобто підряд орібатиди (Oribatida), належать до ряду 
Sarcoptiformes Reuter, 1909; надряду акаріморфні кліщі (Acariformes) кліщоподібних тварин (Acaro-
morpha, або Acari) [18]. Цей підряд належать до мікроартропод – збірної екологічної групи дрібних за 
розмірами ґрунтових тварин. Невеликі за своїми розмірами, найчастіше до 1 мм, панцирні кліщі-
орібатиди живуть зазвичай у верхньому шарі ґрунту і підстилці будь-яких біоценозів. Часто ці тва-
рини домінують, особливо в лісових ценозах, серед інших ґрунтових мікроартропод і за чисельністю, 
де вона може сягати десятків, навіть сотень тисяч особин на м2, і за видовим різноманіттям [8]. 
На сьогодні у світі нараховується понад 7000 видів, які об’єднані в 177 родин сучасної фауни. Окремі 
орібатиди відомі ще з юрського періоду, про що свідчать примітивні риси будови тіла цієї групи 
кліщів [1]. Основна частина видів орібатид − сапрофаги, тому вони відіграють помітну роль при 
розкладі органічних решток у біогеоценозах суші. 

Вони відзначаються міцним хітиновим покровом, перебувають у стабільному середовищі, 
здебільшого в ґрунтах, і зазвичай залишаються «останніми реліктами» кінцевого природного насе-
лення при антропогенних змінах. Мають особливу цінність як модельна група для вирішення низки 
біогеографічних та екологічних завдань [1; 11; 17].  

Основним матеріалом для вивчення цієї групи слугували збори панцирних кліщів, здійснені в 
1975–2004 рр. Загалом було зібрано понад 200 проб, здебільшого кількісних та частково якісних, що 
дало можливість виявити панцирних кліщів в основних типах екосистем Шацького поозер’я. Це 
лісові (сосняки, грабняки, чорновільшняки, вербняки), лучні та деякі болотні біотопи. 

Першу наукову працю щодо орибатид Західного Полісся опублікувала 
В. Дірдовська [15]. Основні дослідження на території цього регіону розгорну-
лися із середини 1970-х рр. [2–7; 10; 12; 13; 16]. Загалом на Західному Поліссі 
зафіксовано 218 видів панцирних кліщів [5]. 

Пропонується інформація тільки щодо нижчих орибатид Macropylina, які 
відрізняються від вищих панцирних кліщів Brachypylina Hull, 1918 зазвичай 
тим, що вентральний щит не відокремлений від нотогострального дор-
сального, а також коліна довші за гомілки [9; 14]. Для них характерне статеве 
розмноження та здатність до партеногенезу. Macropylina – сапрофаги, які 
можуть вживати рослинні і, меншою мірою, тваринні тканини, що гниють. 
Більшість цих орибатид належить до пантофагів.  

За результатами досліджень, локальна фауна нижчих панцирних кліщів 
Шацького поозер’я нараховує 32 види, що належать до 18 родів та 10 родин. 
Загальний вигляд нижчих панцирних кліщів (Macropylina) подано на рис. 51. 

 
 
 
Родина Eniochthoniidae (Grandjean, 1947) 

Eniochthonius (Hypochthoniella) minutissimus (Berlese, 1904) = 
= H. pallidullus (Berlese, 1896); E. grandjeani (Hammen, 1952) 

Поширення. Космополіт. Значно поширений на всій території України.  
Місця знаходження. Здебільшого у верхньому шарі ґрунту та підстилці будь-яких біоценозів. У 

Шацькому поозер’ї виявлений у широколистяних лісах (рис. 52). 
Чисельність. Виявлено окремі екземпляри. 

♂ 

♀ 
Рис. 51. Загальний 

вигляд нижчих 
панцирних кліщів 

Phthiracarus spadix 
(Niedbala, 1983) 
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Особливості біології. Розміри: довжина – 0,38, 
ширина – 0,2 мм. У тілі самок розвиваються один–
два яйця і до чотирьох німф, нотагастр розділений 
на дві частини. Еврибіонт, частіше трапляється в 
лісових ценозах [2−7].  

 
 
Родина Hypochthoniidae (Berlese, 1910) 

Hypochthonius luteus (Oudemans, 1917) = 
= H. luteus rectosetosus (Krsvolutsky, 1965) 

Поширення. Космополіт. Поширений вид на 
території України.  

Місця знаходження. Верхній шар ґрунту і під-
стилка. Трапляється на різних лучно-лісових ділян-
ках Шацького поозер’я (рис. 52). 

Чисельність. Невелика. 
Особливості біології. Забарвлення кліща світ-

ле, жовтувате, спинний щит поділений на дві части-
ни. Довжина – 0,53, ширина – 0,28 мм. У тілі самок 
розвиваються 1–2 яйця. Еврибіонт, частіше трапля-
ється в лісових ценозах [2−7]. 

 
Hypochthonius rufulus (C. L. Koch, 1835) = 

= H. rufulus brevisetosus (Krivolutsky, 1965); 
H. pallidulus (Koch, 1835) 

Поширення. Космополіт. Трапляється на всій 
території України.  

Місця знаходження. Ґрунт і підстилка всіх 
лісових, лучних і деяких болотних екосистем Шаць-
кого поозер’я та його околиць (рис. 52). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Забарвлення тіла світло-жовте, спинний щит поділений на дві частини. 

Розміри тіла становлять 0,68–0,4 мм. У тілі самок розвивається здебільшого одне яйце, зрідка два. 
Еврибіонт, найчастіше трапляється в лісових ценозах [2−7]. 

 
 

Родина Brachychthoniidae (Balogh, 1943) 
Brachychthoniusus berlesei (Willmann, 1928) = Brachychochthonius jugatus (Jacot, 1938) 

Поширення. Голарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у чорновільхових лісах (рис. 52). 
Чисельність. Трапляються окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення кліща світло-жовте, нотагастр поділений на три частини. 

Розміри тіла дрібні, довжина приблизно 0,24 мм, ширина – 1,2 мм. У тілі самок міститься переважно 
одне яйце, іноді два і до двох німф. Лісовий вид [2−7]. 

 
Liochthonius brevis (Michael, 1888) = L. perpusillus (Berlese, 1910) 

Поширення. Голарктика. Значно поширений на території Україні. 
Місця знаходження. Трапляється на різних лучно-лісових ділянках Шацького поозер’я (рис. 52). 
Чисельність. Невелика. 
Особливості біології. Забарвлення тіла світло-жовте, нотагастр поділений на три частини. Роз-

міри дрібні, довжина приблизно 0,24, ширина – 1,2 мм. У тілі самок розвиваються одне–два яйця, 
іноді до двох німф. Еврибіонт [2−7]. 

 
Liochthonius horridus (Sellnick, 1928) 

Поширення. Палеактика. В Україні має незначне поширення, ареал розірваний. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений лише в заростях верби (рис. 52). 
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Чисельність. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення світло-жовте, спинний щит розділений на три частини. 

Розміри дрібні, приблизно 0,3 мм. У тілі самок розвивається переважно одне яйце, іноді – два і до 
двох німф. Здебільшого лісовий вид [2−7]. 

 
Liochthonius hystricinus (Forsslund, 1942) = L. ocellatus (Hammer, 1952) 

Поширення. Голарктика. В Україні має незначне, локальне поширення.  
Місця знаходження. Заболочені широколистяні лісові ділянки Шацького поозер’я (рис. 52). 
Чисельність. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення особини світло-жовте, нотагастр поділений на три частини. 

Розміри дрібні, близько 0,3 мм. У тілі самок – переважно одне яйце і до двох німф. Віддає перевагу 
вологим лісам [2−7]. 

 
Sellnickochthonius (= Brachychthonius; Brachychochthonius) suecicus (Forsslund, 1942) 

(= B. jugatus var. suecicus (Forsslund, 1942); B. jugatus (Niedbala, 1972)) 
Поширення. Семікосмополіт. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Зафіксований у березо-вільхових грабняках (рис. 52). 
Чисельність. Незначна, трапляються окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення тіла світло-жовте, спинний щит розділений на три частини. 

Розміри дрібні, довжина приблизно 0,24 мм, ширина – 1,2 мм. У тілі самок містяться одне–два яйця, 
іноді до двох німф. Лісовий вид [2−7]. 

 
Sellnickochthonius (=Brachychthonius; Brachychochthonius) zalawaiensis (Sellnick, 1928) 

Поширення. Голарктика. В Україні цей вид поширений у північному та західному регіонах [10]. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється тільки в соснових лісах (рис. 52). 
Чисельність. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення кліщів світле, жовте, нотагастр поділений на три частини. 

Розміри дрібні, довжина приблизно 0,24 мм, ширина – 1,2 мм. У тілі самок розвивається здебільшого 
одне яйце, іноді – два і до двох німф. Лісовий мезофіл [2−7]. 

 
 

Родина Phthiracaridae (Perty, 1841) 
Atropacarus (Steganacarus) striculus (C. L. Koch, 1835) 

Поширення. Семікосмополіт. Дуже поширений на території Україні вид. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в лучних та лісових екосистемах (рис. 53). 
Чисельність. Численний вид Поозер’я. 
Особливості біології. Забарвлення переважно коричневе, тіло кулясте, нотагастр не розділений 

на частини. Розміри особин 0,8 мм. У тілі самок міститься три–дев’ять яєць. Еврибіонт [2−7]. 
 

Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) pavidus pavidus (Berlese, 1913) 
(=Hoplophthiracarus cretensis (Mahunka, 1979)) 

Поширення. Південна Палеарктика. Поширений на всій території України (рис. 53). 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зареєстрований у хвойних та широколистяних лісах.  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Забарвлення покривів здебільшого коричневе, тіло кулясте, нотагастр не 

розділений на частини. Розміри − 0,8 мм. У тілі самок розвиваються від трьох до дев’яти яєць. 
Лісовий мезофіл [2−7]. 

 
Phthiracarus laevigatus (Koch, 1841) (= Phthiracarus contractilis (Perty, 1841); Hoplophora nitens 

(Nicolet, 1855); = Phthiracarus roubali (Berlese, 1923)) 
Поширення. Голарктика. На території України відносно рідкісний вид. 
Місця знаходження. Лісові екосистеми Шацького поозер’я (рис. 53). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Забарвлення зазвичай коричневе, тіло кулясте, нотагастр не розділений на 

частини. Розміри − 0,8 мм. У тілі самок міститься три–дев’ять яєць. Еврибіонт [2−7]. 
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Phthiracarus longulus (C. L. Koch, 1841) 
Поширення. Голарктика. В Україні рідкісний 

вид. 
Місця знаходження. Лісові екосистеми Шаць-

кого поозер’я (рис. 53). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Забарвлення покривів пе-

реважно коричневе, тіло округле, нотагастр не роз-
ділений на частини. Розміри − 0,8 мм. У тілі самок 
розвиваються три–дев’ять яєць. Еврибіонт [2−7]. 

 
Phthiracarus (Archiphthiracarus) piger (Scopoli, 1763) 

(=Hoplophora lucida (Koch, 1841)) 
Поширення. Голарктика. Поширений на всій 

території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї 

трапляється в широколистяних лісах (рис. 53). 
Чисельність. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення кулястого 

тіла здебільшого коричневе, нотагастр суцільний. 
Розміри − 0,8 мм. У тілі самок – три–дев’ять яєць. 
Здебільшого лісовий вид [2−7]. 

 
Phthiracarus spadix (Niedbala, 1983) 

Поширення. Поширений вид Центральної 
Європи. В Україні трапляється в західних регіонах 
України, особливо у високогір’ї Карпат [5]. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї за-
реєстрований у вербових заростях, а також у вільш-
няках та сосняках (рис. 53). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Забарвлення тіла здебільшого коричневе, воно кулясте, нотагастр суціль-

ний. Розміри − 0,8 мм. У тілі самок міститься три–дев’ять яєць. Лісовий мезофіл [2−7]. 
 

Steganacarus (Tropacarus, Hoplophora, Hoploderma) carinatus (C. L. Koch, 1841) 
Поширення. Палеарктика, здебільшого Центральна Європа [10]. Значно поширений в Україні.  
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється повсюдно (рис. 53). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Забарвлення округлого тіла зазвичай коричневе, нотагастр не розділений 

на частини. Розміри − 0,8 мм. У тілі самок – три–дев’ять яєць. Еврибіонт [2−7]. 
 

Steganacarus pulcherrimus (Berlese, 1887) 
Поширення. Південна Палеарктика. Значно поширений в Україні. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в лучних та лісових ценозах (рис. 43). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло кулясте, його розміри – 0,8 мм, забарвлення зазвичай коричневе, но-

тагастр суцільний. У тілі самок розвивається від трьох до дев’яти яєць. Здебільшого лісовий вид [2−7]. 
 
 

Родина Euphthiracaridae (Jacot, 1930) 
Acrotritia duplicata (Grandjean, 1953) 

Поширення. Палеарктика, В’єтнам [17]. Згідно з Г. Д. Сергієнко [10], в Україні вид поширений 
лише в західних і найпівнічніших районах Українського Полісся. 

Місця знаходження. Лісові екосистеми Шацького поозер’я (рис. 54). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Лісовий мезофіл [2−7]. 
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Euphthiracarus (Phthiracarus) cribrarius 
(Berlese, 1904) 

Поширення. Голарктика. Значно поширений в 
Україні, особливо в Карпатах [13]. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї за-
реєстрований у соснових лісах та заболочених ділян-
ках вербових заростей (рис. 54). 

Чисельність. Трапляються окремі екземпляри. 
Особливості біології. Еврибіонт [2−7]. 
 
 

Родина Nothridae (Berlese, 1896) 
Nothrus anauniensis (Canestrini & Fanzago, 1876) 

Поширення. Космополіт. В Україні виявлений у 
північних, північно-західних областях та Карпа-
тах [10]. 

Місця знаходження. Часто трапляється в лісо-
вих екосистемах Шацького поозер’я (рис. 54).  

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Забарвлення тіла жовте й 

жовтувате. Розміри сягають 0,8–0,4 мм. У тілі самок 
розвиваються одне–чотири яйця. Еврибіонт [2−7]. 

 
Nothrus borussicus (Sellnick, 1928) 

Поширення. Голарктика. Поширений вид в 
Україні. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в лісо-лучних біотопах (рис. 54). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло має жовте або жовтувате забарвлення, його розміри становлять 

0,9−0,48 мм. У тілі самок міститься одне–сім яєць. Еврибіонт [2−7]. 
 

Nothrus palustris (C. L. Koch, 1839) = pallens (C. L. Koch, 1844) 
Поширення. Голарктика. Значно поширений, але нечисленний вид в Україні. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється часто (рис. 54).  
Чисельність. Численний вид. У кожному біотопі чисельність змінюється. 
Особливості біології. Забарвлення тіла жовте й жовтувате, його довжина – 1,0 мм, а ширина – 

0,62 мм. У тілі самок розвиваються від двох до дев’яти яєць. Еврибіонт [2−7]. 
 

Nothrus silvestris (Nicolet, 1855) 
Поширення. Голарктика. Значно поширений на території України.  
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї відносно добре поширений (рис. 54).  
Чисельність. Чисельність мінлива. 
Особливості біології. Забарвлення особин жовте або жовтувате. Розміри становлять 0,82–0,41 мм. У 

тілі самок міститься два–три яйця і здебільшого три німфи. Еврибіонт [2−7]. 
 
 

Родина Camisiidae (Oudemans, 1900) 
Camisia (C.) segnis (Hermann, 1804)  

(= Nothrus bicarinatus (Koch, 1839); Nothrus excisus (Banks, 1895); Nothrus rostratus (Koch, 1839); 
Camisia segnis segnoides (Andrе, Lebrun et Leroy, 1984); Nothrus ventricosus (Koch, 1844)) 

Поширення. Голарктика. Значно поширений в Україні. 
Місця знаходження. Трапляється в лісових екосистемах Шацького поозер’я (рис. 54). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Забарвлення тіла жовте й жовтувате. Порівняно великий вид, його розміри 

сягають 1 мм. Відносний еврибіонт [2−7]. 
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Camisia spinifer (C. L. Koch, 1835)  
(= Nothrus ansatus (Haupt, 1882); Nothrus concavus (Haupt, 1882); Nothrus echinatus (Koch, 1835); 

Nothrus quadracanthus (Haupt, 1882); Nothrus sordidus (Koch, 1839);  
Nothrus superbus (Berlese, 1910)) (= Nothrus taurinus (Banks, 1906)) 

Поширення. Голарктика. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Трапляється в деяких лісових екосистемах Шацького поозер’я (рис. 54). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Забарвлення особин коричневе й коричнювате. Розміри становлять 1–0,6 мм. 

У тілі самок міститься від двох до 15 яєць. Відрізняється пляшкоподібними утворами на кінці тіла. 
Зазвичай лісовий вид [2−7]. 

 
Heminothrus (Platynothrus) peltifer (Koch, 1839)  

(= Heminothrus abchasicus (Tarba, 1990); Nothrus 
bicristatus (Haupt, 1882); Nothrus cirrosus (Canestini 

et Fanzago, 1876); Platynothrus grandjeani 
(Sitnikova, 1975); 3 sp. i (?= Acarus infusionum 
(Schrank, 1803); Nothrus palliatus (Koch, 1839); 

Nothrus spirofilus (Haupt, 1882)) 
Поширення. Семікосмополіт. Належить до най-

масовіших видів України [10]. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трап-

ляється у всіх досліджених екосистемах (рис. 55). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Забарвлення тіла темно-ко-

ричневе й коричнювате. Розміри сягають 0,54−0,88 мм. 
У тілі самок – 1–12 яєць. Еврибіонт [2−7]. 

 
Heminothrus targionii (Berlese, 1885)  

(= Nothrus (Heminothrus) princeps (Berlese, 1916)) 
Поширення. Голарктика. В Україні трапляється 

в лісостеповій зоні, Криму, Карпатах [13]. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї 

виявлений у соснових лісах (рис. 55). 
Чисельність. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення тіла корич-

нювате. Розміри становлять 1–0,6 мм. Лісовий 
вид [2−7]. 

 
 

Родина Trhypochthoniidae (Willmann, 1931) 
Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896) 

(= Trhypochthonius monodactylus (Mihelčič, 1957); Tumidalvus mutsalpina (Kishida, 1931)) 
Поширення. Космополіт. Дуже поширений в Україні [13], хоча, на думку Г. Д. Сергієнко [10], 

ця картина мінлива за рахунок підвидів. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в заболочених заростях верби (рис. 55). 
Чисельність. Нечисленний вид. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення тіла світло-жовте, спинний щит не поділений на частини. 

Розміри особин невеликі: довжина – 0,6 мм, ширина – 0,4 мм. У тілі самок міститься два–чотири 
яйця. Тяжіє до гідрофільності [2−7]. 

 
 

Родина Malaconothridae (Berlese, 1904) 
Malaconothrus monodactylus (Michael, 1888)  

(= Lohmannia (Malaconothrus) egregia (Berlese, 1904); Malaconothrus gracilis (Hammen, 1952); 
Malaconothrus mollisetosus (Hammer, 1952); Malaconothrus pulcher (Mihelčič, 1957); Malaconothrus 

punctulatus (Hammen, 1952)) 
Поширення. Космополіт. В Україні відносно рідкісний вид. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в соснових лісах (рис. 55). 



Тип Членистоногі − Arthropoda (Siebold і Stannius, 1848) 

 87 

Чисельність. Нечисленний, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло світло-жовтого забарвлення, спинний щит суцільний, його розміри 

становлять 0,4–0,19 мм. У тілі самок міститься одне яйце, іноді два. Мезофіл [2−7]. 
 

Trimalaconothrus maior (Berlese, 1910)  
(= Trimalaconothrus intermedius (Cooreman, 1941); Malaconothrus novus (Sellnick, 1921); 

Malaconothrus sphagnicola (Trägårdh, 1910)) 
Поширення. Космополітичний вид. В Україні виявлений у деяких біотопах Волинської, Київ-

ської областей, а також у Карпатах [4; 10; 13]. 
Місця знаходження. Трапляється в заболочених заростях верби (рис. 55). 
Чисельність. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Кліщі середнього розміру, завдовжки 0,7 мм, завширшки 0,36 мм. У тілі 

самок розвиваються три–дев’ять яєць і до 14 нестатевозрілих личинок та німф. Тяжіє до гідро-
фільності [2−7]. 

 
 

Родина Nanhermanniidae Sellnick, 1928 
Nanhermannia dorsalis (Banks, 1896)  

(= Nanhermannia coronata (Berlese, 1913); Nanhermannia hiemalis (Fujikawa, 2003)) 
Поширення. Космополіт. Домінувальний вид смерекових лісів Українських Карпат та інших 

ценозах цього регіону і прилеглих територій [4], нечисленний у деяких районах лісостепової зони 
України [13]. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений в соснових лісах (рис. 55). 
Чисельність. Незначна, знайдено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення тіла коричневе, розміри становлять 0,58–0,27 мм. У тілі самок 

розвивається одне–два яйця. При значному підвищенні вологості відмічений різкий ріст чисельності. 
Можна віднести до еврибіонтних видів [2−7]. 

 
Nanhermannia nana (Nicolet, 1855) 

Поширення. Семікосмополіт. Вид дуже поширений в Україні. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в широколистяних лісах та на луках 

(рис. 55). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Кліщі мають коричневе забарвлення, їх розміри становлять 0,57–0,27 мм. 

У тілі самок міститься одне–три яйця. Еврибіонт [2−7]. 
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Клас Ногохвістки – Collembola (Lubbock, 1870) 
 
Колемболи, або Ногохвістки (Collembola) − одні з найдавніших мешканців суші, копроліти яких 

відомі із верхнього силуру, а окремі рештки – із девону [13]. Ці ґрунтові тварини зберегли багато 
примітивних рис організації і заселили різні типи наземних оселищ, від наскельних водоростевих та 
лишайникових плівок в Арктиці й Антарктиці до різноманітних біотопів у тропічних лісах. На 
сьогодні у світі відомо близько 8 тис. видів Ногохвісток, а в Україні – 467 [3; 12].  

Примітивність цього таксона проявляється в первиннобезкрилості, ентогнатності (мандибули і 
максіли розміщені в букальній порожнині голови), спрощеному, неповному перетворенні типу 
протоморфозу, відсутності мальпігієвих канальців, зовнішньо-внутрішньому заплідненні, розвитку 
трахейної системи й епікутикули лише в небагатьох прогресивних форм та інших ознаках [1; 13]. 
Окрім цього, Колемболи − високоспеціалізована група членистоногих тварин, яка вирізняється де-
якими унікальними морфологічними ознаками. Зокрема, вони мають особливий локомоторний орган – 
стрибальну вилку, або фурку, що розміщена на четвертому стерніті черевця, зачіпку, яка фіксує 
фурку на третьому черевному стерніті, вентральну трубку, що забезпечує прилипання тіла до суб-
страту після стрибка – на першому стерніті черевця, а також постантенальний і антенальний органи 
чуття [6].  

Таке поєднання примітивних і спеціалізованих рис організації ускладнює визначення філогене-
тичного статусу цього таксона в типі Arthropoda (Latreille, 1829). Незважаючи на це, сьогодні пере-
важає думка про самостійність і високу специфічність Collembola та про їхній високий таксономіч-
ний статус, який відповідає рангу комах [11; 13]. Отже, Collembola (Lubbock, 1870) розглядають у 
ранзі класу, що належить до надкласу Hexapoda (Blainville, 1816), підтипу Pancrustacea (Zrzavy & 
Stys, 1997) і типу Arthropoda (Latreille, 1829). 

Колемболи належать до мікроартропод – збірної екологічної групи дрібних за розмірами ґрун-
тових тварин. Порівняно з іншими педобіонтами вони проявляють високу чутливість до дефіциту 
вологості середовища. Незважаючи на це, в межах групи наявний увесь діапазон гігропреферендумів 
від ксерорезистентного до гігрофільного [5]. Під впливом збільшення сухості рухова активність 
Колембол також зростає, що спричиняє перерозподіл їх у просторі і посилення агрегованості. Отже, 
нерівномірний розподіл Ногохвісток у середовищі віддзеркалює гетерогенність режиму зволоження, 
який безпосередньо залежить від товщини підстилки, особливостей мікрорельєфу й особливостей 
рослинного покриву [10]. 

Сьогодні прийнято вважати, що Ногохвісткам загалом не властива вузька харчова спеціалізація [13]. 
Cеред них можна виділити як мінімум представників чотирьох трофічних груп: 1) підстилкові 
мікрофітофаги; 2) мікофаги; 3) детритофаги і 4) бактеріофаги. Не виключено, що серед Колембол є 
види з вужчою трофічною спеціалізацією. Виявлено тісні харчові зв’язки Ногохвісток із мікрофло-
рою. Зокрема, вони впливають на сукцесію гіфоміцетів у процесі розкладу підстилки, сприяють її 
заселенню грибами і в результаті цього активізують процеси гуміфікації органічних решток [9]. 
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Першу інформацію про Ногохвісток Західного Полісся подав польський дослідник Я. Стах [14], 
який описав 33 види. В узагальнювальних матеріалах щодо вивчення Ногохвісток Волино-Поділля 
І. Я. Капрусь [2] для Малого Полісся відмітив 56 видів, а для Волинського Полісся – 54 види. До 
останнього часу Колембол на території Шацького поозер’я не вивчали. На сьогодні дослідженнями 
Колембол були охоплені основні типи екосистем: лісові (грабняки, чорновільшняки, зарості верби, 
вербняки, сосняки), лучні, болотні та прибережні (навколоводні). Ґрунтові проби було відібрано в 
урочищах Бужня та Лузне, в околицях с. Підманевого та біологічному стаціонарі Львівського 
національного університету, а також на берегах озер Світязя та Пісочного. Результати проведеної 
роботи узагальнені в праці І. Я. Капруся і Є. В. Рукавець [4]. 

За результатами проведених досліджень локальна колемболофауна Шацького поозер’я становить 
98 видів, що належать до 13 родин. Із родини Hypogastruridae (Börner, 1906) на території України 
відомо 55 видів з 11 родів, у Шацькому поозер’ї зареєстровано шість родів та 14 видів. Із родини 
Brachystomellidae [13] на території України відомо два види й один рід, а в Шацькому поозер’ї вияв-
лено один рід та один вид. Із родини Neanuridae (Börner, 1901) на території України відомо 48 видів із 
13 родів, а в Шацькому поозер’ї зареєстровано п’ять родів та сім видів. Із оодини Onychiuridae 
(Börner, 1909) на території України відомо 58 видів із 17 родів, тоді як у Шацькому поозер’ї зареє-
стровано три роди та п’ять видів. Із родини Tullbergiidae (Bagnall, 1949) на території України відомо 
25 видів із дев’яти родів, а у Шацькому поозер’ї зареєстровано два роди та три види. Із родини 
Isotomidae (Schäffer, 1896) на території України відомо 113 видів із 32 родів, а у Шацькому поозер’ї 
зареєстровано 12 родів та 28 видів. Із родина Tomoceridae (Schäffer, 1896) на території України відомо 
шість видів із чотирьох родів, тоді як в Шацькому поозер’ї зареєстровано три роди та чотири види. Із 
родина Entomobryidae (Schött, 1891) на території України відомо 69 видів із дев’яти родів, а в Шаць-
кому поозер’ї зареєстровано чотири роди та 20 видів. Із родина Neelidae (Folsom, 1896) на території 
України відомо чотири види з трьох родів, тоді як в Шацькому поозер’ї зафіксовано один рід і один 
вид. Із родини Sminthurididae (Börner, 1906) на території України відомо 10 видів із трьох родів, у 
Шацькому поозер’ї зареєстровано два роди і шість видів. Родина Arrhopalitidae (Richards, 1968) на 
території України відомо 13 видів та один рід, тоді як у Шацькому поозер’ї зареєстровано один рід і 
один вид. Із родини Katiannidae (Börner, 1913) на території України відомо 13 видів із двох родів, а у 
Шацькому поозер’ї зареєстровано один рід і два види. Родина Dicyrtomidae (Börner, 1906) на терито-
рії України відомо 10 видів із трьох родів, тоді як в Шацькому поозер’ї зареєстровано один рід і один 
вид. Із родини Sminthuridae (Lubbock, 1862) на території України відомо 13 видів із семи родів, а в 
Шацькому поозер’ї зареєстровано три роди і три види. Із родини Bourletiellidae (Börner, 1912) на 
території України відомо 15 видів із шести родів, тоді як у Шацькому поозер’ї зареєстровано два 
роди і три види. 

 
 

Родина Hypogastruridae 
Hypogastrura assimilis (Krausbauer, 1898) 

Поширення. Палеарктика. Трапляється на території України в зонах мішаних і широколистяних 
лісів, лісостепу і степу. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх досліджених екосистемах (рис. 46). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Блакитного забарвлення, інколи фіолетово-блакитного. Середня довжина 

тіла 1,2–1,9 мм. На голові 8+8 очок. Між третім і четвертим члениками вусиків відсутня дволопатева 
складка, з головчастими волосками на тібіотарзусі. Мукро вузьке. Анальні шипи короткі. Мешканець 
відкритих оселищ [2; 3; 7; 8]. 

 
Hypogastrura manubrialis (Tullberg, 1869) 

Поширення. Космополіт. Виявлений на території України в зонах мішаних лісів, лісостепу і 
степу, а також у Карпатах. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зареєстрований на луках та поблизу водойм (рис. 56). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло червоно-синє, його середня довжина 1,2–1,9 мм. На голові 8+8 очок. 

Між третім і четвертим члениками вусиків відсутня дволопатева складка, з головчастими волосками 
на тібіотарзусі. Мукро вузьке. Анальні шипи короткі. Компостний вид [2; 3; 7; 8]. 
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Hypogastrura socialis (Uzel, 1891) 
Поширення. Палеарктика. Зареєстрований на 

території України в лісостеповій та степовій зонах, а 
також у Карпатах. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї вияв-
лений у вільхових лісах (рис. 56). 

Чисельність. Нечисленний вид. Знайдено окремі 
екземпляри. 

Особливості біології. Тіло темно-блакитне, його 
середня довжина 1,2–1,9 мм. На голові 8+8 очок. Між 
третім і четвертим члениками вусиків відсутня 
дволопатева складка, з головчастими волосками на 
тібіотарзусі. Мукро вузьке. Анальні шипи короткі. 
Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 

 
Hypogastrura viatica (Tullberg, 1872) 

Поширення. Космополіт. Зафіксований на те-
риторії України в зонах мішаних лісів та лісостепу, а 
також Кримських і Карпатських горах. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї вияв-
лений у широколистяних лісах (рис. 56). 

Чисельність. Нечисленний вид. Знайдено окремі 
екземпляри. 

Особливості біології. Тіло чорно-блакитне. Серед-
ня довжина тіла 1,2–1,9 мм. На голові 8+8 очок. Між 
третім і четвертим члениками вусиків відсутня двох-
лопатева складка. З головчастими волосками на 
тібіотарзусі. Мукро вузьке. Анальні шипи короткі. Еврибіонт, частіше трапляється у вологих осе-
лищах [2; 3; 7; 8]. 

Ceratophysella armata (Nґicolet, 1841) 
Поширення. Голарктика. Трапляється на території України в зонах мішаних лісів та лісостепу, 

Криму, Карпатах. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у широколистяних лісах (рис. 56). 
Чисельність. Нечисленний вид. Знайдено окремі екземпляри.  
Особливості біології. Тіло коричневе, його середня довжина 1,0–2,0 мм. 8+8 очок. Між третім і 

четвертим члениками вусиків є дволопатева складка. Головчасті волоски на тібіотарзусі відсутні. 
Мукро ложкоподібне. Анальні шипи зазвичай великі. Лісовий мезофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Ceratophysella denticulatа (Bagnall, 1941) 

Поширення. Космополіт. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в лісо-лучних угіддях (рис. 56). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло сіро-блакитне, його середня довжина 1,0–2,0 мм. 8+8 очок. Між 

третім і четвертим члениками вусиків є дволопатева складка. Головчасті волоски на тібіотарзусі 
відсутні. Мукро ложкоподібне. Анальні шипи зазвичай великі. Мезогігрофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Ceratophysella granulatа (Stach, 1949) 

Поширення. Європа. Трапляється лише на заході України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї поширений у широколистяних лісах (рис. 56). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло блакитно-фіолетове, без пігменту із черевної сторони. Середня дов-

жина тіла 1,0–2,0 мм. 8+8 очок. Між третім і четвертим члениками вусиків є дволопатева складка. 
Головчасті волоски на тібіотарзусі відсутні. Мукро ложкоподібне. Анальні шипи зазвичай великі. 
Мезофіл [2; 3; 7; 8]. 

Ceratophysella mosquensis (Becker, 1905) 
Поширення. Палеарктика. Зареєстрований на всій території . 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у листяних лісах та луках (рис. 56). 
Чисельність. Масовий вид. 

Рис. 56. Місця збору матеріалу представників класу 
Ногохвістки − Collembola: 
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Особливості біології. Тіло з брудно-сірим або коричнюватим відтінком, його середня довжина 
1,0–2,0 мм. 8+8 очок. Між третім і четвертим члениками вусиків є дволопатева складка. Постанте-
нальний орган (ПАО) гроноподібний. Головчасті волоски на тібіотарзусі відсутні. Мукро ложко-
подібне. Анальні шипи зазвичай великі. Гігрофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Choreutinula inermis (Tullberg, 1871) 

Поширення. Палеарктика. Відомий на території України в зонах широколистяних лісів, 
лісостепу і степу, а також Гірського Криму. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в соснових лісах (рис. 56). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло блакитно-чорного забарвлення, завдовжки 0,8–1,5 мм. На голові 8+8 

очок. ПАО редукований. Анальні шипи відсутні. Емподіальний придаток дуже короткий або 
відсутній. Преферує сухі хвойні ліси [2; 3; 7; 8]. 

 
Schoettella ununquiculata (Tullberg, 1869) 

Поширення. Голарктика. Зареєстрований на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зафіксований на луках та в лісах (рис. 56). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло від сіро-зеленого до чорного, завдовжки 0,8–1,9 мм. На голові 

8+8 очок. Стрибальна вилка добре розвинута, із двома невеликими анальними шипами, що сидять на 
широких папілах. Виявлений в лісах та луках [2; 3; 7; 8]. 

 
Xenylla boerneri (Axelson, 1905) 

Поширення. Західна та Центральна Європа. Трапляється на всій території України, окрім 
Кримського півострова. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у широколистяних лісах (рис. 57). 
Чисельність. Нечисленний вид у лісовій підстилці, масовий під корою і в мохах. 
Особливості біології. Тіло блакитно-сіре, завдовжки від 0,4 до 2,0 мм. На голові 5+5 очок. ПАО 

та емподій відсутні. Стрибальна вилка редукована до двох бородавок. Анальні шипи невеликі. 
Лісовий кортицикольний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Xenylla brevicauda (Tullberg, 1869) 

Поширення. Європа, бореомонтанний вид. Виявлений на території України в лісостеповій зоні 
та Карпатах. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зафіксований лише в соснових лісах (рис. 57). 
Чисельність. Нечисленний вид, знайдено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло блакитно-сіре, завдовжки від 0,4 до 2,0 мм. На голові 5+5 очок. 

ПАО та емподій відсутні. Стрибальна вилка частково редукована. Анальні шипи невеликі. Лісовий 
вид [2; 3; 7; 8]. 

Willemia anophthalma (Börner, 1901) 
Поширення. Голарктика, частково Південна Америка. Зареєстрований на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї наявний у широколистяних лісах (рис. 57). 
Чисельність. Нечисленний вид, знайдено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло без пігменту. Дрібні форми – 0,5–0,7 мм. Без очей, пігменту і стри-

бальної вилки. Емподій редукований, хетоподібний. ПАО складений із чотирьох–шести лопатей. Є 
маленькі анальні шипи. Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 

 
 

Родина Brachystomellidae 
Brachystomella parvula (Schäffer, 1896) 

Поширення. Космополіт. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений на луках та в чорновільшаниках (рис. 57). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло блакитно-червоне, завдовжки 0,8–1,0 мм, 8+8 очок. Мандибули 

відсутні. Ротовий конус короткий. Стрибальна вилка добре розвинута. Анальні шипи відсутні. Надає 
перевагу відкритим ландшафтам [2; 3; 7; 8]. 
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Родина Neanuridae 
Friesea mirabilis (Tullberg, 1871) 

Поширення. Голарктика. Зафіксований на всій 
території України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї 
поширений у лісових та навколоводних біотопах 
(рис. 57). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Переважно блакитні або 

чорні форми. Довжина 0,8–1,6 мм. Мандибули без 
молярної області. ПАО та емподіальний придаток 
відсутні. VІ абдомінальний сегмент із трьома аналь-
ними шипами. Лісовий мешканець [2; 3; 7; 8]. 

 
Friesea truncatа (Cassagnau, 1958) 

Поширення. Палеарктика. Виявлений на всій 
території України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трап-
ляється в заболочених вербових заростях (рис. 57). 

Чисельність. Нечисленний вид, знайдено окре-
мі екземпляри. 

Особливості біології. Тіло синіх відтінків. Дов-
жина 0,8–1,6 мм. Мандибули без молярної області. 
ПАО та емподіальний придаток відсутні. VІ абдомі-
нальний сегмент із трьома анальними шипами. 
Лісовий вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Pseudachorutes dubius (Krausbauer, 1898) 

Поширення. Європа. Зареєстрований у західних і північних районах України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений на луках (рис. 57). 
Чисельність. Нечисленний вид. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло синіх відтінків, завдовжки 0,6–2,0 мм. Ротовий конус витягнутий. ПАО 

з 14–20 лопатями. Є мандибули. Мукро ложкоподібне із широкою зовнішньою лопаттю. Лісовий 
мешканець [2; 3; 7; 8]. 

 
Pseudachorutes parvulus (Börner, 1901) 

Поширення. Європа. Трапляється на більшій частині території України, окрім степової зони. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у соснових лісах (рис. 57). 
Чисельність. Нечисленний вид, знайдені окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло з блакитною та сірою пігментацією, завдовжки 0,6–2,0 мм. Ротовий 

конус витягнутий. ПАО із шістьма−дев’ятьма лопатями. Є мандибули. Мукро ложкоподібне із 
широкою зовнішньою лопаттю. Лісовий мешканець [2; 3; 7; 8]. 

 
Micranurida pygmaea (Börner, 1901) 

Поширення. Космополіт. Зафіксований на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у вербових заростях (рис. 57). 
Чисельність. Виявлено кілька екземплярів. 
Особливості біології. Тіло із синім пігментом, дрібних розмірів – 0,3–0,6 мм. Гомохетна форма. 

На голові 2+2 очка. Головка максилли проста, голкоподібна. Стрибальна вилка відсутня. Еври-
біонт [2; 3; 7; 8]. 

 
Anurida tullbergi (Schött, 1894) 

Поширення. Голарктика. Зафіксований на всій території України, окрім Кримського півострова. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї поширений у лісах та біля берегів водойм (рис. 57). 
Чисельність. Численний вид. 

Рис. 57. Місця збору матеріалу представників класу 
Ногохвістки − Collembola: 
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Особливості біології. Тіло блакитно-чорне, завдовжки 0,6–3,0 мм. Голова з 5+5 очками. Ротовий 
конус короткий. ПАО має до 30 лопатей, розміщених у формі еліпса. Без стрибальної вилки. Гігро-
філ [2; 3; 7; 8]. 

 
Neanura muscorum (Templeton, 1835) 

Поширення. Космополіт. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у лісах та поблизу водойм (рис. 57). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло блакитно-сіре, завдовжки 1,5–3,5 мм. ПАО відсутній. Характерною 

ознакою є наявність туберкул – ділянок кутикули з добре помітною посиленою вторинною грануля-
цією на дорзальній поверхні тіла. ІV та V сегменти черевця однакової довжини. Кінець черевця 
роздвоєний. Лісовий вид [2; 3; 7; 8]. 

 
 

Родина Onychiuridae 
Micraphorura absoloni (Börner, 1901) 

Поширення. Голарктика. Виявлений на більшій частині території України, окрім Кримського 
півострова. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в лісо-лучних біотопах (рис. 57). 
Чисельність. Нечисленний вид. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло без пігменту. Ногохвістки дрібних розмірів – до 1 мм. Маленький ПАО 

складається із двох−трьох лопатей. Має анальні шипи. Стрибальна вилка відсутня. Лісовий вид [2; 3; 7; 8]. 
 

Protaphorura armata (Tullberg, 1869) 
Поширення. Космополіт. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї поширений у лісових ґрунтах (рис. 57). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло білого кольору, завдовжки 1,5–2,0 мм. ПАО складається із 28-35 прос-

тих лопатей. Анальні шипи великі на високих папілах. Стрибальна вилка частково редукована, у 
формі непарної складки. Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 

 
Protaphorura pannonica (Haybach, 1960) 

Поширення. Європа. Заселяє на території України ландшафти лісостепової та степової зон. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений лише в грабово-вільхових березняках 

(рис. 57). 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Тіло біле, завдовжки 1,5–2,0 мм. ПАО складається із 20−26 простих ло-

патей. Є анальні шипи. Стрибальна вилка у формі непарної складки. Тяжіє до лучних і лісових 
біотопів [2; 3; 7; 8]. 

 
Protaphorura subarmata (Gisin, 1957) 

Поширення. Європа. У межах України трапляється в зонах мішаних і широколистяних лісів, 
лісостепу, а також у Карпатах. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у широколистяних лісах та на луках (рис. 57). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло без пігменту, завдовжки 1,5–2,0 мм. ПАО складається із 28−35 простих 

лопатей. Є анальні шипи. Стрибальна вилка у формі непарної складки. Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 
 

Deuteraphorura variabilis (Stach, 1954) 
Поширення. Центральна Європа. На території України виявлений у Західному Поліссі та 

Західноподільській височині. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений на луках (рис. 58). 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Тіло без пігменту. Особини порівняно великі за розміром – 1,1–1,6 мм, 

білого забарвлення. ПАО складається з 10−12 гроноподібних лопатей. Анальні шипи і стрибальна 
вилка відсутні. Приурочений до відкритих оселищ [2; 3; 7; 8]. 
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Родина Tullbergiidae 
Mesaphorura macrochaeta (Rusek, 1976) 

Поширення. Космополіт. Виявлений на всій 
території України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї 
трапляється в березо-вільхових грабняках (рис. 58). 

Чисельність. Нечисленний вид, знайдено окре-
мі екземпляри. 

Особливості біології. Тіло вузьке, білого кольо-
ру, завдовжки до 0,55 мм. ПАО має не більше ніж 
40 простих лопатей. VІ сегмент з однією парою ко-
ротких вигнутих анальних шипів. Надає перевагу 
відкритим оселищам [2; 3; 7; 8]. 

 
Mesaphorura yosii (Rusek, 1967) 

Поширення. Космополіт. Зареєстрований на 
території України в лісостеповій та степовій зонах, а 
також у Карпатах. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї 
трапляється в соснових лісах (рис. 58). 

Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окре-
мі екземпляри. 

Особливості біології. Тіло білого кольору, зав-
довжки 0,66 мм. ПАО має не більше ніж 36 простих 
лопатей. VІ сегмент з однією парою коротких вигну-
тих анальних шипів. Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 

 
Metaphorura affinis (Börner, 1902) 

Поширення. Європа, окрім крайніх північних районів. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений на луках та у вільшняках (рис. 58). 
Чисельність. Нечисленний вид, знайдено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло білого кольору, завдовжки 0,8−1,3 мм. ПАО з 20–25 простими 

лопатями. На VІ сегменті черевця одна пара анальних шипів, між якими є непарний виріст кутикули. 
Преферує відкриті біотопи, рідко трапляється в сухих лісах [2; 3; 7; 8]. 

 
 

Родина Isotomidae 
Anurophorus septentrionalis (Palissa, 1966) 

Поширення. Східна Європа. Трапляється на території України в зонах мішаних лісів і лісостепу, 
а також у Карпатах. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї поширений у соснових лісах (рис. 58). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло темно-синього кольору, завдовжки 1,0–1,4 мм. На голові 8+8 очок. 

Ноги із двома−трьома головчастими волосками. На ІV членику вусика наявна апікальна везикула. 
Стрибальна вилка повністю редукована. Виявлений у хвойних та мішаних лісах [2; 3; 7; 8]. 

 
Isotomodes productus (Axelson, 1906) 

Поширення. Космополіт. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у чорновільхових лісах (рис. 58). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло біле, дуже витягнуте, завдовжки до 1,0 мм. На V−VI абдомінальних 

сегментах наявні довгі макрохети. Очі відсутні. Є стрибальна вилка. Ксерорезистентний вид [2; 3; 7; 8]. 
 

Folsomia candida (Willem, 1902) 
Поширення. Космополіт. Трапляється на всій території України. 

Рис. 58. Місця збору матеріалу представників класу 
Ногохвістки − Collembola: 
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Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у широколистяних лісах та на луках (рис. 58). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло без очей і пігменту, завдовжки від 0,9 до 2,5 мм, три останніх 

черевних сегменти злиті. ПАО видовжений, у формі вузького еліпса. Стрибальна вилка вкорочена. 
Манубрій із 16−32 передніми хетами. Термофільний і рудеральний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Folsomia fimetaria (Linnаeus, 1758) 

Поширення. Голарктика. Трапляється на більшій частині території України, окрім Кримського 
півострова. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї є звичайним мешканцем усіх типів широколистяних 
лісів (рис. 58). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло без очей і пігменту, завдовжки від 1,0 до 1,4 мм. ПАО видовжений, у 

формі вузького еліпса. Стрибальна вилка вкорочена. Манубрій із вісьмома передніми хетами. 
Нітрофільний та рудеральний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Folsomia fimetarioides (Axelson, 1903) 

Поширення. Північна та Центральна Європа. В Україні виявлений у зонах мішаних лісів, 
лісостепу, а також у Карпатах. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється у всіх типах широколистяних лісів (рис. 58). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло без очей і пігменту, завдовжки до 1,3 мм. ПАО видовжений, у формі 

вузького еліпса. Стрибальна вилка вкорочена. Манубрій із 14 передніми хетами. Лучно-лісовий 
мезофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Folsomia lawrensei (Rusek, 1984) 

Поширення. Європа. Відомий у західних регіонах України, а також на Причорноморській низовині. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений на мезофітній луці (рис. 58). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло без очей і пігменту, завдовжки до 0,6 мм, ПАО видовжений, у формі 

вузького еліпса. Стрибальна вилка вкорочена. Манубрій із шістьма передніми хетами. Рідкісний лісо-
лучний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Folsomia manolachei (Bagnal, 1939) 

Поширення. Голарктика. Зареєстрований на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у широколистяних лісах (рис. 58). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло переважно світло-сірого кольору, завдовжки від 0,6 до 1,0 мм. На 

голові 2+2 очка з чорним пігментом. ПАО видовжений, у формі вузького еліпса. Стрибальна вилка 
вкорочена. Манубрій із двома передніми хетами. Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 

 
Folsomia penicula (Bagnal, 1939) 

Поширення. Західна частина Палеарктики і Північна Америка. Трапляється на всій території 
України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у широколистяних лісах (рис. 58). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло світло-сірого кольору, завдовжки до 1,6 мм. На голові 2+2 очка з 

чорним пігментом. ПАО видовжений, у формі вузького еліпса. Стрибальна вилка вкорочена. Ману-
брій із 13−24 передніми хетами. Лісовий мезофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Folsomia quadrioculata (Tullberg, 1871) 

Поширення. Голарктика. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї поширений у лісових, лучних, болотних та узбереж-

них локалітетах (рис. 58). 
Чисельність. Масовий вид.  
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Особливості біології. Тіло світло-сірого кольо-
ру, завдовжки від 0,9 до 1,3 мм, На голові 2+2 очка з 
чорним пігментом. ПАО видовжений, у формі вузь-
кого еліпса. Стрибальна вилка вкорочена. Манубрій 
із двома передніми хетами. Мезофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Proisotoma minuta (Tullberg, 1871) 

Поширення. Космополіт. Зафіксований на всій 
території України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї вияв-
лений у навколоводних і лучних біотопах (рис. 59). 

Чисельність. Нечисленний вид. Виявлено окре-
мі екземпляри. 

Особливості біології. Тіло сіро-блакитне, зав-
довжки до 1,1 мм. На голові 8+8 очок. V та VІ сег-
менти черевця відокремлені чіткою смугою без хет. 
Стрибальна вилка вкорочена, не досягає вентральної 
трубки. Манубрій із двома передніми хетами. Мукро 
з трьома зубцями. Компостний і рудеральний вид 
[2; 3; 7; 8]. 

 
Proisotoma minima (Absolon, 1901) 

Поширення. Голарктика, локально в Південній 
Америці. Трапляється на всій території України, 
окрім Кримського півострова. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї ви-
явлений у лісах (рис. 59). 

Чисельність. Нечисленний вид, знайдено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло біле з розсіяним блакитним пігментом. Достатньо дрібних розмірів – 

до 0,8 мм. На голові 5+5 очок. Стрибальна вилка вкорочена, не досягає вентральної трубки. Манубрій 
із двома передніми хетами. Мукро з трьома зубцями. Термофільний і компостний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Proisotoma sp. 

Поширення. Не відоме. 
Місця знаходження. У навколоводних біотопах Шацького поозер’я (рис. 59). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло блакитно-сіре. Достатньо дрібних розмірів – 0,7–1,5 мм. На голові 

8+8 очок. V та VІ сегменти черевця відокремлені чіткою смугою без хет. Стрибальна вилка середньої 
довжини, не досягає вентральної трубки. 

 
Pachyotoma crassicauda (Tullberg, 1871) 

Поширення. Європа та Азія. У межах України населяє зони мішаних лісів і степу, а також 
Карпати. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється поблизу водойм (рис. 59). 
Чисельність. Нечисленний вид, знайдено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло темно-синє або фіолетове, завдовжки до 1,5 мм, гомохетне. На голові 

8+8 очок. ПАО у формі вузького еліпса. Манубрій з чотирма короткими передніми хетами. Мукро 
човникоподібне. Гігрофільний вид, що трапляється інколи на поверхні води [2; 3; 7; 8]. 

 
Cryptopygus bipunctatus (Axelson, 1903) 

Поширення. Європа та Північна Америка. Відомий на всій території України, окрім Кримського 
півострова. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зазвичай фіксується поблизу водойм та на луках, 
хоча подекуди трапляється в лісових ґрунтах (рис. 59). 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло біле з 1+1 чорним очком, завдовжки до 0,7 мм. ПАО у формі ши-

рокого еліпса. V та VІ сегменти черевця злиті. Денс довгий і тонкий, має понад 25 передніх хет. 
Манубрій із двома передніми хетами. Мукро з двома зубцями. Рудеральний, ксеротермний вид, що 
надає перевагу відкритим оселищам [2; 3; 7; 8]. 

Рис. 59. Місця збору матеріалу представників класу 
Ногохвістки − Collembola: 
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Cryptopygus thermophilus (Axelson, 1900) 
Поширення. Космополіт. Трапляється на всій території України, окрім Карпат. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений на берегах озер (рис. 59). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло біле з 8+8 чорними очками, завдовжки до 1,0 мм. ПАО у формі вузь-

кого еліпса. V та VІ сегменти черевця злиті. Денс довгий і тонкий, має близько 20 передніх хет. Ма-
нубрій з двома передніми хетами. Мукро з двома зубцями. Термофільний і нітрофільний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Isotomiella minor (Schäffer, 1895) 

Поширення. Космополіт. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У межах Шацького поозер’я переважає в лісових масивах (рис. 59). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло без ПАО, очей і пігменту, завдовжки до 1,1 мм, виразно гетерохетне. 

Денс довгий і тонкий, має близько 36 передніх і шість задніх хет. Манубрій із 10−12 передніми 
хетами. Мукро з трьома зубцями. На злитих V і VІ черевних сегментах макрохети завжди зазубрені. 
Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 

Vertagopus cinereus (Nicolet, 1841) 
Поширення. Європа, Азія. Трапляється на всій території України, окрім Кримського півострова. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зафіксований лише у вербових заростях (рис. 59). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло сіро-коричневе, завдовжки 1,5–1,8 мм. На голові 8+8 очок. V та VІ се-

гменти черевця розділені. Манубрій із 15 передніми хетами. Денс із 8−11 задніми хетами. Чотиризубе 
мукро має більший субапікальний зубець, ніж апікальний. Ноги з двома−трьома головчастими волос-
ками. Кортицикол [2; 3; 7; 8]. 

Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896)  
Поширення. Космополіт. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється повсюдно (рис. 59). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Світло-сірого або темно-сірого забарвлення. Довжина до 1,1 мм. На голові 

4+4 очка. ПАО широкий. Вентральна трубка з 3+3 передніми, 3+3 латеродистальними і трьома− 
п’ятьма задніми хетами. Зачіпка з 4+4 зубцями і 
трьома хетами. Мукро з трьома зубцями. Еврибіонт 
[2; 3; 7; 8]. 

 
Desoria hiemalis (Schött, 1893) 

Поширення. Європа, борео-монтанний вид. В 
Україні заселяє зони мішаних і широколистяних 
лісів, а також Карпати. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї по-
ширений у лісах (рис. 60). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Для тіла характерна ба-

гатоколірність, із переважанням темно-блакитного 
та блакитно-фіолетового відтінків. Довжина тіла до 
2,9 мм. На голові 8+8 очей. V та VІ черевні сегмен-
ти відокремлені один від одного. Макрохети на 
V абдомінальному тергіті тіла у понад два рази 
більші за довжину самого тергіта. Стрибальна вилка 
довга, мукро із чотирма зубцями. Апікальний зубець 
мукра більший за інші зубці. Зачіпка з 12−24 хетами. 
Лісовий мезофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Desoria tigrina (Nicolet, 1842) 

Поширення. Космополіт. Трапляється на всій 
території України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї вияв-
лений у навколоводних та лучних біотопах (рис. 60). 

Рис. 60. Місця збору матеріалу представників класу 
Ногохвістки − Collembola: 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 98 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Колір тіла варіює від світлих до темних сіро-коричнюватих відтінків, 

завдовжки до 2,1 мм. На голові 8+8 очей. Головка максіли видовжена з дуже довгою ламелою. 
Стрибальна вилка довга, мукро із чотирма зубцями. Апікальний зубець мукра більший за інші зубці. 
Зачіпка з 6−10 хетами. Синантропний нітрофіл, що найчастіше фіксується в компостованих суб-
стратах [2; 3; 7; 8]. 

Desoria trispinata (Mac Gillivray, 1896) 
Поширення. Космополіт. Виявлений тільки в західному регіоні України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї переважає на берегах озер (рис. 60). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло блакитне, завдовжки до 1,3 мм. Стрибальна вилка довга. Мукро із 

трьома зубцями, без хети. Апікальний зубець мукра більший за інші зубці. Денс із 14−16 задніми хе-
тами. Зачіпка з п’ятьма−шістьма хетами. Гігрофільний вид. Надає перевагу багатим органічним суб-
стратам [2; 3; 7; 8]. 

 
Desoria olivacea (Tullberg, 1871) 

Поширення. Голарктика. Локально трапляється на більшій частині території України, окрім 
Кримського півострова. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї наявний у широколистяних лісах (рис. 60). 
Чисельність. Нечисленний вид. Знайдено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Колір тіла варіює від жовто-коричневого до темно-коричневого відтінків, 

завдовжки до 2,1 мм. На голові 8+8 очей. Стрибальна вилка довга, мукро з чотирма зубцями. Апі-
кальний зубець мукра більший за інші зубці. Денс із 20−40 задніми хетами. Зачіпка із 6−14 хетами. 
Лісовий гігро-мезофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Desoria violacea (Tullberg, 1876) 

Поширення. Європа, борео-монтанний вид. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в широколистяних лісах (рис. 60). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло темно-фіолетове або блакитно-чорне, завдовжки до 2,4 мм. На голові 

8+8 очей. Стрибальна вилка довга, мукро із чотирма зубцями. Апікальний зубець мукра більший за 
інші зубці. Денс із 12−19 задніми хетами. Зачіпка із 6−13 хетами. Преферує лісові біотопи [2; 3; 7; 8]. 

 
Isotoma anglicana (Lubbock, 1873) 

Поширення. Палеарктика. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зафіксований поблизу озер та в соснових лісах (рис. 60). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Колір тіла від темно-фіолетового до зеленкуватого чи жовтуватого. Дов-

жина тіла до 3,4 мм. На голові 8+8 очей. Макрохети великі й зазубрені. Стрибальна вилка довга, 
мукро з трьома зубцями. Зачіпка з понад 40 хетами. Евритопний вид, який надає перевагу засуш-
ливим біотопам [2; 3; 7; 8]. 

Isotoma viridis (Bourlet, 1895) 
Поширення. Голарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений на лісо-лучних ділянках (рис. 60). 
Чисельність. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення тіла мінливе: сірувате, зеленувате, жовтувате, червоно-буру-

вате, коричнювате, завдовжки до 6,0 мм. На голові 8+8 очей. Макрохети великі й зазубрені. 
Стрибальна вилка довга, мукро з трьома зубцями. Зачіпка з 30−50 хетами. Гігро-мезофіл, що тяжіє до 
відкритих оселищ [2; 3; 7; 8]. 

Isotomurus palustris (Müller, 1776) 
Поширення. Космополіт. Зафіксований на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в лісах та поблизу водойм (рис. 60). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло зеленуватого або жовтувато-коричнюватого відтінків. Довжина від 

2,0 до 3,4 мм. На голові 8+8 очок. ПАО у формі еліпса. На ІІ−ІV абдомінальному сегментах є тріхо-
ботрії. Ноги без головчастих волосків. Стрибальна вилка довга, мукро із чотирьма зубцями без хети. 
Апікальний зубець мукра менший за субапікальний. Зачіпка із 14−35 хетами. Гігрофіл [2; 3; 7; 8]. 
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Isotomurus plumosus (Bagnall, 1940) 
Поширення. Європа. Зафіксований у північно-західній частині України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у широколистяних лісах (рис. 60). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло зелено-сіре або жовтувате. Довжина від 1,5 до 3,6 мм. На голові 

8+8 очок. ПАО у формі еліпса. На ІІ−ІV абдомінальному сегментах є тріхоботрії. Стрибальна вилка 
довга, мукро із чотирма зубцями та хетою. Апікальний зубець мукра менший за субапікальний. 
Вентральна трубка з 6+6 чи більше латеродистальними хетами. Гігрофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Isotomurus stuxbergi (Tullberg, 1876) 

Поширення. Європа, Азія. Виявлений у північно-західній частині України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в широколистяних лісах та на берегах 

водойм (рис. 60). 
Чисельність. Нечисленний вид. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло жовтувато-зеленкуватих відтінків, завдовжки до 2,5 мм. На голові 

8+8 очок. ПАО у формі еліпса. На ІІ−ІV абдомінальному сегментах є тріхоботрії. Усі макрохети тіла 
вкриті війками. Стрибальна вилка довга, мукро із чотирма зубцями та хетою. Зачіпка з 10−20 хетами. 
Нейстонний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
 

Родина Tomoceridae 
Tomocerus minor (Lubbock, 1862) 

Поширення. Голарктика та окремі райони Не-
арктики. Виявлений на всій території України, окрім 
степової зони. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї 
поширений у навколоводних оселищах (рис. 61). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Сіро-коричнувате тіло з 

брудно-блакитним відтінком Довжина тіла до 4,5 мм. 
Вусики тонкі, дуже довгі. Два останні членики мають 
мутовчасту структуру з дрібними хетами. Третій 
членик вусиків довший за четвертий. На голові 6+6 
очок. Тіло вкрито лусками. Денс циліндричний, 
поділений на три частини, дві з яких мають шипи і 
шипоподібні хети. Шипи на денсі тризубчасті на 
кінці. Мукро видовжене з маленькими зубчиками і 
численними мікрохетами. Мезо-гігрофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Tomocerus vulgaris (Tullberg, 1871) 

Поширення. Голарктика, зафіксований також в 
Австралії. Трапляється на всій території України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї ви-
явлений у широколистяних лісах (рис. 61). 

Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окре-
мі екземпляри. 

Особливості біології. Тіло сіре, шипи та денс 
коричневі. Довжина тіла до 4,5 мм. Вусики тонкі, 
дуже довгі. Два останніх членики мають мутовчасту структуру з дрібними хетами. Третій членик 
вусиків довший за четвертий. На голові 6+6 очок. Тіло вкрито лусками. Денс циліндричний, має шипи 
і шипоподібні хети. Шипи на денсі прості. Мукро видовжене, з маленькими зубчиками і численними 
мікрохетами. Мезо-гігрофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Tomocerina minuta (Tullberg, 1876) 

Поширення. Європа, Азія, борео-монтанний вид. Зафіксований на всій території України. 

Рис. 61. Місця збору матеріалу представників класу 
Ногохвістки − Collembola: 
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Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї здебільшого трапляється в широколистяних лісах та 
на узбережжях озер (рис. 61). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло сіре або світло-фіолетове, завдовжки 1,5–2,0 мм. Вусики у 2,5 разу 

довші за голову. На голові 6+6 очок. Тіло вкрито лусками. Денс циліндричний, має безбарвні прості 
шипи в базальній частині й шипоподібні хети. Мукро видовжене з одним−трьома зубчиками і числен-
ними мікрохетами. Лісовий мезо-гігрофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Pogonognathellus flavescens (Tullberg, 1871) 

Поширення. Голарктика. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї преферує лісові біотопи (рис. 61). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. На основному жовтому фоні тіла розміщені коричнуваті або сірі плями. 

Довжина тіла до 6,0 мм. На голові 6+6 очок. Тібіотарзальні волоски головчасті. В основі денс є великі 
лускоподібні утворення, по одній з кожної сторони. Шипи на денсі прості, безбарвні. Емподій прос-
тий без філамента і зубчиків. Мукро з однією дорзальною ламелою. Лісовий мезо-гігрофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
 

Родина Entomobryidae 
Orchesella bifasciata (Nicolet, 1842) 

Поширення. Європа, Північна Америка. Трапляється переважно в західних районах України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений тільки в чорновільхових лісах (рис. 61). 
Чисельність. Нечисленний вид, знайдено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло жовтувате з чорними поперечними смугами на ІІ і ІІІ сегментах 

грудей черевця. Голова переважно жовта. Трапляються особини меланісти, повністю чорні. Великі 
форми, близько 2 мм у довжину. Перший і другий членики вусиків поділені на два субсегменти 
кожний . На темній очній плямі 8+8 очок. Преферує розріджені ліси та луки, трапляється також в 
урбосередовищі [2; 3; 7; 8]. 

 
Orchesella cincta (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. Заселяє всю територію України, окрім Кримського півострова. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється у розріджених широколистяних лісах 

(рис. 61). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло жовто-зеленкуватих відтінків з чорними плямами. Характерна особ-

ливість типової форми – наявність чорної поперечної смуги на ІІІ тергіті черевця і чорної голови. 
Перший і другий черевні сегменти завжди жовто-білі з дифузним чорним пігментом, Рідше трапля-
ються особини меланісти, повністю чорні. Це великі колемболи, до 5,0 мм завдовжки. Перший і 
другий членики вусиків поділені  на два субсегменти кожний. На темній очній плямі 8+8 очок. Надає 
перевагу відкритим або навкололісовим біотопам [2; 3; 7; 8]. 

 
Orchesella flavescens (Bourlet, 1839) 

Поширення. Голарктика. Трапляється на всій території України.  
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зафіксований у розріджених соснових лісах (рис. 61). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло жовто-зеленкуватих відтінків з двома чорними поздовжними сму-

гами. Передня частина IV тергіту черевця затемнена. Рідко трапляються особини з чорним пігментом 
на голові, ще рідше − особини-альбіноси зі слабо розвинутим чорним пігментом. Довжина тіла до 5,0 
мм. На темній очній плямі 8+8 очок. Лісо-лучний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Orchesella multifasciata (Stscherbakow, 1898) 

Поширення. Центральна та Східна Європа. Зареєстрований на більшій частині території 
України, окрім Кримських гір і крайньої півночі. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у соснових лісах (рис. 61). 
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Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Колір тіла дуже строкатий із жовтувато-білими, помаранчевими і темно-

коричневим плямами. На грудних і черевних сегментах є дифузні поперечні темні смуги, що збільшу-
ються і темнішають у напрямку задніх сегментів. Тіло до 4 мм завдовжки. Перший і другий членики ву-
сиків темніші за третій і четвертий. На темній очній плямі 8+8 очок. Ксерорезистентний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Orchesella sphagneticola (Stach, 1960) 

Поширення. Північно-Східна Європа. В Україні виявлений на Поліссі та Розточчі. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї надає перевагу заболоченим лісам і лукам (рис. 61). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голова і перший членик вусиків чорні, другий і третій тергіти грудей без 

пігменту. Другий−четвертий тергіти черевця з поперечними темними смугами. Довжина тіла до 4 мм. 
На темній очній плямі 8+8 очок. Сфагнофільний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Orchesella pseudobifasciata (Stach, 1960) 

Поширення. Східна Європа. Зафіксований на всій території України, окрім Кримського півострова. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в заболочених широколистяних лісах 

(рис. 61). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло жовтувате з чорною поперечною смугою на ІІІ і V сегментах черевця. 

Голова жовта в типової форми. Трапляються особини меланісти, повністю чорні або з дифузним чор-
ним пігментом. Довжина тіла від 1,6 до 1,9 мм. Перший і другий членики вусиків жовтуватого кольо-
ру, поділені на два субсегменти кожний. На темній очній плямі 8+8 очок. Бріофільний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Orchesella sp. 

Поширення. Не відоме. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в заболочених широколистяних лісах 

(рис. 61). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення контрастне: 

на світлому фоні темні смуги. Темне забарвлення на 
ІІ, ІІІ грудних сегментах і з нечіткими темними пля-
мами на ІІІ сегменті черевця. Великі форми, близько 
3 мм завдовжки. Перший і другий членики вусиків 
поділені кожний на два субсегменти. Другий членик 
вусиків світлий. На темній очній плямі 8+8 очок. 
ІІ черевний сегмент завжди жовто-білий, ІV сегмент 
із сіро-чорним малюнком. Трапляється в заболоче-
них широколистяних лісах [2; 3; 7; 8]. 

 
Entomobrya marginata (Tullberg, 1871) 

Поширення. Голарктика, Південно-Східна Азія, 
Австралія. Відомий на всій території України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї 
преферує заболочені ділянки широколистяних лісів 
(рис. 62). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло синюватого чи сіру-

ватого кольору, завдовжки до 1,54 мм. Груди і че-
ревце з тонкими, поперечними темно-фіолетовими 
смугами на задньому краї. Вусики темно-фіолетові 
з чотирма сегментами. Довжина вусиків досягає 
лише половини тіла. Голова з 8+8 очками. Еври-
біонт [2; 3; 7; 8]. 

Рис. 62. Місця збору матеріалу представників класу 
Ногохвістки − Collembola: 
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Entomobrya multifasciata (Tullberg, 1871) 
Поширення. Голарктика, Південна Африка. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї віддає перевагу лісовим біотопам (рис. 62). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Забарвлення зазвичай у вигляді контрастного малюнка на жовтуватому 

фоні. Довжина тіла до 1,5 мм. Темне забарвлення відмічене на задньому краї всіх сегментів тіла. 
Четвертий тергіт абдомена з двома трикутними плямами. Голова з 8+8 очками. Довжина вусиків 
досягає половини тіла. Ксерорезистентний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Entomobrya muscorum (Nicolet, 1841) 

Поширення. Голарктика, Західна Австралія. Зафіксований на всій території України, окрім 
крайнього півдня. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється переважно в лучних біотопах (рис. 62). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла до 2,5 мм. Характерна особливість − дві поздовжні темні 

смуги на білому або жовтуватому фоні. В середній частині абдомена ІV розміщені дві квадратні 
плями. Вусики лише частково затемнені. Голова з 8+8 очками. Довжина чотиричленикових вусиків 
приблизно дорівнює довжині всього тіла від голови до VI абдомена. Надає перевагу лісам [2; 3; 7; 8]. 

 
Entomobrya nivalis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Коспомоліт. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зафіксований у хвойних та широколистяних лісах 

(рис. 62). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Довжина тіла до 2,0 мм. Чорне забарвлення розподіляється латерально на 

грудних сегментах і в задній частині ІІ і ІІІ сегментів абдомена. ІV сегмент абдомена з двома поздов-
жніми смугами, розширеними в передній частині. Голова з 8+8 очками. Довжина вусиків досягає 
половини тіла. Вид тяжіє до хвойних лісових біотопів і часто трапляється на гілках дерев [2; 3; 7; 8]. 

 
Entomobrya quinquelineata (Börner, 1901) 

Поширення. Середня та Південна Європа, Алжир. В Україні заселяє зони широколистяних і 
мішаних лісів та лісостепу, а також Карпати. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється у хвойних та широколистяних лісах 
(рис. 62). 

Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Довжина тіла до 2,0 мм. У типової форми на світлому фоні є п’ять поздовж-

ніх темних смуг. Трапляються форми з трьома поздовжніми смугами і повністю позбавлені темного 
пігменту. Голова з 8+8 очками. Довжина вусиків досягає половини тіла. Лісо-лучний вид [2; 3; 7; 8]. 

 
Entomobrya corticalis (Nicolet, 1841) 

Поширення. Середня і Північна Європа. Зафіксований на всій території України, крім Кримських 
гір. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у заболочених вербових заростях (рис. 62). 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла до 2,0 мм. Забарвлення у вигляді контрастного малюнка з 

темними поперечними смугами на ІІІ і IV черевних сегментах, а також темним пігментом по краях ІІ і 
ІІІ сегментів грудей. Передня частина голови темно-сіра, вусики з дифузним фіолетовим пігментом. 
Голова з 8+8 очками. Довжина вусиків сягає половини тіла. Типовий кортицикол [2; 3; 7; 8]. 

 
Lepidocyrtus cyaneus (Tullberg, 1871) 

Поширення. Космополіт. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зареєстрований у лісових, лучних, болотяних та 

прибережних біотопах (рис. 62). 
Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Довжина тіла до 1,5 мм. Більша частина тіла покрита синювато-фіоле-

товим пігментом із дрібними лусками. Помітна сильна гетерономність сегментації тіла та ахетність. 
Вусики лише трохи довші від голови. Очок 8+8. Мукро з двома зубцями та базальним шипом. Кігтик 
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без крилоподібних зубців. Емподій ланцетоподібний. Тяжіє до відкритих оселищ, а також урбанізо-
ваного середовища [2; 3; 7; 8]. 

 
Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin, 1788) 

Поширення. Голарктика. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється у широколистяних лісах (рис. 62). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла до 2,0 мм. Голова та основа ніг фіолетові, тіло жовте, з лус-

ками. Луски вкривають також перші два членики антен і основи ніг. Помітна сильна гетерономність 
сегментації тіла та ахетність. Очок 8+8. Мукро з двома зубцями та базальним шипом. Кігтик без 
крилоподібних зубців. Емподій ланцетоподібний. Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 

 
Lepidocyrtus lignorum (Fabricius, 1775) 

Поширення. Голарктика та Західна Австралія. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в лісових та лучних біотопах (рис. 62). 
Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Довжина тіла до 1,5 мм. Тіло світло-жовте, з лусками. Інколи ноги з 

блакитною пігментацією. Луски не вкривають перші два членики антен і основи ніг. Помітна сильна 
гетерономність сегментації тіла та ахетність. Очок 8+8. Мукро з двома зубцями та базальним шипом. 
Кігтик без крилоподібних зубців. Емподій ланцетоподібний. Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 

 
Lepidocyrtus ruber (Schött, 1902) 

Поширення. Європа. Локально трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється у навколоводних та лучних біотопах 

(рис. 62). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло з більше чи менше вираженою світло-фіолетовою пігментацією, від 

1,2 до 1,4 мм завдовжки, з лусками. Помітна сильна гетерономність сегментації тіла та ахетність. 
Очок 8+8. Мукро з двома зубцями та базальним шипом. Кігтик без крилоподібних зубців. Емподій не 
звужується на кінці, а навпаки − широкий і косо зрізаний на вершині. Тяжіє до навколоводного 
середовища [2; 3; 7; 8]. 

Lepidocyrtus violaceus (Geoffroy, 1762) 
Поширення. Голарктика. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється в лісових, лучних, болотяних та при-

бережних біотопах (рис. 62). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Усе тіло синьо-фіолетове, від 1,4 до 2,0 мм завдовжки, з лусками. Помітна 

сильна гетерономність сегментації тіла та ахетність. Очок 8+8. Мукро з двома зубцями та базальним 
шипом. Кігтик без крилоподібних зубців. Емподій ланцетоподібний. Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 

 
Lepidocyrtus curvicollis (Bourlet, 1839) 

Поширення. Європа, Азія. В Україні трапляється в зонах мішаних та широколистяних лісів і 
лісостепу, а також у Карпатах. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зафіксований тільки в заболочених вербових зарос-
тях (рис. 62). 

Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло жовте з дифузним фіолетовим пігментом в основі ніг і на вусиках. 

ІІ сегмент грудей роздутий, з густим покривом лусок. Довжина тіла до 2,5 мм. Помітна сильна 
гетерономність сегментації тіла та ахетність. Очок 8+8. Мукро з двома зубцями та базальним шипом. 
Кігтик без крилоподібних зубців. Емподій ланцетоподібний. Надає перевагу зволоженим, відкритим 
оселищам [2; 3; 7; 8]. 

 
Pseudosinella octopunctata (Börner, 1901) 

Поширення. Космополіт. Зафіксований на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється лише в лісах (рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
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Особливості біології. Тіло зі слабовираженою 
фіолетовою пігментацією в передній частині, яка 
темніша на очній плямі. Довжина вкритого лусками 
тіла до 1,2 мм. На кожній стороні голови по чотири 
очка. Кігтик із великими крилоподібними зубцями. 
Мукро з двома зубцями і базальним шипом. Тяжіє 
до відкритих аридних ландшафтів [2; 3; 7; 8]. 

 
 

Родина Neelidae  
Megalothorax minimus (Willem, 1900) 

Поширення. Космополіт. Трапляється на всій 
території України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї за-
фіксований у соснових лісах (рис. 63). 

Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окре-
мі екземпляри. 

Особливості біології. Тіло кулястої форми з 
маленькими вусиками, які менші від голови. Колір 
тіла жовтувато-бурий. ІІІ і IV членики вусиків злиті. 
Дуже дрібні форми – до 0,4 мм. ПАО та очка від-
сутні. Покрив тіла дрібногранульований. Еврибіонт 
[2; 3; 7; 8]. 

 
 

Родина Sminthurididae 
Sminthurides malmgreni (Tullberg, 1876) 

Поширення. Голарктика. Трапляється на всій 
території України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений тільки вздовж берегової лінії озер (рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний вид, знайдено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло кулясте, жовтуватого кольору з блакитно-фіолетовим пігментом на 

вусиках, спині і на боках черевця. Його довжина від 0,30 до 0,65 мм. Очок 8+8. Третя пара ніг у 
самиць із тібіотарзальним органом. У самців вусики перетворені у хватальний орган. Мукро широке і 
ребристе. Гідрофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Sminthurides aquaticus (Bourlet, 1842) 

Поширення. Голарктика. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зафіксований лише в заболочених заростях верби 

(рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло кулясте, жовтуватого кольору з блакитно-фіолетовим пігментом на 

вусиках, спині й на боках черевця. Його довжина від 0,50 до 1,0 мм. Очок 8+8. Третя пара ніг у 
самиць з тібіотарзальним органом. У самців вусики перетворені у хватальний орган. Мукро широке і 
ребристе. Гідрофіл [2; 3; 7; 8]. 

Sminthurides pseudassimilis (Stach, 1956) 
Поширення. Північна та Центральна Європа. Трапляється в північних районах України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зафіксований тільки в заболочених вербових зарос-

тях (рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло сіре або сіро-фіолетове, кулеподібне, до 0,6 мм. Очок 8+8. У самиць 

третя пара ніг із тібіотарзальним органом і IV членик вусиків поділений на чотири субсегменти 
(серед них перший субсегмент довший за інші). У самців вусики перетворені у хватальний орган. 
Мукро порівняно широке, вентральна його частина дугоподібна. Гідрофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Sminthurides parvulus (Krausbauer, 1898) 

Поширення. Західна Європа. Виявлений у північно-західній частині України. 

Рис. 63. Місця збору матеріалу представників класу 
Ногохвістки − Collembola: 
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Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї зафіксований лише в заболочених заростях верби 
(рис. 63). 

Чисельність. Нечисленний вид, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло сіре або сіро-блакитне, кулеподібне, до 0,6 мм. Очок 8+8. У самиць 

третя пара ніг із тібіотарзальним органом і IV членик вусиків поділений на п’ять субсегментів. У сам-
ців вусики перетворені у хватальний орган. Мукро вузьке, циліндричної форми. Гідрофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Sminthurides schoetti (Axelson, 1903) 

Поширення. Окремі райони Палеарктики. Зафіксований у західному регіоні України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений лише в заболочених вербових заростях 

(рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний вид. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло жовтувате з блакитними плямами пігменту, кулеподібне, до 0,5 мм 

завдовжки. Очок 8+8. У самиць третя пара ніг із тібіотарзальним органом, у IV членик вусиків поді-
лений на чотири субсегменти рівної довжини. У самців вусики перетворені у хватальний орган. 
Мукро відносно вузьке з невеликими зубчиками. Гідрофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Sphaeridia pumilis (Krausbauer, 1898) 

Поширення. Голарктика, а також Австралія. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється переважно в лучних і рідше лісових біо-

топах (рис. 63). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло сірувато-жовтувате або червонувате, кулеподібне, 0,3–0,5 мм завдов-

жки. Очок 8+8. У самиць третя пара ніг без модифікованих хет, IV членик вусиків простий без 
вторинного поділу на субсегменти. У самців вусики перетворені у хватальний орган. Мукро відносно 
вузьке з дуже маленькими зубчиками. Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 

 
 

Родина Arrhopalitidae 
Arrhopalites spinosus (Rusek, 1967) 

Поширення. Центральна та Східна Європа. Трапляється в західних районах України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений тільки в соснових лісах (рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний вид. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло світло-жовтого кольору, овальне, завдовжки до 0,7 мм. Голова з 1+1 

очком на темній плямі. Потилична частина голови з 6+6 короткими шипами. Четвертий членик 
вусиків поділений на шість субсегментів. Мукро довге, із зазубреними краями. Анальний придаток у 
самців ложкоподібної форми з дистальними зубчиками. Лісовий мезофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
 

Родина Katiannidae 
Sminthurinus aureus (Lubbock, 1862)  

Поширення. Палеарктика. Зафіксований на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється тільки у вербняках (рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний вид. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло типової форми жовтого кольору із суцільною латеральною смугою на 

черевці. Рідше трапляються повністю чорні форми. Тіло вкрите короткими, тонкими та гладкими 
хетами, завдовжки 0,7–1,0 мм. Кутикула слабогранульована. Четвертий членик вусиків простий і не є 
модифікованим у самців. Еврибіонт [2; 3; 7; 8]. 

 
Sminthurinus elegans (Fitch, 1863) 

Поширення. Частина Палеарктики та Неарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений лише у вербняках (рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний вид. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Тіло жовтувате з чотирма−п’ятьма поздовжними темними смугами, 

завдовжки 0,7–1,0 мм. Вкрите короткими, тонкими, гладкими хетами. Кутикула слабогранульована. 
Четвертий членик вусиків простий і не є модифікованим у самців. Цей вид надає перевагу сухим і 
відкритим біотопам [2; 3; 7; 8]. 
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Родина Dicyrtomidae 
Ptenothrix atra (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Неарктика, а також частина Палеарктики. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у розріджених лісах та на узліссях (рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло фіолетово-чорне, голова найчастіше з поздовжніми плямами, оваль-

ної форми. Довжина тіла до 2,0 мм. Очок 8+8. Третій членик вусиків із сімома субсегментами. 
Вусики довші за голову. Денс із зазубреними шипоподібними хетами. Кігтики ніг без туніки. Лісовий 
мезофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
Родина Sminthuridae 

Caprainea marginata (Schött, 1893) 
Поширення. Європа, окрім північних територій, а також Алжир. Виявлений на всій території 

України, окрім Кримського півострова. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється на лісо-лучних ділянках (рис. 63). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло рожевих відтінків. Середня довжина тіла 1,4 мм. Третій членик 

вусиків із довгими макрохетами в базальній частині. Четвертий членик вусиків із 12−13 субсегментами. 
8+8 очок. Верхня частина голови і велике черевце з прямими, грубими, гострими макрохетами. Кігтик із 
тунікою. Надає перевагу вологим лукам і лісам [2; 3; 7; 8]. 

 
Sminthurus viridis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Космополіт. Зареєстрований на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється повсюдно (рис. 63). 
Чисельність. Численний вид у відкритих біотопах, але рідкісний у лісах. 
Особливості біології. Тіло має різні відтінки зеленого, найчастіше жовтувато-зелене з коричню-

ватими або білими плямами. Довжина тіла до 3,0 мм. Окремі хети на третьому членику вусиків довші 
та грубші за інших; четвертий членик має вторинні субсегменти. Краї мукро гладкі. Кігтики ніг з 
тунікою. Масовий вид на луках та у відкритих ландшафтах антропогенного походження [2; 3; 7; 8]. 

 
Spatulosminthurus flaviceps (Tullberg, 1871) 

Поширення. Європа, за винятком крайнього Північного Сходу. Значно поширений на всій 
території України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений на заболочених ділянках вільшняків (рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний вид, знайдено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Майже вся голова жовто-біла. Черевце блакитно-чорне, завдовжки до 

1,6 мм. На голові 8+8 очок. Третій членик вусиків у базальній частині з макрохетами. Четвертий чле-
ник вусиків із десятьма вторинними субсегментами. Тібіотарзуси ніг з одним шпателеподібно розши-
реним волоском кожен. Лучний мезофіл [2; 3; 7; 8]. 

 
 

Родина Bourletiellidae 
Deuterosminthurus bicinctus (Koch, 1840) 

Поширення. Палеарктика. Поширений на всій території України, окрім Кримських гір. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї трапляється у широколистяних лісах (рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний вид. Виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Черевце жовтого кольору з двома синьо-чорними поперечними плямами. 

Довжина тіла від 0,6 до 0,8 мм. Голова з 8+8 очками. Велике черевце дещо стиснуте по боках та 
сплющене на спині. Емподій частіше без субапікальної щетинки або філаменту. Самці без дорсаль-
ного органу. Еврибіонт [2; 3; 6; 7]. 

 
Deuterosminthurus pallipes (Bourlet, 1842) 

Поширення. Голарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений переважно на луках і рідше в лісах 

(рис. 63). 
Чисельність. Численний вид. 
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Особливості біології. Майже все тіло жовтого кольору, завдовжки від 0,8 до 1,0 мм. Голова з 
8+8 очками. Велике черевце дещо стиснуте з боків та сплющене на спині. Тібіотарзуси ніг із головчас-
тими волосками, що прилягають до їх поверхні. Емподій без субапікальної щетинки або філаменту. 
Самці без дорсального органа. Ксерорезистентний вид, що преферує відкриті ландшафти [2; 3; 7; 8]. 

 
Heterosminthurus bilineatus (Bourlet, 1839) 

Поширення. Палеарктика. Локально поширений на більшій частині території України, крім 
Кримських гір. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у заболочених вербняках (рис. 63). 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Жовтувате тіло з двома поздовжніми, дорсолатеральними, фіолетовими 

смугами. Середня довжина тіла 1,0 мм. Голова з 8+8 очками. Четвертий членик вусиків із вторинними 
субсегментами. Тіло дещо видовжене та стиснуте по боках, укрите довгими тонкими хетами. Емподій 
першої пари ніг вузький, щетинкоподібний. Денс без шипів. Преферує відкриті вологі оселища [2; 3; 7; 8]. 
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Клас Відкритощелепні комахи – Ectognatha 
(Hennig, 1953) 

 
Клас Відкритощелепні комахи − Ectognatha об’єднує більшість сучасних видів. Ротові органи у 

них добре помітні, вільно причленовані до головної капсули. Є складні очі, але вони можуть бути 
вторинно редуковані. Мальпігієві судини є, хоча в деяких видів вони вторинно відсутні. На грудних 
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тергітах є паранотальні складки, які у крилатих (Pterygota) перетворені на крила. Майже всі відкрито-
щелепні комахи роздільностатеві. Розвиток із перетворенням – метаморфозом, який буває повним, 
коли личинка, що різко відрізняється від дорослої особини, перетворюється на лялечку, з якої вихо-
дить доросла комаха, або неповним – личинка, що вийшла з яйця, має вигляд, близький до імаго. 
Загалом на території Шацького поозер’я зареєстровано 1021 вид відкритощелепних комах, які пред-
ставлені вісьмома рядами: Бабки − Odonata (31 вид), Напівтвердокрилі − Hemiptera (22 види), 
Рівнокрилі − Homoptera (98 видів), Твердокрилі − Coleoptera (655 видів), Сітчастокрилі − Neuroptera 
(один вид), Перетинчастокрилі − Hymenoptera (83 види), Лускокрилі − Lepidoptera (69 видів), 
Двокрилі − Diptera (62 види). 

 
 

Ряд Бабки – Odonata (Fabricius, 1793) 
 
Бабки (Odonata) – комахи з неповним перетворенням, яких у світовій фауні відомо майже 5000 

видів. В Україні поширені 74 види. Личинки бабок, за винятком кількох тропічних видів, розвива-
ються у водному середовищі. Виявлено позитивну роль бабок у масовому винищенні кровосисних 
комах та шкідників сільського й лісового господарств. Відомо також, що імаго, живлячись іншими 
комахами, з’їдають за добу близько 20 % від маси свого тіла. Личинки бабок є малоспеціалізованими 
хижаками і полюють на рухливу здобич доступних розмірів. Питома вага личинок бабок у загальній 
біомасі бентосу невеликих водойм улітку становить близько 30 %. Завдяки чергуванню водної і 
наземної фаз розвитку та значній біомасі бабки дають суттєвий внесок до колообігу речовин в еко-
системах. Великі за розмірами личинки різнокрилих бабок (Anisoptera) можуть нападати на личинок 
та мальків риб і виступати як конкуренти риб у живленні ракоподібними, личинками комах тощо. 
Імаго й личинки бабок можуть бути проміжними хазяями гельмінтів, небезпечних для диких та 
свійських птахів. У заражених птахів порушується функція шкаралупових залоз, що призводить до 
«лиття яєць» та, відповідно, зниження яйцепродуктивності. Деякі види бабок успішно використо-
вують як індикаторів екологічного стану прісноводних екосистем. 

У помірних широтах імаго активні вдень. Із кінця 
квітня до середини жовтня за теплої сонячної погоди 
бабки активно літають, пік кількості імаго різних 
видів припадає на середину−кінець липня. Вранці і 
при низьких температурах повітря бабки сидять на 
поверхнях, що здатні швидко нагріватися, тобто на 
сухих рослинах, ґрунті, камінні тощо.  

Період життя імаго становить у середньому кіль-
ка тижнів, а тривалість життя окремих особин може 
сягати кількох місяців. Деякі види описуваних бабок є 
облігатними або факультативними реофілами, неве-
лика кількість – стагнофілами, однак більшість видів 
евритопні. Узагальнену схему життєвого циклу бабок 
подано на рис. 64.  

У фазі імаго розрізняють два періоди: ювеніль-
ний та репродуктивний. Ювенільний починається піс-
ля окрилення з личинки і закінчується статевим дозрі-

ванням. Протягом цього періоду імаго активно харчуються на певній відстані від водоймища на 
лісових галявинах, луках, при цьому інтенсивно нарощують масу тіла, набуваючи характерного ко-
льорового забарвлення. Імаго живляться іншими літаючими комахами, захоплюючи здобич у польоті, 
при цьому лапки бабок формують «ловильну сітку». За тиждень−два фуражування, набравши 
потрібну масу тіла, імаго повертаються до водойм, де починається другий період – репродуктивний. 
Протягом репродуктивного періоду бабки паруються в повітрі і відкладають яйця. Біля водойм 
зазвичай перебуває більше самців, ніж самиць. Самці більшості видів за нормальної чисельності 
популяції демонструють територіальну поведінку, охороняючи свої ділянки і паруючись із самицями, 
що залітають до їхньої території. Процес парування в бабок досить специфічний унаслідок наявності 
вторинних копулятивних органів у самців – єдиний випадок у світі комах. Спочатку самець, підги-
наючи кінець черевця до другого сегмента, переносить сперматофори до вторинних копулятивних 

 
Рис. 64. Життєвий цикл бабок [1]: 1 – яйце;  

2 – передличинка; 3, 4 – личинка, 5 – окрилення;  
6 – імаго; 7 – парування; 8 – відкладання яєць 
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органів. Потім самець наздоганяє самицю й захоплює її спочатку лапками з боків, а потім фіксує її за 
голову (Anisoptera) або передньоспинку (Zygoptera) верхньою парою анальних придатків. У такому 
тандемі пара літає до того часу, поки самиця не підігне кінець черевця – дев’ятий сегмент, де розмі-
щені її статеві отвори – до вторинних копулятивних органів самця. Тандем у такому «кільці» може 
деякий час рухатися у повітрі або сідати на рослинність. Тривалість парування варіює від декількох 
хвилин до двох годин у різних видів – у літературі описано випадки, коли тандем Ischnura elegans 
тривав три години. Якщо самиця була вже запліднена, то новий самець намагається спеціальними 
генітальними гачечками викинути сперматофори свого попередника і запліднити своїми. Після за-
пліднення настає час відкладати яйця. Самки відкладають яйця в супроводі або без супроводу самця. 
Бабки, які мають яйцеклад, – це всі представники підряду Zygopera та родина Aeshnidae підряду 
Anisoptera – відкладають яйця в живі тканини рослин, а деякі види у відмерлі частини рослин. До 
речі, на такі ендофітні яйцекладки полюють паразитоїди – дрібні їздці-яйцеїди, що відкладають свої 
яйця, проколюючи оболонку яєць бабок. Личинка їздця розвивається за рахунок живлення вмістом 
яйця бабок, і, відповідно, з такого зараженого яйця вийде імаго їздця замість передличинки бабки. 
Самиці Calopteryx відклають яйця в стебла водяних рослин із самцем або без нього, інколи занурюю-
чись під воду на глибину 1–2 м. Інші групи бабок, які замість розвиненого яйцекладу мають 
генітальні пластинки, відкладають яйця екзоспособом – просто розкидають їх на поверхні води, мулу 
або рослинності. Самиці, літаючи над водою, легенько б’ють кінцем черевця по поверхні води, 
«витрушуючи» ланцюжок або купку яєць. 

За відповідних умов нормального розвитку з яєць вилуплюються личинки чи передличинки вже 
через декілька тижнів, а в деяких (напр., родина Lestidae) яйця зимують і вихід личинок відбувається 
лише наступною весною. Фаза передличинки триває декілька секунд, після чого вона линяє на 
личинку першого віку. У деяких видів ця перша линька відбувається під оболонками яйця. Личинки 
бабок мешкають у прісних або солонуватих водах і здебільшого уникають світла. Зокрема, вони 
можуть жити серед водяної рослинності або закопуватися у мул. Ріст личинки супроводжується линь-
ками, яких може бути від семи до 15, причому кількість линьок може змінюватися в межах популяції. 
Личинки середнього віку мають крилові зачатки, які з кожною наступною линькою стають краще 
розвиненими. У личинок передостаннього (F1) та останнього (F0) віку добре помітні зачатки копуля-
тивних органів імаго. Тривалість личинкової фази в різних видів може тривати від декількох місяців 
до двох років. Остання линька личинки бабки має назву окрилення. Личинка останнього віку вила-
зить із води на предмети, що виступають, – палички, стебла рослин, каміння тощо, а інколи навіть на 
берег за декілька метрів від води, висихає, її хітинові покриви на спинному боці розтріскуються і 
звідти поступово з’являється імаго. Процес окри-
лення триває від 20 хвилин до 1 години. За цей час 
імаго повністю розправляється, підсихає, набуває 
забарвлення і відлітає від водойми. На місці окри-
лення залишається пуста личинкова шкірка – екзувій.  

У природно-кліматичних умовах України на 
фазі імаго зимують лише два види бабок, що нале-
жать до роду Sympecma. Усі інші переживають зиму 
на фазі яйця або личинки. Яйця більшості видів 
можуть переносити пересихання та перемерзання 
водойм [1; 5]. 

У 1965–1971 рр. у межах Волинського Полісся, 
зокрема й на тих ділянках, які належать до Шаць-
кого поозер’я, Р. С. Павлюк проводив збори імаго та 
личинок бабок, за результатами яких опублікував 
статтю, де описав 29 видів бабок [2]. 

У серпні 2005-го та 2008 рр. проведено дослі-
дження бабок у прибережній зоні озер Світязь та 
Піщане [3].  

Пункти збору матеріалу за оригінальними до-
слідженнями та літературними джерелами показано 
на рис. 65. 

Рис. 65. Місця збору матеріалу представників ряду 
Бабки − Odonata: 
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Родина Лютки – Lestidae (Calvert, 1901) 
Лютка-дріада – Lestes dryas (Kyrby, 1890) 

Поширення. Центральна Європа, Азія та Північна Америка. Вид локально поширений на всій 
території України. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї звичайний вид. Трапляється біля оз. Світязю, Чорного, 
Пісочного та Люцимеру [2]. На віддалі 2 км на північ від с. Світязя, оз. Світязю, луки, 14.08.2005 р., 
один самець. 

Чисельність. Чисельність популяцій у різних біотопах змінюється в широких межах. 
Особливості біології. Личинки – фітофіли, заселяють різноманітні водойми, надаючи перевагу 

невеликим, неглибоким, зарослим рослинністю. Часто такі водойми в кінці літа повністю переси-
хають. Самці та самки забарвлені однаково. Тіло зверху бронзово-зелене, груди знизу та боки жовті зі 
смужками. Краї крил бурі. Довжина тіла 35–40 мм, розмах крил до 50 мм. Яйця відкладають у стебла 
та листя водяних і напівводяних рослин [2; 3]. Період льоту імаго в умовах України із червня до 
вересня.  

Лютка-наречена – Lestes sponsa (Hansemann, 1823)  
Поширення. Центральна Європа та Азія. Значно пошире-

ний вид в Україні, у більшості біотопів звичайний і навіть 
масовий.  

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї звичайний вид. 
Масово трапляється на зарослих берегах оз. Люцимеру, Піщан-
ського, порівняно в меншій кількості виявлений на оз. Пісочно-
му, Мошному, калюжах біля оз. Світязю [2]. На віддалі 2 км на 
північ від с. Світязя, оз. Світязю, луки, 14–22.08.2005 р., 44 сам-
ці, 14 самок; там само, 13.08.2008 р., три самки, два самці. 

Чисельність. Найчисленніший вид на зарослих берегах 
озер. 

Особливості біології. Личинки розвиваються в різних 
стоячих проточних і непроточних водоймах, зокрема з непостійним рівнем води та заболочених. 
Інколи трапляються в річках. Личинки – фітофіли. Забарвлення імаго зверху ясно-бронзово-зелене, 
боки і низ грудей жовтуваті, низ зі смужками. Потилиця без жовтої плями, металево-блискуча. 
Уздовж плечового шва в самок іде суцільна світла смуга (фото 62). Черевце 25–30 мм. Періоди льоту 
в Україні з травня до кінця вересня з піком у серпні [2; 3]. 

Лютка-іноземка – Lestes barbarus (Fabricius, 1798)  
Поширення. Південна Європа, Центральна і Південна 

Азія, Північна Африка. Значно поширений в Україні, у деяких 
місцях звичайний, а в інших численний, хоча поступається за 
чисельністю L. sponsa. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї звичайний вид. 
Трапляється на зарослих калюжах поблизу оз. Світязю [2]. На 
віддалі 2 км на північ від с. Світязя, оз. Світязю, луки, 
14−19.08.2005 р., один самець, три самки. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Личинки − фітофіли, розвиваються в 

неглибоких місцях водойм із повільною течією або при її від-
сутності. Також можуть жити в калюжах та дрібних переси-
хаючих водоймах. Доволі велика бабка. Самки мають типовий 
зелений колір (фото 63). На передньогрудях є дві широкі світлі 
смужки. Птеростигма двоколірна: половина – світла, інша – 
бура. Літ імаго із червня до кінця вересня [2; 3]. 

 
Лютка зеленувата – Lestes virens (Charpentier, 1825)  

Поширення. Південна і Центральна Європа, Північна Африка. Локально поширений на тери-
торії всієї України. 

Місця знаходження. Імаго були виявлені в прибережній зоні на рослинності озер Пісочного, 
Мошного та Люцимеру і на зарослих калюжах поблизу оз. Світязю [2]. На відстані 2 км на північ від 

 
 

Фото 62. Лютка-наречена – 
Lestes sponsa (Л. А. Хрокало) 

 
 

Фото 63. Лютка-іноземка – Lestes 
barbarus (Г. А. Прокопов) 
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с. Світязя, оз. Світязю, луки, 15–19.08.2005 р., три самки; 20.08.2005 р., 10 км від смт Шацька, оз. Пі-
cочного, одна самка. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Личинки − фітофіли, розвиваються в різних стоячих, проточних і непро-

точних водоймах, зокрема заболочених і з непостійним рівнем води. Близько 4,5 см завдовжки. 
Розмах крил до 6 см. Перше кільце черевця самців зелене. Самка – бронзово-зелена, задня частина 
голови повністю жовта. На відміну від інших бабок яйця відкладає в кору дерев та чагарників – 
здебільшого верб, що ростуть на берегах водойм, викликаючи утворення галоподібного здуття. 
Період льоту імаго − із червня до кінця вересня [2; 3].  

 
Сіролютка темна – Sympecma paedisca (Brauer, 1877)  

Поширення. Центральна Європа та Азія. В Україні 
поширений локально, звичайний вид, місцями на півночі та 
сході численний, на півдні – рідкісний.  

Місця знаходження. У невеликій кількості виявлений біля 
оз. Пісочне, серед лісу, подалі від води, зрідка біля оз. Люци-
мер [2]. 2 км на північ від с. Світязя, оз. Світязю, луки, 
14.08.2005 р., одна самка. 

Чисельність. Нечисленний вид у межах Шацького по-
озер’я. У Європі його чисельність останнім часом різко падає й 
охороняється Habitat directive. 

Особливості біології. Личинки − фітофіли, розвиваються в 
різноманітних водоймах, надаючи перевагу невеликим, без 
сильної течії. Забарвлення імаго яскраве, червоно-коричневе з 
темними смужками на черевці (фото 64). Очі та верхня частина 
грудей темні. На грудях є дві темні смуги. Розмах крил від 4 до 
4,5 см. Відкладають яйця в стебла напівводяних рослин. Зиму-
ють на фазі імаго [2; 3].  

 
Лютка тьмяна – Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)  

Поширення. Центральна Європа, Північна Африка, Азія. В Україні поширений локально, на 
півдні та в Криму звичайний, подекуди масовий. 

Місця знаходження. 2 км на північ від с. Світязя, оз. Світязю, луки, 14.08.2005 р., два самці, 
одна самка; 17.08.2005 р., один самець, дві самки. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки − фітофіли, розвиваються в різноманітних водоймах, надаючи 

перевагу невеликим, без течії. Тіло невелике, завдовжки 25–35 мм, має коричнево-бронзове забарв-
лення. На грудях міститься широка бронзова смуга. Ці бабки мають своєрідну загострену на кінцях 
форму крил. Довжина крил 20–22 мм. Відкладають яйця в стебла навколоводних рослин. Зимують на 
фазі імаго [3]. 

 
 

Родина Стрілки – Coenagrionidae (Kirby, 1890) 
Стрілка червоноока – Erythromma najas (Hansemann, 1823)  

Поширення. Європа, Центральна Азія. Доволі поширений 
вид в Україні, для більшості біотопів звичайний і навіть масовий.  

Місця знаходження. Над відкритою поверхнею води оз. Пі-
щанського, Пісочного, Люцимеру, звичайний вид [2]. 2 км на 
північ від с. Світязя, оз. Світязю, луки, 14.08.2005 р., один 
самець. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються у водотоках 

та стоячих проточних і непроточних водоймах. Потилиця 
бронзово-чорна, без плям. Очі червоні. Більша частина грудей 
бронзово-чорна, а низ – жовтий чи зеленкуватий (фото 65). 
Довжина черевця в самця і самки 26–29 мм. Період льоту імаго 

 
 

Фото 64. Сіролютка темна – 
Sympecma paedisca (Г. А. Прокопов) 

 

 
Фото 65. Стрілка червоноока – 

Erythromma najas (Є. Каролінський) 
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в Україні триває з квітня до вересня без вираженого піка. Під час відкладання яєць самці та самки 
літають парами, самці тримають самок за передньоспинку. Яйця самки відкладають у листя пла-
ваючих (лілії, латаття) та занурених у воду (кушир і рдест) рослин. У самців добре виражена тери-
торіальна поведінка [2; 3]. 

 
Тонкохвіст стрункий – Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)  

Поширення. Європа. Значно поширений в Україні, евритоп-
ний вид. 

Місця знаходження. У значній кількості трапляється над за-
ростями оз. Пісочного, Люцимеру, Піщанського, Світязю [2]. 2 км 
на північ від с. Світязя, оз. Світязю, луки, 14–22.08.2005 р., вісім 
самців, чотири самки. 

Чисельність. Масовий або численний вид. 
Особливості біології. Личинки – фітофіли, розвиваються в 

різних стоячих проточних і непроточних водоймах, зокрема заболо-
чених та водотоках – річках, струмках, каналах. Голова та груди 
мають сині плями. Черевце зверху чорне, восьме кільце яскраво-
блакитне, третє–шосте кільця з боків помаранчеві (фото 66). Розмах 
крил 35 мм, довжина тіла 25–31 мм. Період льоту в Україні − від 
квітня до вересня [2; 3]. 

 
Тонкохвіст маленький – Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 

Поширення. Південна і Центральна Європа, Північна Африка, 
Сибір. Вид поширений на всій території України, хоча числен-
ніший у центральних та південних регіонах. 

Місця знаходження. Окремі екземпляри виявлено біля озер Люцимеру та Світязю [2]. 
Чисельність. У Шацькому поозер’ї надзвичайно рідкісний. 
Особливості біології. Личинки – фітофіли [2]. Фасеточні очі в нижній частині зеленкувато-

жовті; торакс синій, у нижній частині – зеленкуватий; абдомен зверху чорний, збоку три перші кільця 
зеленкуваті; четверте, п’яте та шосте кільця мають помаранчеве забарвлення; восьме і дев’яте кільця 
блакитні. Період льоту в Україні − від травня до вересня.  

 
Стрілка голуба – Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)  

Поширення. Палеарктика. Трапляється на всій території України, звичайний вид. 
Місця знаходження. Найчисленніший на оз. Світязі, Пісочному, Піщанському [2]. 2 км на північ 

від с. Світязяь, оз. Світязю, луки, 14–19.08.2005 р., 17 самців, 30 самок; там же, оз. Світязь, зарості 
комишу, 13.08.2008 р., два самці; 20.08.2005 р., 10 км від смт Шацька, оз. Пісочного, два самці, три 
самки. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Населяє всі типи ставків, озер та 

рівнинні річки з постійним рівнем води. Личинки − фітофіли. 
Самець блакитного забарвлення із чорним малюнком. Останні 
сегменти черевця майже повністю блакитні із чорною серце-
подібною плямою в задній частині. Лише на двох середніх 
сегментах чорні плями видовжені і займають близько половини 
довжини сегмента. Забарвлення самок мінливе, зеленувате або 
червоно-коричневе. На всіх сегментах черевця наявна видовже-
на чорна пляма (фото 67). Довжина тіла до 35 мм, а розмах крил 
40–45 мм. Імаго відкладають яйця у водяні рослини. Літ імаго 
триває від травня до серпня [2; 3]. 

 
Cтрілка звичайна – Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)  

Поширення. Північна Євразія. Поширений на півночі України, з просуванням на південь його 
чисельність різко знижується. У Криму не виявлений. 

Місця знаходження. Звичайний вид на оз. Пісочному та Люцимері [2]. 
Чисельність. Численний вид. 

 

 
Фото 66. Тонкохвіст стрункий – 
Ischnura elegans (Г. А. Прокопов) 

 
Фото 67. Стрілка голуба – Enallagma 

cyathigerum (О. П. Зінченко) 
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Особливості біології. Основний колір самця блакитно-зелений, із чорним малюнком на пер-
шому–сьомому кільцях черевця, восьмий і дев’ятий сегменти черевця в самців зверху блакитні, 10-й – 
чорний; самка жовто-зелена, із чорним малюнком. Довжина черевця 28–30 мм. Період льоту імаго в 
Поліссі та лісостепу України − від кінця квітня до серпня [2]. 

 
Стрілка гарна – Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) 

Поширення. Європа. Вид поширений на всій території України, подекуди численний. 
Місця знаходження. Звичайний вид на оз. Люцимері, на 

болотах біля оз. Чорного, на оз. Пісочному – рідкісний [2]. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Личинки – фітофіли [2]. Довжина тіла 

дорослих особин 37 мм, розмах крил − 44 мм. Голова та груди із 
синіми плямами, черевце зверху чорне, третє–шосте кільця з 
боків помаранчеві, восьме кільце яскраво-блакитне. Період льоту 
імаго − від травня до серпня.  

 
Стрілка-дівчина Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)  

Поширення. Європа. Вид значно поширений на всій терито-
рії України, у багатьох біотопах численний. 

Місця знаходження. Звичайний вид на озерах Пісочному, 
Люцимері [2]. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Личинки – фітофіли [2]. Самець яскра-

во-блакитного забарвлення, має своєрідний малюнок на другому 
тергіті черевця (фото 68). Самки зеленкуваті. Період льоту імаго − 
від травня до серпня.  

 
 

Родина Дідки – Gomphidae (Rambur, 1842) 
Дідок звичайний – Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)  

Поширення. Європа. В Україні доволі поширений нечисленний реофільний вид. 
Місця знаходження. Один екземпляр імаго був виявлений на березі оз. Пісочного [2]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Трапляється зазвичай у річках та струмках. Личинки – реофіли, закопу-

ються в піщаний ґрунт [2]. Тіло чорне, із жовтим рисунком. Груди жовті, із шістьма чорними смуж-
ками. Черевце чорне, із жовтою смужкою зверху від першого до сьомого сегментів, восьмий–
дев’ятий сегменти зверху чорні, по боках жовті. Стегна чорні. Довжина черевця 32–35 мм. Період 
льоту в Україні фіксують від початку травня до кінця червня.  

 
 

Родина Коромисла – Aeschnidae (Bianchi, 1905) 
Коромисло помісне – Aeshna mixta (Latreille, 1805) 

Поширення. Центральна і Північна Європа, Північна Африка, Центральна, Передня і Східна 
Азія. Звичайний вид, поширений на всій території України. 

Місця знаходження. Поодинокі імаго виявлені над озерами Піщанським та Пісочним. Вид 
численний на озерах Мошному та Люцимері [2]. 2 км на північ від с. Світязя, оз. Світязю, луки, 
19.08.2005 р., один самець. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки – фітофіли [2; 3], розвиваються в озерах, ставках, рівнинних 

річках. Уникають болотистих водойм, хоча добре переносять слабосолону воду водойм півдня та 
Криму. Дорослі особини близько 6 см завдовжки. Розмах крил до 8 см. Черевце самки зазвичай 
коричневе із жовто-зеленими плямами. Період льоту імаго − від червня до жовтня включно з піком у 
кінці липня.  

Коромисло велике – Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)  
Поширення. Європа. В Україні поширений на заході, сході та півночі в лісах і лісостепу. 
Місця знаходження. Імаго трапляються над озерами Пісочним, Мошним [2]. 2 км на північ від 

с. Світязя, оз. Світязю, луки, 14.08.2005 р., один самець; 21.08.2005 р., одна самка. 

 
 

Фото 68. Стрілка-дівчина – 
Coenagrion puella (О. П. Зінченко) 
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Чисельність. Вид нечисленний. 
Особливості біології. Личинки фітофіли, живуть у річках, озерах, інколи в ставках і каналах. Це 

велика бабка, яка завдовжки сягає 73 мм. Її легко впізнати навіть під час польоту за коричневим 
забарвленням тіла та бронзовими крилами. На другому та третьому сегментах черевця самців є 
блакитні плями. Літають від травня до серпня включно [2; 3]. 

 
Коромисло зелене – Aeshna viridis (Eversmann, 1836) 

Поширення. Північна і Центральна Європа. В Україні поширений локально. 
Місця знаходження. Окремі імаго зафіксовані над каналом біля оз. Пісочного [2]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Завдовжки до 7 см, розмах крил 8–9,5 см. Черевце самця має великі сині 

плями. Імаго відкладають яйця зазвичай у водяну рослину – Stratiotes aloides. Період льоту − від 
червня до серпня включно [2]. 

 
 

Родина Бабки – Corduliidae (Selys, 1871) 
Бабка бронзова – Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)  

Поширення. Європа. Поширений у більшості біотопів на 
півночі та центральній частині України, а також у Карпатах. 

Місця знаходження. У значних кількостях виявлений над 
озером Пісочним [2]. 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Личинки – політропні: заселяють 

озера, ставки, річки, канали, струмки, калюжі; закопуються в 
мул [2]. Усе тіло бронзове зелене. Основа крил вохриста 
(фото 69). Дорослі особини до 5,5 см завдовжки; розмах крил 
близько 7 см. Лоб зелений, без світлих плям. Черевце 33–36 мм. 
Період льоту в Україні – травень−червень. 

 
Бабка жовтоплямиста – Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 

Поширення. Європа. В Україні рідкісний вид, локально поширений на заході, у Карпатах, 
Поліссі, північному Лісостепу. 

Місця знаходження. Кілька особин зафіксовано неподалік озер Пісочного і Чорного [2]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки закопуються в мул [2]. Населяє болота, лісові озера з добре 

розвиненою узбережною та водяною рослинністю, подекуди невеликі ставки. Літ імаго − від кінця 
травня до серпня. 

 
 

Родина Бабки справжні – Libellulidae Rambur, 1842 
Рівночеревець решітчастий – Orthetrum cancellatum 

(Linnaeus, 1758)  
Поширення. Центральна Європа, Кавказ, Середня Азія, Пів-

денний Сибір. Звичайний вид, поширений на всій території України. 
Місця знаходження. У значній кількості трапляється біля 

озер Пісочного та Світязю [2]. 2 км на північ від с. Світязя, оз. Сві-
тязю, луки, 21–22.08.2005 р., один самець, одна самка. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Личинки – типові бентосні форми, за-

копуються в мул. Вони розвиваються в озерах, ставках, рівнинних 
річках, каналах. Розміри дорослої комахи становлять від 45 до 
55 мм. Розмах крил 75–90 мм. Груди жовті або жовто-бурі. 
Черевце жовтуватого забарвлення в самок, а в самців – із часом 
стає голубим (фото 70). На черевці є широкі повздовжні бурі 
смужки та світлі напівмісяцеві плями. Яйця відкладають на по-
верхню води або вологого мулу. Літ імаго − від травня до серпня 
включно [2; 3]. 

 
Фото 69. Бабка бронзова – Cordulia 

aenea (О. П. Зінченко) 

 

 
Фото 70. Рівночеревець 

решітчастий – Orthetrum 
cancellatum (Г. А. Прокопов) 
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Бабка плоска – Libellula depressa (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Центральна і Південна Європа, Центральна Азія і Середній Схід. В Україні 

поширений скрізь, хоча і нечисленний в окремих біотопах. 
Місця знаходження. Зрідка трапляється на лісових галявинах поблизу оз. Пісочного [2]. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки бентосні, закопуються в 

мул, поширені в різноманітних водоймах, однак надають пере-
вагу неглибоким зарослим водоймам, що добре прогріваються – 
калюжам, озерам, струмкам [2]. Черевце дуже широке і при-
плюснуте, оливкове, із жовтими плямами по боках сегментів, у 
самця блакитного забарвлення (фото 71). Крила безбарвні, пе-
редні – з широкою повздовжньою бурою смугою, задні – із три-
кутною плямою при основі. Довжина черевця 26 мм. Літ імаго − 
від кінця квітня до липня. 

 
Бабка чотириплямиста – Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Азія і Північна Америка. Вид поширений на всій території України, поде-
куди численний, політопний. 

Місця знаходження. Над зарослими калюжами в узбережній зоні оз. Чорне на великій площі. 
Так, 12.06.1971 р. простежувалося масове скупчення – понад 100 особин. Основна частина бабок 
скупчення належала до аберації L. quadrimaculata praenubila, що зазвичай трапляється рідко [2]. 

Чисельність. Звичайний, місцями численний вид. 
Особливості біології. Личинки бентосні, закопуються в мул, розвиваються в різноманітних 

біотопах, хоча надають перевагу зарослим стоячим водоймам, що добре прогріваються, зокрема і в 
заплавах річок [2]. Тіло жовто-буре, кінець черевця чорний. На кожному крилі є чорна цятка 
приблизно посередині переднього краю його та чорні крилові стигми. Задні крила з великою темною 
плямою при основі. Черевце довше і вужче, ніж у бабки плоскої; його довжина 28–29 мм. Літ імаго − 
від кінця квітня до липня. Яйця відкладають на поверхню води. 

 
Тонкочеревець жовтий – Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)  

Поширення. Європа. Вид значно поширений на території України. 
Місця знаходження. На заболочених ділянках лук поблизу озер Пісочного, Піщанського, Люци-

мера, Світязю, Чорному [2]. 
Чисельність. Численний на заплавних луках поблизу озер. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в різноманітних водоймах та водотоках, бентосні, 

закопуються в мул. У самця груди червоно-бурі, у самок – жовто-бурі; боки грудей із чорними смуж-
ками по швах. Крила при основі широкі, вохристо-жовті. Черевце самця жовто-червоне, а в самки – 
жовто-буре, із широкою чорною смугою по боках. Довжина черевця 19–23 мм. Самки відкладають 
яйця в супроводі або без самця на поверхню води, у вологий субстрат та на рослинність. Літ імаго 
триває від кінця травня до кінця серпня [2]. 

 
Тонкочеревець чорний – Sympetrum danae (Sulzer, 1776)  

Поширення. Європа. В Україні трапляється на півночі, у Карпатах, дуже рідкісний на півдні та в 
Криму. 

Місця знаходження. Поодинокі особини виявлені на берегах озер Пісочного, Мошного [2]. На 
віддалі 10 км на північ від смт Шацька, оз. Пісочного, луки, 20.08.2005 р., три самки; оз. Світязь, 
зарості комишу, 13.08.2008 р. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Населяють лісові озера та невеликі пересихаючі водойми, зазвичай зарослі 

та заболочені з кислою реакцією води. Личинки закопуються в мул [2; 3]. Тіло самця чорне. Із боків 
грудей містяться світлі плями, а на останніх сегментах черевця – бурі плями. Тіло самок буре або 
жовте, шви з боків грудей широкі та темні, на боках черевця є широка чорна смуга. Довжина тіла 
29−31 мм (абдомен 19–20 мм), розмах крил 55 мм. Ноги чорні. Птеростигма бурувато-чорного кольо-
ру в самців та білувата в самок. Літ імаго − від кінця червня до вересня. 

 
Тонкочеревець плескатий – Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) 

Поширення. Європа. В Україні поширений локально, здебільшого в правобережному Поліссі й 
Лісостепу, у Карпатах та Закарпатті. 

 
 

Фото 71. Бабка плоска – Libellula 
depressa (О. П. Зінченко) 
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Місця знаходження. Окремі особини трапляються біля озер Пісочного та Піщанського [2]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки бентосні, закопуються в мул або перебувають серед рослинності, 

розвиваються зазвичай у невеликих заплавних водоймах із непостійним рівнем води, що наприкінці 
літа пересихають [1; 2]. Яйця відкладають у супроводі самця або без нього на поверхню води чи у 
вологий мул. Літ імаго − від липня до початку жовтня. 

 
Тонкочеревець покреслений – Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)  

Поширення. Європа. В Україні поширений локально. Це звичайний вид, численний на півдні та 
заході. 

Місця знаходження. 2 км на північ від с. Світязя, оз. Світязю, луки, 14–22.08.2005 р., вісім 
самців, сім самок. 

Чисельність. Нечисленний вид у Шацькому поозер’ї. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в різноманіт-

них водоймах та водотоках, закопуються в мул. Самці більші за 
самок. Довжина черевця самця становить 26–29 мм, а самки – 
25–28 мм. Розмах крил 54–60 мм. Після виходу з екзувія самці 
та самки мають блідо-зелене забарвлення. Із часом самці стають 
яскравіші і набувають червоно-коричневого забарвлення з 
двома темними смужками на грудях, а самки – залишаються 
зелено-жовтими (фото 72). Самки відкладають яйця в супроводі 
самця або без нього на поверхню води чи у вологий мул. 
Можуть розвиватися в солонуватих водах. Літ імаго від кінця 
червня до початку жовтня [3]. 

 
Тонкочеревець кривавочервоний – Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)  

Поширення. Європа. Вид поширений в Україні, численний, подекуди масовий. 
Місця знаходження. На берегах озер Піщанського, Пісочного, Мошного, Чорного, Світязю. 

Найбільша кількість імаго трапляється на околицях оз. Люцимеру [2]. 2 км на північ від с. Світязя, 
оз. Світязю, луки, 14−22.08.2005 р., 13 самців, 27 самок; там само, 13.08.2008 р., зарості комишу, 
масовий; 20.08.2005 р., 10 км від смт Шацька, оз. Піщаного, 17 самців, вісім самок. 

Чисельність. Вид численний. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в різноманіт-

них водоймах та водотоках, бентосні, закопуються в ґрунт. 
Розвиток личинок триває два–три місяці. Зимують яйця або ли-
чинки. Самець має яскраво-червоне забарвлення грудей та 
черевця, на лобі є широка червона смужка (фото 73). Ноги 
чорні. Черевце самки буро-жовте. На задніх крилах є невелика 
жовта пляма. Розмах крил 5–6 см. Бабки трапляються на узліссі, 
галявинах, лісових дорогах, поблизу водойм. Самки відкла-
дають яйця в супроводі або без самця на поверхню води чи 
вологий мул та на рослинність. Літ імаго триває від середини 
червня до жовтня. Здатні здійснювати масові перельоти на 
відстань до 100 км [2; 3]. 

 
Тонкочеревець звичайний – Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. Трапляється на всій території України, подекуди численний. 
Місця знаходження. Звичайний вид у районі Шацького поозер’я, особливо в сухих освітлених 

місцях на піщаних лісових дорогах, галявинах [2]. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Личинки бентосні, закопуються в ґрунт або перебувають серед рослин-

ності, розвиваються в різноманітних водоймах та водотоках. Боки грудей у самця червоні, а в самки – 
бурі, із трьома широкими чорними смужками; лоб із широкою чорною смугою, черевце в самця 
червоне, у самки – буре, із чорною бічною смугою. Великих вохристо-жовтих плям при основі крил 
немає. Довжина черевця 24–26 мм. Яйця відкладають самки в супроводі самця або без нього на 
поверхню води чи у вологий мул та на рослинність [2]. Літ імаго триває від червня до кінця жовтня. 

 

 
Фото 72. Тонкочеревець покреслений – 
Sympetrum striolatum (Г. А. Прокопов) 

 
 

Фото 73. Тонкочеревець 
кривавочервоний – Sympetrum 

sanguineum (Л. А. Хрокало) 
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Бабка білолоба – Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) 
Поширення. Європа. В Україні надзвичайно рідкісний вид, поширений тільки на Поліссі, відома 

знахідка одного екземпляра на південному узбережжі Криму [6]. 
Місця знаходження. У 1967 р. одна особина імаго зафіксована в сосновому лісі на віддалі 500 м 

від оз. Пісочне. У 1971 р. щоденно в сонячну погоду траплялося декілька особин цього виду тільки на 
невеликій ділянці лісу в 20–30 м від оз. Пісочного [2]. 

Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України [4], статус – зникаючий. 
Особливості біології. Вид розвивається в лісових озерах, надає перевагу неглибоким, заболо-

ченим та зарослим рослинністю водоймам. Бентосні личинки живуть серед придонної рослинності 
або закопуються в мул [2]. Черевце завдовжки 24–27 мм, крила – 28–31 мм. Анальні придатки самок 
білого кольору. Літ імаго простежується від травня до початку липня.  

 
Бабка болотяна – Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 

Поширення. Європа. На території України нечисленний вид, поширений локально зазвичай на 
півночі, заході та в центральній частині. У Криму не виявлений. 

Місця знаходження. На рослинності, зокрема на узбережних деревах поблизу оз. Чорного [2]. 
Чисельність. Нечисленний вид. Охороняється на території Європи – занесений до Бернського 

списку 2009 р. 
Особливості біології. Личинки бентосні, тримаються біля дна серед рослинності, часто закопу-

ються в ґрунт. Розвивається в стоячих водоймах, лісових озерах здебільшого зарослих і заболочених, 
заплавних луках, розкопаних торф’яниках. Бабка середніх розмірів, черевце завдовжки 23–27 мм, 
крила 30–33 мм. Лоб білий, щелепи чорні. Груди жовті. Загальне забарвлення тіло самця буро-чер-
воне, сьомий сегмент черевця містить яскраво-лимонну пляму. Птеростигма чорна. Яйця відкладають 
на поверхню води, зрідка – на плаваючі частини водяних рослин [1; 2]. Літ імаго триває від початку 
травня до липня включно. 

Бабка хвостата – Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) 
Поширення. Європа. В Україні рідкісний вид, поширений зазвичай на півночі та заході. 
Місця знаходження. Одне імаго зафіксоване поблизу оз. Пісочного [2]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Бабки середніх розмірів із розмахом крил 7 см. Їх легко упізнати за білим 

лицем, що контрастує з темним тілом. Птеростигми прямокутні, короткі. Груди темні, іноді із 
жовтими або червоними смугами. Черевце чорне із жовтими плямами посередині. Літ імаго − в 
травні–червні. Здебільшого не утворює численних популяцій. Розвивається в заплавних зарослих, 
подекуди заболочених озерах та калюжах, у лісових озерах. Бентосні личинки живуть серед водяної 
рослинності, інколи закопуються в ґрунт. Личинки мають добре розвинені латеральні та дорзальні 
шипи на черевці, на противагу іншим видам роду Leucorrhinia, що дає можливість їм виживати в 
зариблених водоймах [2; 3].  
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Ряд Рівнокрилі – Homoptera 
Надродина Справжні попелиці – Aphidoidea (Latreille, 1802) 

 
Надродина Aphidoidea – Справжні попелиці разом із надродиною Adelgoidea – Хермесові 

таксономічно складають підряд Попелиці – Aphidinea1 ряду Homoptera – Рівнокрилі. Всі вони віді-
                                                 

1 Згідно з іншою системою їх відносять до надродини Aphidoidea підряду Sternorrhyncha ряду напівтвердо-
крилі (Hemiptera).  
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грають важливу роль у природних та штучних ценозах. Будучи фітофагами, в агроценозах попелиці є 
шкідниками сільськогосподарських культур. 

Для попелиць властиві складні життєві цикли, характерна зміна впродовж життєвого циклу 
декількох морфологічно відмінних генерацій. При цьому відбувається чергування партеногенетичних 
та амфігонних (двостатевих) поколінь [4]. Така схема розвитку типова для повноциклічних (голо-
циклічних) видів.  

Для деяких видів притаманна неповноциклічність розвитку, тобто анолоциклія – випадання з 
життєвого циклу амфігонного покоління. Якщо життєвий цикл виду відбувається на одному видові 
кормової рослини, вид називається однодомним, якщо для виду характерна міграція на інші види – 
дводомним.  

У більшості дводомних видів амфігонні самки після спаровування відкладають яйця, які зимують 
на кору пагонів чи стовбурів дерев та кущів. Ці види рослин називають первинними кормовими 
рослинами. З яйця навесні виходить самка-засновниця, яка відроджує личинок партеногенетичних 
самок. Через декілька поколінь таких самок утворюються самки-переселенки (мігруючі самки), які 
перелітають на трав’янисті рослини. Такі рослини називають вторинними кормовими. Восени на вто-
ринних кормових рослинах утворюються самки-ремігранти, які повертаються на первинну кормову 
рослину і тут відроджують амфігонне покоління. 

Більшість видів попелиць − оліго- або монофаги, і лише деякі – поліфаги. Іноді на первинній 
кормовій рослині фіксується моно- або олігофагія, а на вторинній – оліго- або поліфагія. 

У літературних джерелах на території України 
описано майже 1000 видів попелиць. Найвище видо-
ве багатство виявлено в гірських системах Карпат і 
Криму − майже по 500 видів. 

Попелиць Волинської області досліджували 
В. О. Мамонтова [3; 4] та В. О. Чумак [7]. Автори за-
фіксували 98 видів попелиць. Досить глибоко до-
сліджено цю групу комах на прилеглих територіях, 
зокрема в Білорусі [2].  

Дослідження попелиць на території Шацького 
поозер’я проводили у 2001–2010 рр. за загальновиз-
наними для цієї групи методиками. Комах фіксували 
в 70 % етанолі з подальшим виготовленням препа-
ратів на гумміарабіковій основі. 

Загалом за результатами наших досліджень та 
літературних джерел на сьогодні у Шацькому по-
озер’ї відомо 131 вид попелиць. Місця відбору проб 
позначені на карті (рис. 66). Як кормові зареєстрова-
но понад сто видів рослин. Види наведено в систе-
матичному порядку.  

 
 
 

Родина – Pemphigidae (Eriosomatidae) 
Підродина – Pemphiginae 

Попелиця тополево-жовтецева – Thecabius affinis (Kaltenbach, 1843) 
Поширення. Палеарктика. Повсюдно трапляється в межах України. 
Місця знаходження. На листках тополі в смт Шацьку, 27.07.2010 р. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Засновниця еліпсоподібної форми, здута, жовто-зелена, запилена білим 

восковим пилком. Голова, вусики, хоботок та ноги бурі, очі темно-червоні. Тіло вкрите короткими 
рідкими волосками. Крилатий мігрант: личинка ясно-жовта, доросла особина має видовжене еліпсо-
подібне тіло, голова, груди, вусики, ноги й хоботок бурі, черевце жовто-зелене. Безкрила 
партеногенетична самка має зелене тіло, густо опушене білими волосками. Голова, вусики та ноги 
бурі. Амфігонне покоління личинкоподібне, без ротового апарату. На тополях (Populus italica) 
попелиці живуть у складених удвоє листках, які злегка й рівномірно здуті. Дводомний голоциклічний 
вид. Мігрує на жовтець [7; 9]. 

надродина Справжні попелиці − Aphidoidea 
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Thecabius lisimachiae (Börner, 1916) 
Поширення. Європа. Відомий на території України. 
Місця знаходження. На листках тополі в с. Піщі, 12.07.2008 р., 30.07.2010 р. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Дводомний вид, із тополі чорної мігрує на вербозілля (Lysimachia nummu-

laria). На тополях живе у складених удвоє листках, які злегка й рівномірно здуті [7; 9]. 
 

Пемфіг черешковий – Pemphigus bursarius (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Сибір, Кавказ, Середня Азія, Європа. Поширений в Україні. 
Місця знаходження. На листках тополі в смт Шацьк, 27.07.10. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло засновниці округле, здуте, 

завдовжки 2–2,5 мм, брудно-зелене, запилене білим восковим 
пилком, голова та ноги бурі. Ноги дуже короткі, оскільки 
значно вкорочені гомілки. Крилатий мігрант еліпсоподібний, 
голова й груди чорно-бурі, вусики, ноги, хоботок світло-бурі, 
черевце темно-зелене. Ноги нормальні, з довгими гомілками. 
Безкрила самка білувато-жовта. Самці й амфігонні самки яскра-
во-жовті, з червоними очами, личинкоподібні, без ротового 
апарату, чітко сегментовані. Самець завдовжки 0,85 мм, самка – 
0,70 мм. Зимують яйця в щілинах кори первинної кормової 
рослини. Живуть на тополях (Populus nigra) в галах, утворених 

із черешків листків (фото 74). Дводомний голоциклічний вид. Із тополь у червні – на початку липня 
мігрують на коріння складноцвітих. Ідентифікований по галах [7; 9]. 

 
Pemphigus populinigrae (Schrank, 1801) 

Поширення. Європа. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. На черешках листя тополі в смт Шацьк, 

27.07.2010 р. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Живуть у галах, утворених на цен-

тральній жилці листкової пластинки тополі чорної − Populus nigra 
(фото 75). Дводомний вид. Мігрують на Gnaphalium і Filago [7; 9]. 

 
Пемфіг пізній – Pemphigus spirothecae (Passerini, 1856) 
Поширення. Євразія, Північна Америка. Значно поширений на території України. 
Місця знаходження. На черешках листя тополі в смт Шацьку, 27.07.2010 р. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Засновниця еліпсоподібна, завдов-

жки 1,9–2 мм, ясно-зелена, запилена сірим восковим пилком. 
Крилаті партеногенетичні самки – до 2 мм, голова, груди, вуси-
ки й ноги чорно-бурі, черевце світло-зелене. Амфігонне поко-
ління – самці й самки, дрібні, личинкоподібні, завдовжки до 
0,85 мм. Попелиці живуть однодомно в закручених спірально 
галах (фото 76) на черешках листя тополь − Populus nigra і 
Populus italica. Гали осінню тріскають і з них вилітають крилаті 
особини, які перелітають на кору дерев, де відроджують 
амфігонних самок [2; 6; 7; 9]. 

 
Коренева бурякова попелиця – Pemphigus fuscicornis (Koch, 1857) 

Поширення. Європа, Середня Азія. Поширений по всій території України, крім Карпат [9]. Вид 
неодноразово реєстрували на всій території Волинської області. 

Місця знаходження. На коренях лободи в с. Піщі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Безкрила самка яйцеподібна, завдовжки 2,1–2,6 мм, жовто-білого або зеле-

нуватого забарвлення; ноги, верхня частина голови, вусики буруваті, запилені сірим восковим 

 
Фото 74. Гали пемфіга черешкового – 

Pemphigus bursarius (В. О. Чумак) 

 
Фото 75. Гали Pemphigus populinigrae 

(В. О. Чумак) 

 
Фото76. Гали пемфіга пізнього – 

Pemphigus spirothecae (В. О. Чумак) 
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пилком. На кінці тіла пучок довгих білих воскових ниток. Личинка I віку зеленувата або жовтувата, 
сірозапилена. Крилаті форми видовжено еліпсоподібні, завдовжки до 2,5 мм, голова, груди, вусики та 
ноги чорно-бурі, черевце білувате, злегка сірозапилене. Самці й нормальні самки амфігонного 
покоління безкрилі, личинкоподібні. У тілі самки просвічує одне велике яйце. Адвентивний вид. 
Шкодить цукровим бурякам. Батьківщина виду − Північна Америка, де вони мігрують на деякі види 
тополь. В Україні має анолоциклічний тип розвитку. Упродовж вегетативного періоду розвиваються 
безкрилі партеногенетичні самки на корінні лободи та близьких видів, а також буряків. В Україні в 
кореневої бурякової попелиці утворюються крилаті мігранти, які мігрують на тополі й відроджують 
на корі амфігонне покоління. Проте яйця, що їх відкладають самки, взимку гинуть [5]. Зимують 
патеногенетичні самки на корінні лободи та інших близьких видів. Розселення відбувається особ-
ливими морфами, які називають бродяжками. Попелиці знайдені на корінні лободи (Chenopodium 
album) [5; 7; 9]. 

 
 

Пiдродина Eriosomatinae 
Попелиця в’язово-грушева – Eriosoma (Szhizoneura) lanuginosum (Hartig, 1839) 

Поширення. Космополіт. Вид значно поширений у межах України. 
Місця знаходження. На листках в’яза в смт Шацьку (18.07.2008 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Червоно-жовта попелиця завдовжки 2,5 мм. Зверху вкрита блакитно-білим 

пушком. Яйця зимують на в’язі (Ulmus glabra). Дводомний голоциклічний вид. Попелиці живуть у 
галах, утворених із листкової пластинки в’яза. У другому поколінні мігрують на грушу. Повний цикл 
розвитку дворічний [5; 7; 9]. 

 
Попелиця в’язово-смородинова – Eriosoma (Szhizoneura) ulmi (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Західна Палеарктика. Повсюдно трапляється в межах України. 
Місця знаходження. На листках в’яза в с. Піщі (25.08.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Засновниця сильно здута, завдовжки 2,90–3,16 мм, завширшки 2,23–2,65 мм; 

бурштиново-жовта із чорно-зеленими плямами на тергітах; ноги, вусики і хоботок чорні. Усе тіло в 
довгому білому опушенні. Крилаті мігранти видовжені, завдовжки 2,4–2,6 мм, завширшки 0,8–1 мм. 
Голова, вусики, груди, ноги чорно-бурі, черевце буре з поперечними смужками. Тіло слабко запилене 
білим. Переселенки безкрилі, тіло 1,2–1,52 мм завдовжки, 0,90–1,15 мм завширшки, жовто-бурі, 
голова, вусики, хоботок та ноги темні. Опушені білим пушком. Крилата самка завдовжки 1,8–2,2 мм, 
буро-чорна голова, груди, вусики, ноги й хоботок чорні. Тіло запилене білим восковим пилком. 
Амфігонне покоління: самці й нормальні самки дрібні, личинкоподібні, самки майже 0,82 мм 
завдовжки, бурштиново-жовті. Дводомний голоциклічний вид. Із в’язів (Ulmus carpinifolia), на яких 
живе в галах на листках, мігрують на коріння смородини (Ribes) [7; 9]. 

 
Попелиця в’язово-осокова – Colopha compressa (Koch, 1856) 

Поширення. Сибір, Західна Європа, Азія. На поширений в 
Україні вид. 

Місця знаходження. На листках в’яза у с. Піщі (28.08.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Дводомний голоциклічний вид. Пер-

винна кормова рослина – в’яз (Ulmus glabra). На в’язах живуть у 
галах на листковій пластинці (фото 77). У другому і третьому 
поколіннях мігрують на коріння осок та злаків [7; 9]. 

 
Попелиця в’язова бліда – Kaltenbachiella pallida 

(Haliday, 1838) 
Поширення. Євразія. Вид Значно поширений в Україні. 

Місця знаходження. На листках в’яза в с. Піщі (25.08.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 

 
Фото 77. Гал попелиці в’язово-осокової – 

Colopha compressa (В. О. Чумак) 
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Особливості біології. Дводомний голоциклічний вид. Із галів, розміщених на листках в’язів 
Ulmus glabra, мігрують на коріння губоцвітих (Mentha, Thymus, Origanum, Galeopsis, Stachys) [6; 7; 9]. 

 
Попелиця в’язово-злакова – Tetraneura ulmi (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Голарктика. Вид значно поширений в Україні. 
Місця знаходження. На листках в’яза в смт Шацьку (18.07.2008 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Засновниця 1,8–2,3 мм, округла, бура, 

вкрита густим білим пушком, із доволі довгими волосками до 0,06 мм 
завдовжки. Крилатий мігрант 1,3–1,8 мм завдовжки, голова й груди 
матово-чорні, черевце оливково-зелене, вусики й ноги жовті або 
буруваті. Тіло не запилене. Безкрила самка 2,5–3,3 мм завдовжки, 
кулеподібна, помаранчева, запилена білим пилком; голова, вусики, 
поперечна смужка на передньогрудях бурі. Особини амфігонного 
покоління личинкоподібні, дрібні, без ротового апарату. Самка має 
одне велике яйце, що заповнює все тіло. Дводомний голоциклічний 
вид. Утворює гали на листкових пластинках в’яза шорсткого − Ulmus 
glabra (фото 78). Із в’язів мігрують на злаки [7; 9]. 

 
Попелиця черешкова фісташкова – Smynthurodes betae  

(Westwood, 1849) 
Поширення. Європа, Африка, Північна Америка, в Україні поширена локально.  
Місця знаходження. На корінні картоплі в с. Піщі (28.08.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Дрібні комахи завдовжки 1,3–1,95 мм, грушоподібної форми, помаран-

чево-жовті, вкриті тонким білим пушком. В Україні повноциклічна форма відома з Криму, де росте 
первинна кормова рослина – фісташка (Pistacea mutica), на якій формуються гали. Мігрують на 
широке коло трав’янистих рослин. На решті території України розвиваються з неповним циклом на 
корінні багатьох видів дводольних рослин, зокрема на злаках, пасльонових, бобових [5]. У Шацькому 
поозер’ї шкодить картоплі, заселяючи коріння [5; 7; 9]. 

 
 
 

Родина Lachnidae 
Пiдродина Cinarinae 

Еуляхнус прудкий – Eulachnus agilis (Kaltenbach, 1843) 
Поширення. Голарктика. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. По всій території Поозер’я на сосні звичайній. Частіше трапляється на 

узліссях та в населених пунктах. Виявлений на сосні в смт Шацьку (18.07.2008 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло видовжене, 1,75–2 мм завдовжки, трав’янисто-зелене із чорними кра-

почками на спинній стороні, не запилене, у товстих чорних волосках. Однодомний голоциклічний вид. 
Розрiзнено на нижнiй поверхнi хвої сосни звичайної (Pinus sylvestris), не утворюючи колоній [7; 9]. 

 
Схізоляхнус сосновий – Schizolachnus pineti (Fabricius, 1781) 

Поширення. Голарктика. Повсюдно поширений на Україні. 
Місця знаходження. По всій території Поозер’я на сосні звичайній. Виявлений на хвої сосни в 

смт Шацьку (18.07.2008 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Засновниця широка, завдовжки майже 1,8 мм, чорно-бура або чорно-

зелена в густому білому пушку. Безкрила самка яйцеподібна, завдовжки 1,6 мм, чорно-бура в густому 
білому пушку. Крилата самка має чорне забарвлення голови й грудей та вузьке тіло. Амфігонна самка 
безкрила. Однодомний голоциклічний вид. Попелицi локалiзуються невеликими колонiями на хвої 
сосни звичайної (Pinus sylvestris); заселяють хвою в різноманітних насадженнях Шацького поозер’я. 
Особливо часто трапляються в населених пунктах [7; 9]. 

 
Фото 78. Гали попелиці в’язово-

злакової – Tetraneura ulmi  
(О. П. Зінченко) 
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Cinara pinea (Mordvilko, 1895) 
Поширення. Палеарктика (Європа, завезений до Північної Америки, Канади, Північної Афри-

ки). Відомий на всій території України [4]. 
Місця знаходження. На пагонах сосни в с. Світязі (29.08.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Засновниця 3–4 мм, яйцеподібної форми. Безкрила самка завдовжки 2,5–3 мм, 

видовжена, чорно-зелена або буро-зелена, з густим восковим запиленням на боках і черевній ділянці 
тіла. Крилата самка має темніше забарвлення кутикули, майже чорні голову та груди. Однодомний 
голоциклічний вид. Попелиці живуть великими колонiями на 1–2-рiчних пагонах сосни звичайної 
(Pinus sylvestris) [7; 9]. 

 
Cinara piceicola (Cholodkovsky, 1896) (= stroyani Paśek, 1954) 

Поширення. Євразійський вид. В Україні трапляється у Харківській, Полтавській, Сумській та 
Волинській областях [4; 7]. 

Місця знаходження. На пагонах ялини в с. Піщі (28.08.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Живе однодомно колоніями на пагонах 

ялини (Picea abies). Вiдвiдують мурашки [4; 7; 9]. 
 

Cinara piniphila (Ratzenburg, 1844) 
Поширення. Центральна Європа. В Україні трапляється спорадично [4]. 
Місця знаходження. На пагонах сосни в с. Піщі (28.07.1960 р.) [4]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Великі або середнього розміру попелиці, завдовжки 2–7 мм. Бурувато-сірі 

або чорно-бурі. Вкриті волосками, з великими трубочками. Однодомно невеликими групами мешка-
ють на кінцях молодих пагонів сосни звичайної (Pinus sylvestris). Життєвий цикл голоциклічний. 

 
Цінара незапилена – Cinara nuda (Mordvilko, 1895) (= C. escherichi (Börner, 1950)) 

Поширення. Європа. В Україні виявлений у Черкаській, Київській, Сумській, Закарпатській, 
Волинській областях [4; 7]. Трапляється рідко. 

Місця знаходження. На пагонах сосни в с. Світязі (30.08.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Засновниця широка, еліптична, має світле забарвлення кутикули. Безкрила 

самка 3,7–4,3 мм, видовжена, блискуча, незапилена, бронзово-бура, з двома темними повздовжніми 
смужками на тергітах тіла. Крилата самка жовто-бура, блискуча, голова й груди чорно-бурі. Волоски 
довгі й тонкі. Самець безкрилий, маленький, до 2,6 мм. Голоциклічний однодомний вид. Монофаг 
сосни звичайної (Pinus sylvestris). Попелиці локалізуються на корі молодих пагонів колоніями у ви-
гляді «розеток» – головами одна до одної по колу. Іноді спостерігається всихання верхівкових 
пагонів [4; 7; 9]. 

 
Попелиця ялівцева – Cupressobium juniperi (de Geer, 1773) 

Поширення. Європа. В Україні виявлений у Харківській [1], Чернігівській, Київській, Закарпат-
ській областях та в Криму [4; 9]. 

Місця знаходження. На молодих пагонах ялівцю в с. Світязі (30.08.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розвивається однодомно голоциклічно на пагонах і гілках ялівцю зви-

чайного (Juniperus communis). Вiдвiдують мурашки. При масовому розмноженні завдає шкоди 
молодим рослинам, ослаблює їх і затримує ріст. Викликає викривлення та скручування пошкоджених 
пагонів [4; 7; 9]. 

 
 

Підродина Lachninae 
Попелиця дубова строкатокрила – Lachnus roboris (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія. В Україні виявлений у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Сумській, 
Черкаській, Волинській, Львівській, Тернопільській областях [1; 4; 9]. 

Місця знаходження. На гілках дуба в с. Піщі (30.08.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
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Особливості біології. Великі або среднього розміру попелиці, завдовжки 4–7 мм. Крила стро-
каті, ноги довгі, забарвлення тіла темно-буре, майже чорне. Живляться соками рослин. Трапляються 
на корі листяних дерев (дуб, бук). Однодомний голоциклічний вид. Живуть колоніями на гілках 
різного віку дуба звичайного (Quercus robur) [1; 4; 7; 9]. 

 
 

Підродина Traminae 
Попелиця-троглодит, попелиця коренева – Trama troglodytes (von Heyden, 1837) 

Поширення. Голарктичний вид. В Україні виявлений у Черкаській, Львівській та Закарпатській 
областях [1; 4].  

Місця знаходження. На корінні нечуйвітра волохатого поблизу с. Світязя (28.07.2009 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний анолоциклічний вид. Мешкає колоніями на корінні складно-

цвітих. Вiдвiдують мурашки Lasius niger. Виявлений на корінні нечуйвітру волохатого (Hieracium 
pilosella) [1; 4; 7; 9]. 

 
 
 

Родина Anoecidae 
Попелиця сіра свидиново-злакова – Anoecia corni (Fabricius, 1775) 

Поширення. Західна Європа, Середня Азія. Трапляється в Україні. 
Місця знаходження. Виявлений на корінні злаків (Волинська область, Шацький район, с. Піща, 

29.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Дводомний голоциклічний вид. Із первинної кормової рослини свидини 

(Cornus sanquinea) мігрують на коріння злаків [3; 7; 9]. Личинки засновниць розвиваються з яєць, що 
зимують на бруньках свидини, й переходять на листя. Одна генерація розвивається пересічно 12 діб, 
тому чисельність популяції швидко зростає. На вторинній кормовій рослині крилаті переселенки 
з’являються вже в першому поколінні й у всіх наступних упродовж літа, тому заселення злаків 
відбувається дуже швидко. Ремігранти з’являються у вересні; у листопаді на коренях злаків попелиці 
відсутні. Живуть у симбіозі з мурахами Lasius nіger, L. flavus. 

 
 
 

Родина Thelaxidae 
Глифіна березова – Glyphina betulae (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Східна Азія, Сибір. Трапляється в Україні. 
Місця знаходження. Виявлений на пагонах берези поблизу оз. Світязю (08.07.2008 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Безкрила самка до 2 мм, яйцеподібна, зелена з коричневим малюнком на 

тергітах. Голова зросла з передньогрудьми, тіло чітко сегментоване. Крилата самка вузька, голова 
відокремлена від грудей. Крила в стані спокою складаються плоско. В амфігонних самок наявна 
група залозистих трубочок, що виділяють пушок, яким самки вкривають яйця. Живуть на верхівках 
пагонів берези (Betula verrucosa). Скрізь разом із кормовими рослинами [7; 9]. 

 
Попелиця смугаста дубова – Thelaxes dryophila (Schrank, 1801) 

Поширення. Європа, Кавказ. Поширений в Україні вид. 
Місця знаходження. Зафіксований на пагонах дуба в с. Піщі (30.08.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Засновниця з широким, округлим тілом і короткими вусиками. Іноді за-

сновниці крилаті. Безкрила самка 2,1 мм, яйцеподібна, зелена, жовта, рожева або бура з двома 
широкими повздовжніми бурими смужками. Молоді особини світлі, з темно-зеленими смужками. 
Голова зросла з передньогрудьми. Крилата самка 2,4 мм, має вужче тіло, голова й груди бурі, черевце 
світле. Амфігонні самки мають залозисті групи на кінці черевця. Однодомний голоциклічний вид. 
Попелиці локалізуються на верхівках молодих пагонів дуба звичайного (Quercus robur) [7; 9]. 
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Glyphina schrankiana (Borner, 1950) 
Поширення. Європа. Поширений в Україні вид. 
Місця знаходження. Виявлений на пагонах вільхи в с. Піщі (29.08.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Мешкає на верхівках пагонів вільхи 

клейкої (Alnus glutinosa) [7; 9]. 
 
 

Родина Callaphididae 
Симидобій березовий – Symydobius oblongus (von Heyden, 1837)  

Поширення. Палеарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на пагонах берези в селах Світязі (08.07.2008 р.), Мельниках 

(29.08.2010 р.), Піщі (30.08.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Безкрила самка 3,5 мм, видовжена, бура з чорними поперечними смуж-

ками на всіх тергітах черевця. Тіло не сегментоване. Кутикула світла. Залозисті групи відсутні. 
Крилата самка з вужчим тілом, її крила в стані спокою складаються дашком. Голоциклічний одно-
домний вид. Колонії локалізуються на корі дво-, чотирирічних пагонів берези (Betula verrucosa) [7; 9]. 

 
Попелиця березова рухлива – Euceraphis punctipennis (Zetterstedt, 1828) 

Поширення. Голарктика. Часто трапляється на території України. 
Місця знаходження. Вид виявлений на пагонах берези в с. Піщі (10.08.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Попелицi локалiзуються на нижнiй 

поверхнi листкiв берези (Betula verrucosa) [7; 9]. 
 

Попелиця в’язова зеленувата – Tinocallis platani (Kaltenbach, 1843) 
Поширення. Західна Палеарктика, Північна Америка. Вид зареєстрований в Україні. 
Місця знаходження. Виявлений на листі в’яза в смт Шацьку (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Засновниця зовні подібна до наступних поколінь. Крилаті самки завдов-

жки до 1,8 мм, мають чорні поперечні смужки на черевці. Вусики жовті з чорними кільцями на 
верхівках третього–п’ятого члеників, шостий членик чорний. Черевце жовто-зелене. Крила строкаті. 
Личинка першого віку жовта із червоними очима. Попелицi локалiзуються на нижній поверхні листка 
в’язів (Ulmus carpinifolia) [7; 9]. 

 
Tuberculoides querceus (Kaltenbach, 1843) 

Поширення. Європа, Кавказ. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. На листках дуба в с. Піщі (28.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Локалізується на нижній поверхні лист-

кових пластинок дуба звичайного (Quercus robur) [3; 7; 9]. 
 

Pterocallis maculata (von Heyden, 1837) 
Поширення. Європа, Кавказ, Середня Азія. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. На листі вільхи в с. Піщі (26.07.2010 р.).   
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Локалізується на нижній поверхні листка 

вiльхи клейкої (Alnus glutinosa). Вiдвiдують мурашки [7; 9]. 
 

Попелиця вільхова зелена – Pterocallis alni (de Geer, 1773) 
Поширення. Європа, Північна Америка. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. На листі вільхи в с. Піщі (26.07.2010 р.).   
Чисельність. Трапляється рідко. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Крилаті та безкрилі попелиці локалізу-

ються поодиноко на нижній поверхні листкових пластинок вільхи клейкої (Alnus glutinosa) зде-
більшого в кутах жилок. Монофаг [7; 9]. Не призводять до деформації листя. 



Тип Членистоногі − Arthropoda (Siebold і Stannius, 1848) 

 125 

Попелиця липова – Eucallipterus tiliae (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Космополіт. Значно поширений в Україні. 
Місця знаходження. На листі липи в смт Шацьку (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Дорослі, окрім амфігонних самок, крилаті. Засновниця має більші розміри 

та коротші вусики. Крилата самка завдовжки майже 2,2 мм, жовта, голова, груди, вусики чорні. Ноги 
блідо-жовті з бурими лапками й вершинами стегон. Крила із чорно-бурими жилками. Амфігонна 
самка завдовжки 2 мм, еліпсоподібна світло-рожева з темно-червоними очима. На голові є одна, а на 
грудях – дві великі чорні плями. На черевці – два ряди широких чорних смужок. Самець крилатий, 
завдовжки 1,9 мм. Личинка першого віку жовта. Голоциклічний однодомний вид. Попелицi локалi-
зуються на нижній поверхні листка липи (Tilia cordata) [7; 9]. 

 
Callipterinella tuberculata (von Heyden, 1837) 

Поширення. Палеарктика. Іноді трапляється в межах України. 
Місця знаходження. На пагонах берези поблизу оз. Пісочного (30.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Локалізується на кінцях пагонів та на 

нижній поверхні молодих листків берези (Betula verrucosa) [7; 9]. 
 

Попелиця горішникова – Myzocallis coryli (Goeze, 1778) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється в межах України. 
Місця знаходження. На пагонах і черешках листків ліщини в смт Шацьку (28.07.2010 р.).  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Дрібні світлозабарвлені комахи. Голоциклічний однодомний вид. Попе-

лиці живляться на кінцях молодих пагонів і черешках листків ліщини (Corylus avellana) [7; 9]. 
 

Попелиця конюшинова – Therioaphis trifolii (Monel, 1882) 
Поширення. Європа. Іноді реєструється на території України. 
Місця знаходження. На листі люцерни в с. Світязі (01.08.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Безкрила самка 1,7–2,3 мм, жовта або зелено-жовта, вусики бурі. Крилата 

самка 1,6–2,4 мм, блідо-жовта, з темно-червоними очима. Амфігонна самка подібна до безкрилої 
самки. Самець крилатий, завдовжки 1,2–1,5 мм, крила мають затемнену облямівку навколо кінців жи-
лок. Вусики довші за тіло. Однодомний голоциклічний вид. На Medicago spp., поодиноко на ниж-
ньому боці листків. У місцях живлення зазвичай пляма жовтого кольору [7; 9]. 

 
Monaphis antennata (Kaltenbach, 1843) 

Поширення. Палеарктика. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. На листках берези в смт Шацьку (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Мешкає невеликими колоніями на лист-

ках Betula verrucosa [7; 9]. 
 

Попелиця велика кленова – Drepanosiphum platanoidis (Schrank, 1801) 
Поширення. Європа, Закавказзя, Близький Схід, Середня Азія, Північна Америка. Іноді ре-

єструється на території України. 
Місця знаходження. Смт Шацьк (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Дорослі особини всіх генерацій, окрім амфігонних самок, крилаті. Заснов-

ниця завдовжки 2,1 мм, вусики довгі. Крилата самка майже 3,1 мм. Голова й груди бурі, черевце 
зелене, очі буро-червоні, вусики бурі, із чорними з’єднаннями члеників. Амфігонна самка завдовжки 
4 мм, жовта або помаранчева, з поперечними чорними чи бурими смужками. Самець завдовжки 
3,5 мм, вусики – 4,8 мм. Голова й груди бурі, черевце посередині бурувато-зелене, на боках є широкі 
світло-зелені плями. Голоциклічний однодомний вид. Локалізуються на нижній поверхні листкових 
пластинок явора (Acer pseudoplatanus) [7; 9]. 
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Родина Chaitophoridae 
Підродина Chaitophorinae 

Попелиця вербова плямиста – Chaitophorus capreae (Mosley, 1841) 
Поширення. Європа, Центральна Азія [10]. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. На листі верби в смт Шацьку (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Локалізується невеликими колоніями на 

нижній поверхні листків Salix aurita та S. cinerea [7; 9]. 
 

Chaitophorus mordvilkoi (Mamontova ex Szelegiewicz, 1961) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється в межах України. 
Місця знаходження. На листках верби в с. Піщі (28.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Мешкає колоніями на нижній поверхні 

листків та на верхівках пагонів Salix purpurea [7; 9]. 
 

Хайтофор тополевий – Chaitophorus populeti (Panzer, 1801) 
Поширення. Європа. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. На пагонах осики в с. Піщі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Безкрилі самки грушоподібні; тіло, вусики й ноги чорно-бурі, з помітними 

світлими плямами з боків грудей та при основі черевця. Амфігонна самка безкрила. Відрізняється 
світлою прозорою кутикулою, бурі лише голова, передньогруди, середньогруди з боків. Самець 
безкрилий бурого забарвлення. Однодомний голоциклічний вид. Мешкає невеликими колоніями на 
верхівках пагонів осики (Populus tremula). Відвідують мурашки [7; 9]. 

 
Попелиця вербова пагонова – Chaitophorus vitellinae (Schrank, 1801) 

Поширення. Європа, Казахстан, Закавказзя. Іноді реєструється в межах України. 
Місця знаходження. На листі верби в с. Піщі (29.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Безкрила самка 1,8–2 мм, широка, яйцеподібна. Навесні – зелена, влітку – 

коричнева із жовтою смугою. Крилата самка зелена, із чорними поперечними смужками і маргіналь-
ними плямами на тергітах черевця. Жилки крил бурі, облямовані. Амфігонна самка завдовжки 2,2 мм, 
безкрила. Самець безкрилий, маленький завдовжки 1,55 мм, чорно-зелений або чорно-бурий. Одно-
домний голоциклічний вид. Локалізується на нижній поверхні листків верби ламкої (Salix fragilis). 
Відвідують мурахи [7; 9]. 

 
Хайтофор плямистий – Chaitophorus leucomelas (Koch, 1854) 

Поширення. Західна Палеарктика [10]. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. На листі тополі в с. Піщі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Засновниця безкрила, завдовжки 2 мм, широкояйцеподібна, яскраво-зеле-

на, з темно-зеленими й бурими плямами на грудях і черевці, із чорними очима. Безкрила самка біло-
зелена або жовта, на тергітах тіла є малюнок із дрібних повздовжніх та поперечних плям. Молоді 
особини – зелені, з віком забарвлення стає темніше. Крилата самка має темне, чорне забарвлення 
черевця. Амфігонна самка безкрила, завдовжки 2,2 мм, брудно-жовто-зеленого забарвлення з темно-
зеленими або бурими плямами на грудях й черевці. Очі червоні. Самці бувають безкрилі й крилаті – 
диморфізм самців. Однодомний голоциклічний вид. Мешкає колоніями на листках Populus italica. 
Відвідують мурашки [7; 9]. 

 
Попелиця вербова зелена – Chaitophorus salicti (Schrank, 1801) 

Поширення. Європа. Поширений на території України. 
Місця знаходження. На листях верби в смт Шацьку (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
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Особливості біології. Дорослі безкрилі самки навесні чорні зі світлою серединною повздовж-
ньою смугою; влітку – жовто-зелені із трьома бурими видовженими плямами: одна з них – на грудях і 
дві – на черевці. Однодомний голоциклічний вид. Мешкає невеликими колоніями на Salix caprea, 
S. fragilis. Відвідують мурашки [7; 9]. 

 
Попелиця осикова черешкова – Chaitophorus tremulae (Koch, 1854) 

Поширення. Західна Палеарктика. Поширений у межах України. 
Місця знаходження. На листі осики в смт Шацьку (27.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Локалізується на нижній поверхні 

листків осики (Populus tremula). Відвідують мурашки [7; 9]. 
 

Перифіл великий яворовий – Periphyllus acericola (Walker, 1848) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. На листі кленів у с. Піщі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Локалізується на нижній поверхні лист-

кових пластинок кленів. Зареєстрований на яворі (Acer pseudoplatanus) [7; 9]. 
 

Періфілл жовтий – Periphyllus aceris (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Європа, Закавказзя. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. На листі та пагонах клена в с. Піща (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Живуть на нижній поверхні листків та 

молодих пагонах клена гостролистого (Acer platanoides) [7; 9]. 
 
 

Підродина Atheroidinae 
Iziphya austriaca (Börner, 1950) 

Поширення. Європа. Має незначне поширення в Україні. 
Місця знаходження. На листі осоки в с. Піщі (29.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Локалізується на нижній поверхні лист-

ків осок (Carex sp.) поодиноко. При турбуванні комахи стрибають. Однодомний вид [7; 9]. 
 

Попелиця кукурудзяна волохата – Sipha maydis (Passerini, 1860) 
Поширення. Західна Палеарктика. Поширений у межах України. 
Місця знаходження. Виявлений у пазухах листя пирію в смт Шацьку (30.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Живе однодомно на злаках. Локалі-

зується колоніями в пазухах листків Elytrigia repens [7; 9]. 
 

Sipha glyceriae (Kaltenbach, 1843) 
Поширення. Західна Палеарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження Виявлений у пазухах листя лучних злаків у смт Шацьку (30.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Поліфаг на злаках. Живе в пазухах листків, 

а при високій зараженості – на верхній поверхні листкових пластинок Glyceria fluitans, Festuca 
pratensis, Agrostis sp. [7; 9]. 

 
Atheroides serrulatus (Haliday, 1839) 

Поширення. Європа. На території України трапляється рідко. 
Місця знаходження. Виявлений у пазухах листя злаків у с. Піщі (28.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Трапляється на різноманітних злаках [7; 9]. 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 128 

Родина Aphididae 
Підродина Pterocommatinae 

Птерокомма вербова – Pterocomma salicis (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Західна Палеарктика, Північна Америка. Виявлений у межах України. 
Місця знаходження. Зафіксований на пагонах верби в с. Острів’ї (30.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Забарвлення попелиць від темно-бурого до зеленувато-чорного. Знизу по 

всьому тілу і зверху на голові є біле запилення. Однодомний голоциклічний вид. Живе великими ко-
лоніями на корі кількарічних пагонів. Відвідують мурашки. Зареєстрований на пагонах верби чорнич-
никової (Salix myrtylloides) [7; 9]. Призводить до всихання пагонів та листя. 

 
 

Підродина Aphidinae 
Попелиця яблунево-злакова – Rhopalosiphum insertum (Wahlker, 1849) 

Поширення. Європа, Закавказзя, Казахстан, Сибір. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на горобині та злаках у смт Шацьку (30.07.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло засновниці та безкрилої самки видовжене, завдовжки 2 мм, жовто-

зелене з трьома повздовжніми смужками на спині. Крилата самка майже 2,4 мм, голова, вусики й 
трубочки чорні; черевце зелене з трьома чорними плямами на боках. Амфігонна самка безкрила, ви-
довжена, завдовжки 1,5 мм. Жовто-зелена, вусики, ноги й трубочки темно-коричневі. Самець крила-
тий, має жовто-буре забарвлення черевця, завдовжки 2 мм. Дводомний голоциклічний вид. Первинна 
кормова рослина – горобина (Sorbus aucuparia). Мігранти розвиваються на злаках Carex sp. [7; 9]. 

 
Попелиця соргова, або кукурудзяна – Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856) 

Поширення. Космополіт. Значно поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на кукурудзі в с. Світязь (28.07.2009 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Безкрила самка видовжена, сіро-зелена або біло-зелена, сірозапилена. Го-

лова, вусики, ноги, трубочки чорно-бурі. Тіло в коротких негустих волосках. Крилата самка із чорно-
бурою головою та грудьми. Амфігонне покоління невідоме. Анолоциклічний однодомний вид. 
Локалізація – піхви листків. Виявлений на кукурудзі (Zea mays). Шкодить сільськогосподарським 
культурам [7; 9]. 

 
Попелиця черемухова – Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Космополіт. Поширений у межах України. 
Місця знаходження. Зафіксований на черемусі в с. Піщі (30.07.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Засновниця має відносно великі розміри та світло-зелене забарвлення, без 

запилення на тілі. Безкрила самка яйцеподібна, сіро-зелена, має іржаво-червоні плями навколо трубо-
чок і біле запилення. Самки амфігонного покоління безкрилі, бурі. Самець крилатий, темно-зелений. 
Дводомний вид. На первинній кормовій рослині – черемусі (Padus racemosa) – живе колоніями на 
нижній поверхні листків. На початку червня мігрує на суцвіття злаків. Відвідують мурашки [7; 9]. 

 
Попелиця сливова запилена – Hyalopterus pruni (Geoffroy, 1762) 

Поширення. Космополіт. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Зареєстрований на сливі поблизу оз. Світязю (30.08.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Засновниця 2,5 мм, видовжена, світло-зелена, з трьома повздовжніми 

темно-зеленими смугами, білозапилена. Безкрила самка завдовжки 2,8 мм. Крилата самка – мігрант, 
завдовжки 2,2 мм, її голова й груди темно-бурі, черевце світло-зелене, з двома рядами білозапилених 
плям. Амфігонна самка завдовжки 1,7 мм, безкрила, світло-зелена. Самець крилатий, голова й груди 
темно-бурі, на жовтому черевці зелені плями утворюють повздовжні смуги. Попелиці розвиваються 
на нижній поверхні листків слив. При високій густині колоній краї листків скручуються. Дводомний 
вид. Переселенки розвиваються на Phragmites. Відвідують мурашки. Знайдений на Phragmites 
communis [7; 9]. 
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Toxopterina vandergooti (Borner, 1939) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється в Україні. 
Місця знаходження. Виявлений поблизу оз. Пісочного (27.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Розвивається на складноцвітих. Локалі-

зується на кореневій шийці та корінні. Олігофаг. Відвідують мурашки Lasius niger. Зареєстрований на 
Achillea millefolium [7; 9]. 

 
Aphis acetosae (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Європа. Зареєстрований на території України.  
Місця знаходження. Виявлений на заплавних луках оз. Пісочного (27.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло широкоовальне, завдовжки 2,4–2,8 мм. Забарвлення буро-зелене, 

чорно-зелене, чорне, матове. Голоциклічний однодомний вид. Попелиці локалізуються на черешках 
листків щавлю Rumex acetosella. Викликають їх скручування [7; 9]. 

 
Попелиця м’ятна – Aphis affinis (del Guercio, 1911) 

Поширення. Європа, Закавказзя, Середня Азія. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі м’яти (Mentha palustris) у с. Піщі (30.07.2010 р.).   
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Безкрила партеногенетична самка завдовжки до 2 мм, темно-зелена. Голо-

циклічний однодомний вид. Поширений разом із кормовими рослинами. Монофаг на м’ятах. 
Відвідують мурашки [7; 9]. 

 
Попелиця вересова – Aphis callunae (Theobald, 1915) 

Поширення. Європа. Зафіксований на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на вересі в с. Піщі (29.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Живе на Calluna vulgaris [3; 7; 9]. 
 

Aphis chloris (Koch, 1854) 
Поширення. Європа, Середня Азія. Зареєстрований на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на звіробої (Hypericum perforatum) у с. Піщі (30.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Попелиці локалізуються на кореневій 

шийці звіробою невеликими колоніями. Відвідують мурашки [7; 9]. 
 

Попелиця викова – Aphis craccae (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа. Має незначне поширення в межах України. 
Місця знаходження. Виявлений на стеблах вики в с. Піщі (29.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний, однодомний, монофаг. Утворює густі колонії на суцвіттях 

та кінцях стебел Vicia cracca [3; 7; 9]. 
 

Попелиця люцернова – Aphis craccivora (Koch, 1854) 
Поширення. Космополіт. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на бобових рослинах у с. Піщі (27.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло широкояйцеподібне, завдовжки 1,8–2,5 мм. Забарвлення темно-буре, 

чорне, блискуче. Голоциклічний, дводомний вид. В умовах України попелиці живуть на люцерні, 
звідки мігрують на робінію (Rhobinia pseudoacacia) та інші бобові; відзначений на Cytisus nigricans. 
Поліфаг. Утворює великі колонії на трав’янистих бобових рослинах. Шкідливий. Відвідують му-
рашки [3; 7; 9]. 

 
Попелиця бруслинова – Aphis euonymі (Fabricius, 1775) 

Поширення. Європа. Виявлений у межах України. 
Місця знаходження. Знайдений на бруслині в смт Шацьку (29.07.1957 р.) [3]. 
Чисельність. Масовий вид. 
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Особливості біології. Дводомний голоциклічний вид. З Euоnymus europaea мігрують на різно-
манітні злаки [3; 7; 9]. 

 
Попелиця бурякова – Aphis fabae (Scopoli, 1763) 

Поширення. Голарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на цукрових буряках, лободі в смт Шацьку (29.07.1957 р.) [3]; 

на Chenopodium alba у с. Світязь (18.07.2009 р.); на Carduus acanthoides – підвид A. fabae subsp. 
cirsiiacanthoidis (Scopoli, 1763), у с. Піща (15.08.2008 р.), смт Шацьк (03.08.2010 р.). 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Безкрила самка 1,8–2,5 мм, широко-

яйцеподібна, бура, чорна або зелена, матова, зі слабким воско-
вим напиленням (фото 79). Крилата самка подібна до безкрилої, 
голова й груди блискучі, чорні, черевце світліше. Амфігонна 
самка має значне запилення тіла і чорне забарвлення вусиків. 
Самець крилатий. Голоциклічний, дводомний вид. Первинними 
кормовими рослинами є бруслина європейська (Euonymus euro-
paeus), калина (Viburnum opulus), жасмин (Philadelphus corona-
rius) [5]. На різноманітні трав’янисті рослини попелиці мігрують 
на початку липня. Поліфаг. Заселяє багато городніх культур. 
Численний, дуже шкідливий вид. Відвідують мурашки [3; 7; 9]. 

 
Попелиця вербова звичайна – Aphis farinosa (Gmelin, 1790) 

Поширення. Голарктика. Поширений в Україні. 
Місця знаходження. Зафіксований на Salix aurita в с. Піщі (21.08.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Голоциклічний, однодомний, олігофаг. Вид часто трапляється на різних 

видах верб. Зазвичай попелиці локалізуються на верхівках пагонів [7; 9]. 
 

Попелиця крушинова – Aphis frangulae (Kaltenbach, 1843) 
Поширення. Голарктика. Поширений у межах України. 
Місця знаходження. Виявлений на крушині в с. Світязі (25.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло вузьке яйцеподібне, завдовжки 1,2–1,9 мм. Забарвлення жовте, зелене, 

темно-зелене, чорно-зелене. Однодомний вид. Представники цього виду живуть на крушині 
(Frangula alnus). Заселяють молоді однорічні пагони. Факультативно мігрують на картоплю, грицики 
та деякі інші рослини [5; 7; 9]. 

 
Попелиця агрусова – Aphis grossulariae (Kaltenbach, 1843) 

Поширення. Європа, Закавказзя, Середня Азія. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на Grossularia reclinata в 20 км від смт Шацька (30.05.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Блідно-зелена, яйцеподібної форми комаха завдовжки 1,9 мм. Яйця зиму-

ють на гілках та пагонах біля основи бруньок. У квітні відроджуються личинки самок-засновниць. 
Спочатку вони сидять на бруньках і висмоктують із них сік, а після розпускання бруньок перепов-
зають на черешки молодого листя та зелені пагони. Голоциклічний однодомний вид. Мешкає 
колоніями на листі різних видів смородини та агрусу [7; 9]. 

 
Попелиця малинова – Aphis idaei (van der Goot, 1912) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Кавказ, Середня Азія. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на пагонах малини в с. Положевому (27.08.2008 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Засновниця 1,8 мм, зелена із червоними очима; тіло в коротких рідких 

волосках. Безкрила самка завдовжки 2,3 мм, світло-зелена, з темно-зеленим малюнком, очі чорні. 
Тіло вкрите негустими, але довгими волосками. Крилата самка завдовжки 2,2 мм, голова й груди 
чорні, черевце зелене, з темно-зеленими маргінальними плямами. Монофаг. Живе однодомно на ниж-
ній поверхні листків або верхівках пагонів малини (Rubus idaeus). При високій щільності колоній 
листки скручуються, утворюючи «гнізда» [7; 9]. 

 
 

Фото 79. Попелиця бурякова – Aphis 
fabae (В. О. Чумак) 
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Aphis intybi (Koch, 1855) 
Поширення. Європа, Середня Азія. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на пагонах цикорію в смт Шацьку (30.07.2010 р.).  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Монофаг на цикорії (Cichorium intybus). 

Попелиці живуть на суцвіттях та пагонах. Відвідують мурашки [7; 9]. 
 

Aphis lamiorum (Börner, 1950) 
Поширення. Європа, Середня Азія. Має незначне розповсюдження в межах України. 
Місця знаходження. Зареєстрований на листі глухої кропиви в с. Піщі (28.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Живе однодомно на глухій кропиві (Lamium purpureum). Голоциклічний 

вид. Локалізується на нижній поверхні листкових пластинок або верхівках пагонів [3; 7; 9]. 
 

Aphis pilosellae (Börner, 1952) 
Поширення. Європа. Має незначне поширення на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на пагонах нечуйвітру в с. Піщі (29.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Попелиці живуть на нижній поверхні 

листків Hieracium pilosella [3; 7; 9]. 
 

Aphis plantaginis (Goeze, 1778) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі подорожника в с. Піщі (27.08.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Попелиці живляться на черешках листків подорожника (Plantago major), 

інколи переходять на кореневу шийку [7; 9]. 
 

Aphis polygonata (Nevsky, 1929) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі споришу в с. Піщі (29.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Кормова рослина – спориш (Polygonum 

aviculare), на якій локалізується дрібними колоніями в пазухах листя [3; 7; 9]. 
 

Попелиця зелена яблунева – Aphis pomi (de Geer, 1773) 
Поширення. Голарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі та пагонах яблуні 

в с. Світязі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло засновниці та безкрилої самки 

завдовжки 2 мм, зелене, голова коричнева або зелено-жовта. 
Вусики жовті. Крилата самка-переселенка завдовжки 1,8 мм, 
голова, груди, лапки чорні; черевце зелене із чорними плямами 
по краю VI–VIII сегментів. Амфігонна самка й самець безкрилі, 
жовто-зелені або бурувато-жовтого забарвлення. Довжина самки 
1,6 мм, самця – 1,2 мм. Голоциклічний, однодомний вид. Утво-
рює густі великі колонії на листкових пластинках та черешках і 
верхівках пагонів яблуні (Malus domestica) (фото 80). Відвідують 
мурашки [7; 9]. 

 
Попелиця ожинова – Aphis ruborum (Börner, 1932) 

Поширення. Європа, Середня Азія, Закавказзя, Близький Схід. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі та пагонах ожини в с. Підмановому (25.08.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний, однодомний, монофаг, мешкає на ожині (Rubus idaeus) [7; 9]. 

 
Фото 80. Попелиця зелена яблунева – 

Aphis pomi (В. О. Чумак) 
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Попелиця щавелева – Aphis rumicis (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Голарктика, Бразилія, Індія, Тайвань. Іноді 

трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі щавлю на луках 

поблизу оз. Пісочного (17.07.2009 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло широке яйцеподібне, завдовжки 

2,0–2,4 мм. Забарвлення темно-буре, оксамитово-чорне (фото 81). 
Голоциклічний, однодомний, олігофаг на щавлях. Локалізуєть-
ся на нижній поверхні листкових пластинок, викликаючи їх 
скручування, а також на суцвіттях Rumex confertus [7; 9]. 

 
Попелиця бузинова – Aphis sambuci (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Голарк-

тика. Має незначне поши-
рення на території України. 

Місця знаходження. Виявлений на пагонах бузини в 
с. Піщі (27.08.2010 р.). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Партеногенетичні самки світло-

сірого забарвлення. Голоциклічний дводомний вид. Попелиці 
утворюють великі колонії на пагонах бузини Sambucus nigra 
(фото 82). Факультативно мігрують на різні види щавлів. Яйця 
зимують на молодих пагонах. Відвідують мурашки [7; 9].  

 
Попелиця Шнайдера – Aphis schneideri (Börner, 1940) 
Поширення. Європа і Середня Азія. Має незначне поши-

рення на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на пагонах смородини в с. Світязі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло широке веретеноподібне, завдовжки 1,8–2,1 мм. Забарвлення жовто-

зелене або зелене. Однодомний голоциклічний вид, який живе на верхівках пагонів смородини чорної 
Ribes nigrum [7; 9]. Дорослі засновниці з’являються в 2–3-й декадах травня. Крилаті особини 
відмічені наприкінці травня – на початку липня. Пік чисельності попелиць зареєстрований наприкінці 
червня, у липні–серпні вона знижується. Амфігонне покоління виявлене в жовтні – на початку 
листопада. 

Попелиця очиткова – Aphis sedi (Kaltenbach, 1843) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі очитку (Sedum vulgare) в с. Світязі (26.08.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний, однодомний, олігофаг. Утворює колонії на стеблах та 

нижній поверхні листків різних видів очитків [7; 9]. 
 

Aphis taraxacicola (Börner, 1940) 
Поширення. Європа. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі кульбаби в с. Світязі (27.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Попелиці живуть на листковій розетці 

кульбаби лікарської (Taraxacum officinale). Відвідують мурашки [7; 9]. 
 

Попелиця кропив’яна – Aphis urticata (Gmelin, 1790) 
Поширення. Європа, Закавказзя, Близький Схід, Середня Азія. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі кропиви в с. Піщі (18.07.2009 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Живуть однодомно голоциклічно на кропиві дводомній (Urtica dioica). 

Локалізуються на нижній поверхні листків, при високій зараженості – на суцвіттях та стеблах. 
Відвідують мурашки [7; 9]. 

 
Фото 81. Попелиця щавелева – Aphis 

rumicis (В. О. Чумак) 

 
Фото 82. Попелиця бузинова– Aphis 

sambuci (В. О. Чумак) 
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Попелиця чорна – Aphis vaccinii (Börner, 1940) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на пагонах лохини (Vaccinium uliginosum) у с. Піщі (29.07.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Попелиці живуть однодомно на рослинах роду Vaccinium. На пагонах 

утворюють невеликі колонії [7; 9]. 
 

Попелиця коров’якова – Aphis verbasci (Schrank, 1801) 
Поширення. Європа, Середня Азія, Близький Схід, Північна Африка. Іноді трапляється на 

території України. Рідкісний вид. 
Місця знаходження. Виявлений на листі дивини лікарської поблизу оз. Пісочного (01.08.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Локалізується при основі листкової 

розетки та зрідка на нижній поверхні листків коров’яка (Verbascum) [7; 9]. 
 

Попелиця калинова чорна – Aphis viburni (Scopoli, 1763) 
Поширення. Європа, Північна Америка. Має незначне поширення на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на калині в с. Світязі (30.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Попелиці темно-сірого, майже чорного забарвлення, з невеликими спин-

ними трубочками. Однодомний голоциклічний вид. Комахи локалізуються на нижній поверхні листя 
та пагонах калини Viburnum opulus [7; 9]. Від живлення листя скручується. На початку літа поширені 
лише безкрилі самки. Крилаті форми з’являються пізніше. 

 
Cryptosiphum artemisiae (Buckton, 1879) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Далекий Схід, Середня Азія. Трапляється на території 
України. 

Місця знаходження. Виявлений на листі полину в с. Світязь (30.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло кулеподібно здуте, завдовжки 1,3–1,4 мм. Забарвлення рожево-буре, 

буре, комаха вкрита густим восковим запиленням. Голоциклічний однодомний вид. Попелиці лока-
лізуються в галах на листках полину звичайного (Artemisia vulgaris) [7; 9]. 

 
Попелиця підбілова – Anuraphis farfarae (Koch, 1854) 

Поширення. Європа, Кавказ, Північна Америка. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на груші в смт Шацьку (27.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Дводомний голоциклічний вид. Мігрують із груші (Pirrus communis) на 

кульбабу лікарську (Taraxacum officinale) та підбіл звичайний (мати-й-мачуху) (Tussilago farfara) на 
початку літа. Відвідують мурашки [7; 9]. 

 
Dysaphis hirsutissima (Börner, 1940) 

Поширення. Європа. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на бугилі лісовій (Anthriscus sylvestris) поблизу смт Шацька 

(27.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Олігофаг на зонтичних [7; 9]. 
 

Попелиця горобинова – Dysaphis sorbi (Kaltenbach, 1843) 
Поширення. Європа, Урал, Кавказ. Зареєстрований на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на Sorbus aucuparia в с. Піщі (29.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний вид. Факультативно мігрують на дзвоникові (Campa-

nulaceae). На горобині локалізуються на листкових пластинках. При високій заселеності листки 
збиваються в «гнізда» [7; 9]. 
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Brachycaudus ballotae (Passerini, 1860) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі м’яточника (Ballota) в с. Піщі (10.08.1960 р.) [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. На листках Ballota sp. [3; 7; 9]. 
 

Попелиця геліхризова – Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach, 1843) 
Поширення. Космополіт. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на пагонах цмину піщаного (Helichrysum arenaria) в с. Піщі 

(18.05.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло безкрилої самки грушоподібної форми, завдовжки 1,5–2,0 мм, жовто-

зелене. Ноги світлі, вершини стегон бурі, вершини гомілок і лапки – чорні. Тіло крилатої самки 
завдовжки 1,3–1,8 мм. Голова й груди темні, черевце зелене з темною плямою на третьому–шостому 
сегментах. Яйця овальні, чорні. Зимує попелиця у фазі яйця. Яйця розміщені при основі бруньок на 
молодих пагонах кісточкових культур. Дводомний голоциклічний вид. На сливі (Prunus domestica) 
локалізується в скручених листках, звідки мігрує на широке коло трав’янистих рослин. Масово 
заселяє суцвіття та пагони цмину піщаного. У розселенні виду беруть участь мурашки [7; 9].  

 
Попелиця будякова – Brachycaudus cardui (Linnaeus, 1758)  

Поширення. Голарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на сливі (Prunus domestica) в с. Піщі (18.05.1988 р.), на будяку 

(Cirsium sp.) у с. Залісся (27.08.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Самка-засновниця червоно-бурого кольору, тіло широке, округле. Самки 

літніх поколінь овальні, зелені, блискучі. Зимує у фазі яйця. Навесні до розпускання бруньок із яєць 
виходять личинки, які смокчуть сік із кори біля основи бруньок. Під час розпускання бруньок 
народжуються личинки другого покоління, які пошкоджують молоді листочки. Пошкоджене листя не 
розвивається і деформується, у ньому ховаються попелиці. У третьому поколінні з’являються крилаті 
самки-мігранти, які перелітають на рослини з родин складноцвітих (соняшник, осот, будяк та ін.). 
Восени крилаті самки повертаються на сливу та інші плодові дерева, відкладають на гілки яйця і 
гинуть. Дводомний вид. Із первинної кормової рослини – сливи, мігрують на широке коло складно-
цвітих, де утворюють компактні густі колонії. Їх відвідують мурашки [7; 9]. 

 
Brachycaudus lychnidis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на Melandrium album у с. Заліссі (29.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Живуть колоніями на суцвіттях та 

стеблах куколиці білої Melandrium album [7; 9]. 
 

Попелиця персикова смугаста – Brachycaudus prunicola (Kaltenbach, 1843) 
Поширення. Європа. Іноді реєструється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на аличі (Prunus divaricatae) у смт Шацьку (09.06.2008 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Блискуча, бура комаха, із зеленими смужками, завдовжки 1,8–2 мм. Голо-

циклічний дводомний або однодомний вид. Попелиці на сливових локалізуються на нижній поверхні 
листкових пластинок. Факультативно мігрують на складноцвіті [7; 9]. 

 
Hyadaphis foeniculi (Passerini, 1860)  

Поширення. Європа, Закавказзя, Західний Казахстан, Середня та Передня Азія, Сибір, Північна 
Африка, Північна Америка [6]. Іноді трапляється на території України. 

Місця знаходження. Виявлений на сніжноягіднику білому (Symphoricarpum album) у смт Шацьку 
(14.06.2008 р.). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Дводомний голоциклічний вид. Первинна кормова рослина – жимолость 

(Lonicera), на якій комахи живуть у складених удвоє листках, звідки мігрують на зонтичні [6; 7; 9]. 
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Попелиця моркв’яна – Semiaphis dauci (Fabricius, 1775) 
Поширення. Європа. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на моркві посівній (Daucus carota) у с. Піща (29.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Забарвлення безкрилих особин світло-зелене, голова коричнева, крилаті 

форми мають чорну голову та груди й зелену верхню частину черевця. Однодомний голоциклічний 
вид. Монофаг. Живе на нижній поверхні листків невеликими колоніями. Зимують яйця на дикій моркві 
та рештках рослин після збору врожаю. Навесні відроджуються безкрилі попелиці. У другому або 
третьому поколінні з’являються крилаті особини, які перелітають на моркву. Шкодять посівам [7; 9]. 

 
Попелиця капустяна – Brevicorine brassicae (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Космополіт. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на Brassica campestris у с. Піщі (29.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. У крилатих самок голова й ноги коричневого забарвлення, черевце жовто-

зелене, довжина тіла 1,9–2,3 мм. Безкрилі самки мають подібні розміри, вкриті сірим восковим 
запиленням. Однодомний голоциклічний вид. Живе великими колоніями на хрестоцвітих. Шкодить 
сільськогосподарським культурам [7; 9]. 

 
Попелиця шипшинова мала – Myzaphis rosarum (Kaltenbach, 1843) 

Поширення. Космополіт. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на гусячих лапках (Potentilla anserina) в с. Піщі (29.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Живе на нижній поверхні листків шип-

шини (Rosa sp.) або гусячих лапок (Potentilla anserina) [7; 9]. 
 

Попелиця вербово-моркв’яна – Cavariella aegopodii (Scopoli, 1763) 
Поширення. Космополіт. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на бугилі лісовій (Anthriscus sylvestris) у с. Піща (29.07.2010 р.). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. У крилатих комах голова й груди 

чорні, черевце зелене із чорними плямами з боків. Безкрилі 
попелиці зелені, без воскового запилення, завдовжки 2,7 мм 
(фото 83). Яйця зимують на вербах у тріщинах кори, бруньок. 
Крилаті особини перелітають на моркву, кріп, пастернак. Упро-
довж періоду вегетації вид має декілька поколінь. Попелиці 
роду Cavariella дводомні. Із первинних кормових рослин – верб 
(Salix), де локалізуються на верхній та нижній поверхнях 
листків або кінцях молодих пагонів, мігрують на зонтичні. На 
зонтичних живуть колоніями на суцвіттях та в пазухах листя [7; 9]. 

 
Попелиця хмелева – Phorodon humuli (Schrank, 1801) 

Поширення. Європа, Закавказзя, Китай, Індія, Північна Америка. Поширений на території 
України. 

Місця знаходження. Виявлений на хмелі в с. Піщі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Блідо-зелена комаха завдовжки 2–2,5 мм. Крилата самка чорна, із зеленим 

черевцем. Дводомний голоциклічний вид. Улітку зі сливи мігрує 
на хміль (Humulus lupulus) [7; 9]. Пошкоджує сливу, тернослив, 
аличу, хміль.  

 
Попелиця вишнева – Myzus cerasi (Fabricius, 1775) 

Поширення. Космополіт палеарктичного походження. 
Відомий на території України. 

Місця знаходження. Виявлений на черешні (Cerasus 
avium) у с. Піщі (28.06.2008 р.). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Дорослі попелиці чорні, блискучі, 

завдовжки до 2 мм (фото 84). Зимують яйця на гілках біля 

 
Фото 83. Попелиця вербово-моркв’яна – 

Cavariella aegopodii (В. О. Чумак) 

 
Фото 84. Попелиця вишнева – Myzus 

cerasi (В. О. Чумак) 
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основи бруньок. Дводомний вид. Із вишні й черешні мігрує на підмаренник або інші рослини. 
Відвідують мурашки [7; 9]. 

 
Звичайна картопляна попелиця – Aulacorthum solani (Kaltenbach, 1843) 

Поширення. Космополіт. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на пасльоні чорному (Solanum nigrum) у с. Піщі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Форма тіла видовжено-овальна. Середня довжина тіла крилатих особин – 

2,3–3 мм, безкрилих – 2–2,3 мм. Колір тіла безкрилих попелиць оливково-зелений, глянцевий. У 
слабопігментованих крилатих особин голова й груди світло-коричневі. У сильнопігментованих форм 
передня частина тіла коричнева. Однодомний голоциклічний вид. Живе на різноманітних трав’янис-
тих рослинах. Поліфаг [7; 9]. 

 
Microlophium carnosum (Buckton, 1876) 

Поширення. Європа, Урал, Західний Сибір, Монголія, Камчатка, Азія. Має значне поширення на 
території України. 

Місця знаходження. Виявлений на кропиві в с. Заліссі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Попелиці живуть на стеблі та на нижній 

поверхні листків кропиви дводомної (Urtica dioica) [7; 9]. 
 

Попелиця розанно-злакова – Metopolophium dirhodum (Walker, 1848) 
Поширення. Європа, Закавказзя, Середня Азія, Близький Схід, Північна Африка. Іноді трапля-

ється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на шипшині (Rosa canina) в с. Мельниках (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло безкрилої самки овальне, завдовжки 2,2–2,8 мм, світло-зелене, з 

подвійною темно-зеленою повздовжньою смугою на спині. Ноги світлі, кінці гомілок та лапки темні. 
Тіло крилатої самки також овальне, світло-зелене, завдовжки 1,7–2,3 мм. Яйця овальні, чорні. Зимує у 
фазі яйця. Дводомний голоциклічний вид. Із троянди мігрує на злакові [7; 9]. 

 
Попелиця горохова – Acyrthosiphon pisum (Harris, 1776) 

Поширення. Космополіт. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на люцерні (Medicago sp.) у c. Мельниках (24.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Партеногенетичні самки (безкрилі й крилаті) завдовжки 4–6 мм, мають 

навесні зелений колір, наприкінці літа й восени серед зелених з’являються буро-червоні форми. 
Амфігонне покоління безкриле, іноді з’являються крилаті самці; самки з потовщеними задніми гоміл-
ками, на яких розміщені численні псевдосенсорії. Самець від 1 до 2,9 мм завдовжки. Яйця зимують 
на прикореневих частинах стебел багаторічних сіяних і диких бобових трав. Однодомний голоцикліч-
ний вид. Розвивається на різноманітних трав’янистих бобових рослинах [7; 9]. 

 
Nasonovia ribisnigri (Mosley, 1841) 

Поширення. Європа, Закавказзя, Середня Азія, Північна Америка. Трапляється на території 
України. 

Місця знаходження. Виявлений на листках нечуйвітру (Hieracium pilosella) в c. Мельниках 
(24.07.2010 р.). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Дрібні комахи світло-зеленого забарвлення. Дводомний голоциклічний 

вид. Із різних видів смородини мігрують на складноцвіті, де локалізуються на суцвіттях, стеблах та 
нижній поверхні листків [7; 9]. 

 
Попелиця салатна – Hyperomyzus lactucae (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Космополіт. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на латуку (Lactuca sp.) у с. Піщі (27.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
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Особливості біології. Тіло еліпсоподібне, завдовжки 2,8–3,3 мм. Світло-зелене, зелене. Дводом-
ний голоциклічний вид. Із різних видів смородини мігрують на складноцвіті, де локалізуються на 
суцвіттях, нижній поверхні листків [7; 9]. 

 
Amphorophora ampulata (Buckton, 1876) 

Поширення. Голарктика. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на щитнику чоловічому (Dryopteris filix-mas) у смт Любохинах 

(26.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голоциклічний однодомний вид. Олігофаг на папоротях. Локалізується на 

нижній поверхні листків [7; 9]. 
 

Попелиця листова галова – Cryptomyzus ribis (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Закавказзя, Середня Азія. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на рослинах роду чистець (Stachys sp.) у смт Любохинах 

(26.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Безкрила партеногенетична самка завдовжки 2,2–2,3 мм, лимонно-жовта. 

Крилата самка завдовжки 2,4 мм, сіро-коричнева. Личинки зелені. Запліднені яйця зимують на 
молодих пагонах смородини. Дводомний голоциклічний вид. Із різних видів смородини мігрує на 
губоцвіті. Відвідують мурашки [7; 9]. 

 
Попелиця ліщинова – Corylobium avellanae (Schrank, 1801) 

Поширення. Європа, Кавказ. Має незначне поширення на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на ліщині (Corylus avellana) поблизу оз. Пісочного (27.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Безкрилі та крилаті форми мають світло-жовте або червоно-жовте забарв-

лення тіла. Яйця зимують. Вилуплювання личинок збігається з набуханням бруньок ліщини. Одно-
домний голоциклічний вид. Попелиці живуть на молодих пагонах [7; 9].  

 
Попелиця велика злакова – Sitobion avenae (Fabricius, 1775) 

Поширення. Космополіт. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на різних злаках поблизу оз. Пісочного (27.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Заселяє велику кількість видів злаків та 

осок. Попелиці живляться на суцвітті. Може переносити вірусні захворювання рослин [7; 9]. Крилаті 
живородні самки мають забарвлення тіла від жовтувато-зеленого до оливково-сірого і брудно-
червонуватого. Довжина тіла 2–2,6 мм. Ноги жовто- або зелено-бурі, з темними кінцями стегон і 
гомілок, а також із темними лапками. Безкрилі живородні самки від 3 до 3,6 мм завдовжки.  

 
Попелиця ожинова двоколірна – Macrosiphum funestum (Macchiati, 1885) 

Поширення. Європа, Закавказзя. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на ожині (Rubus caesius) у с. Піщі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Монофаг на ожині. Виявлений на нижній 

поверхні листків і на пагонах [7; 9]. 
 

Попелиця велика трояндова – Macrosiphum rosae (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Космополіт. Поширений у межах України. 

Місця знаходження. Виявлений на шипшині (Rosa canina) 
в с. Піщі (28.07.2010 р.). 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Імаго розміром 3–4 мм, коричневого 

або темно-зеленого забарвлення; вусики, трубочки, кінця стегон, 
гомілки та лапки чорні, хвостик світлозелений або світлокорич-
невий, вусики довші за тіло. Дводомний голоциклічний вид із 
факультативною міграцією. Із троянд комахи факультативно 
мігрують на черсакові. Живуть на стеблах (фото 85), квітконіж-
ках, інколи на нижній поверхні листків [7; 9]. 

 
Фото 85. Macrosiphum rosae  

(М. В. Чумак) 
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Попелиця велика картопляна – Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878) 
Поширення. Космополіт. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на томатах (Lycopersicon esculentum) у с. Піщі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Безкрила самка зелена, зрідка червона. Тіло довгасто-овальне, до заднього 

кінця загострене. Довжина тіла 2,7–2,8 мм. На дорсальній поверхні черевця є темно-зелена смуга 
вздовж тіла. Крилата самка завдовжки до 3,4 мм. На черевці темних поперечних смужок немає. 
Зимують яйця на гілках культивованих і дикорослих видів троянд; у квітні−травні з них виходять 
личинки засновниць. Засновниця впродовж життя відроджує до 50 личинок безкрилих або крилатих 
мігрантів. Восени крилаті самці й статеноски повертаються на троянди і шипшину та відроджують 
амфігонних самок. Самки відкладають яйця, які зимують. Однодомний голоциклічний вид. Заселяє 
велику кількість трав’янистих рослин. Часто трапляється на пасльонових. Може розвиватися в тепли-
цях анолоциклічно. Живе на нижній поверхні листків [7; 9].  

 
Delphiniobium junackianum (Karsch, 1887) 

Поширення. Європа. Вид спорадично трапляється в Україні, відомий із Карпат [9]. 
Місця знаходження. Виявлений на аконіті (Aconitum sp.) у смт Шацьку (27.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Локалізується на нижній поверхні лис-

тя [7; 9]. 
 

Metopeurum fuscoviride (Stroyan, 1950) 
Поширення. Європа. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на Tanacetum vulgare по-

близу оз. Пісочного (27.07.2008 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Кор-

мові рослини – пижмо звичайне (Tanacetum vulgare) і деревій 
тисячолистий (Achillea millefolium) (фото 86). Локалізується на 
суцвіттях. Відвідують мурашки [7; 9]. 

 
Попелиця полинова чорна – Macrosiphoniella absinthii (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Близький Схід, Північна Африка. На території України 
вид має незначне поширення. 

Місця знаходження. Виявлений на полину гіркому в селах Піщі (28.07.2010 р.), Мельниках 
(28.07.2010 р.). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Монофаг на полину гіркому (Artemisia 

absinthium). Попелиці локалізуються на нижній поверхні листкових пластинок, молодих пагонах, 
суцвітті [7; 9]. 

Macrosiphoniella artemisiae (Boyer de Fonscolombe, 1841) 
Поширення. Європа, Західний Сибір, Близький Схід, Північна Африка, Північна Америка. Іноді 

трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на полину звичайному в с. Світязі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Монофаг на полину звичайному (Artemisia 

vulgaris). Попелиці локалізуються на нижній поверхні листкових пластинок полину [7; 9]. 
 

Macrosiphoniella jankei (Börner, 1939) 
Поширення. Німеччина, Швеція. Вид має значне поширення в межах України. 
Місця знаходження. Виявлений на цмині пісковому в с. Положевому (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Монофаг на цмині пісковому (Helichrysum 

arenaria). Попелиці локалізуються на нижній поверхні листкових пластинок або суцвіттях [7; 9]. 

 
Фото 86. Metopeurum fuscoviride  

(В. О. Чумак) 
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Macrosiphoniella millefolii (De Geer, 1773) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на деревії (Achillea millefolium) у с. Світязі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Дорослі особини та личинки – це дрібні комахи завдовжки 1,4–2,5 мм, 

зеленого забарвлення. Однодомний голоциклічний вид. Монофаг. Попелиці локалізуються на нижній 
поверхні листкових пластинок кормової рослини [7; 9]. 

 
Попелиця бура хризантемова – Macrosiphoniella sanborni (Gillette, 1908) 

Поширення. Космополіт. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на хризантемі (Dendranthemum indicum) у с. Піщі (28.08.2010 р.).  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Для цих комах характерне блискуче чорно-буре забарвлення тіла. Однодом-

ний анголоциклічний вид. Монофаг. Попелиці локалізуються на нижній поверхні листкових пласти-
нок. Партеногенетичні самки зимують на маточних рослинах хризантем у підвалах, теплицях [7; 9]. 

 
Macrosiphoniella tanacetaria (Kaltenbach, 1843) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Монголія, Північна Америка, Аргентина. Поширений на 
території України. 

Місця знаходження. Виявлений на пижмі (Tanacetum vulgare) в с. Піщі (28.08.2010 р.).  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Монофаг. Попелиці локалізуються на 

нижній поверхні листкових пластинок, а при високій заселеності – на пагонах і квітконіжках [7; 9]. 
 

Uroleucon achilleae (Koch, 1855) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на Achillea millefolium у с. Мельниках (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Монофаг. Попелиці локалізуються на 

нижній поверхні листкових пластинок деревію звичайного [7; 9]. 
 

Uroleucon cichorii (Koch, 1855) 
Поширення. Європа. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на цикорії у смт Шацьку 

(25.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Мо-

нофаг. Попелиці локалізуються на нижній поверхні листкових плас-
тинок (фото 87) цикорію звичайного (Cichorium intybus) [7; 9]. 

 
Uroleucon cirsii (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на стеблах осоту в с. Мель-

никах (28.07.2010 р.).  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Живе 

на стеблах осоту (Cirsium arvense) [7; 9]. 
 

Uroleucon jaceicola (Hille Ris Lambers, 1939) 
Поширення. Європа. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі волошки в с. Мельниках (30.07.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Монофаг. Попелиці локалізуються на 

стеблах та нижній поверхні листкових пластинок волошки лучної (Centaurea jacea) [7; 9]. 

 
Фото 87. Uroleucon cichorii  

(М. В. Чумак) 
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Uroleucon obscurum (Koch, 1855) 
Поширення. Європа. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на суцвітті нечуйвітру поблизу оз. Пісочного (30.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Попелиці живуть на квітконіжках та 

суцвіттях нечуйвітру зонтичного (Hieracium umbellatum) [7; 9]. 
 

Uroleucon pilosellae (Börner, 1933) 
Поширення. Європа. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі нечуйвітру в с. Піщі (27.07.2010 р.).   
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Монофаг на нечуйвітрові волохатому 

(Hieracium pilosella). Попелиці локалізуються на нижній поверхні листкових пластинок та прикоре-
невій розетці [7; 9]. 

 
Uroleucon pulicariae (Hille Ris Lambers, 1939) 

Поширення. Європа. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Зареєстрований на омані в с. Заліссі (28.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Монофаг на омані британському (Inula 

britannica). Попелиці локалізуються на нижній поверхні листкових пластинок [7; 9]. 
 

Попелиця будякова – Uroleucon jaceae (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Закавказзя, Близький Схід, Середня Азія. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на волошці (Centaurea arenariа) в с. Положевому (26.07.2010 р.); на 

будяку Cirsium arvense підвид U. jacea subsp. aeneum (Hille Ris Lambers, 1939) у с. Піща (27.07.2010 р.). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Попелиці локалізуються на нижній по-

верхні листкових пластинок волошок [7; 9]. 
 

Wahlgreniella ossiannilsoni (Hille Ris Lambers, 1949) 
Поширення. Північна Європа, Альпи, Піренеї [8]. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на листі толокнянки в смт Любохинах (26.07.2010 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Попелиці локалізуються на центральній жилці листків толокнянки (Arcto-

staphilоs uwa-ursi). Вважають, що первинною кормовою рослиною є троянди (Rosa) [11]. Бореально-
альпійський вид [7−9; 11]. 

 
Titanosiphon artemisiae (Koch, 1855) 

Поширення. Центральна Європа [8]. Іноді трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на полині в с. Піщі (27.07.2010 р.).  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Однодомний голоциклічний вид. Попелиці живуть на суцвіттях полину 

Маршалла (Artemisia marshalliana) [7−9]. 
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Ряд Напівтвердокрилі – Hemiptera (Linnaeus, 1758) 
Підряд Клопи – Heteroptera (Latreille, 1810) 

 
Група водяних клопів систематично й екологічно неоднорідна й поділяється на два інфраряди. 

Інфраряд Nepomorpha охоплює водяних клопів, що живуть у товщі води, на дні або на вологих 
берегах поблизу краю води. Інфраряд Gerromorpha включає водомірок, що живуть на поверхневій 
плівці води або поблизу берегів водойм. Переважно хижаки, тому можуть регулювати чисельність 
інших гідробіонтів, зокрема личинок кровосисних комах, що розмножуються у воді. У свою чергу, 
імаго й личинки водяних клопів є кормом для багатьох водяних і навколоводяних тварин; таким 
чином вони беруть участь у передачі речовин та енергії всередині водойми, з однієї водойми в іншу, а 
також із води на сушу. У світовій фауні відомі 19 родин, майже 280 родів і приблизно 3700 видів во-
дяних напівтвердокрилих комах [3]. На території України, за попередніми підсумками, зареєстровано 
65 видів напівтвердокрилих, із них у західному регіоні − 40 видів. Дослідження напівтвердокрилих у 
Волинській області раніше не проводилися [4].  

На території Шацького поозер’я виявлено 22 види 
водяних напівтвердокрилих. До Nepomorpha відно-
сять 14 видів (Nepidae – один, Corixidae – дев’ять, із 
них представники роду Micronecta були виявлені на 
стадії німф, тому до виду не визначені і в переліку не 
згадуються, Naucoridae – один, Notonectidae – один, 
Pleidae – один), до Gerromorpha – вісім видів 
(Hebridae – два, Hydrometridae – один, Gerridae – п’ять). 
Усі виявлені види належать до значно поширених 
бореальних. Матеріалом для роботи слугували якісні 
проби водяних комах, які авторові люб’язно надали 
О. М. Кравченко, В. Г. Дядичко та М. О. Сон. Клопи 
відібрані методом косіння гідробіологічним сачком 
Бальфура-Брауна та за допомогою пасток типу верші. 
Роботу можна віднести до попередніх підсумків дослі-
дження фауни водяних напівтвердокрилих Шацького 
поозер’я. При більш детальних зборах слід очікувати 
розширення списку видів родини Corixidae, допов-
нення списку видів родин Notonectidae, Gerridae та ін., 
а також розширення списку видів для окремих вод-
них об’єктів. 

Рис. 67. Місця збору матеріалу представників ряду 
Напівтвердокрилі − Heteroptera: 
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Інфраряд Водяні клопи – Nepomorpha  
Родина Водяні скорпіони – Nepidae 

Водяний скорпіон – Nepa cinerea (Linnaeus, 1758) 
Поширення. У Європі звичайний вид, трапляється майже всюди, окрім Крайньої Півночі, 

виявлений Середній та Південно-Західній Азії, Монголії, Північному Китаї, Північній Африці [3]. 
Дуже поширений в Україні [4].  

Місця знаходження. Віддають перевагу затемненим відносно холодноводним біотопам, найчас-
тіше трапляються біля самого берега або на напівзанурених предметах поблизу поверхні води. У 
Шацькому поозер’ї наявний у постійних та тимчасових стоячих водоймах, заболоченому меліоратив-
ному каналі (рис. 67). 

Чисельність. Нечисленний вид, трапляється окремими ек-
земплярами. 

Особливості біології. Тіло сплощене, з довгою повітряною 
трубкою. Довжина тіла 15−23 мм, трубки – 9−12 мм (фото 88). 
У живленні переважають різні водяні безхребетні придатного 
розміру, а також наземні комахи, що впали на поверхню води. 
Імаго не нападають один на одного, серед німф відомі випадки 
канібалізму. Зимівля у фазі імаго, упродовж року розвивається 
одне покоління. На півдні України парування N. cinerea від-
значено від березня до червня, німфи фіксуються від травня до 
вересня. Яєць може бути від 15 до 36 в одній кладці. Для яєць 
характерна наявність шести–дев’яти дихальних ниток, вершини 

яких при відкладанні виступають над водою. Вони відкладені купкою або рядами на плаваючі 
предмети або вологий субстрат. Імаго можуть зимувати у воді або на суші, залежно від погодних 
умов зими та температурного режиму водного об’єкта. На півдні України пробудження від зимівлі й 
повернення у воду починається наприкінці лютого, сягаючи максимуму на початку квітня. Особини, 
що живуть у джерелах, зимують у воді в активному стані [2; 3]. 

 
Ранатра – Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір, Кавказ, Передня та Середня Азія, Північна Африка [3]. Значно по-
ширений вид, виявлений в усіх ландшафтних зонах України [4].  

Місця знаходження. Зазвичай трапляється в стоячих та 
слабко проточних постійних водоймах із розвиненою водяною 
рослинністю, у заплавах великих рівнинних річок. У Шацькому 
поозер’ї виявлений у малих постійних та пересихаючих водой-
мах (рис. 67). 

Чисельність. Нечисленний вид, трапляється окремими ек-
земплярами. 

Особливості біології. Тіло вузьке, довге, бурувато-жовтого 
кольору, завдовжки 30−41 мм, довжина дихальної трубки 30−36 
мм (фото 89). У живленні переважають різні водяні безхребетні 
придатного розміру, а також наземні комахи, що впали на 
поверхню води. R. linearis, на відміну від N. cinerea, успішно 
ловить імаго водяних жуків. За добу дорослий клоп завдовжки 32 мм (без урахування дихальної 
трубки) і масою 118 мг може з’їсти до восьми екземплярів дрібних жуків або одну–три особини 
великих видів, що становить 12,2−150,8 % маси хижака. R. linearis зимує у воді, парування відбу-
ваються в травні, німфи реєструються в червні–серпні. У яйцепроводах самки виявлено до 100 яєць. 
Яйцекладка зазвичай відбувається вночі. У кладці по 25–30 або більше яєць, які розміщені рядами по 
6–15 штук. Яйця при відкладанні повністю поринають у тканини рослини або плаваючі предмети 
таким чином, що два дихальних відростки перебувають над поверхнею води. Зародковий розвиток 
триває від 10–20 до 32−39 днів після парування, він прямо пов’язаний із прогріванням води. 
Відкладання яєць розтягується до липня, тому впродовж літа одночасно виявлені личинки різного 
віку. В Україні розвивається одне покоління на рік [1−4]. 

 
 

Фото 88. Водяний скорпіон − Nepa 
cinerea (М. О. Грандова) 

 
 

Фото 89. Ранатра − Ranatra linearis  
(В. В. Ясинський) 
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Родина Гребляки – Corixidae (Leach, 1815) 
Гребляк жукоподібний – Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777) 

Поширення. Європа, Сибір, Кавказ та Закавказзя, Середня 
Азія [3]. Поширений вид. Виявлений на всій території Украї-
ни [4].  

Місця знаходження. Віддає перевагу озерам, ставкам і 
постійним заплавним водоймам, а також торф’яним водоймам 
зі стоячою водою та розвинутою рослинністю. У Шацькому 
поозер’ї наявний у меліоративних каналах (рис. 67). 

Чисельність. Нечисленний вид, трапляється поодинокими 
екземплярами.  

Особливості біології. Дорослі гребляки завдовжки 3−5 мм, 
передньоспинка та надкрила, на відміну від інших гребляків, не 

смугасті, а однотонні, жовто-бурі (фото 90). Не утворюють великих зграйок, тримаються поодиноко. 
Хижак, що підстерігає здобич. Яйця відкладає на рослинний субстрат на довгій ніжці. Має п’ять 
личинкових стадій розвитку. За літературними джерелами [1; 3; 4], від квітня до кінця жовтня 
встановлено дві генерації. Зимує у воді імаго другої та першої генерації, серед зимуючих встановлено 
наявність 11,4 % особин першого покоління. Короткокрилі форми відомі в обох поколіннях [3]. 

 
Гребляк зубчастоногий – Corixa dentipes (Thomson, 1869) 

Поширення. Європа, Кавказ та Закавказзя, Середня Азія, виявлений усюди в рівнинній частині, 
у гірських районах поширений до висоти 1400–1500 м над рівнем моря [3]. Поширений вид. 
Трапляється майже на всій території України [4]. Відсутність у літературі даних про цей вид, які 
стосуються східних та південних областей, можна пояснити недостатнім вивченням цих регіонів.  

Місця знаходження. Звичайно трапляється в постійних водоймах із багатою водяною рослин-
ністю. У Поозер’ї виявлений у малих постійних водоймах (рис. 67). 

Чисельність. Нечисленний вид, трапляється поодинокими екземлярами.  
Особливості біології. Один із найбільших гребляків, завдовжки 14–16 мм, передньоспинка та 

надкрила смугасті, гладкі та блискучі, у самця перед вершиною середнього стегна є пучок густо 
розміщених волосків, схожих на зубець. Моновольтинний вид. Зимує у воді у фазі імаго [1; 3; 4]. Яйця 
відкладає на рослинний субстрат або інші занурені у воду предмети, прикріплюючи за допомогою 
клейкого диска на короткій ніжці. Має п’ять личинкових стадій розвитку. Харчування змішане, 
відзначений як зоофітофаг та детритофаг [3]. 

 
Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848) 

Поширення. Європа, окрім крайньої півночі, Кавказ та Закавказзя, Передня та Середня Азія, 
Сибір, Північна Африка, [3]. Поширений вид. Виявлений на всій території України [4].  

Місця знаходження. Зазвичай трапляється в заплавних водоймах 
зі стоячою водою та добре розвиненою рослинністю, іноді в торф’яних 
водоймах. У Шацькому поозер’ї виявлений у меліоративних каналах, 
малих постійних та пересихаючих водоймах (рис. 67). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Досить великий, довжина тіла 6,5−9 мм, 

передньоспинка із шістьма світлими лініями, темні лінії на передньо-
спинці на надкрилах значно ширші за світлі (фото 91). Ймовірно, в 
Україні має одне покоління на рік. Зимують у воді на стадії імаго. Яйця 
відкладають на рослинний субстрат або інші занурені у воду предмети. 
Має п’ять личинкових стадій розвитку. Харчування змішане, відзна-
чений як детритофаг та як хижак [1; 3]. 

 
Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848) 

Поширення. Європа, Кавказ та Закавказзя, Передня та Середня Азія, Сибір [3]. Виявлений 
майже на всій території України, крім південних областей [4].  

 
 

Фото 90. Гребляк жукоподібний 
Cymatia coleoptrata (В. В. Ясинський) 

 
 

Фото 91. Hesperocorixa linnaei 
(В. В. Ясинський) 
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Місця знаходження. Трапляється в різних стоячих і слабкопро-
точних водоймах. Більш холодолюбивий вид, ніж H. linnaei. У Шаць-
кому поозер’ї виявлений у затіненій калюжі на краю лісу (рис. 67). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Дуже схожий на попередній вид, однак пе-

редньоспинка із сімома−дев’ятьма світлими лініями, у дорсальному 
куті коріума часто малюнок розмитий та створює жовту пляму (фото 92). 
Ймовірно, моновольтинний вид. Зимівля у воді відбувається у фазі 
імаго. Яйця відкладають на рослинний субстрат або інші занурені у 
воду предмети. Проходить п’ять личинкових стадій розвитку. Харчу-
вання змішане, відзначений як детритофаг та хижак [1; 3; 4].  

 
Callicorixa praeusta (Fieber, 1848) 

Поширення. Європа, окрім гірських областей, Сибір, Монголія і Північно-Західний Китай [3]. 
Поширений вид. Відомий майже з усієї території України, крім південних областей та Криму [4], що 
може бути наслідком недостатньої вивченості цього регіону.  

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений у малих постійних водоймах (рис. 67). 
Чисельність. Нечисленний вид, трапляється окремими екземплярами. 
Особливості біології. Довжина тіла 7−8 мм, на вершині І членика задніх лапок чотирикутна 

пляма, вершинна частина передньої лапки самця розширена та загнута всередину. Зазвичай трапля-
ється в озерах, заплавних, стоячих і слабкопроточних водоймах. Полівольтинний, на півночі Європи 
відзначено два покоління [1; 3; 4]. Зимує у воді у фазі імаго. Яйця відкладає на рослини або інші 
занурені у воду предмети. Відомо п’ять личинкових стадій розвитку. Живлення змішане [3]. 

 
Гребляк штрихуватий – Sigara striata (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, окрім високогір’я, Сибір, Кавказ, Передня та Середня Азія, Китай [3]. 
Дуже поширений вид. Відомий з усієї території України [4].  

Місця знаходження. Трапляється у всіляких стоячих, слабопроточних, заплавних, іноді торф’я-
них водоймах, але уникає сильнозабруднених. Тримається великими зграйками на невеликій глибині, 
у місцях, що добре прогріваються. У Шацькому по-
озер’ї виявлений у меліоративних каналах, малих 
постійних водоймах та прибережних мілководдях 
великих і середніх озер (рис. 68). 

Чисельність. Численний вид, може створювати 
скупчення. 

Особливості біології. Довжина тіла 7−8 мм, 
зазвичай світлі й темні смужки передньоспинки та 
надкрил майже однакові, проте в основі надкрил 
виділяються 3−4 сильнорозширені світлі смужки. 
Зимують у воді у фазі імаго. Відкладання яєць раннє. 
Яйця відкладають на рослинний субстрат або інші 
занурені у воду предмети. Ембріональний розвиток 
триває 4–11 днів, залежно від температури. Масова 
поява личинок зафіксована на початку третьої дека-
ди травня. Личинки мають п’ять стадій розвитку. 
Полівольтинний вид. Харчування змішане, в основі 
його лежить фітофагія, але може висмоктувати дріб-
них тварин, зафіксовано його хижацтво щодо личи-
нок Culicidae, відомий і як детритофаг. У літературі 
описаний масовий літ S. striata на світло ламп у 
вигляді «кориксидного дощу» [1; 3; 4]. 

 
Гребляк Фаллена – Sigara falleni (Fieber, 1848) 

Поширення. Європа, окрім високогір’я, Сибір, Північно-Західний Китай [3]. Дуже поширений 
вид. Виявлений на всій території України [4].  

 
 

Фото 92. Hesperocorixa sahlbergi 
(В. В. Ясинський) 

Рис. 68. Місця збору матеріалу представників ряду 
Напівтвердокрилі − Heteroptera: 
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Місця знаходження. Зазвичай трапляється в слабопроточних, різних заплавних і стоячих во-
доймах, у тому числі й помірно забруднених. У Шацькому поозер’ї виявлений у меліоративних 
каналах (рис. 68). 

Чисельність. Нечисленний, виявлено окремі екземпляри. 
Особливості біології. Довжина тіла 7−8 мм. Зимує імаго у воді. Яйця відкладає на рослинний 

субстрат або інші занурені у воду предмети. Відомо п’ять личинкових стадій розвитку. Тривалість 
ембріонального розвитку залежить від температури. Полівольтинний вид. Харчування змішане, але 
може висмоктувати дрібних безхребетних, причому в самців переважає альгофагія, а самки можуть 
бути зоо- і альгофагами, але зазвичай їхня їжа змішана. Статевозрілі самки іноді нападають на 
мальків, а загалом хижацтво не типове для виду [3; 4]. 

 
Гребляк смугастий – Sigara semistriata (Fieber, 1848) 

Поширення. Європа, окрім гірських районів, Монголія [3]. Значно поширений вид. Відомий 
майже на території України, крім Криму [4], що може бути наслідком недостатньої вивченості цього 
регіону.  

Місця знаходження. Зазвичай трапляється в різноманітних стоячих або слабопроточних заплав-
них водоймах із мулистим дном і багатою рослинністю, іноді в торф’яних. У Шацькому поозер’ї був 
знайдений у меліоративних каналах, малих постійних водоймах та узбережних мілководдях великих 
та середніх озер (рис. 68). 

Чисельність. Масовий вид, може створювати скупчення. 
Особливості біології. Довжина тіла 5,5−6,5 мм, на коріумі 

2−3 широкі поздовжні темні полоски фона розділяють світлі 
поперечні полоски на 3−4 відрізки (фото 93). Зимівля у воді у 
фазі імаго. Яйця відкладає на водяні рослини або інші занурені 
предмети. Після вилуплення проходить п’ять личинкових ста-
дій розвитку. Фітозоофаг [3; 4]. 

 
 

Родина Плавти – Naucoridae 
Плавт звичайний – Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Ареал диз’юнктивний, розділений на західну та східну ділянки [4]. Західна частина 
ареалу охоплює Європу, Кавказ, Закавказзя, Середню Азію, східна – Далекий Схід, Північний Китай. 
Дуже поширений вид. Трапляється на всій території України.  

Місця знаходження. Живуть в озерах, у стоячих або слабопоточних постійних водоймах із 
розвинутою рослинністю, розміщених переважно в заплавах великих рік. У тимчасових водоймах не 
відзначалися. У Шацькому поозер’ї був виявлений у меліоративних каналах, малих постійних 
водоймах і прибережних мілководдях великих та середніх озер (рис. 68). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло витягнуто-овальне, буро-зеле-

не, блискуче (фото 94). Зимують імаго на суші, зариваючись у 
верхній шар ґрунту. Навесні їх можна виявити неподалік від 
берегів водойм, вони лежать в овальних ямках. Парування су-
проводжується стридуляцією самців, іноді самок. Відкладання 
яєць у Середній Європі відбувається в період від середини 
квітня й до середини травня у стебла водяних рослин або в 
пророблені під водою отвори в листі. У кладці майже 30 або 
більше яєць, вони можуть бути занурені повністю або тільки 
вставлені в розріз і добре помітні. Зародковий розвиток триває 
від 6–16 днів до трьох тижнів після парування й прямо пов’язаний із температурою води. Личинки 
різних стадій трапляються впродовж усього літа. Імаго зазвичай з’являються впродовж серпня. Після 
линьки вони мігрують і трапляються в невеликих водоймах. У вересні чисельність плавтів у 
водоймах іде на спад, клопи залишають їх у пошуках місць зимівлі, відбуваються масові міграції. 
Вірогідно, одне покоління на рік. Тривалість життя імаго в природі майже рік. Плавти − активні 
плавці та хижаки.  

 

 
Фото 93. Гребляк смугастий − Sigara 

semistriata (В. В. Ясинський) 

 
 

Фото 94. Плавт звичайний − Ilyocoris 
cimicoides (В. В. Ясинський) 
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Влітку щільність їх в одній водоймі зазвичай порівняно невисока, тримаються поодиноко. 
Личинки молодших стадій у природних водоймах вишукують їжу на мілководдях, плазуючи по дну й 
рослинах, що покриті відкладеннями детриту. Вони харчуються нижчими ракоподібними. Личинки 
старших віків і дорослі плавти полюють здебільшого в темний час доби. Плавт може нападати на 
п’явок, молюсків й інших безхребетних, нерідкий канібалізм, самка часто харчується навіть під час 
парування [1; 3; 4]. 

 
 
 

Родина Хребтоплави – Notonectidae 
Хребтоплав звичайний – Notonecta glauca (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Середня Азія, Близький 
Схід, Північна Африка [3]. Дуже поширений вид. Відомий на всій 
території України [4].  

Місця знаходження. Мешкає переважно в ставках, невеликих 
озерах і різних заплавних водоймах зі стоячою або слабопроточною 
водою. Віддає перевагу постійним водоймам зі щільною рослин-
ністю. У Шацькому поозер’ї був виявлений в усіх типах дослідже-
них водних об’єктів (рис. 68). 

Чисельність. Численний в усіх придатних біотопах. 
Особливості біології. Довжина тіла 13−16 мм, зазвичай над-

крила бурувато-жовті, розміщені у вигляді дашка. Іноді забарв-
лення може варіювати до плямистого і майже чорного (фото 95). 

Плаває вниз надкрилами. Зимує у фазі імаго. Наприкінці зими в озерах можна спостерігати ополонки 
з хребтоплавами, що випливли до поверхні. Парування й відкладання яєць у Середній Європі 
відбуваються в період із середини березня до середини квітня. Яйця відкладають у тканини рослин. 
Яйцекладка розтягнута, через що впродовж літа одночасно трапляються личинки різних стадій. 
Розмноження відбувається в неглибоких ділянках водойм, які добре прогріваються. Зародковий роз-
виток триває від 14 до 32–47 днів після парування й пов’язаний із прогріванням води. Личинка, що 
вилупилася, падає на дно, після чого самостійно піднімається нагору та, прикріпившись до поверх-
невої плівки, починає дихати атмосферним повітрям через дихальний отвір на кінчику черевця. У 
середньому перші дві личинкові стадії розвиваються майже один–два тижні, остання стадія розвитку 
триває не менше трьох тижнів. Личинки різних віків трапляються до вересня, імаго відзначені з кінця 
липня. Унівольтинний вид. Щільність імаго в одній водоймі зазвичай не буває високою, хоча на 
личинковій стадії вона значна. Тривалість життя імаго в природі майже рік. Личинки ранніх віків 
харчуються дафніями, починаючи з третього віку, переходять до харчування з поверхні води. У 
личинок трапляється канібалізм. Харчування імаго відбувається переважно з поверхні води, інколи 
трапляється напад на придонних ракоподібних. Зона успішного полювання кожної особини біля 
поверхні не перевищує 2−2,5 л. При лові здобичі подразником є коливання водної поверхні. Два види 
органів сприйняття коливань розміщені на кінцівках і на вершині черевця. Злітає клоп найчастіше 
прямо з поверхні води, попередньо перевернувшись спинним боком догори [1; 3; 4]. 

 
 
 

Родина Pleidae (Fieber, 1817) 
Хребтоплав-крихітка – Plea minutissima (Leach, 1817) 

Поширення. Європа, окрім Скандинавських гір, Кавказ, Закавказзя, Передня та Середня Азія, 
Північна Африка [3]. Значно поширений вид. Виявлений на всій території України [4].  

Місця знаходження. Живе звичайно серед заростей рослин у стоячих постійних водоймах – 
ставках, озерах і заплавних водоймах. Може жити в слабосолонуватих, а також тимчасових водоймах, 
що регулярно пересихають до середини або кінця літа. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх типах 
досліджених водних об’єктів, окрім сфагнових боліт (рис. 69). 

Чисельність. Численний в усіх придатних біотопах. 

 
 

Фото 95. Хребтоплав звичайний − 
Notonecta glauca (В. В. Ясинський) 

 
 

Фото 96. Хребтоплав-крихітка 
Plea minutissima (В. В. Ясинський) 
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Особливості біології. Клопи дрібних размірів; 
завдовшки 2–3 мм. Тіло коротке. Усі три пари ніг 
ходильні. Надкрила без перетиночки (фото 96). Зи-
мують у стадії імаго в глибоких постійних водоймах. У 
помірних широтах паруються в травні−червні. По-
рівняно великі яйця самки відкладають, занурюючи 
їх у стебла або на нижню сторону листя і в тканини 
відмерлих рослин. У порції може бути 20–45 яєць, 
максимальна кількість їх 190. Ембріональний розви-
ток триває від чотирьох–десяти днів до чотирьох 
тижнів, залежно від температури. Перші личинки 
трапляються наприкінці травня. Личинки першого 
віку можуть жити під водою за рахунок шкірного 
дихання. Личинковий розвиток триває один–два 
місяці. Залежно від широти моно- або полівольтинні. 
Імаго можуть жити в природі біля року. Активні у 
світлий час доби. Харчується дрібними 
ракоподібними й членистоногими, можуть 
висмоктувати личинок Cymatia coleoptrata та невели-
ких молюсків [1; 3; 4] 

 
 
 
Інфраряд Водомірки – Gerromorpha  

Родина Hebridae 
Hebrus ruficeps (Thomson, 1871) 

Поширення. Європа, Сибір, Далекий Схід, Середня Азія [3]. Поширений вид. Відомий майже на 
всій території України, крім східних областей [4], що можна пояснити недостатньою вивченістю 
цього регіону.  

Місця знаходження. Зазвичай виявлений у торф’яних або сфагнових болотах, де цей вид 
виходить на поверхню води між «сфагновими подушками» або на окраїнах боліт. У верхів’ях Дністра 
був пійманий у зарослій стариці [2]. У Шацькому поозер’ї виявлений у малій стоячій водоймі та у 
сфагновому болоті (рис. 69). 

Чисельність. Нечисленний вид, трапляється поодинокими екземплярами.  
Особливості біології. Довжина тіла 1,3−1,8 мм, голова, вусики та ноги жовтувато-руді, вершина 

щитка у вигляді півмісяця. Зимують у стадії імаго на суші. Восени відходять на деяку відстань від 
водойми на відносно піднесені місця для зимівлі, навесні клопи повертаються у водойми для 
виведення потомства. Міграції відбуваються у світлий час доби, розсіяно, без «стежок». Яйця відкла-
дають навесні в пазухи листя мохів або водяних рослин. Унівольтинні. Упродовж літа проходять 
п’ять личинкових стадій розвитку. Личинки й дорослі – хижаки. Спосіб полювання – активний пошук 
здобичі в щілинах та порожнинах рослин або в інших плаваючих об’єктах [1; 3; 4].  

 
Hebrus pusillus (Fallen, 1807) 

Поширення. Європа, Сибір, Далекий Схід, Північна Африка [3]. Поширений вид. На території 
України виявлений у Карпатах, на Поліссі, в степу [4]. Недостатньо вивчений.  

Місця знаходження. Зазвичай трапляється на вологому ґрунті на урізі берегів озер і річок, на 
малорухомій воді й плаваючому листі рослин поблизу берега. У Шацькому поозер’ї виявлений у 
р. Копаївці (рис. 69). 

Чисельність. Нечисленний, але в придатних біотопах може створювати скупчення. 
Особливості біології. Довжина тіла 1,8−2,1 мм, щиток широко заокруглений. Зимують у фазі 

імаго на суші. Яйця відкладають навесні на поверхню водяних рослин або на вологий субстрат. 
Унівольтинні. Упродовж літа проходять п’ять личинкових стадій розвитку. Личинки й дорослі – 
хижаки, полюють на дрібних безхребетних тварин (Collembola й ін.), бігаючи по вологій землі, 
засовують хоботок у заглиблення й проникають у тріщини в ґрунті [1; 3; 4]. 

 

Рис. 69. Місця збору матеріалу представників ряду 
Напівтвердокрилі − Heteroptera: 
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Родина Hydrometridae 
Водомірка паличкоподібна повільна Hydrometra gracilenta (Horvath, 1899) 

Поширення. Ареал диз’юнктивний, складається із двох ділянок: західної (Європа, Сибір до 
Єнісею, Середня Азія) та східної (Далекий Схід). Поширений вид. Відомий на всій території України, 
крім південних областей [4], що може бути наслідком недостатньої вивченості цього регіону.  

Місця знаходження. Зазвичай трапляється вздовж берегів постійних стоячих або слабопроточ-
них водойм, на мокрому ґрунті, серед стебел очерету або на листі плаваючих рослин. Тримається в 
затінку під рослинами. У Шацькому поозер’ї виявлений у малих постійних стоячих водоймах (рис. 69). 

Чисельність. Нечисленний вид, трапляється поодинокими екземплярами. 
Особливості біології. Голова та тіло дуже тонкі й видовжені, форма тіла голкоподібна, довжина 

9−13 мм, забарвлення темно-буре, майже чорне. Зимують імаго на березі. Полівольтинні. Парування 
й відкладання яєць починають з першої декади травня. Яйця видовжені, на ніжці, відкладаються на 
вертикальну поверхню водяних рослин або на вологий субстрат окремими порціями від 15 до 
42 штук. Личинка проходить п’ять стадій, розвиток личинок кожного віку триває майже п’ять–вісім 
днів і залежить від температурних умов. Личинки тримаються групами серед рослинності. Імаго та 
личинки − хижаки, активно полюють на дрібних членистоногих, проколюючи їх хоботком без участі 
передніх ніг. Пересуваються клопи повільно, але при небезпеці стрімко тікають, чому сприяють довгі 
ноги й підняте над поверхнею тонке й легке тіло, що дає можливість спритно маневрувати. Харчу-
ються рачками (Cladocera) і личинками двокрилих комах (Culicidae, Heleidae, Culicoides й ін.). Клоп 
ловить і проколює личинок хоботком у момент спливання їх до поверхні води. Паличкоподібні водо-
мірки та їх личинки можуть бути об’єктом харчування водомірок Gerridae і різних павуків [1; 3; 4]. 

 
 
 

Родина Водомірки – Gerridae (Leach, 1815) 
Водомірка болотяна – Aquarius paludum (Fabricius, 1794) 

Поширення. Ареал диз’юнктивний, складається із двох ділянок: західної (Європа, Сибір до 
Єнісею, Передня і Середня Азія) та східної (Далекий Схід, Східний Китай, Корея і Японія) [3]. Дуже 
поширений вид. Відомий на всій території України [4].  

Місця знаходження. Вид пов’язаний здебільшого з басейнами великих рівнинних річок. Віддає 
перевагу великим водоймам із чистим від рослинності й відкритим дзеркалом води. Навесні, під час 
бурхливих паводків, A. paludum уникає рік, одиночні особини з’являються на поверхні стоячих 
водойм, розміщених у заплаві. У великих озерах у цей час утворюються зграйки. У літній період 
A. paludum, що живуть у річках, утворюють великі колонії. Вид іноді трапляється й у невеликих 
ізольованих водоймах, куди, імовірно, потрапляє в результаті міграцій. У Шацькому поозер’ї був 
виявлений в узбережних мілководдях великих та середніх озер (рис. 69). 

Чисельність. Численний вид, у придатних біотопах може утворювати скупчення. 
Особливості біології. Водомірка завдовжки 14–16 мм; 

верх тіла чорний, низ із сріблястою опушкою, апікальні кути 
сьомого сегмента черевця довгі, шипоподібні, доходять до 
вершини черевця (фото 97). Бувають коротко-та повнокрилими. 
Зимують імаго. Розмноження починають пізніше, ніж інші 
водомірки. Яйця відкладають на плаваючі у воді гілки й листя 
рослин та інші предмети. Ембріональний розвиток триває тиж-
день. Перші личинкові стадії тривають майже три доби, четвер-
та – 6–8 днів, остання – 12–15 днів. Личинки ранніх віків жи-
вуть окремо від дорослих, у спокійніших, частково відокрем-
лених мікростаціях. Полівольтинний вид, має не менше 

двох−трьох поколінь. Середня тривалість життя імаго літнього покоління в природі 28–30 днів. 
Упродовж першої декади свого життя вони активно паруються й полюють. Потім спостерігаються 
поступове зниження активності й зменшення ількості старих особин. Наприкінці життя вони стають 
млявими й нерухливими. Зміна одного покоління відбувається пересічно впродовж місяця. З появою 
особин нового покоління різко зростає інтенсивність міграцій, упродовж трьох діб чисельність 

 
 

Фото 97. Водомірка болотяна − 
Aquarius paludum (В. Г. Дядичко) 
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поновлюється на 70–90 %. У літній період це яскраво виражений колоніальний вид. Колонії, що 
включають до декількох сотень особин, складаються з імаго й личинок старших віків. Особини в 
колонії тримаються компактно. Зграйки прив’язані до своїх ділянок. Вони скупчуються під навис-
лими над водою деревами й зазвичай захищені від нападу з берега. Іноді вони можуть виходити на 
берег або сидіти на стовбурах та гілках дерев, що опускаються у воду. Величина колонії корелює з 
величиною відкритої ділянки води, наявністю течії, ступенем ізольованості ділянки. Найбільша 
щільність зафіксована у відкритих стаціях зі слабкою течією, 10–50 особин на 1 м2, величина колонії 
змінювалася від 200 до 1000 особин. Менша щільність зареєстрована в стариці – 7 екз. на 1 м2. У 
річках величина зграй змінювалася від 10 до 30–70 особин [1; 3; 4].  

 
Gerris lateralis (Schummel, 1832) 

Поширення. Північна й Середня Європа, Середня Азія, Далекий Схід, Монголія [3]. Поширений 
вид. Відомий на всій території України, крім південних та східних областей [4], що може бути 
наслідком недостатньої вивченості цього регіону.  

Місця знаходження. Живе зазвичай у постійних, невеликих затінених і стоячих водоймах. 
Інколи трапляється в затінених затоках великих озер або невеликих струмках із повільною течією. 
Трапляється в лісових калюжах. У Шацькому поозер’ї виявлений у малих пересихаючих водоймах на 
краю лісу (рис. 69). 

Чисельність. Нечисленний, але в придатному біотопі може створювати скупчення. 
Особливості біології. Тіло темно-буре, 9−11,5 мм завдовшки, 

середня та задня частина передньоспинки червоно-бура, передні 
стегна з широкою чорною смугою на зовнішній боковій частині 
(фото 98). Бувають коротко- та повнокрилими. Яйця відкладає на 
нижню сторону предметів або листя рослин, що плавають у воді. Має 
п’ять личинкових стадій. Тривалість ембріонального розвитку зале-
жить від температури навколишнього середовища. Коливання по-
верхні води водомірки сприймають як сигнал появи нової жертви для 
полювання, рухом ніг вони створюють дрібні хвилі для комунікації 
між особинами. Хижаки. Активно шукають або очікують здобич на 
водній поверхні. Зграйки найчастіше трапляються в затінку під 

густими деревами, з яких падає здобич. Харчуються дрібними безхребетними – здебільшого кома-
хами, що впали на поверхню води, а також тими, що спливають до поверхні для линьки, зокрема 
личинками кровосисних двокрилих. Іноді висмоктують трупи невеликих хребетних – риб, жаб, при 
цьому кілька водомірок можуть живитись однією здобиччю одночасно. Личинки можуть висмокту-
вати нижчих ракоподібних та інших дрібних тварин [1; 3; 4].  

 
Водомірка ставкова – Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Казахстан, Центральна і Східна Азія, Північно-Західна Африка [3]. 
Значно поширений вид. Відомий на всій території України [4].  

Місця знаходження. Зазвичай трапляється в ставках, озерах або заплавних водоймах зі стоячою 
водою й щільною рослинністю. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх 
досліджених типах біотопів (рис. 69). 

Чисельність. Численний вид, часто утворює зграйки. 
Особливості біології. Тіло чорно-буре, завдовжки 8−10 мм, на перед-

ніх стегнах з обох боків є вузькі чорні смужки (фото 99). Бувають коротко- 
та повнокрилими. Зимують імаго. Від кінця квітня відбуваються міграції 
та заселення місць для розмноження. Яйця відкладають на нижню сторону 
плаваючих у воді предметів або уздовж краю листя рослин. Мають п’ять 
стадій розвитку личинки. Тривалість ембріонального розвитку залежить 
від температури навколишнього середовища. Полівольтинні. Особини 
першого покоління розвиваються до середини липня й розмножуються 
повторно, серед них переважають короткокрилі форми, нездатні до 
міграцій. Особини другого зимуючого покоління розвиваються в серпні, 
серед них переважають довгокрилі особини. Можуть бути унівольтинними 
при пізній та холодній весні і бівольтинними при ранній та теплій. 
Хижаки. Зграйки зазвичай розміщуються під нависаючими деревами, з 

 
 

Фото 98. Gerris lateralis  
(В. В. Ясинський) 

 
Фото 99. Водомірка 

ставкова − Gerris lacustris 
(В. В. Ясинський) 
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яких падає здобич. Харчуються дрібними безхребетними – здебільшого комахами, що впали на 
поверхню води, а також тими, що спливають до поверхні для линьки, зокрема личинками 
кровосисних двокрилих. Інколи живляться трупами невеликих хребетних тварин. Личинки можуть 
висмоктувати нижчих ракоподібних та інших дрібних тварин [1; 3; 4].  

 
Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828) 

Поширення. Північна й Середня Європа, Кавказ, Середня Азія, Монголія та Північний Китай [3]. 
Поширений вид. Відомий на всій території України, крім південних областей [4], що може бути 
наслідком недостатньої вивченості цього регіону.  

Місця знаходження. Живуть у стоячих або слабопроточних водоймах, із частково зарослим 
дзеркалом води. В озерах дотримуються берегів із заростями очерету. Швидко заселяють калюжі, що 
утворюються після дощу. У Шацькому поозер’ї виявлені в лісових калюжах (рис. 69). 

Чисельність. Нечисленний вид, у придатних біотопах утворює зграйки. 
Особливості біології. Верх тіла чорний, низ із сріблястою опушкою, довжина 7−9 мм, на сьо-

мому стерниті черевця самця є два зубці, спрямовані косо вперед. Зимує у фазі імаго. Яйця відкладає 
на нижню сторону предметів або уздовж краю листя рослин, що плавають у воді. Має п’ять 
личинкових віків. Ембріональний розвиток триває 10–15 днів, а розвиток личинок – майже місяць. 
Личинки першого–третього віків линяють через три дні, наступні – через шість–сім днів. Личинки 
перших віків виявлені на початку червня, а короткокрилі імаго першого покоління з’являються до 
середини липня, повнокрилі особини другого покоління зареєстровані на початку вересня. У ясні дні 
можна спостерігати їхні перельоти, а наприкінці вересня водомірки були виявлені в лісовій підстилці 
на відстані 1 км від водойми. Особини першого покоління здебільшого короткокрилі, вони дають 
друге довгокриле покоління, здатне розлітатися на зимівлю. Частина довгокрилих особин першого 
покоління не дає потомства і йде на зимівлю. У Середній Європі вид бівольтинний. Активні хижаки, 
імаго є природними ворогами Culicidae, нападають на комарів, що виходять із лялечок й не встигають 
злетіти [1; 3; 4]. 

 
Водомірка срібляста – Gerris argentatus (Schummel, 1832) 

Поширення. Європа, Кавказ, Близький Схід, Середня Азія, Північна Африка [3]. Поширений 
вид. Відомий з усієї території України [4].  

Місця знаходження. Зазвичай живе в стоячих водоймах із частково зарослим дзеркалом води. У 
Шацькому поозер’ї виявлений у малих постійних і пересихаючих водоймах та на мілководді озер 
(рис. 69). 

Чисельність. Численний вид, у придатних біотопах часто утворює зграйки. 
Особливості біології. Верх тіла чорний, низ із сріблястою опушкою, довжина 5,2−8,3 мм, 

вершинна частина передньоспинки U-подібно окаймована сріблястими волосками. Зимують імаго. 
Яйця відкладають на нижню сторону предметів або уздовж краю листя рослин, що плавають у воді. 
Мають п’ять личинкових віків. Тривалість ембріонального розвитку залежить від температури навко-
лишнього середовища. Хижаки. Активно шукають або очікують жертву на водній поверхні. 
Харчуються дрібними безхребетними – переважно комахами, що впали на поверхню води, а також 
тими, що спливли до поверхні для линьки, зокрема личинками кровосисних двокрилих. Іноді висмок-
тують трупи невеликих хребетних. Можуть висмоктувати нижчих ракоподібних та інших дрібних 
тварин [1; 3; 4].  
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Ряд Твердокрилі – Coleoptera (Linnaeus, 1758) 
 
Твердокрилі, або жуки – Coleoptera (Linnaeus, 1758) – комахи з повним перетворенням, які в 

життєвому циклі проходять стадії яйця, личинки, лялечки та імаго. Свою назву – твердокрилі – жуки 
отримали у зв’язку із перетворенням передньої пари крил у хітинізовані тверді надкрила. Жуки – це 
одна із найбільших груп комах і живих істот загалом. У межах Шацького поозер’я ряд представлений 
підрядами Хижі жуки – Adephaga, що об’єднує п’ять родин: Haliplidae (п’ять видів), Noteridae (два), 
Dytiscidae (75), Gyrinidae (чотири), Carabidae (131 вид), та Різноїдні жуки – Polyphaga з надродинами: 
Довгоносикоподібні – Curculionoidea із сімома родинами: Nemonychidae (один вид), Anthribidae (три), 
Rhynchitidae (сім), Attelabidae (три), Apionidae (13), Nanophyidae (один), Dryophthoridae (два), 
Erirhinidae (сім), Curculionidae (142), загалом 179 видів; Кантероїдні – Cantharoidea з двома родинами: 
Lycidae (два види), Cantharidae (21), загалом 23 види; Клероїдні – Cleroidea з п’ятьма родинами: 
Темнотілки – Trogosstidae (один вид), Щитовидки – Peltidae (один), Строкатки – Cleridae (чотири), 
Дазітиди – Dasytidae (шість), Малашки – Malachiidae (11), загалом 23 види; родинами: Вусачі – 
Cerambycidae (58), Златки – Buprestidae (шість видів), Стафілініди – Staphylinidae (149). Отже, різно-
маніття жуків налічує 655 видів. 

 
 
 

Підряд Хижі жуки – Adephaga (Schellenberg, 1806) 
 
До підряду хижі жуки – Adephaga належать 11 рецентних родин, серед яких вісім належать, 

здебільшого, до водяних жуків. У світовій фауні ці родини налічують майже 4000 видів. В Україні 
відомі представники п’яти родин водяних Adephaga: болотники – Hygrobiidae, плавунчики – Haliplidae, 
товстовуси – Noteridae, плавунці – Dytiscidae та вертячки – Gyrinidae. Точна загальна кількість видів 
цих родин у фауні України невідома, але за попередніми оцінками становить не менше 220 видів 
[1; 2; 4; 5; 10; 12; 23]. 

Водні Adephaga відіграють важливу роль в екосистемах як регулятори чисельності інших гідро-
біонтів, зокрема кровосисних двокрилих, кормові організми для риб і птахів та проміжна ланка у 
потоці речовин і енергії з однієї водойми в іншу, а також у наземні екосистеми. 

Водні Adephaga лісової зони України мають довгу історію вивчення [1; 2; 4; 5; 10; 12; 23], але на 
території Шацького поозер’я дослідження цієї групи гідробіонтів раніше не проводилися. 

Більшу частину матеріалу для роботи автори зібрали протягом 1977–2010 р. та зберігають у своїх 
колекціях. Крім того, були використані колекції, що їх люб’язно надав М. О. Сон; їх зібрано в травні 
2009 р. Загальний обсяг досліджуваного матеріалу становить майже 6000 екземплярів водяних 
Adephaga. Жуків та їхніх личинок відловлювали за допомогою косіння гідробіологічним сачком 
Бальфура-Брауна зі стороною 30 см та безприманочних пасток верші, виготовлених із пластикових 
ємностей [24]. 

За результатами опрацювання матеріалу у водоймах Шацького поозер’я зареєстровано 86 видів 
водяних Adephaga із чотирьох родин: Haliplidae – п’ять видів, Noteridae – два види, Dytiscidae – 
75 видів, Gyrinidae – чотири види. На особливу увагу заслуговують знахідки нового виду для фауни 
України – Hydroglyphus hamulatus, нового виду для лісової зони рівнинної частини України – 
Hydroporus notatus, а також рідкісних на Поліссі видів Hydroporus glabriusculus, H. elongatulus, 
Agabus clypealis, Graphoderus zonatus та Gyrinus minutus.  

Незважаючи на великий обсяг досліджуваного матеріалу, видовий склад водяних Adephaga 
Шацького поозер’я вивчено ще не повністю. Можливе виявлення ще 49 видів, відомих, за літера-
турними джерелами [3; 13; 25], на суміжних територіях Польщі, України та Білорусі. 

Таким чином, у водоймах Шацького поозер’я трапляється понад 50 % загальної кількості видів 
водяних Adephaga, відомих у правобережному Поліссі. Деякі з них є рідкісними та стенобіонтними, а 
один вид не виявлений більше ніде в Україні. Ці факти свідчать про важливу роль Поозер’я у 
збереженні біорізноманіття водяних Adephaga. 
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Автори щиро вдячні М. О. Сону, К. В. Макарову та Д. В. Ахраменко за наданий матеріал та 
фотографії. 

 
 

Родина Плавунчики – Haliplidae (Aubé, 1836) 
Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) 

Поширення. Європа, Західна Азія та Північна 
Африка. Майже вся територія України, окрім гір-
ських районів Карпат [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шаць-
кому поозер’ї виявлений в узбережній смузі меліо-
ративних каналів та невеликих постійних і тимча-
сових стоячих водойм (рис. 70). 

Чисельність. Численний вид у межах Шацького 
поозер’я. 

Особливості біології. Життєвий цикл може бути 
як моновольтинним (на півдні України), так і семі-
вольтинним. Яйця відкаладає на поверхню водяних 
рослин [12; 27], здебільшого навесні, в окремих ви-
падках – також улітку чи на початку осені. Розвиток 

личинок може завершитися і 
в поточному, і в наступному 
році. Таким чином, цей вид 
може зимувати і у фазі імаго, 
і личинок. Заляльковування 
відбувається на березі у ґрун-
ті, на глибині майже 5 см. 
Імаго (фото 100) зимує у 
воді, личинки – у воді або на 
березі. Імаго та личинки живляться здебільшого рослинною їжею – нит-
частими та харовими водоростями [8; 12; 27]. Личинки належать до бентосної 
екологічної групи, не здатні плавати, дихають розчиненим у воді киснем. 
Імаго – нектобентомерогіпонейстонні організми, можуть плавати, дихають і 
атмосферним повітрям, і розчиненим у воді киснем, за допомогою «фізичної 
зябри». Імаго здатні до польоту [15; 18].  

 
Плавунчик рудошиїй – Haliplus ruficollis (De Geer, 1774) 

Поширення. Європа, Сибір, Південно-Західна та Середня Азія [27; 34], майже вся територія 
України, окрім високогірних районів Карпат [18].  

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений у прибережній смузі всіх 
досліджуваних типів водних об’єктів, окрім деяких тимчасових лісових калюж та окремих струмків 
(рис. 70). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл, за повідомленням більшості авторів, [18; 26; 27] семі-

вольтинний, але може бути й моновольтинним [8]. Яйця відкладає всередину тканин водяних рос-
лин [12; 27], навесні та влітку, їхній розвиток триває 10–12 діб [18]. Розвиток личинок може тривати 
до трьох років. Зимують як імаго, так і личинки в ґрунті на березі або на дні водойм. Заляльковування 
відбувається на березі. Імаго та личинки живляться переважно рослинною їжею – нитчастими 
водоростями та деякими вищими рослинами [8; 12; 27]. Личинки належать до бентосної екологічної 
групи, не здатні плавати, дихають розчиненим у воді киснем. Імаго – нектобентомерогіпонейстонні 
організми, можуть плавати, дихають і атмосферним повітрям, і розчиненим у воді киснем, за допо-
могою «фізичної зябри». Імаго здатні до польоту. 

Haliplus fluviatilis (Aubè, 1836) 
Поширення. Європа, окрім найпівнічнішої та найпівденнішої частин, Сибір, Кавказ, Південно-

Західна та Середня Азія [27; 34], майже вся територія України, окрім високогірних районів Карпат [18]. 

 
 

Фото 100. Peltodytes 
caesus (Д. В. Ахраменко) 
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Місця знаходження. Переважно реофільний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній 
смузі меліоративних каналів, великих озер та окремих струмків (рис. 70). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл недостатньо вивчений, за повідомленнями різних авто-

рів [8; 27], він може бути і моновольтинним, і семівольтинним. Яйця відкладає всередину тканин 
водяних рослин [27] навесні та влітку. Зимує у фазі імаго в ґрунті на березі, у фазі личинки – у ґрунті 
на березі або на дні водойм. Заляльковування відбувається на березі. Імаго та личинки живляться 
переважно рослинною їжею – нитчастими водоростями та деякими вищими рослинами [8; 34]. 
Личинки належать до бентосної екологічної групи, не здатні плавати, дихають розчиненим у воді 
киснем. Імаго – нектобентомерогіпонейстонні організми, можуть плавати, дихають і атмосферним 
повітрям, і розчиненим у воді киснем за допомогою «фізичної зябри». Імаго здатні до польоту. 

 
Плавунчик жовтогрудий – Haliplus flavicollis (Sturm, 1834) 

Поширення. Європа, окрім півночі Скандинав-
ського та Піренейського півостровів, Західний Си-
бір, окрім півночі, Кавказ, Туреччина, Центральна 
Азія, можливо також Північна Африка [33]. Відомий 
в усіх ландшафтних зонах материкової України, у 
Карпатах піднімається до 1750 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Переважно у великих вод-
них об’єктах − і стоячих, і проточних. У Шацькому 
поозер’ї виявлено в узбережній смузі великих во-
дойм та меліоративних каналів (рис. 71). 

Чисельність. Нечисленний вид у Шацькому по-
озер’ї. 

Особливості біології. Життєвий цикл недостат-
ньо вивчений, ймовірно, що він є семівольтинним, 
як і в більшості інших видів родини. Імаго жив-
ляться переважно яйцями Odonata, яйцями та ли-

чинками Chironomidae, 
ракоподібними – Asellus 
aquaticus L., личинками 
Sialis, мертвими жуками 
та харовими водоростя-
ми. Личинки – фітофаги, 
живляться харовими водоростями [8; 27; 33]. Личинки належать до 
бентосної екологічної групи, не здатні плавати, дихають розчиненим у воді 
киснем. Імаго – нектобентомерогіпонейстонні організми (фото 101), 
можуть плавати, дихають і атмосферним повітрям, і розчиненим у воді 
киснем за допомогою «фізичної зябри». Імаго здатні до польоту. 

 
Плавунчик рудий – Haliplus fulvus (Fabricius, 1801) 

Поширення. Європа, Сибір, Кавказ, Казахстан, Туреччина, Північна 
Африка, Північна Америка [33]. Поширений в усіх ландшафтних зонах 

рівнинної частини материкової України та в Криму (за персональним повідомленням І. С. 
Турбанова), у високогірних районах Карпат не відомий [18].  

Місця знаходження. Високопластичний вид, у різних частинах ареалу відомий в різних типах 
водних об’єктів. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі меліоративних каналів та в 
деяких тимчасових стоячих відкритих водоймах (рис. 71). 

Чисельність. Нечисленний вид. 

 
Фото 101. Плавунчик 

жовтогрудий – Haliplus 
flavicollis (Д. В. Ахраменко) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 154 

Особливості біології. Життєвий цикл недостатньо вивчений, імовірно, 
він є семівольтинним, як і в більшості іншів видів родини. Імаго еврифаги, 
живляться водоростями, мохами та дрібними безхребетними [33]. Личинки 
належать до бентосної екологічної групи, не здатні плавати, дихають роз-
чиненим у воді киснем. Живляться рослиною їжею – харовими водоростями 
та мохами. Для них зареєстрована найбільша серед водяних Adephaga гли-
бина перебування – 7 м [14]. Імаго – нектобентомерогіпонейстонні організми 
(фото 102), можуть плавати, дихають і атмосферним повітрям, і розчиненим 
у воді киснем за допомогою «фізичної зябри». Імаго здатні до польоту. 

 
 
 

Родина Товстовуси – Noteridae (Thomson, 1857) 
Товстовус звичайний – Noterus crassicornis (O. F. Müller, 1776) 

Поширення. Європа, Сибір, Кавказ [12]. Відомий в усіх ландшафтних 
зонах України, окрім високогірних районів Карпат [18].  

Місця знаходження. Високопластичний 
політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх типах водних 
об’єктів (рис. 71). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний. Яйця від-

кладає навесні та влітку, розвиток личинок та лялечок відбувається упро-
довж теплого періоду поточного року, переважно восени з’являються 
молоді імаго нового покоління, котрі зимують у воді. Личинки мешкають 
переважно у смузі урізу води, занурюючи в мул передню частину тіла та 
висунувши вгору кінець черевця. Заляльковування відбувається у воді, у 
коконах на водяних рослинах [19]. Характер живлення імаго та личинок 
вивчений ще недостатньо, ймовірно, вони еврифаги, живляться і рослин-
ною, і тваринною їжею [8; 19]. Личинки належать до бентомерогіпоней-
стонної екологічної групи, не здатні плавати, дихають атмосферним 
повітрям через останню пару дихальців. Імаго – нектобентомерогіпоней-
стонні організми (фото 103), добре плавають, дихають і атмосферним 
повітрям, і розчиненим у воді киснем за допомогою «фізичної зябри». 
Імаго здатні до польоту. 

 
Noterus clavicornis (De Geer, 1774) 

Поширення. Європа, окрім деяких північних територій, Західний Сибір, Кавказ, Південно-
Західна Азія, Північно-Східний Китай [19; 20]. Відомий в усіх ландшафтних зонах України, у 
Карпатах підіймається до 1750 м [18].  

Місця знаходження. Високопластичний політопний вид. Добре витримує органічне забруднення 
води, загалом цей вид пластичніший, ніж Noterus crassicornis [8; 18]. У 
Шацькому поозер’ї виявлений в усіх типах водойм (рис. 71). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний. Яйця відкла-

дає навесні та влітку, розвиток личинок і лялечок відбувається упродовж 
теплого періоду поточного року, переважно восени з’являються молоді 
імаго нового покоління, котрі зимують у воді. Личинки мешкають 
переважно в смузі урізу води, занурюючи в мул передню частину тіла та 
висунувши вгору кінець черевця. Заляльковування відбувається у воді, у 
коконах на водяних рослинах [19]. Характер живлення імаго та личинок 
вивчено ще недостатньо, ймовірно, вони еврифаги, живляться і рослинною, 
і тваринною їжею [8; 19]. Личинки належать до бентомерогіпонейстонної 
екологічної групи, не здатні плавати, дихають атмосферним повітрям через 
останню пару дихальців. Імаго – нектобентомерогіпонейстонні організми 
(фото 104), добре плавають, дихають і атмосферним повітрям, і розчиненим у 
воді киснем.  

 
 

Фото 102. Плавунчик 
рудий – Haliplus fulvus  

(Д. В. Ахраменко) 

 
 

Фото 103. Товстовус 
звичайний − Noterus 

crassicornis (К. В. Макарова) 

 
 

Фото 104. Noterus 
clavicornis  

(К. В. Макарова) 
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Родина Плавунці – Dytiscidae (Latreille, 1802) 
Ліоптер криваво-червоний – Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) 

Поширення. Європа, Південно-Західна та Пів-
нічна Африка [31]. Відомий в усіх ландшафтних зонах 
України, окрім високогірних районів Карпат [18].  

Місця знаходження. Політопний вид. У Шаць-
кому поозер’ї виявлений у болотах, а також в узбе-
режній смузі озер, меліоративних каналів, постійних 
та тимчасових стоячих водойм (рис. 72). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моно-

вольтинний, першого типу за А. Н. Нільссоном [30]. 
Яйця відкладає навесні, розвиток личинок та лялечок 
відбувається упродовж теплого періоду поточного 
року, улітку та восени з’являються молоді імаго нового 
покоління, котрі зимують [8; 32]. Заляльковуються в 

ґрунті на березі, на неве-
ликій відстані від урізу 
води. Імаго та личинки – 
хижаки-поліфаги, імаго та-
кож факультативні некрофа-
ги, живляться різними вод-
ними безхребетними при-
датного розміру (Cladocera, 
Oligochaeta, Chironomidae 
та ін.). Личинки першого 
віку – бентосні організми, 
не здатні плавати, дихають 
розчиненим у воді киснем. Личинки другого та третього віків – бенто-
мерогіпонейстонні організми, здатні плавати, але тримаються зазвичай на 
дні чи на водяних рослинах. Імаго – нектобентомерогіпонейстонні 
організми (фото 105), добре плавають, дихають і атмосферним повітрям, і 
розчиненим у воді киснем за допомогою «фізичної зябри», здатні до 
польоту. 

 
Laccornis oblongus (Stephens, 1835) 

Поширення. Північна та Середня Європа, Сибір, Канада [31]. В Україні відомий в лісовій та 
лісостеповій зонах [7], у гори не піднімається [18].  

Місця знаходження. Стенотопний вид, типовий мешканець боліт та лісових водойм. У Шаць-
кому поозер’ї виявлений у болотах, а також у невеликих постійних лісових водоймах з опалим 
листям на дні (рис. 72). 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид Шацького поозер’я. 
Особливості біології. Веде прихований спосіб життя, може глибоко, до 70 см, занурюватися у 

донні відклади. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за А. Н. Нільссоном [30]. Яйця 
відкладає навесні, розвиток личинок та лялечок відбувається упродовж теплого періоду поточного року, 
влітку та восени з’являються молоді імаго нового покоління, котрі зимують [18; 32]. Заляльковуються 
в ґрунті на березі. Характер живлення вивчений недостатньо, ймовірно, що імаго та личинки є 
хижаками-поліфагами, як й інші плавунці. Личинки всіх віків – бентосні організми, імаго – 
нектобентомерогіпонейстонні. 

 
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) 

Поширення. Майже вся Палеарктика, Орієнтальна область [31]. В Україні відомий усюди, у 
Карпатах – до 1750 м н. р. м. [18].  

 
 

Фото 105. Ліоптер 
криваво-червоний – 

Liopterus haemorrhoidalis 
(К. В. Макарова) 
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Місця знаходження. Політопний, здебільшого лімнофільний вид. У 
Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі усіх типів водойм, окрім 
джерел (рис. 72). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл залежить від температурного ре-

жиму водойми, моновольтинний або полівольтинний, у дрібних водоймах, 
що добре прогріваються, упродовж року можуть розвиватися до чотирьох 
генерацій [8]. Імаго зимує у воді. Заляльковування відбувається у ґрунті на 
березі. Імаго – хижаки-поліфаги та факультативні некрофаги, личинки 
хижаки-поліфаги, з переважанням у харчовому спектрі Cladocera та личинок 
Chironomidae. Личинки всіх віків – бентосні організми [8], імаго – некто-
бентомерогіпонейстонні (фото 106). Імаго здатні до польоту 

 
Hydroglyphus hamulatus (Gyllenhal, 1813) 

Поширення. Північна та Східна Європа, Монголія [22; 31]. В Україні 
відомий лише в оз. Світязь [9]. 

Місця знаходження. Стенобіонтний лімнофільний вид, мешканець 
великих чистих озер, переважно із піщаним дном. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній 
смузі оз. Світязь на глибині до 0,5 м на піщаному дні, майже без водної рослинності, де трапляються 
лише поодинокі колонії водорості Aegagropila linnaei (Kützing 1843) та окремі рослини Phragmites sp. 
(рис. 72). 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за А. Н. Нільсоном [30; 32]. 

Яйця відкладає навесні, розвиток преімагінальних фаз та метаморфоз відбувається упродовж теплої 
пори поточного року. Зимує імаго. Заляльковується в ґрунті на березі. Характер живлення вивчений 
недостатньо, ймовірно, що це – хижак-поліфаг із переважанням у харчовому спектрі дрібних рако-
подібних та личинок комах. Личинки всіх віків – бентосні організми, імаго – нектобентомерогіпо-
нейстонні. Як рідкісний та стенобіонтний вид відомий в Україні лише в унікальній водоймі – 
оз. Світязь. H. hamulatus безумовно потребує охорони, зокрема способом захисту біотопів, які він 
заселяє від забруднення чи трансформації. 

 
Бідесс великокрапковий – Bidessus grossepunctatus (Vorbringer, 1907) 

Поширення. Північна та Центральна Європа, Західний Сибір [31]. В Україні відомий лісовій та 
лісостеповій зонах, в Українських Карпатах [18]. 

Місця знаходження. Стенобіонтний лімнофільний вид, заселяє здебільшого болота та деякі 
стоячі водойми. У Шацькому поозер’ї виявлений у болотах та в узбережній смузі постійних і 
тимчасових стоячих водойм із мулистим дном, укритим шаром опалого листя та детриту (рис. 72). 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за А. Н. Нільсоном [30; 32]. 

Яйця відкладає навесні, розвиток преімагінальних фаз та метаморфоз триває упродовж теплої пори 
поточного року. Зимує імаго. Заляльковування відбувається у ґрунті на 
березі. Характер живлення вивчений недостатньо, ймовірно, що це – 
хижак-поліфаг із переважанням у харчовому спектрі дрібних ракоподіб-
них та личинок комах. Личинки всіх віків – бентосні організми, імаго – 
нектобентомерогіпонейстонні.  

 
Бідесс одноборозенчастий − Bidessus unistriatus (Goeze, 1777) 

Поширення. Європа, окрім найпівнічнішої частини, Сибір, Східна 
Азія, Туреччина [31]. В Україні відомий в усіх ландшафтних зонах, окрім 
високогірних ділянок Українських Карпат [18]. 

Місця знаходження. Лімнофільний вид, відомий у різного типу сто-
ячих водоймах, розливах річок, іноді трапляється в джерелах, струмках та 
річках. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі меліоративних 
каналів, великих і малих озер та тимчасових стоячих водойм (рис. 72). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл вивчений недостатньо, ли-

чинка формально не описана, хоча й відома. За нашими відомостями [8], на 

 
 

Фото 106. Hydroglyphus 
geminus  

(Д. В. Ахраменко) 

 
 

Фото 107. Бідесс 
одноборозенчастий – 

Bidessus unistriatus  
(Д. В. Ахраменко) 
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півдні України життєвий цикл є моновольтинним та належить до першого типу за А. Н. Нільсоном 
[30]. Яйця відкладає навесні, розвиток преімагінальних фаз та метаморфоз триває упродовж теплої 
пори поточного року. Зимує імаго на березі. Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. За 
характером живлення вид є хижаком-поліфагом із переважанням у харчовому спектрі дрібних 
ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх віків – бентосні організми [8], імаго – 
нектобентомерогіпонейстонні (фото 107).  

 
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Європа, Сибір, Середня Азія, Туреччина [31]. В Україні відомий в усіх ланд-
шафтних зонах, окрім високогірних територій Українських Карпат [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид, відомий в різних стоячих та повільно проточних водоймах − 
і постійних, і тимчасових. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх типах водних об’єктів, окрім 

окремих струмків та деяких тимчасових лісових водойм (рис. 73). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 4,5–5,0 мм. Тіло іржаво-

червоного забарвлення, іноді з плямами; самець має блискуче за-
барвлення, а самка – матове (фото 108). Життєвий цикл першого 
типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]: яйця відкладає 
навесні, розвиток личинок і метаморфоз триває протягом теплої 
пори поточного року, зимує імаго. Упродовж року розвивається 
зазвичай одна генерація, але іноді можуть розвиватися дві [8]. 
Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. Імаго зимує у 
воді. За характером живлення хижак-поліфаг із переважанням у 
харчовому спектрі дрібних ракоподібних, олігохет та личинок 
комах. Личинки першого віку – бентосні організми, другого та 
третього віку – бентомерогіпонейстонні, імаго – нектобентомеро-
гіпонейстонні. Імаго здатні до польоту [8]. 

 
Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818) 

Поширення. Європа, Кавказ та Закавказзя, 
Південно-Західна та Середня Азія, Північна Африка, 
Афротропічна область [31]. В Україні відомий в усіх 
ландшафтних зонах, але на півночі та в горах стає 
нечисленним [18]. 

Місця знаходження. Переважно лімнофільний 
вид, іноді трапляється в проточних водоймах. У 
Шацькому поозер’ї виявлений тільки в оз. Великому 
Піщанському у прибережній смузі на мулисто-піща-
ному ґрунті серед заростей макрофітів (рис. 73). 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моноволь-

тинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-
сона [30]: яйця відкладає навесні, розвиток личинок і 

метаморфоз триває упродовж 
теплої пори поточного року, 
зимує імаго. Заляльковування 
відбувається в ґрунті на березі. 
За характером живлення вид є 
хижаком-поліфагом із перева-
жанням у харчовому спектрі 
дрібних ракоподібних, олігохет 
та личинок комах. Личинки пер-
шого віку – бентосні організ-
ми, другого та третього віку – 
бентомерогіпонейстонні, імаго – 
нектобентомерогіпонейстонні 

(фото 109). Імаго здатні до польоту [8]. 

 
 

Фото 108. Hyphydrus ovatus  
(Д. В. Ахраменко) 

 

 
Фото 109. Hydrovatus 

cuspidatus  
(Д. В. Ахраменко) 
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Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) 
Поширення. Палеарктика, Північна Америка [31; 32]. В Україні відомий в 

усіх ландшафтних зонах, у Карпатах до 1801 м н. р. м. [18]. 
Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в 

усіх типах водойм (рис. 73). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Упродовж року можуть розвиватися декілька генерацій. 
Імаго зимує у воді. Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. За 
характером живлення вид є хижаком-поліфагом із переважанням у харчовому 
спектрі дрібних ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки першого 
віку – бентосні організми, другого та третього віку – бентомерогіпонейстонні, 
імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго (фото 110) здатні до польоту [8]. 

 
Строкатка мінлива – Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) 

Поширення. Палеарктика південніше від зони тундри [31; 32]. В Україні 
відомий в усіх ландшафтних зонах, окрім високогір’їв [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх типах водних 
об’єктів (рис. 73). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. 

Упродовж року можуть розвиватися декілька генерацій. Імаго зимує у воді. Заляльковування відбува-
ється в ґрунті на березі. За характером живлення вид є хижаком-поліфагом із переважанням у хар-
човому спектрі дрібних ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки першого віку – бентосні 
організми, другого та третього віку – бентомерогіпонейстонні, імаго – нектобентомерогіпонейстон-
ні [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810) 

Поширення. Європа, Сибір, Казахстан [31]. В Україні відомий в усіх 
ландшафтних зонах, окрім високогір’їв [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявле-
ний в усіх типах водойм, але переважно у стоячих (рис. 73). 

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу 

за класифікацією А. Н. Нільссона [30]: яйця відкладає навесні, розвиток 
личинок і метаморфоз триває упродовж теплої пори поточного року, зимує 
імаго. Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. За характером 
живлення вид є хижаком-поліфагом із переважанням у харчовому спектрі 
дрібних ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки першого віку – 
бентосні організми, другого та третього віку – бентомерогіпонейстонні, 
імаго (фото 111) – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до по-
льоту [8]. 

 
Graptodytes granularis (Linnaeus, 1767) 

Поширення. Європа [31]. В Україні відомий в усіх ландшафтних зонах материкової частини, але 
не піднімається в гори та стає рідкісним у степовій смузі [8; 18]. 

Місця знаходження. Переважно лімнофільний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбе-
режній смузі боліт, меліоративних каналів, тимчасових та постійних малих стоячих водойм (рис. 74). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]: яйця відкладає навесні, розвиток личинок і метаморфоз триває упродовж теплої пори по-
точного року, зимує імаго. Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. За характером живлення 
вид є хижаком-поліфагом із переважанням у харчовому спектрі дрібних ракоподібних, олігохет та 
личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, імаго – нектобентомерогіпонейстонні, 
здатні до польоту [8]. 

 
 

Фото 110. Hygrotus 
impressopunctatus  
(К. В. Макаров) 

 
 

Фото 111. Hygrotus 
decoratus (К. В. Макаров) 
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Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) 
Поширення. Європа, окрім окремих південних 

частин [31]. В Україні відомий у лісовій та лісостеповій 
зонах, у Карпатах – на висоті до 550 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Зазвичай лімнофільний вид, 
але трапляється і в окремих проточних водоймах. У 
Шацькому поозер’ї виявлений у прибережній смузі 
озер, боліт, меліоративних каналів, тимчасових та 
постійних малих стоячих водойм (рис. 74). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моноволь-

тинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-
сона [30]: яйця відкладає навесні, розвиток личинок і 
метаморфоз відбуваються упродовж теплої пори 
поточного року, зимує імаго. Заляльковування за-
фіксоване у ґрунті на березі. Живлення виду вивче-
но недостатньо, ймовірно, він є хижаком-поліфагом 
із переважанням у харчовому спектрі дрібних рако-
подібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх 
трьох віків – бентосні організми, імаго – некто-
бентомерогіпонейстонні.  

 
Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Передня Азія [31]. В Україні відомий 
в усіх ландшафтних зонах материкової частини, окрім високогір’я Карпат, не 
піднімається вище 850 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в 
усіх типах водних об’єктів, окрім деяких струмків, затінених тимчасових 
лісових водойм та відкритого прибійного узбережжя великих озер (рис. 74). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 3,0–3,5 мм. Надкрила жовті з бурим 

швом, чотирма поздовжніми смугами та бічною облямівкою (фото 112). 
Життєвий цикл першого типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця 
відкладає здебільшого навесні, розвиток личинок і метаморфоз триває упродовж 
теплої пори поточного року; зимує імаго. Заляльковування відбувається у ґрунті 
на березі. Упродовж року можуть розвиватися до трьох генерацій [8]. Вид нале-
жить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних рако-
подібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні 
організми, імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до польоту. 

 
Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787) 

Поширення. Європа, Сибір [31]. В Україні відомий в усіх ландшафтних 
зонах материкової частини, але в степовій смузі трапляється лише локально. 
У Карпатах піднімається до 700 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений 
у прибережній смузі меліоративних каналів, боліт, тимчасових та постійних 
малих стоячих водойм, розміщених і на відкритій місцевості, і в лісі 
(рис. 74). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло слабоопукле, блискуче, має червоно-жовте 

забарвлення. Надкрила з чорним швом та шістьма повздовжніми смугами на 
кожному (фото 113). Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за 
класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає переважно навесні, 
розвиток личинок і метаморфоз триває упродовж теплої пори поточного 
року, зимує імаго. Заляльковування відбувається в ґрунті на березі. Вид 

 
 

Фото 112. Porhydrus 
lineatus  

(Д. В. Ахраменко) 

 
 

Фото 113. Suphrodytes 
dorsalis (К. В. Макаров) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 160 

належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних ракоподібних, олігохет 
та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, імаго – нектобентомеро-
гіпонейстонні. Імаго здатні до польоту [8]. 

 
Hydroporus scalesianus (Stephens, 1828) 

Поширення. Північна та Середня Європа, За-
хідний Сибір [31]. В Україні відомий у лісовій та 
лісостеповій зонах [7]. У гірських районах Карпат не 
траплявся [18]. 

Місця знаходження. Стенобіонтний лімнофіль-
ний вид. Переважно трапляється у сфагнових 
болотах та лісових водоймах із опалим листям на 
дні. У Шацькому поозер’ї виявлений у болотах, один 
екземпляр − в узбережній смузі меліоративного 
каналу (рис. 75). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моноволь-

тинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-
сона [30]. Яйця відкладає переважно навесні, розви-
ток личинок і метаморфоз триває упродовж теплої 
пори поточного року, зимує імаго. Заляльковування 
зафіксоване в ґрунті на березі. Особливості жив-
лення вивчені недостатньо, ймовірно, що вид 
належить до хижаків-поліфагів із переважанням у 
харчовому спектрі дрібних ракоподібних, олігохет 
та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бен-
тосні організми, імаго – нектобентомерогіпонейстонні. 
Як рідкісний та стенобіонтний вид, H. scalesianus 
безумовно потребує охорони, зокрема, способом за-
хисту його місць мешкання від забруднення чи 
трансформації. 

 
Hydroporus angustatus (Sturm, 1835) 

Поширення. Європа, Сибір, Казахстан, Туреччина [31]. В Україні відомий в усіх ландшафтних 
зонах материкової частини. У Карпатах піднімається до 700 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид, заселяє широкий спектр 
стоячих та повільно проточних водойм. У Шацькому поозер’ї виявлений 
в усіх типах водних об’єктів, окрім струмків (рис. 75). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифіка-

цією А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає здебільшого навесні, розвиток 
личинок і метаморфоз відбуваються упродовж теплої пори поточного 
року, зимує імаго. Заляльковування зафіксоване у ґрунті на березі. 
Упродовж року можуть розвиватися одна або дві генерації [8]. Вид нале-
жить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних 
ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – 
бентосні організми, імаго – нектобентомерогіпонейстонні (фото 114). 
Імаго здатні до польоту. 

 
Hydroporus fuscipennis (Schaum, 1868) 

Поширення. Європа, Сибір, Середня Азія, Далекий Схід, Японія, Північна Америка [31]. В Укра-
їні відомий в усіх ландшафтних зонах материкової частини, але на півдні трапляється локально [8]. У 
Карпатах не піднімається вище від верхньої межі лісу [18].  

Місця знаходження. Лімнофільний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений у постійних та тим-
часових невеликих стоячих водоймах, переважно на межі лісу та відкритої місцевості (рис. 75). 

Чисельність. Численний вид. 

 
 

Фото 114. Hydroporus 
angustatus (Д. В. Ахраменко) 
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Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-
сона [30]. Яйця відкладає переважно навесні, розвиток личинок і метаморфоз відбуваються упродовж 
теплої пори поточного року, зимує імаго. Заляльковується в ґрунті на березі. Вид належить до 
хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних ракоподібних, олігохет та личинок 
комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, імаго – нектобентомерогіпонейстонні.  

 
Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808) 

Поширення. Європа, Південно-Західна Азія, Північна Африка [31]. В Україні відомий в усіх 
ландшафтних зонах материкової частини, окрім високогір’їв, та в Криму, але на півдні трапляється 
локально [8; 18]. У Карпатах не піднімається вище від лісового поясу [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид, у різних частинах ареалу заселяє різні типи водних 
об’єктів. У Шацькому поозер’ї виявлений у постійних та тимчасових невеликих стоячих водоймах, 
переважно на межі лісу та відкритої місцевості (рис. 75).  

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає переважно навесні, розвиток личинок і метаморфоз відбува-
ються упродовж теплої пори поточного року, зимує імаго. Заляльковується в ґрунті на березі. Вид 
належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних ракоподібних, олігохет 
та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, імаго – нектобентомерогіпо-
нейстонні.  

Нирець плескатий – Hydroporus planus (Fabricius, 1781) 
Поширення. Європа, Південно-Західна та Середня Азія, Північна 

Африка [31]. В Україні відомий в усіх ландшафтних зонах материкової 
частини та в Криму. У Карпатах піднімається до 1750 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид, заселяє дуже широкий спектр 
водних об’єктів. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх типах водних 
об’єктів, окрім струмків та відкритих узбереж великих озер (рис. 75).  

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл п’ятого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає упродовж усього року, личинки трап-
ляються протягом року, але заляльковуються від весни до осені, зимують 
яйця, личинки та імаго у воді. Заляльковування відбувається в ґрунті на 
березі. Упродовж року можуть розвиватися до п’яти генерацій [8]. Вид 
належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі 
дрібних ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх трьох 
віків – бентосні організми, імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго 
(фото 115) здатні до польоту. 

 
Нирець болотяний – Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Європа, Середня Азія, Сибір [31]. В Україні відомий в усіх ландшафтних зонах 
материкової частини та в Криму, але в степовій смузі трапляється 
спорадично. У Карпатах піднімається до 1750 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид, заселяє дуже широкий спектр 
водойм. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх типах водних об’єктів, 
окрім деяких струмків та відкритих узбереж великих озер (рис. 75).  

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло має помітну перетинку між передньоспин-

кою та надкрилами завдовжки 3–4 мм. Забарвлення чорне або чорно-буре. 
Надкрила з боків мають червоно-жовту облямівку, густо вкриті волосинками 
(фото 116). Життєвий цикл першого типу за класифікацією А. Н. Нільссо-
на [30]. Розвиток преімагінальних фаз та метаморфоз відбуваються упро-
довж теплої пори одного року, зимує імаго. Заляльковується в ґрунті на бе-
резі. Упродовж року розвивається зазвичай одна генерація [8]. Вид нале-
жить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних 
ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні 
організми, імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до польоту. 

 
 

Фото 115. Нирець 
плескатий – Hydroporus 
planus (К. В. Макаров) 

 
 

Фото 116. Нирець 
болотяний – Hydroporus 
palustris (К. В. Макаров) 
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Hydroporus striola (Gyllenhal, 1826) 
Поширення. Європа, Сибір, Казахстан, північ-

на частина Північної Америки [31]. В Україні відо-
мий в усіх ландшафтних зонах материкової частини, 
але в степовій смузі стає дуже рідкісним і трапляєть-
ся локально. У Карпатах піднімається до 600 м н. р. 
м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний, найчастіше 
лімнофільний вид, заселяє широкий спектр водних 
об’єктів. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх 
типах водойм, окрім деяких струмків та відкритого 
узбережжя великих озер (рис. 76).  

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого 

типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Розви-
ток преімагінальних фаз та метаморфоз відбувають-
ся протягом теплої пори одного року, зимує імаго. 
Заляльковується в ґрунті на березі. Упродовж року 
розвивається зазвичай одна генерація [8]. Вид нале-
жить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчо-
вому спектрі дрібних ракоподібних, олігохет та ли-
чинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні 
організми, імаго – нектобентомерогіпонейстонні. 
Імаго здатні до польоту. 

 
Нирець невідомий – Hydroporus incognitus (Sharp, 1869) 

Поширення. Європа, Сибір [31]. В Україні відомий у лісовій та лісостеповій зонах [7]. У 
Карпатах піднімається до 1700 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Здебільшого лімнофільний вид, рідше трапляється у проточних водоймах. 
У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх типах водних об’єктів, окрім деяких струмків та відкритих 
узбереж великих озер (рис. 76).  

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Розвиток преімагінальних фаз та метаморфоз відбувається упродовж теплої 
пори одного року, зимує імаго. Заляльковується в ґрунті на березі. Вид належить до хижаків-
поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних ракоподібних, олігохет та личинок комах. 
Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до 
польоту. 

Hydroporus notatus (Sturm, 1835) 
Поширення. Північна та Середня Європа, Сибір [31]. В Україні відомий у Закарпатській, 

Тернопільській та Вінницькій областях [1; 17; 18; 29]. У лісовій зоні рівнинної частини України 
зафіксований уперше. 

Місця знаходження. Стенобіонтний лімнофільний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений лише в 
узбережній смузі оз. Велике та Мале Піщанське на ділянках із мулистим та мулисто-піщаним дном 
серед густих заростей макрофітів (рис. 76).  

Чисельність. Нечисленний вид, виявлено лише три особини. 
Особливості біології. Через низьку чисельність виду в межах усього ареалу його біологія майже 

не вивчена. Личинка не описана, тип життєвого циклу невідомий [32]. Як рідкісний, стенобіонтний та 
слабовивчений вид, H. notatus безумовно потребує охорони, зокрема способом захисту його місць 
заселення від забруднення або трансформації. 

 
Hydroporus obscurus (Sturm, 1835) 

Поширення. Північна та Середня Європа, Західний Сибір, північна частина Північної Америки [31]. В 
Україні відомий у лісовій зоні [21]. У Карпатах трапляється на висотах 500–850 м н. р. м. [18]. 
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Місця знаходження. Переважно лімнофільний вид, найчастіше трапляється у сфагнових боло-
тах. Зв’язок із болотами зростає в напрямку з півночі на південь, на півночі ареалу вид живе у досить 
широкому спектрі стоячих та повільно проточних водойм. У Шацькому поозер’ї виявлений лише в 
болоті Утянському (рис. 76). 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні та на початку літа, розвиток личинок і метаморфоз 
відбуваються упродовж теплої пори поточного року, зимує імаго. Заляльковується в ґрунті на березі. 
За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі 
дрібних ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, 
імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Як стенобіонтний вид, H. obscurus безумовно потребує охоро-
ни, зокрема, способом захисту його місць мешкання від забруднення чи трансформації. 

 
Hydroporus tristis (Paykull, 1798) 

Поширення. Європа, Сибір, Далекий Схід, Японія, північна частина Північної Америки [31]. В 
Україні відомий в усіх ландшафтних зонах материкової частини [6], але у степовій та на півдні 
лісостепової зон трапляється локально. У Карпатах піднімається до середньої течії гірських річок [18]. 

Місця знаходження. Переважно лімнофільний вид, найчастіше трапляється у сфагнових боло-
тах та лісових водоймах. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі постійних та тим-
часових невеликих стоячих водойм, меліоративних каналів та боліт (рис. 76). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні та на початку літа, розвиток личинок і метаморфоз 
відбуваються упродовж теплої пори поточного року, зимує імаго. Заляльковується у ґрунті на березі. 
За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі 
дрібних ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, 
імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до польоту. 

 
Нирець видовжений – Hydroporus elongatulus (Sturm, 1835) 

Поширення. Європа, Сибір [31]. В Україні 
відомий в Чернігівській, Київській, Львівській та 
Івано-Франковській областях [10; 18]. У Карпатах 
піднімається до середньої течії гірських річок [18]. 

Місця знаходження. Стенобіонтний лімнофіль-
ний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений лише у 
невеликому осоково-сфагновому болоті на березі 
оз. Світязю (рис. 77). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл не до-

сліджений та личинки невідомі. Характер живлення 
також не відомий, але вірогідно, що вид належить до 
хижаків-поліфагів, як й інші представники роду. 
Імаго – нектобентомерогіпонейстонні організми. Як 
рідкісний, стенобіонтний та слабовивчений вид, 
H. elongatulus безумовно потребує охорони, зокрема, 
захисту його місць мешкання від забруднення чи 
трансформації. 

 
Hydroporus umbrosus (Gyllenhal, 1808) 

Поширення. Європа, Сибір, Далекий Схід [31]. В 
Україні відомий у лісовій та лісостеповій зонах [7; 18].  

Місця знаходження. Політопний, здебільшого 
лімнофільний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений у 
прибережній смузі постійних та тимчасових неве-
ликих стоячих водойм, меліоративних каналів та 
боліт (рис. 77). 
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Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає навесні та на початку літа, розвиток личинок і метаморфоз відбуваються 
упродовж теплої пори поточного року, зимує імаго. Заляльковується в ґрунті на березі. За характером 
живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних 
ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, імаго – 
нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до польоту. 

 
Hydroporus neglectus (Schaum, 1845) 

Поширення. Європа, Західний Сибір [31]. В Україні відомий в лісовій та, частково, в лісо-
степовій зонах. У Карпатах піднімається в гори до верхньої межі дубових лісів [18]. 

Місця знаходження. Стенобіонтний лімнофільний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений у 
прибережній смузі постійних та тимчасових невеликих стоячих водойм та боліт, розміщених у лісі 
або поблизу від нього (рис. 77). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає навесні та на початку літа, розвиток личинок і метаморфоз відбуваються 
упродовж теплої пори поточного року, зимує імаго. Заляльковується в ґрунті, на березі. За харак-
тером живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних 
ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, імаго – 
нектобентомерогіпонейстонні.  

 
Hydroporus glabriusculus (Aubé, 1838) 

Поширення. Північна та Середня Європа, Сибір [31]. В Україні відомий у Київській та 
Чернігівській областях, у лісовій та лісостеповій зонах [10]. 

Місця знаходження. Стенобіонтний, здебільшого лімнофільний вид. У Шацькому поозер’ї 
виявлений у постійних невеликих стоячих водоймах у лісі та на його межі, а також у прибережній 
смузі меліоративних каналів (рис. 77). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає навесні й на початку літа, розвиток личинок і метаморфоз відбуваються 
упродовж теплої пори поточного року, зимує імаго. Заляльковується в ґрунті на березі. За характером 
живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних 
ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, імаго – 
нектобентомерогіпонейстонні.  

 
Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір, Середня Азія [31]. В Україні відомий в усіх ландшафтних зонах 
материкової частини [6], але в степовій зоні стає рідкісним і трапляється спорадично. У Карпатах 
піднімається до 940 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх типах водойм, за 
винятком окремих струмків (рис. 77). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає навесні й на початку літа, розвиток личинок і метаморфоз відбуваються 
упродовж теплої пори поточного року, зимує імаго. Заляльковується в ґрунті на березі. За характером 
живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних рако-
подібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, імаго – некто-
бентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до польоту. 

 
Hydroporus rufifrons (O. F. Müller, 1776) 

Поширення. Європа, Сибір [31]. В Україні відомий в лісовій та лісостеповій зонах рівнинної 
частини [3; 10] та в Карпатах [18]. 

Місця знаходження. Політопний лімнофільний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбе-
режній смузі озер, боліт, постійних та тимчасових стоячих водойм (рис. 77). 

Чисельність. Численний вид. 
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Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-
сона [30]. Яйця відкладає навесні та на початку літа, розвиток личинок і метаморфоз відбуваються 
упродовж теплої пори поточного року, зимує імаго. Заляльковується в ґрунті на березі. За характером 
живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі дрібних 
ракоподібних, олігохет та личинок комах. Личинки всіх трьох віків – бентосні організми, імаго – 
нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до польоту. 

 
Гребець двокрапковий – Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) 

Поширення. Європа, Південно-Західна та Се-
редня Азія, Західний Сибір, Китай, Північна Африка, 
Афротропічна область [31]. В Україні виявлений в 
усіх ландшафтних зонах материкової частини та в Кри-
му. У Карпатах піднімається до 1750–1801 м н. р. м. [18]. 
Високогірну форму раніше вважали окремим видом 
Agabus solieri (Aubé, 1837), але останні досліджен-
ня [31; 32] свідчать, що це лише морфа мінливого 
виду Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767). 

Місця знаходження. Політопний вид, але віддає 
перевагу холодноводним біотопам. У Шацькому 
поозер’ї виявлений в узбережній смузі боліт, постій-
них та тимчасових стоячих водойм, меліоративних 
каналів та струмків (рис. 78). 

Чисельність. Численний 
вид. 

Особливості біології. Жит-
тєвий цикл п’ятого типу за кла-
сифікацією А. Н. Нільссона [30]. 
Яйця відкладає цілий рік, ли-
чинки також трапляються про-
тягом усього року, але заляль-
ковуються тільки від весни до 
осені. Зимують імаго, яйця та 
личинки у воді. Заляльковуван-
ня відбувається в ґрунті на березі. Упродовж року можуть розвиватися до трьох 
генерацій [8]. За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів із 
переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та личинок комах. Личинки 
першого віку – бентосні організми, другого та третього – бентомерогіпо-
нейстонні, імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго (фото 117) здатні до 
польоту. 

 
Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808) 

Поширення. Європа, Середня Азія, Сибір [31]. В Україні відомий в лісовій та лісостеповій зонах [7]. 
У Карпатах піднімається до 1750 м н. р. м. [18].  

Місця знаходження. Політопний вид, але віддає перевагу холодноводним біотопам. У Шаць-
кому поозер’ї виявлений в узбережній смузі боліт, постійних та тимчасових стоячих водойм, 
меліоративних каналів та струмків (рис. 78). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця 

відкладає навесні, розвиток личинок і метаморфоз відбуваються протягом теплої пори поточного 
року. Зимує імаго. Заляльковується в ґрунті на березі. Упродовж року розвивається одна генерація. За 
характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі 
ракоподібних та личинок комах. Личинки першого віку – бентосні організми, другого та третього – 
бентомерогіпонейстонні, імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до польоту. 

 
 

Фото 117. Гребець 
двокрапковий – 

Agabus bipustulatus  
(Д. В. Ахраменко) 
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Agabus undulatus (Schrank, 1776) 
Поширення. Європа, Киргизстан [31]. В Україні відомий в усіх 

ландшафтних зонах материкової частини. У Карпатах піднімається до 
940 м н. р. м. [18].  

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявле-
ний в усіх типах водойм, окрім деяких струмків та відкритих прибійних 
узбереж великих озер (рис. 78). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифі-

кацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні, розвиток личинок і 
метаморфоз відбуваються протягом теплої пори поточного року. Імаго 
(фото 118) зимує у воді. Заляльковується в ґрунті на березі. Упродовж 
року розвивається одна генерація. За характером живлення вид належить 
до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі ракоподібних 
та личинок комах. Личинки першого віку – бентосні організми, другого, 
третього віку та імаго – нектобентомерогіпонейстонні [8]. Імаго здатні 
до польоту. 

 
Agabus labiatus (Brahm, 1791) 

Поширення. Європа, Середня Азія [31]. В Україні відомий в усіх 
ландшафтних зонах. У Карпатах піднімається до 1500 м н. р. м. [18].  

Місця знаходження. Політопний вид, але найчастіше віддає перевагу 
тимчасовим водним об’єктам, стоячим або повільноплинним. У Шацькому 
поозер’ї виявлений у невеликих стоячих водоймах, постійних та тимчасо-
вих (рис. 78). 

Чисельність. Рідкісний. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні, розвиток личинок і метамор-
фоз тривають протягом теплої пори поточного року. Імаго зимує у воді. 
Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. Упродовж року можуть 
розвиватися дві генерації [8]. За характером живлення вид належить до 
хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та 
личинок комах. Личинки першого віку – бентосні організми, другого, 
третього віку та імаго – нектобентомерогіпонейстонні (фото 119). Імаго 
здатні до польоту. 

 
Agabus paludosus (Fabricius, 1801) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Середня Азія [31]. В Україні відомий 
в усіх ландшафтних зонах. У Карпатах піднімається до 650 м н. р. м. [18].  

Місця знаходження. Реофільний вид, найчастіше трапляється у джерелах, 
струмках та малих річках. У Шацькому поозер’ї виявлений у лісовому холодно-
водному струмку (рис. 78). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні, розвиток личинок і метаморфоз 
відбуваються протягом теплої пори поточного року. Зимує імаго. Залялькову-
ється відбувається у ґрунті на березі. Упродовж року розвивається одна 
генерація [8]. За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів із 
переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та личинок комах. Личинки 
першого віку – бентосні організми, другого та третього віку – бентомерогіпо-
нейстонні, імаго – нектобентомерогіпонейстонні (фото 120).  

 
Agabus congener (Thunberg, 1794) 

Поширення. Європа, Сибір, Середня Азія, Монголія, Китай, Далекий Схід, Японія [31]. В 
Україні відомий у лісовій та лісостеповій зонах. У Карпатах піднімається до 1750 м н. р. м. [18].  

  
Фото 118. Agabus undulatus 

(Д. В. Ахраменко) 

 
 

Фото 119. Agabus labiatus 
(К. В. Макаров) 

 
 

Фото 120. Agabus 
paludosus  

(Д. В. Ахраменко) 
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Місця знаходження. Здебільшого лімнофільний вид, іноді трапляється в проточних водоймах. У 
Шацькому поозер’ї виявлений у болотах, тимчасових невеликих стоячих водоймах у лісових і від-
критих місцях та в узбережній смузі меліоративних каналів (рис. 78). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл семівольтинний, третього типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає навесні та влітку, вони впадають у діапаузу та зимують, навесні наступного 
року з них виходять личинки, їхній розвиток та метаморфоз відбуваються упродовж теплої пори 
цього року, здебільшого навесні. Улітку та восени з’являються молоді імаго, котрі зимують і в 
наступному році починають розмножуватися. Таким чином, розвиток однієї генерації триває майже 
два роки. Зимують імаго та яйця. Заляльковування відбувається в ґрунті на березі. За характером 
живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та 
личинок комах. Личинки першого віку – бентосні організми, другого та третього віку – бентомеро-
гіпонейстонні, імаго – нектобентомерогіпонейстонні [11]. 

 
Гребець щитоподібний – Agabus clypealis (Thomson, 1867) 

Поширення. Північна, Середня та Східна Європа, Східний Сибір, Далекий Схід, північна 
частина Північної Америки [31]. В Україні відомий в Київській та Житомирській областях [3; 16], а 
також у Закарпатті та Карпатах, де піднімається до 840 м н. р. м. [18].  

Місця знаходження. Стенобіонтний, здебільшого лімнофільний вид, віддає перевагу невеликим 
стоячим водоймам та невеликим болотам, рідше трапляється у джерелах та струмках. У Шацькому 
поозер’ї виявлений у гирловій частині струмка, що впадає в канал Капаївка (рис. 78). 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид, виявлено лише один екземпляр. 
Особливості біології. Личинки не описані, тип життєвого циклу невідомий [32]. Через рідкіс-

ність виду його біологія майже не досліджена, спосіб життя вивчений дуже слабко. Відомо, що імаго 
належать до хижаків-поліфагів, подібно до інших плавунців. Описано зимівлю виду на фазі імаго у 
воді серед заростей мохів [32].  

 
Agabus unguicularis (Thomson, 1867) 

Поширення. Північна та Середня Європа, Сибір [31]. В Україні відомий у лісовій та лісосте-
повій зонах [7]. У Карпатах не піднімається в гори, відомий лише на Закарпатській низовині та в 
передгір’ях [18].  

Місця знаходження. Переважно лімнофільний вид, віддає перевагу невеликим стоячим водой-
мам, болотам, розливам річок, іноді трапляється в лімно- та гелокренових джерелах. У Шацькому 
поозер’ї виявлений в узбережній смузі постійних та тимчасових невеликих стоячих водойм, боліт та 
меліоративних каналів (рис. 78). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає навесні, розвиток личинок і метаморфоз тривають упродовж теплої пори 
поточного року. Зимує імаго. Заляльковування відбувається в ґрунті на березі. За характером 
живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та 
личинок комах. Личинки першого віку – бентосні організми, другого та третього віку – 
бентомерогіпонейстонні, імаго – нектобентомерогіпонейстонні. 

 
Agabus affinis (Paykull, 1798) 

Поширення. Європа, Сибір, Далекий Схід, Японія [31]. В Україні відомий в лісовій та лісо-
степовій зонах [7]. У Карпатах піднімається до 850 м н. р. м. [18].  

Місця знаходження. Стенобіонтний лімнофільний вид, віддає перевагу невеликим стоячим 
водоймам, насамперед лісовим, та болотам, іноді трапляється у розливах річок, а також у лімно- та 
гелокренових джерелах. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі постійних та тимча-
сових невеликих стоячих водойм та боліт (рис. 78). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає навесні, розвиток личинок і метаморфоз тривають упродовж теплої пори 
поточного року. Зимує імаго. Заляльковування відбувається в ґрунті, на березі. За характером 
живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та 
личинок комах. Личинки першого віку – бентосні організми, другого та третього віку – бентомеро-
гіпонейстонні, імаго – нектобентомерогіпонейстонні. 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 168 

Ilybius subtilis (Erichson, 1837) 
Поширення. Європа, Сибір [31]. В Україні ві-

домий в лісовій та лісостеповій зонах [7]. У 
Карпатах не піднімається вище 250 м н. р. м. [18].  

Місця знаходження. Стенобіонтний лімнофіль-
ний вид, переважно трапляється в невеликих стоячих 
лісових водоймах та болотах. У Шацькому поозер’ї 
виявлений в узбережній смузі постійних і тимча-
сових невеликих стоячих водойм та боліт (рис. 79). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл семіволь-

тинний, третього типу за класифікацією А. Н. Нільс-
сона [30]. Яйця відкладає навесні та влітку, вони 
впадають у діапаузу та зимують, навесні наступного 
року з них виходять личинки, розвиток та метамор-
фоз яких відбуваються упродовж теплої пори по-
точного року, переважно навесні. Улітку та восени 
з’являються молоді імаго, котрі зимують і наступ-
ного року починають розмножуватися. Отже, розви-
ток однієї генерації триває майже два роки. Зимують 
імаго та яйця. Заляльковування відбувається в ґрунті 
на березі. За характером живлення вид належить до 
хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому 
спектрі ракоподібних та личинок комах. Личинки 
першого віку – бентосні організми, другого та третього віку – бентомерогіпонейстонні, імаго – 
нектобентомерогіпонейстонні. 

 
Ilybius erichsoni (Gemminger et Harold, 1868) 

Поширення. Північна та Середня Європа, Сибір, Далекий Схід, Японія, Центральна Азія, 
північна частина Північної Америки [31]. В Україні відомий в лісовій та лісостеповій зонах [7]. У 
Карпатах не виявлений [18].  

Місця знаходження. Стенобіонтний лімнофільний вид, віддає перевагу невеликим стоячим 
лісовим водоймам та болотам. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі постійних і 
тимчасових невеликих стоячих водойм та боліт (рис. 79). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл семівольтинний, третього типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає навесні та влітку, вони впадають у діапаузу та зимують, навесні наступного 
року з них виходять личинки, розвиток та метаморфоз яких відбуваються упродовж теплої пори 
поточного року, переважно навесні. Улітку та восени з’являються молоді імаго, котрі зимують і з 
наступного року починають розмножуватися. Отже, розвиток однієї генерації триває майже два роки. 
Зимують імаго та яйця. Заляльковування відбувається в ґрунті на березі. За характером живлення вид 
належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та личинок комах. 
Личинки першого віку – бентосні організми, другого та третього віку – бентомерогіпонейстонні, 
імаго – нектобентомерогіпонейстонні. 

 
Плавунець-тванник облямований – Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Середня Азія, Північна Африка [31]. В Україні відомий в 
усіх ландшафтних зонах материкової частини та в Криму. У Карпатах піднімається до 1650 м н. р. м. [18].  

Місця знаходження. Політопний вид, заселяє широкий спектр водних об’єктів. У Шацькому 
поозер’ї виявлений у прибережній смузі постійних і тимчасових невеликих стоячих водойм, меліора-
тивних каналів та струмків (рис. 79). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл семівольтинний, четвертого типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає наприкінці літа та восени, із них виходять личинки, котрі зимують. Навесні 
наступного року вони завершують свій розвиток та проходять метаморфоз, імаго нового покоління 
з’являються переважно в червні−липні. Зазвичай імаго не набувають статевої зрілості в тому році, 
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коли вони вийшли з лялечки, а повинні спочатку перезимувати і лише наступного року починають 
розмножуватися. Таким чином, розвиток однієї генерації триває майже два роки. Зимують імаго на 
березі, а личинки – у воді. Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. За характером живлення 
вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та личинок 
комах. Личинки першого віку – бентосні організми, другого та третього віку – бентомерогіпоней-
стонні, імаго – нектобентомерогіпонейстонні [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781) 

Поширення. Європа, Сибір, Середня Азія [31]. В Україні відомий в усіх ландшафтних зонах 
материкової частини. У Карпатах піднімається до 850 м н. р. м. [18].  

Місця знаходження. Переважно річковий та озерний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в 
узбережній смузі озер, невеликих постійних стоячих водойм, меліоративних каналів та великих 
струмків із повільною течією (рис. 79). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл семівольтинний, четвертого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає наприкінці літа та восени, з них виходять личинки, котрі 
зимують. Навесні наступного року вони завершують свій розвиток та проходять метаморфоз, імаго 
нового покоління з’являються в червні–липні. Імаго не набувають статевої зрілості у тому році, коли 
вони вийшли з лялечки, а повинні спочатку перезимувати і лише в наступному році починають 
розмножуватися. Отже, розвиток однієї генерації триває майже два роки. Зимують імаго та личинки у 
воді. Зимівля імаго у воді відрізняє цей вид від інших представників роду. Заляльковування відбува-
ється у ґрунті на березі. За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням 
у харчовому спектрі ракоподібних та личинок комах. Личинки першого віку – бентосні організми, 
другого та третього віку – бентомерогіпонейстонні, імаго – нектобентомерогіпонейстонні [8]. 

 
Плавунець-тванник чорний – Ilybius ater (De Geer, 1774) 

Поширення. Європа, Сибір, Передня Азія [31]. В Україні відомий в лісовій та лісостеповій зонах [8]. 
У Карпатах піднімається до нижнього лісового поясу [18].  

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі усіх 
типів водойм (рис. 79). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл семівольтинний, четвертого типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає наприкінці літа та восени, з них виходять личинки, котрі зимують. Навесні 
наступного року вони завершують свій розвиток та проходять метаморфоз, імаго нового покоління 
з’являються в червні–липні. Імаго не набувають статевої зрілості в тому році, коли вони вийшли з 
лялечки, а повинні спочатку перезимувати і лише в наступному році починають розмножуватися. 
Отже, розвиток однієї генерації триває майже два роки. Зимують імаго на березі, а личинки – у воді. 
Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. За характером живлення вид належить до хижаків-
поліфагів із переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та личинок комах. Імаго здатні 
харчуватися також дрібними хребетними, зокрема пуголовками. Личинки першого віку – бентосні 
організми, другого та третього віку – бентомерогіпонейстонні, імаго – нектобентомерогіпонейстон-
ні [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Ilybius quadriguttatus (Lacordaire, 1835) 

Поширення. Європа, Передня та Середня Азія [31]. В Україні поширений в усіх ландшафтних 
зонах. У Карпатах піднімається до 300 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі усіх 
типів водойм (рис. 80). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл семівольтинний, четвертого типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає наприкінці літа та восени, з них виходять личинки, котрі зимують. Навесні 
наступного року вони завершують свій розвиток та проходять метаморфоз, імаго нового покоління 
з’являються в червні−липні. Імаго переважно не набувають статевої зрілості в тому році, коли вони 
вийшли з лялечки, а повинні спочатку перезимувати і лише в наступному році починають розмно-
жуватися. Отже, розвиток однієї генерації триває майже два роки. Зимують імаго на березі, а личинки – у 
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воді. Заляльковування відбувається в ґрунті на бере-
зі. За характером живлення вид належить до хижа-
ків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі 
ракоподібних та личинок комах. Личинки першого 
віку – бентосні організми, другого та третього віку – 
бентомерогіпонейстонні, імаго – нектобентомеро-
гіпонейстонні [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Ilybius similis (Thomson, 1856) 

Поширення. Європа [31]. В Україні поширений 
в усіх ландшафтних зонах материкової частини.  

Місця знаходження. Переважно лімнофільний 
вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній 
смузі невеликих стоячих водойм на межі лісу та 
відкритої місцевості (рис. 80). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл семіволь-

тинний, четвертого типу за класифікацією А. Н. Нільс-
сона [30]. Яйця відкладає наприкінці літа та восени, 
із них виходять личинки, котрі зимують. Навесні 
наступного року вони завершують свій розвиток та 
проходять метаморфоз, імаго нового покоління з’яв-
ляються в червні−липні. Дорослі особини зазвичай 
не набувають статевої зрілості в тому році, коли вони вийшли з лялечки, а повинні спочатку 
перезимувати і лише в наступному році починають розмножуватися. Отже, розвиток однієї генерації 
триває майже два роки. Зимують імаго на березі, а личинки – у воді. Заляльковування відбувається в 
ґрунті на березі. За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у 
харчовому спектрі ракоподібних та личинок комах. Личинки першого віку – бентосні організми, 
другого та третього віку – бентомерогіпонейстонні, імаго – нектобентомерогіпонейстонні [8]. Імаго 
здатні до польоту. 

 
Плавунець-тванник бронзовий – Ilybius subaeneus (Erichson, 1837) 

Поширення. Європа, Сибір, Середня Азія, Північна Америка [31]. В Україні відомий в усіх 
ландшафтних зонах. У Карпатах не піднімається у гори, відомий лише на Закарпатській низовині [18]. 

Місця знаходження. Здебільшого лімнофільний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбе-
режній смузі постійних і тимчасових невеликих стоячих водойм та меліоративних каналів (рис. 80). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл семівольтинний, четвертого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає наприкінці літа та восени, із них виходять личинки, котрі 
зимують. Навесні наступного року вони завершують свій розвиток та проходять метаморфоз, імаго 
нового покоління з’являються в червні−липні. Імаго здебільшого не набувають статевої зрілості в 
тому році, коли вони вийшли з лялечки, а повинні спочатку перезимувати і лише в наступному році 
починають розмножуватися. Отже, розвиток однієї генерації триває майже два роки. Зимують імаго 
на березі, а личинки – у воді. Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. За характером 
живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та 
личинок комах. Личинки першого віку – бентосні організми, другого та третього віку – бенто-
мерогіпонейстонні, імаго – нектобентомерогіпонейстонні [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Плавунець-тванник плямистий – Ilybius guttiger (Gyllenhal, 1808) 

Поширення. Європа, Західний Сибір [31]. В Україні поширений у лісовій та лісостеповій зонах [7]. 
У Карпатах піднімається до 500 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі по-
стійних і тимчасових невеликих стоячих водойм, меліоративних каналів, джерел та боліт (рис. 80). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл семівольтинний, четвертого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає наприкінці літа та восени, із них виходять личинки, котрі зи-
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мують. Навесні наступного року вони завершують свій розвиток та проходять метаморфоз, імаго 
нового покоління з’являються в червні−липні. Імаго не набувають статевої зрілості у тому році, коли 
вони вийшли з лялечки, а повинні спочатку перезимувати і лише в наступному році починають 
розмножуватися. Отже, розвиток однієї генерації триває майже два роки. Зимують імаго на березі, а 
личинки – у воді. Заляльковування відбувається в ґрунті на березі. За характером живлення вид 
належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та личинок комах. 
Личинки першого віку – бентосні організми, другого та третього віку – бентомерогіпонейстонні, 
імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до польоту. 

 
Ilybius aenescens (Thomson, 1870) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Казахстан [31]. В Україні поширений у лісовій та на 
півночі лісостепової зони. Виявлений також у Карпатах [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі 
постійних невеликих стоячих водойм, меліоративних каналів та боліт (рис. 80). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл семівольтинний, четвертого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає наприкінці літа та восени, із них виходять личинки, котрі 
зимують. Навесні наступного року вони завершують свій розвиток та проходять метаморфоз, імаго 
нового покоління з’являються в червні−липні. Імаго не набувають статевої зрілості в тому році, коли 
вони вийшли з лялечки, а повинні спочатку перезимувати і лише в наступному році починають 
розмножуватися. Отже, розвиток однієї генерації триває майже два роки. Зимують імаго на березі, а 
личинки – у воді. Заляльковування відбувається в ґрунті на березі. За характером живлення вид 
належить до хижаків-поліфагів із переважанням у харчовому спектрі ракоподібних та личинок комах. 
Личинки першого віку – бентосні організми, другого та третього віку – бентомерогіпонейстонні, 
імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до польоту. 

 
Мулянка темна – Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Казахстан [31]. В Україні поширений в усіх ландшафтних 
зонах материкової частини. У Карпатах піднімається до 900 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шаць-
кому поозер’ї виявлений в усіх досліджуваних типах 
водойм, окрім відкритих узбереж великих озер та 
окремих струмків (рис. 81). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моно-

вольтинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-
сона [30]. Яйця відкладає навесні та влітку, інколи 
також восени, розвиток личинок і метаморфоз від-
буваються упродовж теплої пори поточного року, 
зимує імаго, на березі. Заляльковування відбувається 
в ґрунті на березі. За характером живлення вид 
належить до хижаків-поліфагів, але в харчовому 
спектрі личинок та, частково, імаго переважають 
личинки Culicidae й інших двокрилих. Личинки пер-
шого віку – бентомерогіпонейстонні організми, дру-
гого й третього віку та імаго – нектобентомерогіпо-
нейстонні [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Мулянка плямогруда – Rhantus suturalis  

(W. S. MacLeay, 1825) 
Поширення. Євразія, Північна Африка, Ав-

стралійська область [31]. В Україні відомий в усіх 
ландшафтних зонах материкової частини та в Кри-
му. У Карпатах піднімається до 1650 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх досліджуваних 
типах водойм (рис. 81). 
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Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця 

відкладає від весни до осені, розвиток личинок і метаморфоз відбуваються впродовж теплої пори по-
точного року. Упродовж року можуть розвиватися до п’яти генерацій [8]. Зимують імаго у воді. 
Заляльковування відбувається в ґрунті на березі. За характером живлення вид належить до хижаків-
поліфагів, але в харчовому спектрі личинок та імаго переважають личинки Culicidae й інших 
двокрилих, імаго інколи нападають на дрібних хребетних – пуголовків, малих риб. Личинки першого 
віку – бентомерогіпонейстонні організми, другого й третього віку та імаго – нектобентомерогіпо-
нейстонні [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Rhantus frontalis (Marsham, 1802) 

Поширення. Європа, Сибір, Середня Азія [31]. В Україні відомий в 
усіх ландшафтних зонах материкової частини та в Криму. У Карпатах 
трапляється у передгір’ях та на Закарпатській низовині [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений 
в усіх досліджуваних типах водойм, окрім великих озер (рис. 81). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає переважно навесні та на початку літа, 
інколи також восени, розвиток личинок і метаморфоз відбуваються про-
тягом теплої пори поточного року (фото 121). Упродовж року можуть роз-
виватися до двох генерацій [8]. Зимують імаго на березі. Заляльковування 
відбувається у ґрунті на березі. За характером живлення вид належить до 
хижаків-поліфагів, але в харчовому спектрі личинок й імаго переважають 
личинки Culicidae й інших двокрилих. Личинки першого віку – бентомеро-
гіпонейстонні організми, другого й третього віку та імаго – нектобенто-
мерогіпонейстонні [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Rhantus bistriatus (Bergsträsser, 1778) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Середня Азія [31]. В Україні відомий в усіх ландшафтних 
зонах материкової частини та в Криму. У Карпатах піднімається до 1650 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний, переважно лімнофільний вид. У Шацькому поозер’ї вияв-
лений в узбережній смузі озер, постійних і тимчасових невеликих стоячих водойм та меліоративних 
каналів (рис. 81). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні та на початку літа, розвиток личинок та метаморфоз 
відбуваються упродовж теплої пори поточного року. Зимують імаго на березі. Заляльковування 
відбувається у ґрунті на березі. За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів, але в 
харчовому спектрі личинок та імаго переважають личинки Culicidae й інших двокрилих. Личинки 
першого віку – бентомерогіпонейстонні організми, другого й третього віку й імаго – нектобенто-
мерогіпонейстонні [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Rhantus exsoletus (Forster, 1771) 

Поширення. Європа, Сибір, Середня Азія [31]. В Україні поширений в усіх ландшафтних зонах 
материкової частини на південь до Одеської області, однак у степовій смузі стає рідкісним та 
трапляється локально [8]. У Карпатах рідкісний [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в усіх досліджуваних 
типах водойм, окрім відкритих узбереж великих озер (рис. 81). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні та на початку літа, розвиток личинок та метаморфоз 
відбуваються упродовж теплої пори поточного року. Зимують імаго на березі. Заляльковування 
відбувається в ґрунті на березі. За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів, але в 
харчовому спектрі личинок та імаго переважають личинки Culicidae й інших двокрилих. Личинки 
першого віку – бентомерогіпонейстонні організми, другого й третього віку та імаго – нектобенто-
мерогіпонейстонні [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
 

Фото 121. Rhantus 
frontalis (К. В. Макаров) 
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Colymbetes paykulli (Erichson, 1837) 
Поширення. Північна та Центральна Європа, 

Сибір, Казахстан [31]. В Україні поширений у лісо-
вій та на півночі лісостепової зони, а також у Кар-
патах [18]. 

Місця знаходження. Лімнофільний вид. У 
Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі 
постійних та тимчасових невеликих стоячих водойм 
(рис. 82). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моноволь-

тинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-
сона [30]. Яйця відкладає навесні, розвиток личинок 
та метаморфоз тривають упродовж теплої пори по-
точного року. Зимують імаго у воді. Залялькову-
вання відбувається у ґрунті на березі. За характером 
живлення вид належить до хижаків-поліфагів, але в 
харчовому спектрі личинок та імаго переважають 
личинки Culicidae й інших двокрилих. Імаго інколи 
харчуються дрібними хребетними. Личинки першо-
го віку – бентомерогіпонейстонні організми, другого 
й третього віку та імаго – нектобентомерогіпоней-
стонні. Імаго здатні до польоту. 

 
Colymbetes striatus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Казахстан [31]. В Україні відомий в усіх ландшафтних 
зонах материкової частини, однак у степовій смузі стає рідкісним та трапляється спорадично [8]. У 
Карпатах не трапляється [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі 
постійних і тимчасових невеликих стоячих водойм, меліоративних каналів та струмків (рис. 82). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні, розвиток личинок та метаморфоз тривають упродовж 
теплої пори поточного року. Зимують імаго у воді. Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. 
За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів, але в харчовому спектрі личинок та 
імаго переважають личинки Culicidae й інших двокрилих. Імаго інколи харчуються дрібними 
хребетними. Личинки першого віку – бентомерогіпонейстонні організми, другого й третього віку та 
імаго – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до польоту. 

 
Ставковик бурий – Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Південно-Західна та Середня Азія, Китай, Північна Аф-
рика [31]. В Україні поширений в усіх ландшафтних зонах материкової 
частини та в Криму. У Карпатах піднімається до 1801 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї вияв-
лений в узбережній смузі постійних і тимчасових невеликих стоячих 
водойм, меліоративних каналів та струмків (рис. 82). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифіка-

цією А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні, інколи також восени, 
розвиток личинок і метаморфоз тривають протягом теплої пори поточ-
ного року. Зимують імаго у воді. Заляльковування відбувається у ґрунті 
на березі. Упродовж року можуть розвиватися до двох генерацій [8]. За 
характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів, але в харчо-
вому спектрі личинок та імаго переважають личинки Culicidae й інших 
двокрилих. Імаго інколи харчуються дрібними хребетними. Личинки 
першого віку – бентомерогіпонейстонні організми, другого й третього 
віку та імаго (фото 122) – нектобентомерогіпонейстонні. Імаго здатні до 
польоту. 

  
Фото 122. Ставковик бурий – 

Colymbetes fuscus  
(Д. В. Ахраменко) 
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Калюжник просвітчастий – Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774) 
Поширення. Майже вся Європа, Сибір, Південно-Західна та 

Середня Азія, Північна Африка [31]. В Україні поширений в усіх ланд-
шафтних зонах материкової частини, однак на півдні степової зони тра-
пляється спорадично [8]. У Карпатах піднімається до 600 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Переважно реофільний, річковий вид, рідше 
трапляється в стоячих водоймах. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбе-
режній смузі великих озер, меліоративних каналів та струмків (рис. 82). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Надкрила тонкі, через них просвічується 

друга пара крил (фото 123). Життєвий цикл моновольтинний, першого 
типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні та 
влітку, розвиток личинок та метаморфоз тривають упродовж теплої пори 
поточного року. Зимують імаго у воді. Заляльковування відбувається у 
ґрунті на березі. Протягом року розвивається одна генерація. За характе-
ром живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у 
харчовому спектрі личинок комах та дрібних ракоподібних. Личинки 
всіх віків та імаго – нектобентомерогіпонейстонні організми. Імаго 
здатні до польоту. 

 
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір, Південно-Західна та Середня Азія, Китай, Північна Африка, 
Орієнтальна область [31]. В Україні поширений в усіх ландшафтних зонах материкової частини та в 
Криму. У Карпатах піднімається до 1801 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі усіх 
досліджуваних типів водойм, окрім деяких струмків та тимчасових затінених лісових калюж (рис. 82). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл може бути і моновольтинним, і полівольтинним, залежно 

від географічної широти місцевості, особливостей водного об’єкта та погодно-кліматичних умов 
року. На півночі України життєвий цикл належить до першого типу за класифікацією А. Н. Нільссо-
на [30], на півдні степової зони – до п’ятого типу [8]. В умовах Шацького поозер’я самки відкладають 
яйця навесні та влітку, розвиток личинок та метаморфоз тривають протягом теплої пори поточного 
року. Зимують імаго у воді. Заляльковування відбувається в ґрунті на березі. Упродовж року можуть 
розвиватися декілька генерацій. За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів із 
переважанням у харчовому спектрі личинок комах та дрібних ракоподібних. Личинки всіх віків та 
імаго – нектобентомерогіпонейстонні організми. Імаго здатні до польоту. 

 
Laccophilus poecilus (Klug, 1834) 

Поширення. Європа, окрім північної частини Скандинавського півострова, Південно-Західна та 
Середня Азія, Китай, Північна Африка [31]. В Україні поширений в усіх ландшафтних зонах 
материкової частини та в Криму. У Карпатах трапляється нечасто, не піднімається в гори, відомий 
лише на Закарпатській низовині [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі всіх 
досліджуваних типів водойм, окрім струмків та тимчасових затінених лісових калюж (рис. 82). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця 

відкладає навесні та влітку, розвиток личинок та метаморфоз тривають протягом теплої пори поточ-
ного року. Зимують імаго у воді. Заляльковування відбувається в ґрунті на березі. Упродовж року 
можуть розвиватися до трьох генерацій. За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів 
із переважанням у харчовому спектрі личинок комах та дрібних ракоподібних. Личинки всіх віків та 
імаго – нектобентомерогіпонейстонні організми. Імаго здатні до польоту. 

 
Hydaticus continentalis (J. Balfour-Browne, 1944) 

Поширення. Європа, Західний Сибір [31]. В Україні відомий у лісовій та лісостеповій зонах [7]. 
У Карпатах не піднімається у гори [18]. 

 
 

Фото 123. Калюжник 
просвітчастий – Laccophilus 

hyalinus (К. В. Макаров) 
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Місця знаходження. Переважно лімнофільний 
вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній 
смузі постійних та тимчасових невеликих стоячих 
водойм (рис. 83). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моноволь-

тинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-
сона [30]. Яйця відкладає навесні та влітку, розвиток 
личинок і метаморфоз тривають упродовж теплої 
пори поточного року. Зимують імаго на березі. За-
ляльковування відбувається у ґрунті на березі. Про-
тягом року розвивається одна генерація. За характе-
ром живлення вид належить до хижаків-поліфагів із 
переважанням у харчовому спектрі личинок комах та 
ракоподібних. Личинки та імаго – нектобентоме-
рогіпонейстонні організми. Імаго здатні до польоту. 

 
Болотник поперечносмугастий – 

Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763) 
Поширення. Європа, Західний Сибір [31]. В 

Україні поширений в усіх 
ландшафтних зонах мате-
рикової частини та в Кри-
му. У Карпатах не підніма-
ється вище за 250 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений 
в узбережній смузі всіх досліджуваних типів водойм (рис. 83). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні та влітку, інколи також рано 
восени, розвиток личинок і метаморфоз тривають протягом теплої пори 
поточного року, зимує імаго на березі. Заляльковування відбувається в 
ґрунті на березі. Упродовж року розвиваються одна–дві генерації [8]. За 
характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням 
у харчовому спектрі личинок комах та ракоподібних. Личинки та імаго 
(фото 124) – нектобентомерогіпонейстонні організми. Імаго здатні до 
польоту. 

 
Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) 

Поширення. Європа, Сибір [31]. В Україні поширений в усіх ландшафтних зонах материкової 
частини та у Криму, за персональним повідомленням І. С. Турбанова. У Карпатах не піднімається 
вище за 250 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі усіх 
досліджуваних типів водойм (рис. 83). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні та влітку, розвиток личинок і метаморфоз тривають 
упродовж теплої пори поточного року. Зимують імаго на березі. Заляльковування відбувається у 
ґрунті на березі. За характером живлення вид належить до хижаків-поліфагів із переважанням у 
харчовому спектрі личинок комах та ракоподібних. Личинки та імаго – нектобентомерогіпонейстонні 
організми [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Полоскун розенчастий – Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір, Середня Азія, Далекий Схід, Північна Африка [31]. В Україні 
поширений в усіх ландшафтних зонах материкової частини та в Криму. У Карпатах піднімається до 
1600 м н. р. м. [18]. 

  
Фото 124. Болотник 

поперечносмугастий – 
Hydaticus transversalis  

(Д. В. Ахраменко) 
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Місця знаходження. Політопний, здебільшого лімнофільний вид. У Шацькому поозер’ї виявле-
ний в узбережній смузі усіх досліджуваних типів водних об’єктів, окрім відкритих узбереж великих 
озер, струмків та деяких найменших тимчасових стоячих водойм (рис. 83). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця 

відкладає навесні та влітку, розвиток личинок і метаморфоз тривають упродовж теплої пори 
поточного року. Зимують імаго у воді. Заляльковування відбувається в ґрунті на березі. Протягом 
року розвиваються одна–дві генерації [8]. За характером живлення личинки належать до пелагічних 
хижаків-зоопланктофагів із переважанням у харчовому спектрі планктонних Cladocera. Імаго – 
хижаки-поліфаги та факультативні некрофаги, живляться переважно личинками комах та ракопо-
дібними, а іноді – також дрібними хребетними. Личинки та імаго – нектобентомерогіпонейстонні 
організми. Імаго здатні до польоту. 

 
Полоскун жолобчастий – Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822) 

Поширення. Європа, Сибір, Далекий Схід, Центральна Азія [31]. В Україні відомий в усіх 
ландшафтних зонах материкової частини та в Криму. У Карпатах піднімається до 1450 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний, переважно лімнофільний вид. У 
Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі всіх досліджуваних 
типів водойм, окрім відкритих узбереж великих озер, струмків та деяких 
найменших тимчасових стоячих водойм (рис. 83). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифіка-

цією А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні та влітку, розвиток 
личинок і метаморфоз триває протягом теплої пори поточного року. 
Зимують імаго у воді. Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. 
Упродовж року розвиваються одна–дві генерації [8]. За характером 
живлення личинки належать до пелагічних хижаків-зоопланктофагів із 
переважанням в харчовому спектрі планктонних Cladocera. Імаго – 
хижаки-поліфаги та факультативні некрофаги, живляться переважно 
личинками комах та ракоподібними, іноді – також дрібними хребетними. 
Личинки та імаго (фото 125) – нектобентомерогіпонейстонні організми. 
Імаго здатні до польоту. 

 
Поводень попелястий – Graphoderus cinereus 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Західний Сибір, Середня 

та Центральна Азія [31]. В Україні поширений в усіх 
ландшафтних зонах материкової частини та в Криму. 
У Карпатах піднімається до 500 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шаць-
кому поозер’ї виявлений в узбережній смузі постій-
них і тимчасових невеликих стоячих водойм, ме-
ліоративних каналів та струмків з повільною течією 
(рис. 84). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого 

типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця 
відкладає пізньою весною та влітку, інколи також на 
початку осені, розвиток личинок та метаморфоз три-
вають протягом теплої пори поточного року, зимує 
імаго. Заляльковування відбувається в ґрунті на бе-
резі. Упродовж року розвиваються до трьох генера-
цій [8]. За характером живлення личинки належать 
до пелагічних хижаків-зоопланктофагів із перева-
жанням у харчовому спектрі планктонних Cladocera. 
Імаго – хижаки-поліфаги та факультативні некрофаги, 

 
 

Фото 125. Полоскун 
жолобчастий – Acilius 

canaliculatus (К. В. Макаров) 
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живляться переважно личинками комах та ракоподібними. Зрідка імаго живляться також дрібними 
хребетними. Личинки та імаго – нектобентомерогіпонейстонні організми. Імаго здатні до польоту. 

 
Graphoderus austriacus (Sturm, 1834) 

Поширення. Європа, Сибір, Далекий Схід, Середня Азія [31]. В Україні поширений в усіх 
ландшафтних зонах материкової частини та в Криму. У Карпатах піднімається до 850 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі 
постійних та тимчасових невеликих стоячих водойм, меліоративних каналів та струмків з повільною 
течією (рис. 84). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця 

відкладає пізньою весною та влітку, інколи також на початку осені, розвиток личинок і метаморфоз 
тривають протягом теплої пори поточного року, зимує імаго. Заляльковування відбувається в ґрунті 
на березі. Упродовж року розвивається до трьох генерацій [8]. За характером живлення личинки 
належать до пелагічних хижаків-зоопланктофагів із переважанням у харчовому спектрі планктонних 
Cladocera. Імаго – хижаки-поліфаги та факультативні некрофаги, живляться переважно личинками 
комах та ракоподібними, іноді також дрібними хребетними. Личинки та імаго – нектобентомерогіпо-
нейстонні організми. Імаго здатні до польоту. 

 
Graphoderus zonatus (Hoppe, 1795) 

Поширення. Європа, Сибір, Передня та Середня Азія, Китай, Далекий Схід, Японія [31]. В 
Україні відомий в усіх ландшафтних зонах материкової частини [6; 8]. У Карпатах поширений тільки 
на Закарпатській низовині [18]. 

Місця знаходження. Здебільшого лімнофільний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбе-
режній смузі постійних та тимчасових невеликих стоячих водойм (рис. 84). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний, першого типу за класифікацією А. Н. Нільс-

сона [30]. Яйця відкладає пізньої весни та влітку, розвиток личинок і метаморфоз тривають упродовж 
теплої пори поточного року, зимує імаго. Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. За 
характером живлення личинки належать до пелагічних хижаків-зоопланктофагів із переважанням у 
харчовому спектрі планктонних Cladocera. Імаго – хижаки-поліфаги та факультативні некрофаги, 
живляться здебільшого личинками комах та ракоподібними. Личинки та імаго – нектобентомеро-
гіпонейстонні організми. Імаго здатні до польоту. 

 
Плавунець розділений – Dytiscus dimidiatus (Bergsträsser, 1778) 

Поширення. Європа, Південно-Західна Азія [31]. В Україні відомий в усіх ландшафтних зонах 
материкової частини та в Криму. У Карпатах не піднімається в гори, поширений на Закарпатській 
низовині та у передгір’ях [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї вияв-
лений в узбережній смузі озер, постійних і тимчасових невеликих стоя-
чих водойм, меліоративних каналів та великих струмків з повільною 
течією (рис. 84). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифіка-

цією А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні, звичайно відразу після 
танення льоду, головний субстрат для відкладання яєць – листя різних 
видів Carex. Розвиток личинок і метаморфоз тривають протягом теплої 
пори поточного року. Імаго зимує у воді. Заляльковування відбувається в 
ґрунті на березі. Упродовж року розвивається одна генерація. За 
характером живлення личинки належать до хижаків-поліфагів із дуже 
широким харчовим спектром – від Cladocera до дрібних хребетних. Імаго 
(фото 126) – хижаки-поліфаги та факультативні некрофаги. У живленні 
імаго також часто трапляються дрібні хребетні. Личинки та імаго – 
нектобентомерогіпонейстонні організми [8]. Імаго здатні до польоту. 

  
Фото 126. Плавунець 
розділений – Dytiscus 

dimidiatus (Д. В. Ахраменко) 
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Плавунець облямований – Dytiscus marginalis (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибір, Далекий Схід, Передня, Середня та Східна 

Азія [31]. В Україні поширений в усіх ландшафтних зонах материкової 
частини, але на півдні лісостепу та в степу стає рідкісним і трапляється 
локально. У Карпатах піднімається до 1450 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в 
узбережній смузі озер, постійних та тимчасових невеликих стоячих водойм, 
меліоративних каналів та великих струмків із повільною течією (рис. 84). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією 

А. Н. Нільссона [30]. Яйця відкладає навесні, головний субстрат для відкла-
дання яєць – листя різних видів Carex. Розвиток личинок і метаморфоз три-
вають упродовж теплої пори поточного року. Імаго зимує у воді. Залялько-
вування відбувається в ґрунті на березі. Протягом року розвивається одна 
генерація. За характером живлення личинки належать до хижаків-поліфагів із 
широким харчовим спектром – від Cladocera до дрібних хребетних, але 
віддають перевагу пуголовкам [32]. Імаго (фото 127) – хижаки-поліфаги та 
факультативні некрофаги. У живленні імаго також часто трапляються дрібні 
хребетні. Личинки та імаго – нектобентомерогіпонейстонні організми [8]. 

Імаго здатні до польоту. 
Dytiscus circumcinctus (Ahrens, 1811) 

Поширення. Європа, Сибір, Далекий Схід, Передня та Середня Азія, Північна Америка [31]. В 
Україні відомий в усіх ландшафтних зонах материкової частини, у степовій смузі стає рідкісним і 
трапляється спорадично [8]. У Карпатах не піднімається в гори [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі озер, 
постійних і тимчасових невеликих стоячих водойм, меліоративних каналів та великих струмків із 
повільною течією (рис. 84). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця 

відкладає навесні, головний субстрат для відкладання яєць – листя різних видів Carex. Розвиток 
личинок і метаморфоз тривають упродовж теплої пори поточного року. Зимує імаго, у воді або на 
березі [32]. Заляльковування відбувається в ґрунті на березі. Упродовж року розвивається одна 
генерація. За характером живлення личинки належать до хижаків-поліфагів із широким харчовим 
спектром – від Cladocera до дрібних хребетних. Імаго – хижаки-поліфаги та факультативні некро-
фаги. У живленні імаго також часто трапляються дрібні хребетні. Личинки та імаго – некто-
бентомерогіпонейстонні організми [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Dytiscus circumflexus (Fabricius, 1801) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Південно-Західна та Середня Азія, Північна Африка [31]. 
В Україні відомий в усіх ландшафтних зонах материкової частини. У Карпатах піднімається до 
1515 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. У Шацькому поозер’ї виявлений лише в прибережній смузі невеликих 
постійних стоячих водойм (рис. 84).  

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця 

відкладає навесні, головний субстрат для відкладання яєць – листя різних видів Carex. Розвиток 
личинок і метаморфоз тривають протягом теплої пори поточного року. Імаго зимує у воді. 
Заляльковування відбувається у ґрунті на березі. Упродовж року розвивається одна генерація. За 
характером живлення личинки належать до хижаків-поліфагів із широким харчовим спектром – від 
Cladocera до дрібних хребетних. Імаго – хижаки-поліфаги та факультативні некрофаги. У живленні 
імаго також часто трапляються дрібні хребетні. Личинки та імаго – нектобентомерогіпонейстонні 
організми [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
Скоморох – Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Південно-Західна та Середня Азія, Північна Африка [31]. В 
Україні поширений в усіх ландшафтних зонах материкової частини та у Криму. У Карпатах не підні-
мається в гори, відомий лише на Закарпатській низовині [18]. 

 
 

Фото 127. Плавунець 
облямований – 

Dytiscus marginalis  
(Д. В. Ахраменко) 
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Місця знаходження. Політопний вид. У Шаць-
кому поозер’ї виявлений в узбережній смузі озер, 
невеликих постійних та тимчасових стоячих водойм і 
меліоративних каналів (рис. 85). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл першого 

типу за класифікацією А. Н. Нільссона [30]. Яйця 
відкладає навесні та влітку, розвиток личинок і 
метаморфоз триває протягом теплої пори поточного 
року. Імаго (фото 128) зимує у воді. Заляльковування 
відбувається в ґрунті на березі. Упродовж року роз-
вивається одна генерація. За характером живлення 
личинки належать до хижаків-стенофагів, живляться 

переважно личин-
ками Odonata, іно-
ді полюють на ін-
ших водяних без-
хребетних та не-
великих риб. 
Імаго – хижаки-
поліфаги та фа-
культативні не-
крофаги. У жив-
ленні імаго також 
часто трапляються дрібні хребетні. Личинки та імаго – некто-
бентомерогіпонейстонні організми [8]. Імаго здатні до польоту. 

 
 
 

Родина Вертячки – Gyrinidae (Latreille, 1810) 
Вертячка-крихітка – Gyrinus minutus (Fabricius, 1789) 

Поширення. Переважно північна та середня частина Європи, на південь до північної Іспанії, 
Сибір, Монголія, Далекий Схід [28]. В Україні відомий в лісовій та на півночі лісостепової зони. У 
Карпатах не піднімається в гори [18]. 

Місця знаходження. Здебільшого річковий та озерний вид. У Шацькому 
поозер’ї виявлений в узбережній смузі озера Острів’янського серед заростей 
Phragmites (рис. 85).  

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний [28]. Яйця 

відкладає навесні, розвиток личинок і метаморфоз триваються упродовж 
теплої пори поточного року. Імаго зимує у воді. Заляльковування відбувається 
в коконах, на частинах рослин, які виступають із води, або в ґрунті на березі. 
Личинки – хижаки, імаго – хижаки та некрофаги, живляться двокрилими, що 
виходять із лялечок, та наземними комахами, що впали на поверхню води. 
Личинки – нектобентосні організми, дихають тільки розчиненим у воді 
киснем, імаго (фото 129) – плейстонні гідробіонти, дихають переважно 
атмоферним повітрям. Імаго здатні до польоту. 

 
Gyrinus paykulli (Ochs, 1937) 

Поширення. Північна та Центральна Європа, Сибір, Закавказзя [18]. В 
Україні відомий в усіх ландшафтних зонах материкової частини, але в степовій смузі стає 
нечисленним [8]. У Карпатах виявлений в околицях м. Самбора [18]. 

Місця знаходження. Переважно озерний вид, іноді трапляється в річках. У Шацькому поозер’ї 
виявлений в узбережній смузі великих озер серед заростей Phragmites або біля них (рис. 85).  

Чисельність. Нечисленний вид. 

  
Фото 128. Скоморох – Cybister 

lateralimarginalis (Д. В. Ахраменко) 

 
 

Фото 129. Вертячка-
крихітка – Gyrinus 

minutus (К. В. Макаров) 
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Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний [28]. Яйця відкладає навесні, розвиток 
личинок і метаморфоз тривають упродовж теплої пори поточного року. Імаго зимує у воді. 
Заляльковування відбувається в коконах, на частинах рослин, що виступають із води, або в ґрунті на 
березі. Личинки – хижаки, імаго – хижаки та некрофаги, живляться двокрилими, що виходять із 
лялечок, та наземними комахами, які впали на поверхню води. Личинки – нектобентосні організми, 
дихають тільки розчиненим у воді киснем, імаго – плейстонні гідробіонти, дихають переважно 
атмоферним повітрям. Імаго здатні до польоту. 

 
Вертячка-плавець – Gyrinus natator (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Північна та Центральна Європа, Сибір [18]. В Україні 
відомий в усіх ландшафтних зонах материкової частини. У Карпатах – 
переважно на Закарпатській низовині [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений 
в узбережній смузі великих озер, постійних та тимчасових невеликих 
стоячих водойм та меліоративних каналів (рис. 85). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний [28]. Яйця від-

кладає навесні та влітку, розвиток личинок і метаморфоз триває упродовж 
теплої пори поточного року. Імаго зимує у воді. Заляльковування відбу-
вається в коконах, на частинах рослин, що виступають із води, або в ґрунті 
на березі. Личинки – хижаки, імаго – хижаки та некрофаги, живляться дво-
крилими, що виходять із лялечок, та наземними комахами, які впали на 
поверхню води. Личинки – нектобентосні організми, дихають тільки розчи-
неним у воді киснем, імаго (фото 130) – плейстонні гідробіонти, дихають 
переважно атмоферним повітрям. Імаго здатні до польоту. 

 
Gyrinus substriatus (Stephens, 1828) 

Поширення. Європа, Сибір, Середня Азія, Закавказзя, Північна Африка [18]. В Україні відомий в 
усіх ландшафтних зонах материкової частини та в Криму. У Карпатах піднімається до 840 м н. р. м. [18]. 

Місця знаходження. Політопний вид. У Шацькому поозер’ї виявлений в узбережній смузі 
великих озер, постійних та тимчасових невеликих стоячих водойм і меліоративних каналів (рис. 85). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Життєвий цикл моновольтинний [28]. Яйця відкладає навесні та влітку, 

розвиток личинок і метаморфоз тривають упродовж теплої пори поточного року. Імаго зимує у воді. 
Заляльковування відбувається в коконах, на частинах рослин, що виступать із води, або в ґрунті на 
березі. Личинки – хижаки, імаго – хижаки та некрофаги, живляться двокрилими, що виходять із 
лялечок, та наземними комахами, які впали на поверхню води. Личинки – нектобентосні організми, 
дихають тільки розчиненим у воді киснем, імаго – плейстонні гідробіонти, дихають здебільшого 
атмоферним повітрям. Імаго здатні до польоту. 
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Родина Туруни – Carabidae (Latreille, 1802) 
 
Відомості про жуків-турунів Шацького поозер’я 

було узагальнено в роботі М. Б. Кириченко, 
О. М. Кравченка [9], у якій наведено анотований 
список 104 видів, зібраних переважно в околицях 
с. Піщі Шацького району Волинської області. Ре-
зультати досліджень угруповань карабід соснових 
лісів Шацького національного природного парку 
наведено в статті В. Б. Різуна, Ю. В. Білецького [2]. 
Загалом у цій роботі зареєстровано 20 видів жуків-
турунів, з яких вісім видів доповнюють попередній 
перелік [9]. У праці В. Б. Різуна, В. О. Чумака [3] для 
Верхньоприп’ятського району фізико-географічної 
області Волинського (Західного) Полісся, на терито-
рії якого знаходиться Шацьке поозер’я, вказано 
59 видів жуків-турунів, з яких 18 видів виявилися 
новими порівняно з цитованими вище роботами. 
Крім цього, при складанні цього переліку видів 
використано й інші наші матеріали. 

Таким чином, видовий список карабід Шаць-
кого поозер’я складає 131 вид, що становить 87 % 
карабідофауни Волинського Полісся, яка нараховує 151 вид [3]. Місця збору матеріалу позначено на 
картосхемі (рис. 86). 

 
 
 

Підродина Cicindelinae 
Триба Cicindelini 

Стрибун гібридний – Cicindela hybrida (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. В Українi поширений на всiй територiї, у Криму зафіксовано 

поодинокi знахідки. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 12–16 мм (фото 138). Перед-

ньогруди з боків та епістерни средньогрудей вкриті білими волос-
ками. Средня перев’язь надкрил формує не різкий перегин із 
короткою внутрішньою гілкою. Верхня частина тіла мідно-червоного 
або світло-бронзового забарвлення. Трапляється в соснових лісах на 
відкритих піщаних місцях – дорогах, зрубах. 

 
Стрибун лісовий Cicindela sylvatica (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибiр. Вид трапляється в північній частині 
території України. 

Місця знаходження. Трапляється на території Західного По-
лісся. Виявлений на околиці с. Межисить Ратнівського району. 

Чисельність. На території Шацького поозер’я не виявлений, але 
цілком можливий. 

Особливості біології. Жук середніх розмірів, завдовжки 15−18 мм 
(фото 139). Верхня губа чорна. Верхня частина тіла бронзово-чорна, 
надкрила мають білі перев’язі, нижня частина – синьо-фіолетова. 
Трапляється в соснових лісах на відкритих піщаних місцях – доро-
гах, зрубах [3]. 

 
 

Фото 138. Стрибун гібридний − 
Cicindela hybrida (В. Б. Різун) 

 
 

Фото 139. Стрибун лісовий – 
Cicindela hybrida (В. Б. Різун) 
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Підродина Omophroninae 
Триба Omophronini 

Омофрон облямований – Omophron limbatum (Fabricius, 1776) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя, Сибiр, Північна Африка [5]. Поширений на території 

України, окрiм гiрської частини Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 6 мм, завширшки 3,6–4,3 мм. Забарвлення тіла буро-жовте 

із зеленуватими плямами. Трапляється на піщаних берегах водойм. 
 
 

Підродина Nebriinae 
Триба Nebriini 

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Кавказ. В Українi трапляється майже на всiй територiї. 
Місця знаходження. Виявлений у свіжому борі й суборі на території Мельниківського та 

Світязького лісництв [2]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 5,5–7 мм. Забарвлення тіла коричневе зі світлішими 

ногами та вусиками. Трапляється у свіжих і вологих біотопах, як відкритих, так і лісових. 
 

Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793)  
Поширення. Європа, Сибiр, на пiвднi ареалу трапляється переважно в горах. Відомий на 

території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 6–8 мм. Імаго червоно-коричневі з чорною головою. 

Трапляється у вологих і сирих біотопах, як відкритих, так і лісових. Гiгрофiл. 
 
 

Триба Notiophilini 
Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758)  

Поширення. Європа, Сибiр, Північна Америка [5]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Дрібний жук, завдовжки 4,5–6 мм. Забарвлення верху темно-бронзове, 

сильно блискуче. Низ чорний, слабо блискучий. Гомілки руді або бурі. Трапляється в лісових і 
відкритих, свіжих і вологих біотопах. 

 
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)  

Поширення. Палеарктика. В Українi трапляється на всій території. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла імаго 5–5,5 мм. Вершина надкрил із розпливчастою палевою 

плямою. Гомілки руді. Евритопний вид, трапляється у відкритих і лісових біотопах, переважно серед 
моху. 

Notiophilus germinyi (Fauvel, 1863) 
Поширення. Середня i Північна Європа, Кавказ [5]. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь у межах Західного Полісся. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Зовнішні проміжки і вершина надкрил вкриті дрібними зморшками, ма-

тові. Крапки борозенок дрібні. Трапляється у відкритих і затінених місцях – лісові вересовища, луки [3]. 
 

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Європа, Сибiр. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений у свіжому суборі в межах Мельниківського лісництва [2]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла імаго 4,5–6 мм. Цятки на боріздках надкрил грубі. Трапля-

ється у відкритих і напівзатінених біотопах. 
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Підродина Carabinae 
Триба Carabini 

Красотіл золотистокрапковий – Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) 
Поширення. Середня i Південна Європа, південна частина Північної Європи, Західна Азiя, 

східна частина Північної Африки [5]. В Українi поширений у Лiсовій, Лiсостеповій, Степовій зонах 
та Криму. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла імаго 23–30 мм. Забарвлення верхньої частини тіла чорно-

бронзове, на надкрилах є ряди великих яскраво-золотистих або зелених ямок. Трапляється у від-
критих не надто вологих біотопах – агроценозах, пасовищах, луках. 

 
Красотіл бронзовий – Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика [5]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 16–28 мм. Забарвлення верхньої частини тіла темно-

бронзове або чорно-зелене, іноді мідно-зелене або синє, завжди має металевий блиск. Трапляється у 
свіжих листяних та мішаних лісах. 

 
Турун польовий – Carabus arcensis (Herbst, 1784) 

Поширення. Палеарктика, окрім Північної Африки. В Українi виявлений у Лiсовій, Лiсостеповій 
зонах та Карпатах. 

Місця знаходження. Зареєстрований на околиці с. Піщі та у свіжих і вологих суборах Мельни-
ківського й Світязького лісництв [2; 9]. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Лісовий вид, найчисленніший у свіжих та вологих типах лісу. 
 

Carabus cancellatus (Illiger, 1798) 
Поширення. Європа, Сибiр. В Українi виявлений на всiй території. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та у вологому суборі Світязького лісництва [2; 9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 20–28 мм. Надкрила опуклі, мають ланцюжки горбиків та 

ребер. Між кожними двома поздовжніми рядами ямок на надкрилах помітно не більше п’яти 
проміжків. Віддає перевагу відкритим біотопам та світлим лісам. 

 
Турун чорний гладенький – Carabus glabratus (Paykull, 1790) 

Поширення. Європа. В Українi трапляється в Лiсовій, Лiсостеповіій зонах та Карпатах. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Забарвлення тіла чорне, надкрила сильно опуклі, гладенькі. Лісовий вид, 

найчисленніший у свіжих та вологих біотопах. 
 

Турун зернистий – Carabus granulatus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибiр. В Українi зареєстрований на всiй території. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9] та в околиці с. Світязь за 2 км на південь, 

заболочена лука з вільхою. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 18–26 мм. Трапляється на болотах, на берегах водойм у 

сирих типах лісу. Гiгрофiл. 
 

Турун садовий – Carabus hortensis (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європейський вид. В Українi – Лiсова i Лiсостепова зони, у Карпатах – передгір’я. 
Місця знаходження. Зареєстрований на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла імаго 22–30 мм. Лісовий вид, віддає перевагу свіжим біотопам. 
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Турун лісовий – Carabus nemoralis (O. F. Müller, 1764) 
Поширення. Європа, Північна Америка, куди, ймовірно, був завезений [5]. В Українi відомий 

переважно в Лiсостепу. 
Місця знаходження. Виявлений у вологому суборі Світязького лісництва [2]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла імого 22–26 мм. Трапляється в лісових біотопах. 
 

Турун золотистооблямований Carabus nitens (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Північна i Середня Європа [5]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі по дорозі в урочище Псяче, 02.05.2002 р., 

одна особина [9]. 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 14–18 мм. Забарвлення тіла чорне. Голова і передньоспинка 

золотисто-червоні. Надкрила зелені блискучі, з чорним швом і трьома ребрами, краї золотисто-
червоні. Трапляється у відкритих піщаних біотопах, на вересовищах. Геліофіл. 

 
Турун фіолетовий – Carabus violaceus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. В Українi трапляється на всiй територiї, 
окрiм пiвдня та Криму. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та у свіжих і 
вологих суборах Мельниківського та Світязького лісництв [2; 9]. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла 30 мм, забарвлення чорне або 

темно-фіолетове з синім відблиском. Голова і передньоспинка чорні, 
без відблиску. Надкрила по боках мають яскраву зелено-синю або чер-
вонувату смугу (фото 140). Еврибіонтний вид, найчисленніший у лис-
тяних і мішаних лісах. 

 
 

Триба Cychrini 
Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, окрiм південної частини [5]. В Українi трапляється в Лiсовій i Лiсостеповій 
зонах та Карпатах.  

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та у свіжих, вологих і сирих суборах 
Мельниківського та Світязького лісництв [2; 9]. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 14–21 мм, чорного забарвлення. Типовий для свіжих і 

вологих лісових біотопів. 
 
 

Підродина Elaphrinae 
Триба Elaphrini 

Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Голарктика [5]. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі, березі оз. Лука, травень 1979 р., дві особини [9]. 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 10–13,5 мм. Верхня сторона тіла чорна з легким бронзовим, 

іноді зеленкуватим відблиском. Трапляється на берегах водойм і в заболочених біотопах. Гiгрофiл. 
 

Elaphrus cupreus (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Середня i Північна Європа, Сибiр [5]. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Трапляється на берегах різноманітних типів водойм. 
 

Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Середня i Північна Європа, Кавказ, Північна Азiя, Північна Америка [5]. Поши-

рений на території України вид. 

 

 
Фото 140. Турун фіолетовий – 
Carabus violaceus (В. Б. Різун) 
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Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 6,5–8 мм. Голова, груди, надкрила – зелені з металевим 

блиском. Трапляється на берегах різноманітних типів водойм. 
 
 

Підродина Loricerinae 
Триба Loricerini 

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) 
Поширення. Європа, Сибiр. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла 6–8,5 мм. Трапляється у вологих біотопах, як відкритих, так 

і лісових. 
 
 

Підродина Scaritinae 
Триба Clivinini 

Clivina fossor (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя, Сибiр, Північна Америка [5]. Поширений на території 

України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 5,5–6,5 мм, видовжене сплющене, блискуче, без мета-

левого блиску, смоляно-чорне, темно-коричневе або коричневе. Голова і надкрила іноді червонуваті. 
Вусики і ноги червоні. Трапляється на вологих заплавних луках. 

 
 

Триба Dyschiriini 
Dyschiriodes globosus (Herbst, 1783) 

Поширення. Майже вся Палеарктика [5]. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Дрібний жук 2–2,7 мм, смоляно-бурий, зі слабким металевим блиском. 

Ноги біля основи червоно-бурі. Трапляється на вологих заплавних луках, на берегах рік. Гiгрофiл. 
 
 

Підродина Broscinae 
Триба Broscini 

Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибiр [5]. Відомий майже на всій території України, окрiм край-

нього пiвдня i Криму. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло імаго завдовжки 16–23 мм. Дорослі жуки невиразно чорного забарв-

лення, без металевого відблиску. Вусики, лапки та щупики бурі. Трапляється у відкритих біотопах, 
зокрема й агроценозах. 

 
Miscodera arctica (Paykull, 1798) 

Поширення. Північна та Середня Європа, Сибір, Північна Америка. В Україні відомий у 
Поліському заповіднику і НПП «Прип’ять−Стохід». 

Місця знаходження. Поширений на Західному та Центральному Поліссі. 
Чисельність. На території Шацького поозер’я не виявлений, але цілком можливий. 
Особливості біології. Дрібні жуки завдовжки 6,5–9 мм. Голова помітно вужча, ніж передньо-

спинка. Характерний для сухих лишайникових соснових лісів [3]. 
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Підродина Trechinae 
Триба Trechini 

Epaphius secalis (Paykull, 1790) 
Поширення. Європа, Сибiр [5]. Трапляється в північній частині України. 
Місця знаходження. Поширений скрізь на території Західного Полісся. 
Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Віддає перевагу вологим і сирим біотопам – берегам водойм, вільховим 

лісам [3]. 
 
 

Підродина Harpalinae 
Триба Tachyini 

Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) 
Поширення. Голарктика. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки від 2,7 до 3 мм, має смоляно-чорне забарвлення, слабкий 

блиск. Вид пов’язаний із лісовими ценозами, живе під корою всохлих і повалених дерев. 
 
 

Підродина Trechinae 
Триба Bembidiini 

Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Майже вся Палеарктика [5; 6]. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для вологих як відкритих, так і лісових біотопів. 
 
 

Триба Bembidiini 
Bembidion articulatum (Panzer, 1796) 

Поширення. Майже вся Європа, окрiм крайньої північної та південної частин, Кавказ, Мала 
Азiя, Сибiр i Японiя [5; 6]. Поширений на території України. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється на відкритих берегах різноманітних водойм. 
 

Bembidion assimile (Gyllenhal, 1810) 
Поширення. Майже вся Європа, Кавказ, Західний Сибір, Північна Африка [5]. Поширений на 

території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється у вологих відкритих і напівзатінених біотопах, на берегах 

водойм. 

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787) 
Поширення. Майже вся Європа, Кавказ i Західний Сибiр [6]. Трапляється майже на всій 

території України, окрiм гiрської частини Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 5–5,5 мм, чорне. Голова і передньоспинка темно-бронзові. 

Надкрила буро-жовті, з металевим блиском. Пляма спереду та хвилясті перев’язі чорні. Трапляється 
на берегах водойм. 

Bembidion doris (Panzer, 1797) 
Поширення. Середня i Північна Європа, Західний Сибiр [5; 6]. Вид поширений майже на всій 

території України, окрiм Криму. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється на відкритих або частково затінених берегах водойм. 
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Bembidion femoratum (Sturm, 1825) 
Поширення. Північна i Середня Європа, Кавказ, Мала Азiя, Західний Сибiр, Північна Монго-

лiя [5; 6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для відкритих берегів водойм. 
 

Bembidion lampros (Herbst, 1784) 
Поширення. Європа, Кавказ, Захiдна Азiя, завезений у Північну Америку [5]. Трапляється на 

всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 2,8–3,5 мм, яскраво-бронзове, блискуче. Ноги руді, іноді з 

затемненими стегнами та лапками. Основа вусиків руда. Характерний для відкритих біотопів – лісові 
зруби, луки. 

Bembidion properans (Stephens, 1828) 
Поширення. Палеарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений у с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для відкритих біотопів – лісові зруби, луки. 
 

Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Європа, Кавказ, Північна Азiя, Північна Америка [5; 6]. Поширений на території 

України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Дрібні жуки, забарвлення чорне із зеленим металевим відблиском, на 

надкрилах чотири світлі плями. Характерний для відкритих біотопів – лісові зруби, луки. 
 

Bembidion tetracolum (Say, 1823) 
Поширення. Майже вся Європа, Кавказ, Мала Азiя, Сибiр, Північна Африка, завезений до 

Північної Америки [5; 6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для вологих відкритих і зарослих деревною та чагарниковою 

рослинністю біотопів. 
 
 

Підродина Patrobinae 
Триба Patrobini 

Patrobus atrorufus (Ström, 1768) 
Поширення. Європа, окрiм південної частини, відомий на Кавказі та в Західному Сибiру [5]. В 

Українi трапляється в Лiсовiй i Лiсостеповiй зонах. 
Місця знаходження. Виявлений на всій території Західного Полісся. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голова з перетяжкою позаду очей. Трапляється в сирих біотопах – заболо-

чених лісах тощо [3]. 
 

Підродина Pterostichinae 
Триба Pterostichini 

Stomis pumicatus (Panzer, 1796) 
Поширення. Європа, окрiм північної частини Фенноскандiї, Кавказ, Мала Азiя [6]. Трапляється 

на всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений у вологому суборі в межах Мельниківського лісництва [2]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Представники виду мають довгі мандибули, що значно виступають упе-

ред. Характерний для вологих і сирих біотопів, як відкритих, так і лісових. 
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Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, окрiм північної частини Фенноскандiї, Кавказ, Мала Азiя, Сибiр [6]. Поши-

рений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 10,5–14 мм. Верх мідно-червоний, бронзовий, зелений або 

чорний із зеленим блиском. Перший і другий членики вусиків червоні або руді. Характерний меш-
канець відкритих ландшафтів. 

Poecilus lepidus (Leske, 1785) 
Поширення. Середня i Північна Європа, Сибiр [6]. Трапляється майже на всій території Украї-

ни, окрiм південної частини та Криму. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець відкритих ландшафтів. 
 

Poecilus puncticollis (Dejean 1828) 
Поширення. Середня і Південна Європа, Кавказ, Мала Азія. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [8; 9]. 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Мешканець відкритих ландшафтів. Галофіл. 
 

Poecilus punctulatus (Schaller, 1783) 
Поширення. Середня i Східна Європа, Західний Сибiр [6]. Трапляється на всій території 

України, окрiм гiрської частини Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець сухих відкритих ландшафтів. 

 
Poecilus versicolor (Sturm, 1824) 

Поширення. Європа, Кавказ, Сибiр [6]. Майже вся територія України, окрiм південної частини 
та Криму. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та у свіжому й вологому суборі на території 
Світязького лісництва [2; 9]. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець різноманітних відкритих біотопів. 
 

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) 
Поширення. Європа, Iран, Сибiр [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь на території Західного Полісся. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Трапляється у вологих біотопах, на берегах водойм [3]. 
 

Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784) 
Поширення. Європа, окрiм північної Фенноскандiї, Західний Сибір, Північна Африка [6]. В 

Українських Карпатах трапляється у передгiр’ях. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та березі оз. Лука, 03.05.2004 р., одна осо-

бина [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Трапляється у вологих біотопах, на берегах водойм. 
 

Pterostichus diligens (Sturm, 1824) 
Поширення. Європа, Сибір [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та на заболоченій луці з вільхою за 2 км на 

південь від с. Світязя [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється у вологих біотопах, на берегах водойм, заболочених ділянках. 
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Pterostichus gracilis (Dejean, 1828) 
Поширення. Європа, Кавказ i Сибiр [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь у межах Західного Полісся. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється у вологих біотопах, на берегах водойм [3]. 
 

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) 
Поширення. Європа, окрiм Північної частини Фенноскандiї, Кавказ, Сибiр [6]. Поширений на 

території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Еврибіонт, трапляється у різноманітних біотопах. 
 

Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя, Західний Сибiр [6]. Зареєстрований на півночі України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та на заболоченій луці з вільхою за 2 км на 

південь від с. Світязя [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється на вологих заболочених ділянках. 
 

Pterostichus niger (Schaller, 1783) 
Поширення. Європа, окрiм північної Фенноскандiї, Кавказ, Мала Азiя, Сибiр [6]. Поширений на 

території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та у свіжому суборі в межах Світязького 

лісництва [2; 9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Великий турун завдовжки 16–21 мм. Усе тіло чорне, іноді блискуче. Над-

крила з поздовжніми борозенками та кутастими плечима. Характерний мешканець свіжиж, вологих 
та сирих лісових ценозів. 

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя, Сибiр [6]. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9] та на заболоченій луці з вільхою за 2 км 

на південь від с. Світязь. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Середнього розміру жук завдовжки 8−12 мм, краї передньоспинки плавно 

заокруглені. Характерний мешканець вологих та сирих лісових ценозів, берегів водойм. 
 

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибір, Японiя [6]. Трапля-

ється майже скрізь на території України, окрiм Криму. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та в 

сирих суборах у межах Мельниківського та Світязького ліс-
ництв [2; 9]. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Вид має характерну мікроскульптуру 

надкрил, діагностичною ознакою є наявність чотирьох−шести 
ямок на третьому проміжку між борознами елітр (фото 141). 
Характерний мешканець свіжиж, вологих та сирих лісових 
ценозів. 

 
Pterostichus rhaeticus (Heer, 1838) 

Поширення. Середня та Північна Європа. Поширений у північній частині України, невiдомий з 
Українських Карпат.  

Місця знаходження. Виявлений у вологому суборі на території Мельниківського лісництва. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. У Малому Полiссi зафіксований у мокрому березово-сосновому лiсi зі 

сфагновими мохами i багном звичайним Ledum palustre L., в околиці смт Лопатин; у природному 
заповіднику «Розточчя» – на заболоченій осоковій луці. У Шацькому поозер’ї знайдений у вологому 
суборі [2]. 

 
Фото 141. Pterostichus oblongopunctatus 

(В. Б. Різун) 
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Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибiр [6]. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та у вологих суборах у межах Мельників-

ського та Світязького лісництв [2; 9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється від свіжих до сирих біотопах як у відкритих, так і лісових. 
 

Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибір, Північна Африка, завезений у Північну Америку [6]. По-

ширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9], на заболоченій луці з вільхою за 2 км на 

південь від с. Світязь. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється у різноманітних перезволожених біотопах. Гігрофіл. 
 
 

Підродина Platyninae 
Триба Sphodrini 

Calathus ambiguus (Paykull, 1790) 
Поширення. Європа, окрiм північної частини Фенноскандiї, Кавказ, Мала Азiя, Західний 

Сибiр [6]. Трапляється на всій території України, окрiм гiрської частини Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець сухих відкритих біотопів. 
 

Calathus erratus (C. R. Sahlberg, 1827) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала i Середня Азiя, Сибір, до Єнiсею. Поширений на території 

України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі, у свіжих борах і суборах в межах Мельни-

ківського та Світязького лісництв [2; 9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 11−13 мм. Характерний мешканець сухих відкритих біотопів. 
 

Calathus fuscipes (Goeze, 1777) 
Поширення. Європа, Кавказ, Західна Азiя, Північна Африка, завезений до Північної Америки [6]. 

Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець сухих відкритих біотопів. 
 

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя, Сибiр, Північна Монголiя, Північна Африка, Північна 

Америка [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець сухих відкритих біотопів. 
 

Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Середня i Північна Європа, Кавказ, Сибiр, Сахалiн [6]. В Українi трапляється у 

північних областях. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та у свіжих борах і суборах в межах Мельни-

ківського та Світязького лісництв [2; 9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється у свіжих і вологих соснових лісах під мохом. 
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Триба Platynini 
Agonum duftschmidi (Schmidt, 1994) 

Поширення. Європа, Кавказ, Сибiр [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на заболоченій луці з вільхою за 2 км на південь від с. Світязя. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 7,5−9,3 мм, чорний без металевого блиску. Проміжки 

надкрил плоскі або слабо опуклі. Характерний для різноманітних перезволожених біотопів, берегів 
водойм [3]. 

Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) 
Поширення. Європа, Кавказ, Західний Сибiр [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється в різноманітних перезволожених біотопах. 
 

Agonum gracile (Sturm, 1824) 
Поширення. Європа, Західний Сибiр [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь на території Західного Полісся. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Трапляється у різноманітних перезволожених біотопах [3]. 
 

Agonum lugens (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Європа, Кавказ, Північна Африка [6]. Трапляється на всій території України, окрiм 

гiрської частини Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь на території Західного Полісся. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Трапляється в різноманітних перезволожених біотопах [3]. 
 

Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, окрiм північної частини Фенноскандiї, Кавказ, Західна Азiя, Північна 

Африка [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений у с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Живе на берегах різноманітних водойм. 
 

Agonum muelleri (Herbst, 1784) 
Поширення. Європа, Кавказ, Західний Сибiр [6]. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 6−9 мм. Верхня частина тіла металева, переважно передньо-

спинка зелена, надкрила бронзові. Характерний мешканець свіжих і вологих лучних біотопів. 
 

Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибiр [6]. Поширений на території України вид, окрiм Криму. 
Місця знаходження. Виявлений у с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 7−9,5 мм. Верхня частина тіла зазвичай двобарвна: голова 

і передньоспинка зелені, іноді сині, надкрила мідно-червоні з зеленим краєм. Характерний мешка-
нець свіжих і вологих лучних біотопів. 

 
Platynus assimile (Paykull, 1790) 

Поширення. Європа, окрiм крайньої півночі, Кавказ, Мала Азiя, Сибір, Монголiя [6]. Пошире-
ний на території України вид. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець свіжих, вологих і сирих затінених біотопів. 
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Platynus krynickii (Sperk, 1835) 
Поширення. Європа, Сибір, Центральна Азія [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на всій території Західного Полісся [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець вологих і сирих затінених біотопів. 
 

Platynus livens (Gyllenhal, 1810) 
Поширення. Середня та Північна Європа, Західний Сибiр [6]. В Українi трапляється у Лiсовiй i 

Лiсотеповiй зонах. 
Місця знаходження. Виявлений на всій території Західного Полісся [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець вологих і сирих затінених біотопів. 
 

Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) 
Поширення. Європа, окрiм крайніх півдня та півночі, Кавказ, Сибір, Північна Америка [6]. 

Трапляється в північних областях України, зафіксований у Криму [4]. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та у свіжих і вологих суборах на теритоії 

Мельниківського та Світязького лісництв [2; 9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для вологих і сирих соснових лісів. Гігрофіл. 
 

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) 
Поширення. Європа, окрiм крайньої півночі, Кавказ, Мала Азiя, Західний Сибiр [6]. Поширений 

на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється у свіжих відкритих біотопах – луки, пасовища, окраїни полів. 
 
 

Підродина Harpalinae 
Триба Zabrini 

Amara aenea (De Geer, 1774) 
Поширення. Європа, Західний Сибiр, Середня Азія, завезений у Північну Америку [6]. Поши-

рений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 6−9 мм. Тіло блискуче бронзове або темне, овальної форми. 

Типовий мешканець свіжих відкритих біотопів. 
 

Amara apricaria (Paykull, 1790) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибір, Західна Азiя, Північна Америка [6]. Приполярний вид. 

Трапляється на всiй Українi. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 6,5−9 мм. Тіло чорне з коричневим відтінком. Характерний 

мешканець свіжих відкритих біотопів. 
 

Amara brunnea (Gyllenhal, 1810) 
Поширення. Голарктика. Приполярний вид [6]. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь на території Західного Полісся [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Трапляється у свіжих світлих соснових і мішаних лісах. 
 

Amara communis (Panzer, 1797) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя, Сибiр [6]. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь в межах Західного Полісся. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець свіжих і вологих відкритих біотопів [3]. 
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Amara consularis (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Європа, окрiм північної частини Фенноскандiї, Кавказ, Сибiр [6]. Поширений на 

території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець свіжих відкритих біотопів. 
 

Amara curta (Dejean, 1828) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибiр [6]. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець свіжих відкритих біотопів. 
 

Amara eurynota (Panzer, 1797) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя, Західний Сибір, Північна Африка [6]. Поширений на 

території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець сухих і свіжих відкритих біотопів. 
 

Amara familiaris (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Європа, Кавказ, Західний Сибiр, Північна Монголiя Північна Африка [6]. Трап-

ляється на всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець свіжих відкритих біотопів. 

 
Amara fulva (O. F. Müller, 1776) 

Поширення. Європа, Сибiр, завезений до Північна Америки [6]. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець сухих і свіжих піщаних відкритих біотопів. 
 

Amara littorea (Thomson, 1857) 
Поширення. Північна та Середня Європа [6]. В Українi заселяє Крим, Західне Подiлля, Карпати. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець сухих відкритих біотопів. 
 

Amara lucida (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя [6]. Трапляється майже на всій території України, окрiм 

гiрської частини Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець сухих і свіжих відкритих біотопів. 
 

Amara municipalis (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Європа, окрiм західної частини, Кавказ, Західний Сибiр [6]. Трапляється на всій 

території України, окрiм гiрської частини Українських Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний мешканець сухих і свіжих відкритих біотопів. 
 

Amara ovata (Fabricius, 1792) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя, Сибiр, Японiя [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 8−9,5 мм. Тіло зеленувато-чорне. Характерний мешканець 

сухих і свіжих відкритих біотопів. 
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Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) 
Поширення. Майже вся Палеарктика [6]. В Українi трапляється у Лiсовiй i Лiсостеповiй зонах 

та у Карпатах. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється і у свіжих, і вологих відкритих та затінених біотопах. 
 

Amara sabulosa (Serville, 1821) 
Поширення. Європа, Кавказ [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь на території Західного Полісся. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих та частково затінених біотопів [3]. 
 

Amara similata (Gyllenhal, 1810) 
Поширення. Європа, Кавказ, Західний Сибір, Північна Африка [6]. Трапляється скрізь на тери-

торії України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та у вологому суборі в межах Мельників-

ського лісництва [2; 9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється в сухих і вологих відкритих біотопах. 

 
Amara spreta (Dejean, 1831) 

Поширення. Середня Європа, Кавказ, Сибір, північна частина Монголiї [6]. Зареєстрований в 
Українi. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється у свіжих піщаних відкритих біотопах. 
 

Amara tibialis (Paykull, 1798) 
Поширення. Середня i Північна Європа, Сибір, Північна Монголiя [6]. В Українi зафіксований у 

Лiсовiй i Лiсостеповiй зонах, Карпатах. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється в сухих відкритих біотопах. 
 

Amara tricuspidata (Dejean, 1831) 
Поширення. Європа, окрiм північної частини, Західний Сибір, Середня Азiя [6]. Трапляється 

майже скрізь в Українi, окрiм Криму. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Трапляється в сухих відкритих біотопах. 
 

Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) 
Поширення. Середня i Південна Європа, Кавказ, Мала Азiя, Західний Сибiр [6]. Трапляється 

майже на всій території України, окрiм гiрської частини Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук 12–16 мм завдовжки, смолисто-чорний зі слабким металічним блис-

ком. Надкрила опуклі, з глибокими дрібно крапчастими борозенками. Вусики, гомілки, лапки буро-
червоні. Трапляється у відкритих біотопах, в агроценозах. 

 
 

Триба Harpalini 
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) 

Поширення. Середня та Південна Європа, Кавказ, Мала Азiя, Західний Сибір, Північна Африка [6]. 
Поширений на території України вид. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих та частково затінених біотопів. 
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Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Південна та Середня Європа, Кавказ, Мала Азiя [6]. В Українi поширений у пів-

нічних та центральних областях. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Характерний для свіжих і вологих відкритих та частково затінених біотопів. 
 

Anisodactylus pseudoaeneus (Dejean, 1829) 
Поширення. Південна та Середня Європа, Кавказ, Мала Азія. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі на дорозі в урочище Волоки, 17.04.2005 р., 

одна особина [8; 9]. 
Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих біотопів. Галобіонт. 
 

Anisodactylus signatus (Panzer, 1797) 
Поширення. Південна та Середня Європа, вiдомий із двох мiсцезнаходжень у Данiї [6]. Трап-

ляється скрізь на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих біотопів. 

 
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) 

Поширення. Європа, Кавказ, Західний Сибір, Північна Африка [6]. Трапляється на території 
України, окрiм гiрської частини Карпат. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Зареєстрований на відкритих або частково затінених берегах водойм. 
 

Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) 
Поширення. Середня та Південна Європа, Північна Африка [6]. Поширений на території 

України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється на відкритих або частково затінених берегах водойм. 
 

Dicheirotrichus rufithorax (C. R. Sahlberg, 1827) 
Поширення. Середня та Східна Європа, Західний Сибiр [6]. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Трапляється у вологих біотопах, здебільшого рудеральних. 
 

Acupalpus elegans (Dejean, 1829) 
Поширення. Європа [6]. В Українi відомий у Західному Подiллі, Прут-Днiстровському межи-

рiччі, Закарпатській низовині, південних областях i в Криму. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється на відкритих або частково затінених берегах водойм. Галобіонт. 
 

Acupalpus exiguus (Dejean, 1829) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибір, Північна Африка [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється на відкритих берегах різноманітних водойм. 
 

Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя [6]. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється на відкритих берегах водойм. 
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Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Середня та Південна Європа Кавказ, Західний Сибiр [6]. Виявлений на території 

України, окрiм гiрської частини Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Трапляється на затінених берегах водойм. 
 

Harpalus affinis (Schrank, 1781) 
Поширення. Європа Сибiр, Кавказ, Мала Азiя, завезений до Північної Америки [6]. Поширений 

на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Невеликий жук із зеленувато-бронзовим забарвленням тіла, завдовжки до 

12 мм. Ноги та вусики забарвлені в рудий колір. Характерний для сухих відкритих та частково заті-
нених біотопів. 

Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Європа, низиннi й пiдгiрнi райони, Сибiр, Кавказ, Малої Азiї, Північна Африка [6]. 

Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих та частково затінених біотопів. 
 

Harpalus autumnalis (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Північна та Середня Європа [6]. Трапляється всюди на території України, наявнiсть 

виду в Криму вимагає перевiрки [4]. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь у межах Західного Полісся [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих піщаних біотопів. 
 

Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибiр [6]. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих піщаних біотопів. 
 

Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Європа, окрiм північної частини Фенноскандiї, Кавказ, Мала Азiя, Сибiр, Північна 

Африка [6]. Зареєстрований на території Українi, окрiм гiрської частини Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється в сухих і свіжих відкритих біотопах. 
 

Harpalus flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783) 
Поширення. Північна та Середня Європа, Кавказ [6]. Розповсюджений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь у межах Західного Полісся [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих піщаних біотопів. 
 

Harpalus flavicornis (Dejean, 1829) 
Поширення. Середня та Східна Європа, Кавказ, Мала Азiя. Трапляється в Україні. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих піщаних біотопів. 
 

Harpalus froelichi (Sturm, 1818) 
Поширення. Середня і Східна Європа, Кавказ, Сибір, Північний Китай [6; 7]. Трапляється на 

території України, окрiм гiрської частини Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих піщаних біотопів. 
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Harpalus griseus (Panzer, 1797) 
Поширення. Південна та Середня Європа, Кавказ, Мала Азiя, Сибір, Далекий Схід, Північна 

Африка [6]. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється в сухих та свіжих відкритих біотопах. 
 

Harpalus latus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Середня i Північна Європа, Кавказ, Західний Сибiр [6]. Поширений на терито-

рії України вид. 
Місця знаходження. Виявлений в сирому суборі в межах Мельниківського лісництва [2]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло імаго завдовжки 8–10,5 мм. Надкрила чорні. На передньоспинці є 

вузька червона облямівка. Трапляється у свіжих та вологих, як у відкритих, так і затінених біотопах. 
 

Harpalus picipennis (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Вид з недостатньо вiдомим поширенням, трапляється переважно в Середнiй Євро-

пi [6]. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений у свіжому бору в Мельниківському лісництві [2]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих піщаних біотопів. 
 

Harpalus pumilus (Sturm, 1818) 
Поширення. Середня Європа, Кавказ, Західний Сибiр [6]. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих піщаних біотопів. 
 

Harpalus quadripunctatus (Dejean, 1829) 
Поширення. Середня i Північна Європа, Кавказ, Сибiр [6]. В Українi вiдомий у Лiсовій i Лiсо-

степовій зонах, Карпатах. 
Місця знаходження. Виявлений у сирому суборі на території Мельниківського лісництва [2]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Трапляється у свіжих лісових біотопах. 
 

Harpalus rufipalpis (Sturm, 1818) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя, Західний Сибір, Північна Африка [6]. Поширений на 

території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих піщаних біотопів. 
 

Harpalus rufipes (De Geer, 1774) 
Поширення. Європа, Сибір, Японiя, Північна Африка [6]. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих та свіжих відкритих біотопів, у тому числі й 

агроценозів. 

Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибiр [6]. Трапляється в межах України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Типовий для сухих відкритих піщаних біотопів. 

 
Harpalus tardus (Panzer, 1797) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя, Сибір, Північна Африка [6]. Поширений на території 
України вид. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Характерний для сухих відкритих піщаних біотопів. 
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Триба Oodini 
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) 

Поширення. Європа, Західний Сибiр, Північна Африка [6]. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі та на заболоченій луці з вільхою за 2 км на 

північ від с. Світязь. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло овальне, має чорне забарвлення, верхня частина гола. Живе в пере-

зволожених бiотопах, на берегах річок, заболочених ділянках [9]. 
 
 

Триба Licinini 
Badister dilatatus (Chaudoir, 1837) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Західний Сибір, до оз. Байкал [1; 6]. Поширений на 
території України. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Живе у вологих бiотопах, затінених берегах річок, заболочених ділянках 

лісів. 

Badister peltatus (Panzer, 1796) 
Поширення. Європа, окрiм Норвегiї i північної частини Швецiї та Фiнляндiї, Кавказ, Мала Азiя, 

Північна Африка [1; 6]. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь у межах Західного Полісся [3]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Гiгрофiл. Живе у вологих бiотопах, затінених берегах річок, заболочених 

ділянках лісів. 
 
 

Триба Lebiini 
Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азiя, Західний Сибір, Північна Африка [6]. Поширений на 
території України. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Характерний для відкритих чагарникових біотопів, узлісь. 
 

Dromius quadraticollis (A. Morawitz, 1862) 
Поширення. Східна Європа, Сибір, Далекий Схід [6]. Розповсюджений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Трапляється у вологих лісах та їхніх узліссях. 
 

Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибiр [6]. Трапляється на території України, окрiм гiрських райо-

нiв Карпат. 
Місця знаходження. Виявлений скрізь у межах Західного Полісся [3]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Надкрила на вершині косо зрізані. Характерний для сухих відкритих 

біотопів. 

Microlestes minutulus (Goeze, 1777) 
Поширення. Європа, окрiм північної частини Фенноскандiї, Кавказ, Західна Азiя, Сибiр [6]. 

Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі [9]. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 3 мм, забарвлення чорно-буре. Характерний для сухих від-

критих біотопів. 
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Підряд Різноїдні жуки – Polyphaga (Emery, 1886)  
Родина Стафілініди – Staphylinidae Latreille, 1802 

 
Різноїдні жуки – Polyphaga – підряд твердокрилих комах, який нараховує 144 родини. Це най-

більша за чисельністю видів група, яка об’єднує близько 90 % усіх відомих видів жуків. Харчові 
зв’язки представників підряду можуть бути дуже різноманітними. 

Родина Staphylinidae представлена сьогодні на території Шацького поозер’я достовірно зареє-
строваними 149 видами з 54 родів, які входять до складу 10 підродин: Proteininae (один вид), Omaliinae 
(шість видів), Oxytelinae (11), Oxyporinae (один вид), Steninae (12), Paederinae (21), Staphylininae (57), 
Habrocerinae (один вид), Tachyporinae (17) та Aleocharinae (14 видів). Ці відомості отримані на 
підставі опрацювання матеріалів власних зборів, проведених у серпні 1988 р., та зборів О. М. Крав-
ченка і С. О. Кравченко за 1970–2006 рр. із урахуванням наявних літературних джерел [2; 25; 47; 51]. 

Зазначений для території Шацького поозер’я список видів стафілінід далеко не повний, про що 
свідчить нерівномірне представництво окремих під-
родин. Найбільше зареєстровано великих хижих ви-
дів із підродини Staphylininae – 59 видів та найбіль-
шого роду цієї підродини Philonthus – 29 видів. Це 
доволі великі й активні хижаки, які є постійними і 
надійними регуляторами чисельності шкодочинних 
видів у природних біогеоценозах Поозер’я. Серед 
них є спеціалізовані хижаки короїдів, наприклад 
Nudobius lentus, зібраний під корою осики і на тру-
хлявих грибах, що росли на вільхових стовбурах. 
Виявлено п’ять видів роду Aleochara, відомі як 
ентомофаги-ектопаразити пупаріїв мух-шкідників 
окультурених рослин [47]. На території Шацького 
поозер’я зареєстрований один із найбільших та най-
яскравіших коротконадкрилих жуків-стафілінід – 
Стафілін волохатий Emus hirtus, занесений до дру-
гого та третього видань Червоної книги України. 

Місця збору матеріалу позначено на картосхемі 
(рис. 87). 

родина Staphylinidae 
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Підродина Proteininae (Erichson, 1839) 
Megarthrus depressus (Paykull, 1789) 

Поширення. Палеарктика. В Україні достовірно відомий на території Волинської та Київської 
колишніх губерній. 

Місця знаходження. Заселяє гниючі рослинні рештки, лісову підстилку, деревні гриби, гній, 
наноси, іноді нори та гнізда гризунів. 

Чисельність. Нечисленний вид, зібрані поодинокі особини в околицях смт Шацька. 
Особливості біології. Жук має темно-коричневе забарвлення, сплощене 

широке й коротке тіло, з довгими надкрилами. Вусики темні, бічні краї 
передньоспинки рівномірно закруглені. Задні гомілки самців біля вершини з 
внутрішнього боку вкриті короткими чорними шипиками. Тіло завдовжки 
2,2−2,8 мм (фото 135). Види цієї підродини мають широку екологічну плас-
тичність, є поліфагами і живляться тканинами грибів, що розкладаються, та 
найдрібнішими безхребетними, які мешкають у цих грибах [52; 59; 80]. 

 
 
 

Підродина Omaliinae (MacLeay, 1825) 
Omalium rivulare (Paykull, 1789) 

Поширення. Європа, Кавказ, Казахстан, Північна Америка. В Україні 
поширений вид. 

Місця знаходження. Трапляється у гниючих органічних скупченнях, 
підстилці, грибах, під корою, на соці, що витікає з дерев, квітучих рослинах, іноді в норах ссавців, у 
пастках із м’ясними принадами, летить на світло. 

Чисельність. Численний у гниючих органічних рештках. 
Особливості біології. Жуки чорні, видовжені й порівняно сплощені. Лоб над очима без продов-

гуватого кіля. Бічні краї передньоспинки не зазубрені. Надкрила повністю або частково мають 
коричневе забарвлення, основа антен та ноги червоно-жовті. Тіло завдовжки 3,5–4 мм. Характерна 
весняно-осіння активність, особливо на гниючих грибах, інших гниючих речовинах, а особливо на 
падлі [52; 60; 80; 81]. 

Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst, 1802) 
Поширення. Голарктика, особливо її північні та гірські регіони. Мешкає на Поліссі України. 
Місця знаходження. Заселяє береги боліт та озер, виявлений серед мокрого моху, в затінених 

вологих місцях серед листяного опаду, в гірській субальпіці під 
камінням, яке лежить на вологих місцях. 

Чисельність. Нечисленний вид, виявлені поодинокі особи-
ни серед мокрого моху. 

Особливості біології. Передньоспинка та надкрила жука 
мають коричневе забарвлення, голова та черевце темніші. Над-
крила часто з просвітленими краями. Темніші особини рівномірно 
чорно-коричневі. Голова та передньоспинка з рідким та досить 
ніжним, надкрила з грубішим пунктируванням. Надкрила ко-
роткі, тіло жука сплощене. Тіло завдовжки 3–4,5 мм (фото 136). 
На рівнинах характерна весняно-осіння активність, у гірській 
місцевості зазвичай трапляється з червня до серпеня. Вважа-
ється реліктом льодовикової епохи [49; 81]. 

 
Arpedium quadrum (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Палеарктика. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на берегах водойм, вологих ділянках, під камінням, серед моху 

та гниючих рослинних залишків. 
Чисельність. Нечисленний вид, відомі поодинокі особини. 
Особливості біології. Жуки смолисто-чорні, з блиском. Надкрила та передньоспинка темно-

коричневі з світлими червонуватими краями. Основи вусиків та ноги червоно-жовті. Іноді жуки 
зовсім жовто-червоні. Тіло завдовжки 4,5–5,5 мм. Активний впродовж року, особливо навесні та 

 
Фото 135. Megarthrus 

depressus  
(В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 136. Eucnecosum brachypterum  

(В. Ю. Назаренко) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 202 

восени. Зафіксований у гніздах підземних ссавців. Характерний осінній та ранньовесняний літ. 
Трапляється в березні на снігу [18; 36; 41; 44; 60; 63; 65; 66; 80; 81; 87]. 

 
Olophrum assimile (Paykull, 1800) 

Поширення. Європа, Кавказ, Передня Азія. Відомий від Волинської до Харківської областей 
України. 

Місця знаходження. Поширений на вологих ґрунтах по берегах озер, у вологій підстилці, 
наносах, серед гниючих скупчень органіки. Восени трапляється під вологим листям ліщини та верби. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Поверхня тіла гола, лише краї передньоспинки, надкрил та черевця з 

поодинокими волосками. Голова за очима та під ними без облямівки. Жуки жовто-коричневі, голова 
та передньоспинка грубо і досить густо пунктировані. Задні кути передньоспинки досить тупі. Тіло 
завдовжки 3,5–5 мм. Зазвичай його збирають впродовж весни, поодиноко трапляється до осені та 
навіть у зимові місяці [52; 60; 80; 81]. 

 
Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810) 

Поширення. Південь Північної та Середня Європа. В Україні мешкає на території колишніх 
Волинської та Київської губерній та у Карпатах. 

Місця знаходження. Трапляється у вологих і сирих біотопах. В умовах України раніше вказу-
вався як досить рідкісний вид, котрий знаходили восени під опалим листям [55]. 

Чисельність. Нечисленний вид.  
Особливості біології. Жуки червоно-коричневі, вусики жовто-коричневі, до вершини трохи 

затемнені. Найбільша ширина передньоспинки розміщена за її серединою. Передньоспинка звужена 
більше спереду, її поверхня пунктирована трохи ніжніше і густіше, ніж поверхня надкрил. Тіло 
завдовжки 5–6 мм. Личинки численні в лютому–березні серед коріння комишу Scirpus на березі 
пересихаючого лісового болота. Перетворення на лялечку в лабораторії тривало вісім діб. Характерна 
весняно-осіння активність, упродовж літа трапляються поодинокі особини [55; 80; 81]. 

 
Acidota crenata (Fabricius, 1793) 

Поширення. Голарктика. Виявлений у лісовій та Лісостеповій зонах України. 
Місця знаходження. Заселяє листяні й соснові ліси серед моху, а восени мешкає під опалим 

листям, у весняних наносах по берегах водойм, іноді в гнилих грибах. 
Чисельність. Нечисленний вид, зібрані поодинокі особини. 
Особливості біології. Голова, передньоспинка і надкрила майже голі, з рідкими волосками. Пункти-

рування на надкрилах утворює повздовжні ряди. Передній край лоба з валикоподібним розширенням 
та боріздкою позаду нього. Бічні краї передньоспинки відмежовані та припідняті ширше, ніж бічні 
краї надкрил. Тіло завдовжки 5–7 мм. Імаго активні з квітня до листопада, особливо у червні та вересні. 
Зафіксована групова зимівля молодих жуків у лісовій підстилці [18; 44; 60; 63; 65; 66; 68; 80; 81; 87]. 

 
 

Підродина Oxytelinae (Fleming, 1821) 
Carpelimus bilineatus Stephens, 1834 

Поширення. Голарктика. Дуже поширений в Україні вид. 
Місця знаходження. Трапляється по берегах водойм у наносах, на мулистих вологих ґрунтах, 

надвечір зазвичай літає та потрапляє у світлові пастки. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло вкрите короткими світлими волосками. Загальне забарвлення буре. 

Голова та черевце завжди темніші, ніж передньоспинка та надкрила, ближче до чорного. Ноги та 
вусики завжди світліші, ніж передньоспинка та надкрила, від бурого до жовто-бурого. Вусики до 
вершини трохи темніють. Тіло завдовжки 2,8–3,4 мм. Більшість видів роду Carpelimus − мешканці 
берегів різних водойм, де місцями сягають щільності 500–800 особин на 1 м2. Біологія та екологія цих 
дрібних жуків вивчена ще недостатньо. Дорослі жуки та личинки живляться водоростями. Повний 
цикл розвитку виду в лабораторних умовах проходить за 30–32 дні [49; 80; 81]. 
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Carpelimus fuliginosus (Gravenhorst, 1802) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала та Середня Азія. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Трапляється всюди при нічному льоті на джерела світла, під гниючими 

рештками рослин, стіжками сіна, скиртами соломи, у компостних буртах. 
Чисельність. Нечисленний вид, зібрані поодинокі собини. На світло летить іноді по кілька 

десятків жуків за вечір. 
Особливості біології. Тіло темно-буре, голова і черевце завжди темніші, ніж передньоспинка і 

надкрила, майже чорні. Ноги і перший членик вусиків завжди світліші, ніж передньоспинка і над-
крила, жовто-бурі. Вусики товсті, буруваті, до вершини трохи темніють. Передньоспинка дуже 
широка, на диску має лише дві невеликі ямки біля основи. Тіло завдовжки 2,3–2,7 мм. Жуки та їхні 
личинки живляться живими ґрунтовми водоростями [13; 14; 49; 80; 81]. 

 
Carpelimus impressus (Lacordaire, 1835) 

Поширення. Європа, Кавказ, Сибір, Далекий Схід, Північна Африка. 
Місця знаходження. Мешкає по берегах водойм, у річкових наносах, мокрій листяній підстилці 

та грибах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло широке, вкрите короткими світлими волосками. Передньоспинка та 

надкрила часто чорні, іноді чорно-бурі. Голова і черевце темніші, ніж передньоспинка та надкрила, 
чорні. Ноги та перший членик вусиків завжди світліші, ніж передньоспинка і надкрила, світло-бурі. 
Вусики бурі, до вершини стають трохи темніші. Поверхня черевця вкрита сітчастою шагринівкою. 
Тіло завдовжки 2,3–2,6 мм. Як і більшість видів роду Carpelimus мешкає вздовж берегів різних 
водойм, де місцями сягає щільності до 500–800 особин на 1 м2. Біологія та екологія цих жуків 
вивчена недостатньо. Імаго та личинки живляться водоростями [13; 14; 49; 52; 80; 81]. 

 
Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860) 

Поширення. Голарктика. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Надає перевагу вологим біотопам, особливо мулистим ґрунтам берегів, 

наносам та гниючим рослинним скупченням, зазвичай летить на світло, іноді масово. 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрані поодинокі особини на берегах водойм. 
Особливості біології. Тіло чорне, досить блискуче, вкрите короткими світлими волосками. 

Голова слабо поперечна, з широкою основою, її поверхня із чітко дрібним та густим пунктируванням. 
Черевце шагреневе з дуже ніжним пунктируванням. Ноги та перші членики вусиків бурі, останні 
темно-бурі, лапки жовті. Тіло завдовжки 2,4–2,9 мм. Як і більшість видів роду, Carpelimus мешкає 
вздовж берегів різних водойм, де місцями сягає щільності до 500–800 особин на 1 м2. Біологія та 
екологія цих жуків вивчена недостатньо. Імаго та личинки живляться водоростями [13; 14; 49; 81]. 

 
Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767) 

Поширення. Палеарктика, Афротропічна область. В Україні мешкає майже на всій території. 
Місця знаходження. Мешканець гною, екскрементів, падла, гниючих скупчень рослинних 

решток. Типовий вид у світлових пастках. 
Чисельність. Один із найчисленніших жуків-копробіонтів.  
Особливості біології. Тіло блискучо-чорне, очі великі з великими фасетками, лоб пунктований, 

попереду з гладким втисненням, позаду з серединною боріздкою. Передньоспинка з трьома поздовж-
німи боріздками, з яких зовнішні є кривими. Надкрила жовто-бурі, густо пунктировані та ніжно мор-
щинисті, довші і ширші. Основи вусиків і ноги жовто-бурі. Тіло завдовжки 4–4,5 мм. Імаго зимує на 
полях та заплавних луках у посліді корів та коней [16−18; 30; 44; 50; 54; 58; 60; 62; 63; 65; 66; 80; 81; 87]. 

 
Oxytelus sculptus (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Космополіт. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Поширений усюди, заселяє гній, гниючі рослинні рештки, переважно 

трапляється під час польоту, приваблюється на джерело світла. 
Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Тіло смолисто-коричневе до чорного, очі дуже великі, великофасеткові, 

займають майже весь бік голови. Середина передньоспинки і надкрила часто коричнево-червоні, 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 204 

вкриті ніжними і густими продовгуватими зморшками. Верх черевця гладенький. Основи вусиків 
червонуваті, ноги жовті. Тіло завдовжки 3,5–4 мм. Копробіонт. Із квітня до листопада роїться в 
повітрі над купами гною, гниючих рослинних залишків, де і проходить, ймовірно, його розвиток. 
Типовий вид у світлових пастках [15; 30; 44; 50; 52; 62; 63; 66−68; 80; 81; 87]. 

 
Anotilus nitidulus (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Голарктика, Індо-Малайська, Неотропічна та Орієнтальна області. Заселяє всю 
територію України. 

Місця знаходження. Трапляється на полях, городах та у садах, де в масі мешкає у скупченнях 
гниючих рослинних решток. 

Чисельність. Численний вид. Домінант серед твердокрилих – сапробіонтів. 
Особливості біології. Тіло блискучо-чорне, голова і передньоспинка вкриті видовжено-морщи-

нистим пунтируванням. Передньоспинка з гострими передніми та тупими задніми кутами, густим і 
глибоким пунктируванням та трьома повздовжніми боріздками, з яких середня дуже глибока, а 
крайні нечіткі. Надкрила жовтувато-коричневі, ноги жовто-бурі. Тіло завдовжки 2–2,5 мм. Характерні 
міграції в повітрі та літ на світло. Зафіксована зимівля імаго в дернині багаторічних трав [26; 27; 30; 
35; 43; 44; 51; 60; 62; 63; 66; 67; 80; 81; 87]. 

 
Anotylus rugosus (Fabricius, 1775) 

Поширення. Голарктика, Нова Зеландія. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Всюди звичайний у скупченнях гниючих решток на вологих і мокрих 

ґрунтах, іноді на сухих піщаних, заселяє гнізда птахів та підземних ссавців, трапляється у грибах, 
мохові та різних наносах, у гної. На території Шацького поозер’я зареєстрував його О. М. Кравченко 
у с. Піщі, 31.08.1979 р., дві особини. 

Чисельність. Численний вид. За повідомленням М. Н. Цурікова [62], цей вид абсолютний 
домінант серед жуків, що прилітають на джерело світла.  

Особливості біології. Тіло чорне, голова, передньоспинка і 
надкрила блискучі, черевце матове, іноді передньоспинка чер-
воно-бура, а надкрила руді. Передньоспинка зморшкувато-
крапчаста з трьома повздовжними боріздками, з яких дві крайні 
звужуються вперед, її бічні краї зазубрені, надкрила з густими і 
глибокими крапками, ніжною зморшкуватістю біля заднього 
краю, ноги червонувато-смолисто-бурі. Тіло завдовжки 4,5–5 мм 
(фото 137). Жуки охоче заселяють сільськогосподарські поля і 
можуть слугувати кількісними індикаторами вологих та 
родючих ґрунтів. Для них характерний вечірній літ весною та 
на початку літа. Типовий убіквіст [15; 22; 26; 27; 30; 44; 49; 50; 
52; 58; 60; 62; 63; 66; 68; 80; 81; 87; 105]. 

 
Anothylus tetracarinatus (Block, 1799) 

Поширення. Голарктика. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Убіквіст різноманітних скупчень гниючих органічних решток, у масі 

трапляється в гної, листяній підстилці, зазвичай летить на джерело світла. 
Чисельність. Численний вид. Масовий серед жуків сапро- та копробіонтів. 
Особливості біології. Тіло матово-чорне, сплощене, передні та задні кути передньоспинки 

закруглені, її бічні краї не зазубрені, тонко облямовані, надкрила ширші та довші, ніж передньо-
спинка, ноги жовто-бурі. Зовнішній край передніх гомілок біля вершини без виямок. Тіло завдовжки 
1,5–2,2 мм. Трапляється переважно в гніздах птахів та ссавців. У Польських Бескидах представників 
виду реєстрували з травня до серпня на висоті 550–1250 м н. р. м. [16; 17; 26; 30; 32; 36; 44; 50; 51; 60; 
62−64; 66; 80; 81; 84; 87]. 

 
Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Палеарктика, східна Індія, Північна Америка. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Мешканець ділянок піщаної та переважно мулистої супраліторалі. 
Чисельність. Численний вид. Збирали 100 і більше особин з 1 м2 за допомогою ущільнення 

ґрунту витоптуванням та вимивання їх водою. 

 
 

Фото 137. Anotylus rugosus  
(В. Ю. Назаренко) 
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Особливості біології. Тіло блискучо-чорне, голова позаду без перетяжки, лоб густо пунктований, 
надкрила бурого кольору з великою буруватою плямою, їхня поверхня між пунктируванням ніжно 
шагренована. Ноги смоляно-бурі, гомілки і лапки світлі. Тіло завдовжки 2,5–4,5 мм. На вологих бере-
гах жуки риють нірки. Вони зазвичай рояться в повітрі [16; 17; 26; 35; 43; 44; 51; 52; 55; 58; 63; 66; 80; 
81; 87; 101]. 

Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806) 
Поширення. Європа, Середземномор’я, Сибір, Центральна Азія. Широко розповсюджений на 

всій території України. 
Місця знаходження. На території Шацького поозер’я його зареєстрував О. М. Кравченко у 

с. Піщі, 03.03.2005 р., дев’ять особин. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Задні кути передньоспинки закруглені, поверхня її густо і сильно пункто-

вана. Надкрила ширші та значно довші, ніж передньоспинка, чорні або буро-червоні. Вусики руді або 
бурі з червонуватою основою. Тіло завдовжки 3,5–4,5 мм. Жуки ативні з березня до жовтня. Один із 
найчисленніших видів, що прилітають на джерело світла. Іноді трапляється в гніздах підземних 
ссавців [16−18; 22; 26; 30; 41; 44; 58, 62; 63; 66; 80; 81; 84; 87; 101; 104]. 

 
Bledius opacus (Block, 1799) 

Поширення. Європа, Середземномор’я, Передня та Центральна Азія. Відомий у Полтавськійі, 
Сумській, Черкаській, Київській, Волинській та Чернівецькій областях. 

Місця знаходження. На вологих замулених піщаних берегах, у річкових наносах. На території 
Шацького поозер’я зареєстрував О. М. Кравченко у с. Піщі, 03.08.2005 р., дві особини. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голова і передньоспинка чорні, надкрила червоно-бурі або бурувато-жовті 

з більш-менш чорним швом. Голова за очима з поперечною боріздкою, передньоспинка з дрібним та 
мілким пунктируванням і з тонкою серединною боріздкою. Лоб та передньоспинка у самців та самок 
без бугорків та рогів. Тіло завдовжки 3,5–4,5 мм. Зафіксований літ жуків вдень і приліт їх на джерело 
світла ввечері [16; 17; 22; 26; 30; 41; 44; 55; 58, 62; 63; 66; 80; 81; 84; 87; 101; 104]. 

 
Bledius pallipes (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Східна Азія. 
Місця знаходження. Мешкає на піщаних та мулистих берегах засолених і прісних водойм 

Полісся, Лісостепу, Карпат та іноді Степу. 
Чисельність. Нечисленний вид. Трапляються поодинокі особини, рідко летить на світло. 
Особливості біології. Голова та передньоспинка матові. Передньоспинка з дуже рідким пункти-

руванням, її задні кути тупі. Надкрила чорні. Наличник не розділений. Ноги бурувато-червоні або 
червонувато-жовті. Тіло завдовжки 3,7–4 мм. Жуки та їхні личинки живляться ґрунтовими водо-
ростями [26; 30; 44; 51; 55; 63; 66; 68; 80; 87; 101]. 

 
 

Підродина Oxyporinae (Fleming, 1821) 
Хижак рудий – Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Звичайний мешканець грибів. На території Шацького поозер’я О. М. Крав-

ченко зареєстрував у грибах три особини, на околицях с. Піщі 18.06.2004 р. 
Чисельність. Нечисленний вид. Зазвичай трапляються 

поодинокі особини, іноді по кілька в шляпці великого гриба. 
Особливості біології. Блискучо-чорний, передньоспинка, 

чотири перші членики черевця і ноги червоні, основи стегон 
чорні. Надкрила з великими червоно-жовтими плямами на пле-
чах. Черевце червоне з чорною вершиною. Тіло завдовжки 
6,5−12 мм (фото 138). Усі види роду є справжніми міцетобіон-
тами та міцетофагами, розвиток і живлення яких повязані з 
грибами. Дорослі жуки прогризають у шляпинках пластинчас-
тих і трубчастих грибів концентричні ходи, у яких потім  

 
Фото 138. Хижак рудий – Oxyporus 

rufus (В. Ю. Назаренко) 
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живуть і рухаються їхні личинки. Жуки найчисельніші в липні–серпні, поодиноко трапляються з 
кінця травня і до пізньої осені. Виявлені в косіннях на вологих луках та узліссях [35; 36; 50; 60; 62; 
63; 66; 68; 80; 81]. 

 
 

Підродина Steninae (MacLeay, 1825) 
Stenus ater (Mannerheim, 1830) 

Поширення. Палеарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Мешканець вологих ґрунтів вздовж берегів річок та озер, а також більш 

сухих ґрунтів полів, городів та садів. Заселяє також вологу листяну підстилку, гниючі рослинні 
рештки, річкові наноси, трапляється в гніздах гризунів. 

Чисельність. Нечисленний вид, виявлені поодинокі особини. 
Особливості біології. Голова разом з очима трохи ширша або дорівнює ширині основи передньо-

спинки, остання має вузьку серединну лінію. Щелепні щупики чорні, за винятком першого та основи 
другого членика, які жовтуватого кольору. У самця середня гомілка на внутрішньому боці ближче до 
вершин має по одному зубчику. Тіло завдовжки 4,5–5,5 мм. Хижак. Характерна весняно-осіння ак-
тивність та зимівля імаго в травяній дернині лук та полів, а також у посліді тварин [35; 50−52; 60; 62; 
63; 66; 68; 80; 81]. 

Stenus bimaculatus (Gyllenhal, 1810) 
Поширення. Палеарктика. Трапляється на всій території України. 
Місця знаходження. Заселяє заболочені береги водойм. Просіюється з гниючих скупчень 

різноманітної рослинності. 
Чисельність. Нечисленний вид. Виявлені поодинокі особини, іноді численний у наносах. 
Особливості біології. Один із найбільших видів роду в нашій фауні. На кожному надкрилові є 

одна червона пляма, розміщена майже по центру надкрила. Довжина передньоспинки не більша, ніж 
її ширина, надкрила трохи довші, ніж передньоспинка. Останній членик щелепних щупиків, коліна і 
лапки ніг чорнуваті. Тіло завдовжки 6–7 мм. Хижак. Імаго трапляються впродовж року, відмічена 
зимівля під корою дерев [26; 50; 51; 52; 60; 62; 63; 66; 68; 80; 81]. 

 
Stenus boops (Ljungh, 1810) 

Поширення. Європа, Сибір, Монголія. 
Місця знаходження. Постійний мешканець узбережних смуг водойм і на рівнинах, і передгір’ях, 

а також вологих болотистих лук та полів. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло матове, голова трохи вужча, ніж надкрила. Надкрила по шву рівні або 

трохи довші, ніж передньоспинка. Мікроскульптура дрібна, але майже всюди помітна. Тергіти 
черевця з густим і великим пунктируванням. Тіло завдовжки 3,3–4,1 мм. Хижак. Імаго активні з бе-
резня до вересня. Зафіксована зимівля жуків [20; 33; 34; 41; 50−52; 56; 62; 63; 66; 68; 80; 81; 101]. 

 
Stenus carbonarius (Gyllenhal, 1827) 

Поширення. Європа, окрім південної, Сибір. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Мешканець вологих мулистих берегів річок, озер та ставків, заселяє гниючі 

рослинні рештки та листяну підстилку. Виявлений на піщаному березі оз. Люцимеру, серед дрібних 
наносів та негустої узбережної рослинності, 18.08.1988 р.  

Чисельність. Нечисленний вид, зібрано поодинокі особини. 
Особливості біології. Верх тіла чорний, із густим, але не дуже вираженим пунктируванням, дов-

жина передньоспинки така сама як ширина або трохи більша. Надкрила трохи ширші, ніж голова, не 
коротші від передньоспинки. Ноги темно-бурі, навіть бурувато-чорні, із широкозатемненими колінами. 
Тіло завдовжки 2,9–3,3 мм. Хижак. Трапляється впродовж року, особливо весною та восени [51; 56; 60; 
63; 66; 80; 81]. 

Stenus cicindeloides (Schaller, 1783) 
Поширення. Палеарктика. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Один із найпоширеніших мешканців боліт та заболочених заплавних лук, 

трапляється у скупченнях гниючих рослинних решток, серед моху, наносів та у купинах осок. 
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Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Чорний, блискучий, точкований, голо-

ва помітно вужча, ніж надкрила, із плоскою широкою борізд-
кою на лобі, значно коротша, ніж передньоспинка. Надкрила 
дуже грубо пунктировані, між ямками − без мікроскульптури, із 
сильним лаковим блиском. Перший членик вусиків, основи сте-
гон і лапки жовті, щупики і вусики іржаво-жовті. Тіло завдов-
жки 4,5–5,7 мм (фото 139). Хижак. Відома зимівля імаго під ко-
рою сухих стовбурів дерев [35; 50−52; 60; 62; 63; 66; 68; 80; 81]. 

 
Stenus clavicornis (Scopoli, 1763) 

Поширення. Палеарктика, Східна Індія. В Україні розповсюджений вид. 
Місця знаходження. Трапляється в мохових подушках на узліссях, на вологих луках, полях, які 

не обробляються, а також у гниючих рослинних рештках. 
Чисельність. Численний вид, звичайний на берегах Шацьких озер. 
Особливості біології. Чорний, перші видимі тергіти черевця з надзвичайно дрібною, але явною 

мікроскульптурою між ямками пунктирування. Середина п’ятого тургіта черевця пунктирована, як і 
боки, проміжки між ямками пунктирування тут перевищують діаметр ямок. Задні стегна самців без 
зубчиків у базальній частині, від основи й до середини опушені довгими відстовбурченими волоска-
ми. Тіло завдовжки 4,5–5,5 мм. Хижак. Виявлений у зборах із ранньої весни до пізньої осені. Зафіксо-
вано зимівлю в дернині трав. Трапляється в гніздах та норах підземних ссавців [20; 36; 50−52; 60; 62; 
63; 66; 80; 81]. 

Stenus comma (LeConte, 1863) 
Поширення. Голарктика. Розповсюджений на всій території України. 
Місця знаходження. Звичайний на відкритих берегах водойм та безлісих ділянках із розрідже-

ною трав’яною рослинністю. Трапляється на берегах Шацьких озер. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорний, зі сріблястим опушенням, основи перших видимих тергітів че-

ревця без поздовжнього серединного кіля. Кожне надкрило із жовтою або жовто-помаранчевою 
плямою, розміщеною майже посередині надкрила. Другий членик щелепних щупиків однобарвно-
чорний або лише біля самої основи світліший, жовтуватий. Тіло завдовжки 5–6 мм. Хижак. Активний 
із ранньої весни до пізньої осені [51; 52; 60; 62; 63; 66; 68; 80; 100]. 

 
Stenus crassus (Stephens, 1833) 

Поширення. Європа, Сибір. Вид відомий на території України. 
Місця знаходження. Виявлений у відкритих біотопах, на берегах водойм, особливо в наносах, 

під камінням. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Поверхня тіла гладкопунктирована, блискуча. Пунктирування поверхні 

надкрил значно більше, ніж передньоспинки. Основи перших видимих тергітів черевця з чотирма 
явними поздовжніми кілями. Ноги чорні, іноді чорно-коричневі. Тідо завдовжки 2,5–3,5 мм. Хижак. 
Зафіксована зимівля імаго під дошками на тваринному дворі [51; 60; 62; 63; 66; 80; 81; 101]. 

 
Stenus impressus (Germar, 1824) 

Поширення. Європа, Кавказ, Північна Африка. Вид відомий на території України. 
Місця знаходження. Типовий мешканець лісів, заселяє листяну підстилку, мох і різноманітну 

гниючу рослинність. Трапляється під час косіння сачком уздовж лісових доріг. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Чорний із зеленуватим металевим відблиском, густим точкуванням і ніж-

ним опушенням. Голова має дві глибокі, широкі боріздки на лобі, передньоспинка з нечітким жолобом 
посередині. Вусики, щупики й ноги зазвичай жовті, іноді верх стегна та основа гомілки затемнені. 
Тіло завдовжки 3,7–4,2 мм. Хижак. Імаго активні з квітня до вересня [41; 51; 56; 60; 63; 66; 80; 81; 101]. 

 
Stenus longipes (Heer, 1839) 

Поширення. Південна та Середня Європа, Кавказ, Мала Азія, Далекий Схід. 
Місця знаходження. Трапляється на глинистих і піщаних берегах водойм, наносах, полях під 

камінням, вологих місцях старих вибраних глинищ. Імаго зазвичай роїться ввечері. 

 
Фото 139. Stenus cicindeloides 

(В. Ю. Назаренко) 
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Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Чорний, кожне надкрило з великою жовто-помаранчевою плямою. Посе-

ред лоба відсутня поздовжня боріздка. Довжина передньоспинки виразно більша, ніж ширина. 
Другий членик щелепних щупиків лише біля самої основи жовтуватий. Тіло завдовжки 5–5,5 мм. 
Хижак. Загальна активність простежується з квітня до жовтня [51; 60; 81; 101]. 

 
Stenus juno (Paykull, 1789) 

Поширення. Голарктика. Розповсюджений на території України. 
Місця знаходження. Мешкає на заболочених берегах річок та озер, у вологих лісах серед 

опалого листя й підстилки. На території Шацького поозер’я зібрав О. М. Кравченко на околицях 
с. Піщі біля води, 11.06.1997 р. 

Чисельність. Нечисленний вид. Жуки трапляються впродовж року, але численніші весною та 
восени. 

Особливості біології. Чорний, із рідким білуватим опушенням. Голова з двома глибокими бо-
різдками на лобі. Передньоспинка з глибоким і густим точкуванням, перед серединою округлорозши-
рена, зверху з неглибокою серединною боріздкою. Надкрила чорні, із густими точками й зморшкува-
тістю між ними. Щелепні щупики іржависто-бурі, ноги чорні. Тіло завдовжки 5,2–6,5 мм. Хижак. 
Один із найбільших представників роду [33; 34; 50; 52; 60; 62; 63; 66; 68; 80; 81]. 

 
Stenus palposus (Zetterstedt, 1838) 

Поширення. Середня й Північна Європа, Західний і Північний Сибір. Поширений на території 
України. 

Місця знаходження. Мешкає вздовж берегів рік та озер у наносах та скупченнях мулу, листя, 
любить піщані береги з негустою рслинністю. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло матово-чорне, надкрила й черевце опушені жорсткими відстовбур-

ченими сріблястими волосками. Передньоспинка найширша в середині. Третій членик вусиків майже 
наполовину довший, ніж четвертий. Щелепні щупики чорні. Тіло завдовжки 3,8–4,5 мм. Хижак. Імаго 
трапляються із середини травня до кінця вересня. Особливості біології слабодосліджені [20; 41; 51; 
56; 60; 63; 66; 68; 80; 81; 101]. 

 
Stenus sylvester (Erichson, 1839) 

Поширення. Північна й Середня Європа, іноді в горах Південної Європи. Розповсюджений на 
території України. 

Місця знаходження. Надає перевагу тінистим перезволоженим лісам, де заселяє береги водойм, 
здебільшого озер та боліт із мохом, опалим листям, гниючими рослинними рештками. 

Чисельність. Нечисленний вид, трапляються поодинокі особини. 
Особливості біології. Чорний, надкрила трохи довші, але набагато ширші, ніж передньоспинка, 

яка тісно вкрита зморшкуватим пунктируванням. Передньоспинка посередині з мілкою серединною 
боріздкою. Ноги світло-коричневі або коричневі, вершини й основи гомілок та вершини стегон затемнені. 
Стегна задніх ніг самців мають біля основи один, або два гострі зубці. Тіло завдовжки 3,8–4,2 мм. 
Хижак. Імаго активні з березня по жовтень. Здебільшого надвечір потрапляє в сачок під час косін-
ня [41; 51; 52; 56; 60; 63; 66; 80; 82; 101]. 

 
 

Підродина Paederinae (Fleming, 1821) 
Синьокрил довгокрилий – Paederus fuscipes (Curtis, 1826) 

Поширення. Палеарктика, Південно-Східна Азія, Австралія. Поширений у межах України. 
Місця знаходження. Мешкає на вологих мулистих берегах водойм, вологих луках, узліссях, 

серед підстилки та рослинних заростей. На досліджуваній території зібраний на берегах оз. Люцимеру, 
Світязю, Пулемецького й Лук, а також в околицях с. Мельників, Піщі в урочищах Волоки та Ладинки. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голова чорна, передньоспинка червона, надкрила сині. Черевце червоне з 

двома чорними останніми сегментами. Верхні щелепи червонувато-жовті. Передньоспинка значно 
вужча, ніж надкрила, паралельна. Довжина надкрил значно більша від їх загальної ширини. Пункти-
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рування черевця ніжніше, ніж надкрил. Тіло завдовжки 6,5–7 мм. Хижак. Мешканець заболочених, 
навіть заплавних лук і берегів водойм із заростями очеретів та осок. Зазвичай масово летить на 
світло. Імаго зимують у дуплах старих верб [12; 26; 30; 34; 41; 50−52; 55; 60; 62; 63; 66; 68; 80; 82]. 

 
Синьокрил узбережний – Paederus littoralis (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Південна, Середня Європа, південь Північної Європи, Се-
редземномор’я, Крим, Сибір, Далекий Схід. Поширений у межах України. 

Місця знаходження. Заселяє здебільшого сухі, освітлені глинисті 
ґрунти, покриті трав’янистою ксеротермічною рослинністю, рідше біля 
основ дерев та в наносах. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голова чорна, передньоспинка червона, над-

крила сині. Черевце червоне з двома чорними останніми сегментами. Верх-
ні щелепи темні. Боки передньоспинки не облямовані. Надкрила паралель-
ні, не коротші передньоспинки, досить густо пунктировані. Жуки безкрилі. 
Тіло завдовжки 7,5–8,5 мм (фото 140). Хижак. У липні іноді летить на 
світло [12; 26; 30; 35; 41; 52; 60; 63; 66; 68; 80; 82; 101]. 

 
Синьокрил береговий – Paederus riparius (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Голарктика. Трапляється скрізь на теритторії України. 
Місця знаходження. Мешкає в болотистих узбережних смугах, на 

мокрих лугах та торфовищах, у вільшаниках і лугових лісах, під опалим 
листям, мохом та серед гниючих рослинних решток. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голова чорна, передньоспинка червона, надкрила сині. Черевце червоне з 

двома чорними останніми сегментами. Верхні щелепи червонувато-жовті. Боки передньоспинки не 
облямовані. Передньоспинка трохи вужча, ніж надкрила, ззаду звужена. Довжина надкрил трохи 
більша від їх загальної ширини. Довжина передостанніх члеників вусиків значно більша, ніж їх 
ширина. Тіло завдовжки 7,5–8 мм. Хижак. Активний із середини квітня до середини листопада. Зи-
мують імаго [12; 26; 30; 34, 41; 50; 51; 52; 60; 62; 63; 66; 68; 80; 82; 101]. 

 
Astenus procerus (Gravenhorst, 1806) = filiformis (Latreille, 1806) 

Поширення. Європа − Середземномор’я, Крим, Кавказ, Середня Азія. Поширений у межах 
України. 

Місця знаходження. Заселяє як відкриті біотопи, так і лісові світлі та сухі масиви, здебільшого 
зарості вересу в соснових лісах. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне, матове. Ширина перших вільнолежачих тергітів черевця вдвічі 

більша, ніж довжина кожного з них. Надкрила матові, із густою зернистістю. Три перші вільнолежачі 
тергіти черевця матові. Надкрила з червонувато-жовтою поперечною перев’яззю на вершині, іноді з 
такою ж плямою на плечах, їх довжина більша від загальної ширини. Третій членик вусиків значно 
довший, ніж другий. Тіло завдовжки 4,5–5 мм. Хижак. Пік активності жуків простежується весною та 
осінню, молоді жуки з’являються в жовтні й трапляються до листопада. Зареєстрований літ жуків на 
світло та відвідування ними гнізд ссавців, а також зимівля імаго в підстилці й під копицею сіна [10; 
36; 50−52; 62; 63; 66; 68; 80; 82]. 

 
Rugilus angustatus (Geoffroy, 1785) = fragilis (Latreille, 1804) 

Поширення. Європа − Середземномор’я, Кавказ. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє вологі мулисті та піщані ґрунти узбережних смуг, вологі поля та 

луки, особливо серед гниючих рослинних решток. На території Поозер’я зібрав О. М. Кравченко в 
околицях с. Піщі під корою дуба 21.04.1998 р. й у с. Піщі під час польоту 30.04.2003 р. 

Чисельність. Нечисленний вид, у зборах трапляються поодинокі особини, іноді кілька особин. 
Особливості біології. Тіло чорне, передньоспинка червона, надкрила з бурувато-жовтим заднім 

краєм. Вусики й ноги червоно-коричневі. Голова вужча, ніж надкрила, тісно пунктирована. Передньо-
спинка тісно точкована, із гладкою серединною лінією, коротша від надкрил. Тіло завдовжки 5,5–6,5 мм. 
Хижак. Імаго має два піки активності: травень–червень та жовтень–грудень [60; 63; 66; 68; 80; 82; 87]. 

 
Фото 140. Синьокрил 

узбережний – Paederus 
littoralis  

(В. Ю. Назаренко) 
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Rugilus erichsoniі (Fauvel, 1863) 
Поширення. Відомий у більшості країн Центральної Європи. В Україні ми виявили вперше на 

території Шацького поозер’я. 
Місця знаходження. Трапляється серед гниючих рослинних решток, особливо залишків сіна, 

соломи, огородніх так польових бур’янів, а також біля води на торфових болотах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне, голова значно ширша, ніж надкрила. Останні лише на 1/5 дов-

ші, ніж передньоспинка. Передньоспинка з широкою гладкою серединною лінією й ледь наміченою 
серединною боріздкою. Вусики, щупики та ноги червонувато-жовті. П’ятий стерніт самця без 
втиснення. Тіло завдовжки 3,5–4 мм. Хижак. Зимує імаго. У березні–квітні настає перший пік актив-
ності, другий – у червні–липні, поодиноко збирається впродовж року [22; 41; 50; 51; 60; 62; 66; 82]. 

 
Rugilus geniculatus (Erichson, 1839) 

Поширення. Європа, Північна Африка. Розповсюджений на всій території України. 
Місця знаходження. Трапляється на гниючих рослинних рештках, особливо під рештками сіна, 

соломи та бур’яну. На території Шацького поозер’я зібрав О. М. Кравченко у с. Піщі під час польоту 
30.04.2003 р., чотири особини. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне, скроні коротші очей або дорівнюють їх довжині. Верхня губа з 

двома зубчиками. Задній край надкрил бурувато-жовтий. Вусики жовто-червоні, згини середніх і 
задніх ніг затемнені. Лише задні кути надкрил жовто-бурі. Тіло завдовжки 5–5,5 мм. Хижак. Імаго 
мають два піки активності − у травні та вересні [26; 41; 55; 63; 66; 80; 82]  

 
Rugilus orbiculatus (Paykull, 1789) 

Поширення. Європа − Середземномор’я, Кавказ; південь Сибіру, Австралія. 
Місця знаходження. Заселяє вологі лісові біотопи, особливо мох та підстилку, на луках і 

берегах водойм виявлений у рослинних рештках, що розкладаються. 
Чисельність. Нечисленний вид. Упродовж літа трапляються поодинокі особини. 
Особливості біології. Чорний, голова ширша від надкрил, із дуже густим точкуванням і гладкою 

серединною лінією. Передньоспинка удвічі вужча від надкрил, із широкою серединною лінією, по 
якій проходить вузький жолоб. Надкрила дрібноточковані, їхні краї біля вершини бурувато-жовті. 
Згини ніг затемнені. П’ятий стерніт самця без втиснення. Тіло завдовжки 4–4,5 мм. Хижак. Імаго 
зимує в скупченнях рослинних залишків та у тваринному посліді. Жуки трапляються впродовж року, 
піки активності зафіксовані весною й осінню. Іноді відвідує нори підземних ссавців [22; 41; 51; 60; 
62; 63; 66; 68; 80; 82; 87]. 

Rugilus rufipes (Germar, 1836) 
Поширення. Європа, Сибір. Вид поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешкає як на вологих, так і на сухих полях та луках, у городах і лісах 

серед гниючих рослинних решток. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло жука чорне, ширина голови дорівнює ширині надкрил, задній край 

голови посередині прямий. Найбільша ширина передньоспинки розміщена біля її середини. Скроні 
удвічі довші очей. Верхня губа з чотирма зубчиками. Надкрила з буруватою вершиною. Вусики й 
ноги іржаво-бурі. Шостий стерніт самця з трикутною вирізкою. Тіло завдовжки 5,5–6 мм. Імаго трап-
ляються впродовж року, пік активності – навесні та восени. Зафіксований у підземних гніздах полі-
вок. Ентомофаг [37; 41; 50−52; 55; 60; 62; 63; 66; 80; 82; 100]. 

 
Rugilus subtilis (Erichson, 1840) 

Поширення. Середня та Південно-Східна Європа. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Мешканець вологих біотопів, особливо берегів водойм. Заселяє також уз-

лісся та сухі схили, здебільшого гниючі рослинні скупчення. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне, ширина голови дорівнює ширині надкрил. Скроні втричі дов-

ші очей. Верхня губа з чотирма зубчиками. Передньоспинка наполовину вужча від надкрил. Задній 
край голови напівкруглий. Найбільша ширина передньоспинки міститься біля її середини. Вусики й 
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ноги коричнево-червоні. Стегна на вершині темні. Шостий стерніт самця з трикутною вирізкою. Тіло 
завдовжки 5–6,5 мм. Хижак. Зимують імаго. Зазвичай трапляються під час косіння сачком та польоту. 
Мають весняну й осінню активність. Знайдений зимою у вільшняку в гнізді звичайної полівки [26; 38; 
60; 63; 66; 80; 82; 87]. 

Lithocharis nigriceps (Kraatz, 1859) 
Поширення. Палеарктика, Орієнтальна область. Космополіт. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Мешканець гниючих рослинних скупчень частіше антропогенного похо-

дження, особливо купи бур’янів, сіна, соломи, компосту. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології Тіло жовто- або червоно-буре, матове. Ширина голови дорівнює ширині 

передньоспинки, остання майже квадратної форми. Надкрила на 1/5 ширші, ніж передньоспинка. Тіло 
завдовжки 3,5–4 мм. Адвентивний вид. Хижак. Відомо два піки активності імаго – із квітня по липень 
та в жовтні. Дорослі жуки зимують під купами сіна й гною [16; 17; 29; 51; 60; 82; 87]. 

 
Lithocharis ochracea (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Палеарктика, окрім північної частини, Орієнтальна область. Космополіт. В Україні 
відомий на всій території. 

Місця знаходження. Синантропний вид, заселяє різноманітні залишки гниючої органіки, 
особливо компости. Трапляється в польоті, перед заходом сонця летить на світло. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло жовто- або червоно-буре, матове, голова чорна, такої ширини, як і 

передньоспинка. Надкрила на 1/5 ширші, ніж передньоспинка. Краї тергітів зі світлою оторочкою. 
Ноги й вусики жовті. Весь верх дуже ніжно та густо точкований. Тіло завдовжки 3,5–4 мм. Хижак. 
Імаго мають пік активності з квітня до серпня, іноді – у жовтні [17; 30; 51; 63; 66; 76; 80; 82; 87]. 

 
Tetartopeus quadratus (Paykull, 1789) 

Поширення. Європа − Кавказ; Сибір; Північна Америка. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє болотисті узбережжя водойм, наноси, гниючі рослинні рештки, 

торф’яники, а також мох на мокрих луках. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне, голова сферичної форми, однакової довжини й ширини, перед 

очима звужена, поверхня грубо та тісно пунктирована, з мікроскульптурою. Гладка серединна лінія 
на голові відсутня. Передньоспинка точкована трохи менше, із гладкою серединною лінією. 
Надкрила чорні, ширші, ніж передньоспинка, майже квадратні, тісно та більш тонко пунктировані, 
ніж передньоспинка. Черевце матово-чорне із шовковистим опушенням. Тіло завдовжки 6,5–7,5 мм. 
Хижак. Жуки мають два піки активності: квітень–червень та жовтень–листопад, летять на світло й 
відвідують нори та гнізда підземних ссавців [26; 41; 51; 52; 60; 63; 66; 80; 82; 87]. 

 
Tetartopeus scutellaris (Nordmann, 1837) 

Поширення. Середня і Східна Європа, Кавказ, Мала Азія. Іноді трапляється на території 
України. 

Місця знаходження. Зазвичай поширений у наносах на берегах річок та інших водойм, на 
полянах у сирому вільховому лісі. 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне, надкрила жовто-червоні, їх передня частина чорна. Вусики, 

щупики й ноги жовто-червоні. Середні членики вусиків і третій членик щелепних щупиків коричневі. 
Голова сферична, майже квадратна, поверхня блискуча, грубо та скупо точкована. Передньоспинка й 
надкрила майже квадратні, їхня поверхня грубопунктирована. Черевце з тісною мікроскульптурою. 
Тіло завдовжки 5,5–6 мм. Хижак. Біологія цього виду вивчена недостатньо. Зимує імаго. Відвідує 
гнізда крота [20; 29; 41; 47; 49; 60; 63; 66; 80; 82]. 

 
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Північна Палеарктика. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Заселяє підстилку заболочених лісів, річкові наноси, гниючу відмерлу 

рослинність, скупчену на краях лісових водойм. 
Чисельність. Доволі численний вид. 
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Особливості біології. Тіло чорне. Зовнішній кут надкрил із жовтою точкоподібною плямою. 
Вусики, щупики й ноги жовто-коричневі або жовті. Голова овальна, кути скронь округлі, поверхня 
груботочкована. Надкрила на третину довші, ніж передньоспинка, поверхня їх тісно та грубо точко-
вана. Черевце матове, з тісною мікроскульптурою. Тіло завдовжки 6–6,5 мм. Хижак. Трапляється 
впродовж року, але здебільшого весною та восени. Із травня до вересня жуки летять на світло. 
Виявлений у гніздах качок [26; 30; 41; 50−52; 60; 63; 66; 80; 82; 87]. 

 
Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793) 

Поширення. Палеарктика. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Помічений на вологих болотяних ґрунтах берегів водойм, живе під гнию-

чою листяною підстилкою, іншими скупченнями рослинних залишків, у наносах. 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я зареєстрував О. М. Кравченко у с. Піщі, 

31.08.1979 р., одна особина. 
Особливості біології. Тіло жука чорне, блискуче. Голова майже квадратна, тонко й грубо пунк-

тирована. Передньоспинка трохи ширша, ніж голова, майже квадратна, більш грубо та тісно точко-
вана. Надкрила такої довжини, як передньоспинка, однакової довжини й ширини, їхня поверхня блис-
куча та тонко точкована. Вусики, щупики й ноги жовто-коричневі. Тіло завдовжки 6–9 мм. Хижак. 
Активність імаго найбільша весною та восени. Восени жуки мігрують на зимівлю в сухіші біотопи. 
Летить на світло, відвідує нори й гнізда підземних ссавців [26; 36; 41; 50−52; 55; 60; 63; 66; 68; 80; 82; 87]. 

 
Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Палеарктика. Розповсюджений на всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений у вологих місцях як серед лісів, так і у відкритих біотопах серед 

гниючих рослинних решток. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне, блискуче. Основа надкрил жовта або темно-червона. Вусики й 

ноги густо-червоні. Голова видовжена, передньоспинка такої ширини, як голова. Надкрила такої ж 
довжини, як і передньоспинка. Третій членик вусиків довший, ніж другий, середні членики в 1,5 разу 
довші, ніж ширина. Тіло завдовжки 7,2–8,7 мм. Хижак. Імаго має два піки активності: лютий–травень 
та жовтень–грудень. Личинки трапляються із червня до вересня. Поширений у гніздах підземних 
ссавців [24; 41; 51; 55; 60; 63; 66; 68; 80; 82; 87]. 

 
Lathrobium geminum (Kraatz, 1857) = boreale (Hochhuth, 1851) = volgense (Hochhuth, 1851) 
Поширення. Європа − Кавказ; Сибір. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Мешканець вологих біотопів, заболочених лісів та відкритих ландшафтів, 

здебільшого виявлений під гниючими рослинними скупченнями, камінням, серед моху. 
Чисельність. Численний вид у місцях мешкання. 
Особливості біології. Тіло чорне, надкрила жовто-червоні з чорною основою, рідко зовсім 

чорні. Вусики, щупики й ноги коричнево-жовті. Голова майже квадратна, скроні в чотири рази довші, 
ніж очі. Середні членики вусиків мають однакову довжину й ширину. Ширина передньоспинки така 
ж як і ширина голови або трохи більша. Надкрила ширші й довші, ніж передньоспинка. Тіло завдовж-
ки 8–9 мм. Убіквіст. Хижак. Найбільш активний у липні–серпні та у вересні–жовтні [22; 26; 41; 51; 55; 
60; 63; 66; 68; 80; 82; 87]. 

 
Lathrobium impressum (Heer, 1841) = filiforme (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Північна та Середня Європа, Сибір. Трапляється в межах України. 
Місця знаходження. Поширений у підстилці заболочених лісів і заплавних лук. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне, голова ззаду майже не розширена, її ширина не менша ніж ши-

рина передньоспинки. Надкрила не довші, але трохи ширші, ніж передньоспинка. Вусики коричнево-
червоні, щупики червоні, ноги здебільшого чорні або темно-коричневі, лапки іржаво-червоні. Тіло 
завдовжки 5,8–6,5 мм. Хижак. Відвідує нори та гнізда підземних ссавців [26; 36; 41; 51; 60; 63; 66; 68; 
80; 82; 87]. 

Lathrobium longulum (Gravenhorst, 1802) 
Поширення. Північна та Середня Європа, Кавказ, Сибір. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Заселяє вологі лісові ґрунти, підстилку лісів та заплавних луків, сільсько-

господарські поля завдяки адаптації до існування в глибоких ґрунтових тріщинах і ходах. 
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Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне або коричнево-чорне, голова за очима невиразно розширена, 

трохи ширша, ніж передньоспинка; досить сильно точкована. Довжина надкрил трохи менша, ніж 
довжина передньоспинки. Третій членик вусиків коротший, ніж другий. Щупики іржаво-червоні. 
Тіло завдовжки 3,5–4,5 мм. Хижак. Мешкає в норах гризунів. Імаго летять на світло й зимують у 
підстилці та дернині [24; 26; 41; 51; 52; 60; 63; 66; 68; 80; 82; 87]. 

 
Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800) 

Поширення. Палеарктика. Відомий на території України вид. 
Місця знаходження. Дуже гігрофільний вид, заселяє підстилку заболочених лісів, мокрі луки та 

верхові болота. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло жука блискучо-чорне, голова видовжена, із розпорошеною пункти-

ровкою. Скроні вдвічі довші від очей. Передньоспинка трохи довша, ніж голова, із гладкою середин-
ною лінією. Надкрила трохи ширші й довші, ніж передньоспинка, тісно та грубо пунктировані, укриті 
жовто-коричневими щетинками. Черевце тонко й тісно точковане. Ноги іржаво-бурі. Тіло завдовжки 
4–5,5 мм. Хижак. Можливий розвиток двох генерацій. Унаслідок малої плодючості чисельність його 
в природі незначна. Плодючість зимуючих самок дещо вища, ніж у самок першої генерації, і стано-
вить 30–40 яєць. Жуки летять на світло, зимують, активні весною та восени, упродовж літа 
трапляються поодинокі особини [26; 30; 41; 50−52; 55; 60; 63; 66; 68; 80; 82; 87]. 

 
 

Підродина Staphylininae (Latreille, 1802) 
Leptacinus sulcifrons (Stephens, 1833) 

Поширення. Європа, Центральна Азія, Північна Африка. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється всюди на вологих берегах серед наносів та гниючих рослин-

них решток. Відмічений на полях люцерни. 
Чисельність. Нечисленний вид. Зареєстровані поодинокі особини в околицях с. Мельників та 

смт Шацька. 
Особливості біології. Тіло чорне, передньоспинка смоляно-чорна, надкрила ззаду більш-менш 

коричневі, їхні епіплеври жовтуваті. Вусики, щупики й ноги коричнево-червоні, кінець черевця світ-
ліший. Голова видовжена, трохи коротша, ніж передньоспинка, остання спереду має ніжну поперечну 
мікроскульптуру, далі гладенька, без мікроскульптури. Надкрила з боків трохи довші, ніж передньо-
спинка, у плечах ширші, ніж передньоспинка спереду. Тіло завдовжки 4–4,5 мм. Хижак. Особливості 
біології досліджені слабо. Зимує імаго. Відомий приліт жуків на світло [18; 40; 51; 53; 57; 77–79; 82; 
85; 87]. 

Leptacinus batychrus (Gyllenhal, 1827) 
Поширення. Палеарктика, північ Індії, Північна Америка, Австралія. Поширений на території 

України. 
Місця знаходження. Трапляється всюди серед гниючих рослинних решток, наносів, а також у 

гної, компостах та екскрементах. 
Чисельність. Численний вид у гниючих купах бур’янів. 
Особливості біології. Тіло смоляно-чорне, надкрила світліші, їхні зовнішні задні кути та вся 

задня частина жовтуваті, вусики, щупики й ноги коричнево-червоні, а перший членик вусиків і задні 
стегна іноді затемнені. Голова помітно видовжена, позаду розширена, скроні широкозакруглені, очі 
малі, скроні втричі довші, ніж довжина очей. Надкрила з боків дорівнюють довжині передньоспинки. 
Черевце струнке, дуже ніжно й рідко пунктироване. Тіло завдовжки 5,5–6 мм. Хижак. Летить на 
світло. Відомий у гніздах підземних ссавців [17; 30; 41; 51; 52; 54; 60; 63; 66; 68; 80; 82; 87]. 

 
Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Палеарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Підкоровий мешканець пеньків та стовбурів сосни, ялини й інших дерев. 

Здебільшого трапляється в ходах короїдів Ips typographus (L.), Ips duplicatus Sahlb., Blastophagus 
piniperda (L.) та інших. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
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Особливості біології. Тіло чорне, надкрила червоні, вусики й щупики коричнево-червоні, ноги 
жовто-червоні. Голова позаду трохи ширша, ніж передньоспинка, очі дуже малі, їх діаметр утричі 
коротший, ніж довжина скронь. Поверхня передньоспинки вкрита поперечною мікроскульптурою та 
дуже ніжним і вільним пунктируванням. Надкрила з боків рівні за довжиною з передньоспинкою. 
Поверхня черевця з ніжною поперечною мікроскульптурою й дуже ніжним і негустим пунктиру-
ванням. Тіло завдовжки 6,5–8 мм. Виявлений спорадично, у місцях масового розмноження короїдів. 
Дуже цінний хижак-ентомофаг, личинки й жуки якого живуть у ходах короїдів під корою хвойних 
дерев, як сухих стоячих, так і лежачих стовбурів, де переслідують личинок Ipidae, личинок мух та 
інших організмів, що розвиваються під корою [18; 19; 29; 41; 52; 54; 55; 60; 62; 63; 66; 68; 80; 82; 101]. 

 
Gyrohypnus angustatus (Stephens, 1833) 

Поширення. Палеарктика. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Мешканець гниючих рослинних скупчень, як на полях, так і в лісах, на 

берегах водойм у наносах, під камінням, на гнилих грибах і падалі. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голова жука чорна або смоляно-чорна, іноді смоляно-коричнева, надкрила 

й вершина черевця трохи світліші. Вусики, щупики та ноги червоно-коричневі, голова видовжена, очі 
малі й розміщені трохи похило, слабо видаються за бокову лінію голови, скроні більше ніж утричі 
довші очей. Передньоспинка вужча голови, звужена назад. Надкрила з боків рівні за довжиною із 
передньосинкою, надкрила та задні краї тергітів черевця жовто-коричневі або коричнево-червоні. 
Тіло завдовжки 6–7 мм. Хижак. Виявлений на сільськогосподарських полях. Відвідує нори й гнізда 
підземних ссавців, а також мурашники. Імаго зимує в дернині узлісся [18; 24; 41; 51; 52; 54; 55; 60; 
62; 63; 66; 68; 80; 82; 101]. 

Gyrohypnus fracticornis (Muller, 1776) 
Поширення. Палеарктика. Відомий на всій території України. 
Місця знаходження. Усюди звичайний, особливо серед гниючих рослинних решток, гною, 

гнилих грибів. Трапляється здебільшого серед відкритих біотопів, особливо окультурених полів. 
Чисельність. Численний вид. На території Шацького поозер’я зареєстрував О. М. Кравченко у 

с. Піщі, 31.08.1979 р., одна особина. 
Особливості біології. Тіло чорне, голова коренаста, тім’я посередині з великою гладкою поверх-

нею, без глибоких крапок, але з дуже ніжним і розпорошеним пунтируванням. Бічні краї голови за 
очима прямолінійно розширені, найширша частина голови міститься між чітко позначеними задніми 
кутами. Скроні майже в півтора раза довші, ніж діаметр очей, що проглядається зверху. Два перед-
останні членики щелепних щупиків зазвичай помітно темніші, ніж останній членик. Тіло завдовшки 
7–8 мм. Хижак-ентомофаг. Відомий у гніздах та норах гризунів як справжій співмешканець. Хижі 
личинки живуть у посліді ссавців і полюють на личинок жуків Aphodius. Стадія лялечки триває вісім 
діб. Багаторазово фіксували зимівлю імаго [18; 22; 24; 30; 37; 38; 41; 51; 52; 54; 55; 60; 62; 63; 66; 68; 
77–80; 82; 101]. 

Xantholinus linearis (Olevier, 1795) 
Поширення. Палеарктика. Відомий на всій території України. 
Місця знаходження. Мешканець синантропних та порушених природних біотопів, де трапля-

ється серед гниючих решток органічного походження, гною та екскрементів, іноді в гніздах птахів і 
норах кротів. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло жука чорне або смоляно-коричневе з більш-менш чітким бронзовим 

блиском, іноді передньоспинка й надкрила коричнево-червоні. Вусики червоно-коричневі, щупики та 
ноги жовто-коричневі. Голова ззаду звужена, очі малі й плоскі, виски майже вп’ятеро довші, ніж 
діаметр ока. Вусики короткі, їх третій членик у самців у півтора разу довший, ніж ширина, передос-
танні членики сильно поперечні. Передньоспинка позаду звужена, надкрила трохи коротші, ніж 
передньоспинка, чітко та досить густо пунктировані, укриті світлими волосками. Пунктировка 
черевця дуже ніжна й негуста, поверхня з надзвичайно ніжною, майже рудиментарною поперечною 
мікроскульптурою. Тіло завдовжки 6–9 мм. Хижак. Реєструвався здебільшого в норах підземних 
ссавців – кротів, гніздах птахів, іноді в мурашниках, а також під корою дерев [18; 22; 24; 26; 36−38; 
41; 51; 54; 55; 60; 62; 63; 66; 68; 77–80; 82; 101; 105]. 
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Xantholinus longiventris (Heer, 1839) 
Поширення. Палеарктика. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Гігрофільний вид, трапляється повсюдно, але надає перевагу відкритим біо-

топам. На території Поозер’я зареєстрував О. М. Кравченко у с. Піщі, 31.08.1979 р., одна особина. 
Чисельність. Нечисленний вид.  
Особливості біології. Тіло жука чорне, навіть смоляно-чорне, надкрила й передньоспинка іноді 

бувають коричневі, навіть червонувато-коричневі. Вусики та ноги жовто-коричневі, навіть червоно-
коричневі, щупики червоно-коричневі. Голова довга й ззаду звужена. Очі малі та плоскі, скроні 
більше ніж у чотири рази довші від діаметра очей. Передньоспинка ззаду звужена, надкрила трохи 
коротші, ніж передньоспинка. Черевце вкрите дуже ніжною поперечною мікроскульптурою й над-
звичайно ніжним і незначним пунктируванням. Тіло завдовжки 6,5–9 мм. Хижак-ентомофаг, який 
мешкає в гніздах підземних ссавців. Личинки реєструвались усюди в підстилці та в мохових по-
душках [26; 38; 41; 51; 52; 55; 60; 66; 77–79; 82]. 

 
Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787) 

Поширення. Середня та Північна Європа, Кавказ, Середня Азія, Західний Сибір. Відомий на 
території України. 

Місця знаходження. Вид виявлений як у горах, так і на рівнинах серед підстилки, опалого листя, 
моху та під трухлявою корою. Заселяє майже всі наземні біотопи, особливо лісові, де трапляється в 
підстилці, мосі, грибах, гниючих рослинних скупченнях. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло жука коричнево-червоне, іноді жовто-червоне, голова й задня час-

тина передньоспинки коричнево-червоні, або темнувато-коричневі, черевце смоляно-коричневе, 
Вусики, щупики та ноги, а також задні краї тергітів черевця червонувато-коричневі. Голова ззаду 
розширена, кути висків цілком закруглені. Передньоспинка звужена спереду назад. Надкрила корот-
ші, ніж передньоспинка, рідко й грубо пунктировані, укриті світлими волосками. Черевце смоляно-
коричневе з більш-менш червоно-жовтою вершиною. Тіло завдовжки 7,5–12 мм. Хижак-ентомофаг, 
відомий у гніздах підземних ссавців як сравжній співмешканець. Трапляється в мурашниках Formica 
rufa L. Іноді простежується передвечірнє роїння жуків [18; 22; 24; 37; 41; 51; 52; 55; 60; 62; 63; 66; 
77−80; 82; 101]. 

Othius laeviusculus (Stephens, 1833) 
Поширення. Європа, Мала Азія, Кавказ, Північна Африка. 
Місця знаходження. Виявлений у вологих біотопах під корою, лісовою підстилкою, мохом, 

зазвичай у горах та передгір’ях. 
Чисельність. Нечисленний, локально поширений вид. 
Особливості біології. Жуки смоляно-чорні, надкрила коричневі, упродовж шва й задніх країв 

світло-коричневі. Вусики, щупики та ноги коричневі. Перший членик вусиків, середні й задні гомілки 
зазвичай затемнені. Голова видовжена, вужча передньоспинки, із паралельними скронями та повніс-
тю заокругленими кутами. Передньоспинка видовжена, паралельностороння, ледь звужена вперед, 
набагато вужча від надкрил у їхній задній частині. Поверхня передньоспинки без мікроскульптури. 
Крила розвинуті. Черевце зі світлою облямівкою на апікальному краю сьомого тергіту. Тіло завдовжки 
5−6 мм. Виявлений здебільшого поряд із мурашниками Lasius fuliginosus Latr. [22; 51; 69; 77–79; 82; 101].  

Othius lapidicola (Markei & Kiesenwetter, 1848) 
Поширення. Європа, Кавказ. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Типовий мешканець гір та передгір’я, поширений у вологому мосі та 

гниючих рослинних скупченнях. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голова чорна, передньоспинка смоляно-коричнева або світло-коричнева, 

надкрила жовто-коричневі, а черевце соляно-чорне. Вершина черевця й апікальні краї тергітів часто 
світліші. Вусики, щупики та ноги жовто-коричневі. Голова короткоовальна, ззаду ледь розширена, 
кути скронь закруглені. Очі малі та плоскі, скроні більше ніж утричі довші від діаметра очей. 
Передньоспинка видовжена, ззаду звужена, дорівнює ширині надкрил. Надкрила коротші від 
передньоспинки, ззаду легко розширені, укриті грубим і рідким пунктируванням, поверхня трохи 
шкірясто-зморшкувата, укрита негустими жовтуватими волосками. Крила розвинуті. Тіло завдовжки 
5,5–7 мм. Хижак, герпетобіонт [41; 51; 60; 69; 77–79; 82; 101]. 
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Othius punctulatus (Goeze, 1777) 
Поширення. Лісові зони Палеарктики. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється в підстилці листяних та мішаних лісів. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук чорний або коричнево-чорний, надкрила, кінець черевця, вусики, 

щупики й ноги коричнево-червоні. Голова трохи видовжена, ззаду ледь розширена, скроні широко-
закруглені. Очі малі та плоскі. Передньоспинка трохи видовжена, ззаду трохи звужена. Надкрила не 
вужчі від передньоспинки, ззаду ледь розширені, порівняно рідко й чітко пунктировані та негусто 
опушені. Крила розвинуті. Поверхня черевця пунктирована ніжніше й густіше, ніж надкрила, з 
ніжною поперечною мікроскульптурою та прилеглими волосками. Тіло завдовжки 10–14 мм. Хижак. 
Личинки траляються у червні–липні, заляльковується під кінець липня, у серпні. Молоді імаго 
поширені із середини серпня й найбільше ловляться впродовж осені та весною з березня до червня. 
Стадія яйця триває 8–10 діб, личинки – близько семи тижднів, лялечки – біля 12 діб [26; 40; 51; 54; 
55; 60; 63; 66; 69; 77–80; 82; 105]. 

 
Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Європа. Поширений у межах України. 
Місця знаходження. Заселяє підстилку сирих лісів, заплавних лук, низових і перехідних боліт, 

здебільшого береги водойм із гниючими рослинними скупченнями, наносами та мохом. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорний, матовий, щупики й ноги жовто-коричневі, гомілки зазвичай трохи 

затемнені. Вусики коричневі, два основні членики світліші. Голова округло-чотирикутна, майже 
квадратна, її ширина дорівнює ширині передньоспинки біля переднього краю. Очі дуже малі та ви-
пуклі, скроні у 2,2 разу довші, ніж діаметр очей, кути скронь закруглені. Передньоспинка видовжена, 
порівняно випукла, трохи звужена ззаду. Надкрила довгі, із боків та вздовж шва довші передньо-
спинки, позаду трохи розширені. Поверхня тергітів пунктирована подібно до надкрил, дуже густо 
опушена прилеглими коричневими волосками. Передні лапки порівняно сильно розширені. Тіло 
завдовжки 4–5 мм. Хижак. Має два піки активності весною й осінню, іноді трапляється впродовж 
літа [26; 41; 51; 52; 60; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Gabrius appendiculatus (Sharp, 1910) 

Поширення. Європа, Сибір. В Україні вперше зареєстрований у Полтавській та Київській 
областях. 

Місця знаходження. Гігрофільний вид, що мешкає на берегах водойм, на заплавних луках, у 
підстилці заболочених лісів та на верхових болотах. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Поверхня жука чорна, щупики темно-коричневі, вусики чорно-коричневі, 

іноді перші три членики бувають світлішими. Ноги темно-коричневі, гомілки всіх трьох пар, а також 
стегна задніх ніг значно затемнені. Тіло завдовжки 3,5–4,5 мм. Хижак-ентомофаг, активний упродовж 
року, особливо восени та навесні [9; 17; 41; 47; 49; 52; 77–79; 82; 101]. 

 
Gabrius breviventer (Sperk, 1832) = pennatus (Sharp, 1910) 

Поширення. Європа, Мала Азія. В Україні вперше виявлений у Київській, Черкаській, Пол-
тавській, Сумській та Херсонській областях. 

Місця знаходження. Поширений серед гниючої соломи, сіна, гниючих рослинних решток, моху 
та в компостах, у підстилці заболочених лісів, на заплавних луках та берегах водойм. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голова, передньоспинка й черевце смоляно-чорні. Надкрила темно-корич-

неві, навіть смоляно-чорні, вершинні краї тергітів черевця світліші. Ноги коричнево-жовті, щупики та 
перші три членики вусиків темно-коричневі, останні членики більш затемнені. Тіло завдовжки 
3,8−4,6 мм. Хижак. Трапляється впродовж року, особливо активний весною й осінню. Простежено 
приліт на світло. Зафіксовано зимівлю імаго [9; 41; 47; 49; 52; 60; 62; 77–79; 82; 101]. 

 
Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Європа, Кавказ, Західний Сибір. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється здебільшого під трухлявою корою відмираючих та мертвих 

стовбурів дерев, серед підстилки, моху, який укриває стовбури старих дерев. 
Чисельність. Численний вид. 
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Особливості біології. Смоляно-чорний, передньоспинка з паралельними боками, дорівнює дов-
жині надкрил. Останні з червонуватим швом і заднім краєм. Щупики, ноги й кінець черевця світло-
бурі. Тіло завдовжки 4,5–5,5 мм. Дендробіонт, жуки та їхні личинки живуть під вологою корою. 
Хижак-ентомофаг, живиться дрібними личинками двокрилих, інших дрібних безхребетних. Простеже-
но приліт на світло. Зафіксовано зимівлю імаго [29; 41; 51; 55; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus addendus (Sharp, 1867) 

Поширення. Середня та Північна Європа, Східний Сибір, Японія. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Трапляється на полях та городах, у компостах, під гниючими рослинними 

й тваринними рештками, у великих гнилих грибах. 
Чисельність. Нечисленний та локально поширений вид. 
Особливості біології. Вид близький до Ph. politus, відрізняється чорним опушенням, відсутністю 

бокових втиснень на передньоспинці й незначним пунктируванням черевця. Скроні з трохи більш 
глибоким і густим пунктируванням. Вусики довші й стрункіші, передостанні членики слабо 
поперечні. Надкрила з виразним і густим пунктируванням, опушені темно-коричневими волосками. 
Черевце зі слабшим пунктируванням, ніж надкрила. Тіло завдовжки 10–11,5 мм. Хижак, але живиться 
також соком, який витікає з дерев. Зареєстрований у ходах дощових червів. Імаго активні з червня до 
вересня [1; 41; 51; 60; 62; 66; 69; 77–79; 82; 101]. 

 
Philonthus albipes (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Палеарктика. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений у гниючих рослинних рештках, гної й компостах на полях, 

луках, а в лісах – під гниючим листям, грибами. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорний, голова й передньоспинка з чіткою мікроскульптурою, передньо-

спинка помітно звужена попереду, із веселковими переливами. Надкрила смоляно-бурі, без бронзового 
блиску, із помірно ніжною пунктировкою. Черевце з помірним пунктируванням. Голова видовжено 
яйцеподібна, лоб гладенький. Ноги бурувато-жовті або смоляно-бурі. Тіло завдовжки 5–5,5 мм. 
Копробіонт, який зимує у фазі імаго. Хижак. Активний впродовж року. Масовий літ відзначається в 
другій половині липня. Тривалість розвитку яйця в лабораторних умовах становить від трьох до п’яти 
діб, личинки – від 20 до 27, лялечки – від 10 до 11 діб, при середньодобовій температурі повітря 20 ºС 
[1; 41; 51; 52; 60; 62; 66; 69; 77–79; 82; 101] 

 
Philonthus alpinus (Eppelsheim, 1875) 

Поширення. Європа. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений у гної, гниючих органічних рештках та наносах, на деревах, із 

яких витікає сік. 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Від попереднього виду, аберацією якого довго вважався, відрізняється, 

окрім темнішого забарвлення ніг, ширшою й коротшою головою, грубішим пунктируванням надкрил, 
грубішим і густішим пунктируванням черевця. Смоляно-коричневий, навіть чорний, передньоспинка 
із сильним золотисто-жовтим переливом. Відрізняється також довжиною едеагуса та парамерів. Тіло 
завдовжки 5 мм. Хижак. Активний із квітня до жовтня [41; 51; 60; 62; 77–79; 82; 101]. 

 
Philonthus atratus (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Голарктика. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Ріпікольний вид, який трапляється на піщаних ґрунтах, укритих мулистими 

наносами, зазвичай в узбережній смузі водойм серед наносних решток, іноді в гної та гнилих грибах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорний, блискучий, голова й передньоспинка дзеркально гладкі, із зелену-

ватим блиском, надкрила металічно-темно-зелені, передньоспинка звужена спереду більше, ніж 
ззаду. Довжина надкрил дорівнює довжині передньоспинки. Надкрила мають рідке пунктирування та 
чорне опушення. Тіло завдовжки 7–9 мм. Хижак. Активний із березня до листопада [1; 26; 41; 51; 52; 
54; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802) = varius (Gyllenhal, 1910) 

Поширення. Палеарктика. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Мешканець гниючих органічних решток, охоче заселяє оброблені, особли-

во свіжооброблені поля. 
Чисельність. Численний вид. 
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Особливості біології. Голова жука овальної форми, її довжина трохи більша, ніж ширина, вона 
досить ніжно й густо пунктирована. Черевце вкрите густим сірувато-бурим опушенням. Поперечна 
боріздка на передніх верхніх тергітах черевця витягнута назад під гострим кутом. Передні лапки 
самців сильно розширені. Тіло жука завдовжки 6–8 мм. Хижак. Трапляється впродовж року, особливо 
весною та восени. Зафіксовано зимівлю імаго [1; 26; 37; 41; 51; 52; 54; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 
101; 105]. 

Philonthus cognatus Stephens, 1832 = fuscipennis (Mannerheim, 1830) 
Поширення. Голарктика. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Звичайний вид серед стафілінід у лісах серед вологого моху та опалого 

листя. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голова, передньоспинка й надкрила зі слабким бронзовим блиском, черев-

це із легким синюватим відливом. Тільки нижня сторона першого членика вусика жовта. Голова 
округла, її ширина дорівнює ширині передньоспинки, біля переднього краю трохи ширша, ніж дов-
жина, кути скронь слабовиражені. Тіло завдовжки 8–11 мм. Хижак. Активний впродовж року, особ-
ливо весною й осінню. Зафіксовано зимівлю імаго [1; 26; 41; 51; 52; 54; 55; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 
82; 101]. 

Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802) 
Поширення. Палеарктика. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє узбережні смуги водойм, де трапляється серед наносів, а в лісах 

серед гниючих органічних решток, екскрементів, грибів, іноді на полях та луках серед рослинних 
решток і гною. 

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Блискучо-чорний, надкрила з бронзовим відблиском, пунктирування їх 

ніжне й досить густе. У кожному повздовжньому ряду на передньоспинці п’ять крапок. Поперечна 
боріздка на передніх тергітах пряма. Довжина передостанніх члеників вусиків не більша ніж ширина. 
Перший членик задніх лапок довший від п’ятого. Тіло завдовжки 5–7 мм. Хижак. Зимує на стадії імаго. 
Відвідує нори та гнізда підземних ссавців [1; 24; 26; 41; 51; 52; 54; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus corruscus (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Європа, Середземномор’я, Кавказ, Передня та Середня Азія, Західний Сибір, 
Китай. Виявлений на території України. 

Місця знаходження. Заселяє узлісся, світлі соснові ліси та трав’яні узбіччя лісових доріг.  
Чисельність. Нечисленний вид, має локальне поширення. 
Особливості біології. Надкрила суцільно коричнево-червоні. Черевце з більш грубим і негустим 

пунктируванням. Довжина передостанніх члеників вусиків дорівнює їх ширині Поперечна боріздка 
біля основи першого тергіта черевця посередині скобоподібно витягнута назад. Тіло жука завдовжки 
7–8 мм. Хижак-ентомофаг, активний восени, зимує здебільшого в гніздах підземних ссавців. Зафік-
совано також зимівлю імаго в дернині степу [22; 24; 38; 41; 51; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus coprophilus (Jarrige, 1949) 

Поширення. Середня та Південна Європа, Середземномор’я, Середня Азія. Відомий на території 
України. 

Місця знаходження. Трапляється здебільшого на екскрементах корів, де полює на личинок 
дрібних мух. Виявлений серед гниючих рослинних решток. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Останні членики вусиків видовжені. Очі не довші скронь. Надкрила зовсім 

чорні або з одною червоною плямою. Задній край надкрил здебільшого забарвлений у червоний 
колір. Тіло завдовжки 6,5–8 мм. Хижак-копрофіл, який полює на дрібних личинок двокрилих [41; 47; 
49; 60; 62; 77–79; 82]. 

Philonthus corvinus (Erichson, 1839) 
Поширення. Середня й Північна Європа. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Гігрофільний вид, мешканець заплавних лук та берегів озер. 
Чисельність. Нечисленний вид у межах Шацького поозер’я. 
Особливості біології. Чорний, без металічного блиску. Передньоспинка до вершини з дуже 

слабким звуженням. Надкрила й черевце досить сильно пунктировані. Ноги та вусики чорні, лише 
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лапки й основа другого членика вусиків світліші. Вусики порівняно довгі, 4–7 члеників видовжені. 
Поперечна боріздка на передніх тергітах пряма. Тіло завдовжки 7–7,5 мм. Хижак. Активний весною й 
осінню, упродовж літа трапляються поодинокі екземпляри [29; 41; 51; 60; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus cruentatus (Gmelin, 1790) 

Поширення. Європа, Кавказ, Середня Азія, Сибір, Далекий Схід. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Мешканець голих гірських схилів, де трапляється під камінням у вологих 

місцях, а також на узліссях під опалим листям, гнилими грибами, мохом, екскрементами тварин. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорний, надкрила біля шва з великою трикутною червоною плямою. 

Довжина передостанніх члеників вусиків більша від їх ширини, вусики чорні. Довжина скронь 
дорівнює довжині очей. Передні тазики чорні, при розгляданні збоку. Ноги темно-коричневі, рідше − 
зовсім жовто-коричневі. Поперечна боріздка в основі першого тергіту черевця пряма. Тіло завдовжки 
5–8 мм. Гумікол. Хижак. Активний із квітня до жовтня. Зафіксовано зимівлю імаго [26; 41; 51; 60; 62; 
63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

Philonthus debilis (Gravenhorst, 1802) 
Поширення. Голарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється здебільшого у відкритих біотопах та узліссях, надає перевагу 

свіжообробленим полям. Заселяє гниючі рослинні скупчення антропогенного походження, гній та 
компости. 

Чисельність. Масовий вид. На території Поозер’я зареєстрував О. М. Кравченко у с. Піщі, 
31.08.1979 р., одна особина. 

Особливості біології. Чорний, надкрила й задні краї тергітів черевця буруваті. Скроні трохи 
довші очей. Передньоспинка помітно звужена спереду. Надкрила без бронзового блиску, дуже ніжно 
пунктировані. Шостий членик вусиків рівний за дожиною й шириною, передостанній членик широ-
кий. Основа вусиків бурого або жовтуватого кольору. Перший членик задньої лапки довший п’ятого. 
Тіло завдовжки 4,5–5,5 мм. Хижак. Живиться соком дерев, що витікає з тріщин. Летить на світло. 
Знайдений у гніздах підземних ссавців. Зафіксовано зимівлю імаго [22; 26; 30; 41; 51; 54; 60; 62; 63; 
66; 69; 77–80; 82; 101]. 

Philonthus decoros (Gravenhorst, 1802) 
Поширення. Європа. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Лісовий вид, трапляється серед опалого листя, моху, гнилих грибів, уздовж 

гірських потоків у наносах та під камінням. 
Чисельність. Численний вид, особливо в ґрунтових пастках.  
Особливості біології. Великий вид із досить довгими ногами. Чорний, голова й передньоспинка 

металічно-зелені або бронзові завдяки ніжній шагреньовці з ніжним шовковистим блиском, черевце 
синювате. Надкрила дуже густо шагреньовані, матові, бронзові. Щупики, стегна й лапки бурувато-
червоні. Передньоспинка майже такої ширини, як довжина, посередині основи зі слабкою боріздкою. 
Надкрила з ніжним і доволі густим, а черевце з густим і помірно ніжним пунктируванням. Тіло жука 
завдовжки 11–13 мм. Належить до жуків-герпетобіонтів. Хижак, особливості спектра його живлення 
нещодавно встановлені в лабораторних дослідах. Дорослі жуки здатні поїдати здобич лише з 
порівняно м’якими покривами. Вони охоче нападали на гусінь п’ядунів, багатоніжок Monotarsobius 
curtipes, дрібних павуків, у деяких випадках – на Сollembola та мурах Formica rufa, виїдали лише 
черевце, але ними живилися в останню чергу [61]. Імаго активні впродовж року, особливо весною та 
восени. Знайдений у гніздах підземних ссавців. Зафіксовано зимівлю імаго [1; 22; 26; 30; 36−38; 41; 
51; 52; 54; 55; 60−63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus ebeninus (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Палеарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється на полях, луках та узліссях у заростях вересу, серед гниючих 

органічних решток, екскрементів і гнилих грибів, під притіняючими принадами. На території Шаць-
кого поозер’я зареєстрував О. М. Кравченко у с. Піщі, 27.05.1996 р., одна особина. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голова округло чотирикутна. Передньоспинка чітко звужена до вершини. 

Надкрила з темно-зеленим металічним блиском. Поперечна боріздка біля основи першого тергіта 
черевця посередині скобоподібно витягнута назад. Надкрила й черевце густо та сильно пунктировані. 
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Передостанні членики вусиків майже поперечні. Крапки в повздовжніх рядах на диску передньо-
спинки ніжні, розміщені рівномірно. Тіло завдовжки 7–9,5 мм. Хижак. Трапляється від осені до 
травня під мохом та камінням. У лабораторних умовах дає три покоління. Упродовж місяця одна 
самка в середньому відкладає близько 50 яєць, розміщуючи їх відкрито на поверхні субстрату або в 
дрібних заглибленнях, які робить сама. Через чотири−шість діб із яєць відроджуються личинки. Три-
валість розвитку личинки – 11–17 діб. Залялькування відбувається у верхніх шарах ґрунту на глибині 
1−3 см. Стадія лялечки триває вісім−дев’ять діб [1; 41; 51; 54; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus laminatus (Croutzer, 1799) 

Поширення. Європа, Середземномор’я, Кавказ, Мала Азія. Розповсюджений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється в пониззях рельєфу серед гниючих органічних решток, у 

лісовій підстилці, гнилих грибах, на падлі. 
Чисельність. Нечисленний вид.  
Особливості біології. Жук чорний, із металічно-зеленими головою, передньоспинкою й надкри-

лами, останні іноді синьо-зелені. Щупики, вусики та ноги чорні. Голова вужча, ніж передньоспинка 
спереду, але трохи розширена. Очі дуже великі, косо посаджені, скроні коротші від поздовжнього 
діаметра очей, із закругленими кутами. Скроні й основа голови з великою кількістю грубих крапок зі 
щетинками. Передньоспинка порівняно коротка, її довжина дорівнює ширині, звужена більше вперед, 
бічні краї заокруглені. Черевце видовжене, майже з таким самим грубим пунктируванням, як і 
надкрила. Четвертий стерніт самців надзвичайно видовжений і майже покриває весь п’ятий стерніт, 
вершина останнього стерніта із вирізкою. Тіло завдовжки 8–10 мм. Хижак, живиться личинками мух, 
інших дрібних організмів. Фіксується здебільшого в лісовій підстилці восени [27; 41; 51; 54; 60; 62; 
66; 69; 77–79; 82; 84; 101]. 

Philonthus longicornis (Stephens, 1832) 
Поширення. Космополіт. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється всюди під гниючими рослиними скупченнями, у компостах, 

гної, екскрементах тварин, на падалі. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Блискучо-чорний. Голова овальна, без виступаючих кутів, вужча від 

передньоспинки. Очі довші скронь. Останні членики вусиків видовжені. Перший членик вусиків ціл-
ком або частково жовтий. Передні тазики майже зовсім жовті. Надкрила зовсім чорні або червоно-
бурі, із досить ніжним і густим, ледь зморшкуватим, а черевце з ніжним та густим пунктируванням. 
Тіло завдовжки 6,5–8 мм. Хижак. Знайдений у гніздах підземних ссавців [37; 41; 51; 54; 60; 63; 66; 69; 
77–80; 82; 101]. 

Philonthus marginatus (Muller, 1764) 
Поширення. Європа. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Трапляється здебільшого в лісах, на узліссях, просіках і дорогах. Виявле-

ний під екскрементами тварин, на падалі, у гнилих грибах. На території Шацького поозер’я 
зареєстрував О. М. Кравченко в околицях с. Піщі в урочищі Старосіллі в заплавному вільховому лісі, 
під трупом їжака, 03.05.1997 р., три особини; в урочищі Псячому – на полі картоплі, 26.09.1996 р., 
одна особина. 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид із локальним поширенням. 
Особливості біології. Голова овальна, довжина від основи потилиці до переднього краю лоба 

майже дорівнює ширині. Боки передньоспинки жовто-червоні. Надкрила з темно-бронзовим блиском, 
із помірно ніжним і густим пунктируванням. Нижня сторона першого членика вусиків і ноги 
червонувато-жовті. Останній членик передніх лапок порівняно короткий і широкий, знизу із заглиб-
ленням. Кігтики дорівнюють довжині п’ятого членика лапок, можуть укладатись у заглиблення на 
його нижній стороні (підрід Onychophilonthus Ner. Et Wagn.). Тіло завдовжки 7–10 мм. Хижак. Полює 
на личинок мух та інших копрофагів [41; 54; 60; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus micans (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Голарктика. Розповсюджений на території України. 
Місця знаходження. Поширений на берегах різноманітних водойм, заплавних луках. На тери-

торії Шацького поозер’я зареєстрував О. М. Кравченко на околиці с. Піщі в урочищі Жирня на полі, 
14.05.2005 р., одна особина. Ми зафіксували на берегах оз. Люцимеру, Світязю та Пулемецького. 

Чисельність. Численний вид. 
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Особливості біології. Надкрила й черевце матово-сірі. Надкрила із надзвичайно ніжною та 
густою пунктировкою й дуже ніжною шагреньовкою. Черевце із дуже ніжним і густим пунктиру-
ванням. Довжина передньоспинки дорівнює її ширині. Задній край передніх тергітів і кінець черевця 
бурувато-жовті. Перший членик вусиків і щупики червонувато-бурі. Ноги, за винятком згинів, 
червонувато-жовті. Тіло завдовжки 5–6 мм. Гігрофільний вид. Хижак. Знайдений у гніздах підземних 
ссавців. Зафіксовано зимівлю імаго. Із травня до жовтня простежується приліт на світло, імаго літає 
також удень [26; 30; 36; 41; 51; 52; 54; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus parvicornis (Gravenhorst, 1802) = agilis (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Палеарктика, Північна Америка. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється всюди серед гниючої органіки, особливо серед гною та 

компостів. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голова вузькозаокруглена, зазвичай видовжена. Вусики довгі й прямі, 

передостанні членики рівні за довжиною та шириною. Надкрила чорні, із вузькою червоною плямою 
впродовж вершини, рідше − зовсім червоно-бурі. Передні тазики жовто-бурі. Тіло завдовжки 5–6 мм. 
Належить до жуків-копробіонтів. Хижак. Активний із червня до серпня. Зафіксовано зимівлю імаго. 
Жуки трапляються під корою дерев, пошкоджених короїдами. Іноді летять на світло [19; 41; 51; 54; 
60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

Philonthus politus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Голарктика, Тасманія, Нова Зеландія. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Поширений серед гниючих органічних решток, дуже гнилих грибів та 

екскременів. На території Поозер’я зареєстрував О. М. Кравченко у с. Піщі під трупом їжака, 
06.05.1997 р., одна особина; у с. Гряді поблизу оз. Світязю під трупом їжака, 01.06.1980 р., дві особини. 

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Чорний, голова й передньоспинка зі слабким темно-бронзовим блиском, 

надкрила бронзові, щупики, ноги та вусики чорні, основа другого членика, вусики й передні лапки 
коричневі. Голова широка. Голова самців ширша від їхньої передньоспинки спереду, у самок 
непомітно вужча. Очі великі та плоскі, скроні коротші повздовжнього діаметра очей. Передньоспинка 
однакової довжини й ширини, спереду та ззаду рівномірно звужена. Надкрила в плечах вужчі, ніж 
передньоспинка в найширшому місці, ззаду розширені. Черевце довгасте, густо пунктироване, як і 
надкрила. Тіло жука завдовжки 10,5–13 мм. Належить до жуків-сапробіонтів і жуків-некробіонтів. 
Хижак. Після зимівлі, із середини травня жуки приступають до розмноження. Тривалість розвитку 
яйця – чотири−сім діб. Личинка тричі линяє й через 13–18 діб заляльковується. Розвиток лялечки 
триває близько двох тижнів [1; 41; 51; 54; 55; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) 

Поширення. Космополіт. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Типовий мешканець рівнин та узгір’я, у гори проникає долинами рік, де 

трапляється на болотистих і мулистих ґрунтах узбережних смуг водойм, а також на піщано-
глинистих вологих місцях біля цегельних заводів. 

Чисельність. Масовий вид узбережних біотопів.  
Особливості біології. Блискучо-чорний, голова швидше округлої форми, із порівняно заокругле-

ними кутами скронь. Передньоспинка спереду звужена. Надкрила чорні з більш-менш зеленкуватим 
металічним блиском, іноді червоні з темною основою, із сильним і досить густим, а черевце з більш 
ніжним і густим пунктируванням. Крапки на голові й передньоспинці порівняно ніжні. Ноги жовто-
коричневі. Довжина останніх члеників вусиків дорівнює їхній ширині. Тіло завдовжки 5,5–6,5 мм. 
Гігрофільний вид. Хижак. Зафіксований приліт на світло з травня до вересня. Дорослі жуки зимують 
у місцях мешкання. Трапялється у гніздах плахів, зокрема мартина озерного Larus ridibundus [41; 51; 
52; 54; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus rectangulus (Sharp, 1874) 

Поширення. Голарктика, Південна Америка. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешкає всюди серед гною, компостів, гниючих рослинних решток, падалі 

та екскрементів. На території Поозер’я зареєстрував О. М. Кравченко у с. Піщі, 31.08.1979 р., одна 
особина. 

Чисельність. Численний вид у зазначених стаціях.  
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Особливості біології. Голова з прямокутними скронями. Передостанні членики вусиків чітко 
поперечні. Крапки в повздовжніх рядах на диску передньоспинки грубі, розміщені нерівномірно: три 
крапки посередині наближені між собою й відтиснуті від крайніх. Надкрила з бронзовим блиском, 
ноги та вусики частково коричневі. Тіло завдовжки 6,5–9 мм. Хижак. Активний впродовж року, 
особливо весною й осінню. Зафіксований літ на світло. Відома зимівля імаго [1; 8; 16; 29; 41; 51; 54; 
60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus rubripennis (Stephens, 1832) = fulvipes (Fabricius, 1793) 

Поширення. Палеарктика, Північна Америка. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Ріпікольний вид, мешканець узбережних смуг найрізноманітніших водойм, 

де зазвичай швидко бігає на піщаних, іноді на мулистих ґрунтах. 
Чисельність. Нечисленний, але поширений вид. 
Особливості біології. Голова овальної форми, довжина скронь більша, ніж довжина очей. У 

кожному повздовжньому ряду на передньоспинці розміщено шість крапок. Надкрила червоно-
жовтого або світлого коричнево-червоного кольору, трохи довші від передньоспинки. Надкрила й 
черевце блискучі. Три основні членики вусиків, щупики та ноги жовто-червоні, довжина передостан-
ніх члеників вусиків дорівнює їхній ширині. Тіло завдовжки 5–6,5 мм. Хижак. Імаго активні з травня 
до серпня [41; 51; 52; 54; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus sanguinolentus (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Європа, Середземномор’я, Кавказ, Сибір. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Трапляється здебільшого під старим пересохлим гноєм та гниючими 

рослинними рештками. Виявлений на соці берези, що витікав. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голова округло чотирикутна із широко заокруленими задніми кутами. 

Надкрила чорні з червоним швом і часто з’єднаною з ним червоною плямою на диску, дуже рідко 
зовсім без червоних плям, досить ніжно й густо пунктировані. Черевце з надзвичайно ніжним і дуже 
густим пунктируванням, матові, унаслідок густої, притиснутої волосистості із сірим відливом. Тіло 
завдовжки 7–8 мм. Хижак. Зафіксовано зимівлю імаго. Активний із березня до жовтня [1; 41; 51; 54; 
55; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus spinipes (Sharp, 1874) 

Поширення. Європа, Кавказ, Далекий Схід. В Україні відомий із травня 1978 р. Зареєстрований 
у Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Київській, 
Тернопільській, Волинській областях та в Криму. Ареал виду розширюється й охоплює сьогодні 
21 країну Європи та 12 країн Азії. 

Місця знаходження. Жуки здебільшого трапляються на свіжих екскрементах корів. На території 
Поозер’я виявив О. М. Кравченко у с. Піщі 30.03.1980 р., одна особина. 

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Чорний, задні кути голови великі, із дуже сильним пунктируванням, опу-

шені дуже довгими волосками. Передньоспинка чорна й блискуча, легко округла. Надкрила червоні, 
із помірним пунктируванням. Черевце тільки трохи покрите пунктируванням, помітно опушене. 
Вусики не звужуються до вершини, зовсім чорні. Жуки легко визначаються світлими гомілками, на 
яких дуже помітні довгі чорні шипи. Тіло завдовжки 12,5–15 мм. Досить великий хижак. Забарвлення 
тіла чорне, надкрила яскраво-бурі. Мешканець посліду тварин, добре літає, що забезпечує швидке 
розширення його ареалу в Європі. Імаго зимує під послідом корів, у купах сіна та соломи [8; 10; 45; 
59; 62; 66; 86]. 

Philonthus succicola (Thomson, 1860) = chalceus (Stephens, 1832) 
Поширення. Палеарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Поширений всюди на скупченнях гниючих органічних рештках, звичайний 

на дрібній падалі в пастках із м’ясними принадами та на пошкоджених деревах, із яких тече сік. 
Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Голова й передньоспинка з поперечною шагреньовкою. Надкрила з густим 

пунктируванням, біля плечей із двома довгими щетинками, із темним бронзово-зеленим або синьо-
зеленим блиском, у чорних волосках. Останній членик вусиків червонувато-бурий. Сьомий стерніт 
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самців зі слабою, закругленою на кінці вирізкою. Тіло завдовжки 10,5–13,5 мм. Евритопний лісовий 
вид. Хижак. Жуки активні з березня до листопада, максимум припадає на другу декаду червня, під 
кінець червня активність помітно знижується, але вони продовжують траплятися до початку серпня. 
Імаго виявлені у норах підземних ссавців [1; 24; 41; 51; 52; 54; 55; 59; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus tenuicornis (Mulsant et Rey, 1853) = carbonarius (Gyllenhal, 1810) 

Поширення. Палеарктика, Індія. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Всюди трапляється серед гниючих рослинних скупчень, особливо куч 

бур’янів, листя, у гної, компостах, грибах. 
Чисельність. Нечисленний, але поширений вид. 
Особливості біології. Чорний, голова поперечна, округло чотирикутна, у великих самців сильно 

поперечна. Передньоспинка в певному напрямку з бурим переливом, без чітких бокових втиснень. 
Голова, передньоспинка й надкрила з темно-зеленим бронзовим блиском. Голова та передньоспинка з 
ніжною рівномірною штрихуватістю. Надкрила із досить густим, а черевце з рідким пунктируванням. 
Тіло завдовжки 9–14 мм. Хижак. Іноді заселяє нори кролів. Зафіксовано зимівлю імаго, а також 
приліт на світло в сутінках [1; 24; 41; 51; 52; 54; 55; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Голарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешкає на болотистих ґрунтах серед моху, наносів, водоростей, гниючих 

рослинних решток, на вологих луках та полях під гноєм і падаллю. У лісових біотопах трапляється в 
підстилці та ґрунті, які просякнуті деревним соком. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорний, довжина скроні коротша від найдовшого поперечного відрізка 

ока. Передньоспинка паралельностороння з бурим переливом, надкрила смоляно-чорні з бронзовим 
блиском, із помірно-ніжним і густим, а черевце із більш ніжним і рідшим пунктируванням. Перший 
членик задньої лапки значно коротший від трьох наступих, разом узятих, коротший від п’ятого або 
рівний йому за довжиною. Передні лапки самців сильно розширені. Тіло завдовжки 7–8 мм. Хижак. 
Зафіксовано зимівлю імаго, а також приліт на світло в сутінках. Активний з квітня до вересня. У 
природі личинки з’являються на початку серпня, заляльковуються в його середині, а імаго вилітають 
наприкінці серпня [1; 41; 51; 52; 54; 55; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101].  

 
Philonthus varians (Paykull, 1789) 

Поширення. Голарктика, Центральні райони Орієнтальної області. Поширений на території 
України. 

Місця знаходження. Убіквіст, виявлений у гниючих органічних скупченнях, особливо в гної, 
компостах, на полях і городах, на луках під екскрементами худоби, у лісах під мохом і в гнилих 
грибах, а також у наносах на узбережжі водойм. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голова вузька, овальна, довжина її значно перевершує ширину. Надкрила 

з однією нечітко ведмежованою поздовжньою плямою, розміщеною паралельно відносно шва, або 
цілком чорні. Вусики довгі, довжина передостанніх члеників ледь більша, ніж їх ширина. Передні 
тазики бурувато-жовті. Тіло завдовжки 5–7,5 мм. Копробіонт. Хижак. Зафіксовано зимівлю під сухим 
послідом тварин. Траплявся в норах підземних ссавців. Окремих особин фіксували в ходах короїдів 
[19; 24; 34; 41; 51; 52; 54; 55; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 101]. 

 
Хижак сірий, стафілін падловий – Creophilus maxillosus (Linne, 1758) 

Поширення. Голарктика, Південна Азія. Поширений на території України вид. 
Місця знаходження. Заселяє великі трупи тварин, де полює на личинок мух та інших комах. 

Трапляється також серед гниючих рослинних решток, гною й екскрементів тварин, гниючих грибів. 
Звичайний в антропогенних ландшафтах. На території Шацького поозер’я зареєстрував О. М. Крав-
ченко в околицях с. Піщі під трупом кота, 03.05.1996 р., дві особини. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорний, голова, за винятком задніх кутів, і диск передньоспинки блискучо-

гладкі. Надкрила із широкою попелясто-сірою поперечною смугою, укритою грубими сірими волос-
ками, на задніх кутах − дві чорні плями. Боки середніх тергітів черевця, а також перші стерніти дуже 
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густо вкриті попелясто-сірими волосками, вершина також укрита волосками, а п’ятий і шостий 
стерніти – чорними волосками. Голова самців ширша, ніж передньоспинка, на задніх кутах є надзви-
чайно ніжне й рідке пунктирування. Щупики, вусики та ноги чорні. Тіло завдовдки 14–23 мм. Один із 
найбільших хижих стафілінід фауни України. Хижак. Активний з квітня до листопада. Імаго прилітає 
на світло. Відвідує нори підземних ссавців [26; 27; 30; 41; 51; 54; 55; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 84; 101]. 

 
Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на полях, луках та узліссях серед гниючих рослинних решток, у 

гної, компостах, на екскрементах та падалі. На території Поозер’я зареєстрував О. М. Кравченко у 
с. Піщі 19.05.1996 р., одна особина. 

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Чорний, голова, передньоспинка й надкрила із сильним бронзовим блис-

ком. Надкрила вкриті сіро-жовтими, бурими та золотавими волосками, перемежовані невизначними 
жовтими плямами. Щиток із чорною оксамитовою плямою, розділеною посередині. Очі у два−три 
рази довші, ніж скроні. Вусики червоно-жовті, із буруватою вершиною, довжина четвертого членика 
трохи більша, ніж його ширина, передостанні членики слабопоперечні. Тіло завдовжки 10–15 мм. Хи-
жак. Активний із весни до пізньої осені. Імаго полює на дрібних гнойовиків із роду Aphodius [1; 23; 
41; 51; 54; 55; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 84; 101]. 

 
Ontholestes tesselatus (Geoffroy, 1785) 

Поширення. Північна Палеарктика. Вид поширений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє найрізноманітніші гниючі органічні рештки, свіжий гній, падаль, 

гриби, підстилку, просякнуту соком дерев, що витікає. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Чорний, голова, передньоспинка й надкрила зі слабким бронзовим блис-

ком. Голова та передньоспинка дуже густо й ніжно зморшкувато пунктировані, надкрила ніжно та 
помірно густо точковані, між точками грубошагреньовані. Голова й передньоспинка з невеликими 
чорними плямами, щиток із великою чорною оксамитовою плямою, що розділена посередні. 
Передньоспинка значно вужча, ніж надкрила, ззаду сильно звужена. Щупики, основи вусиків і ноги 
жовто-бурі. Тіло завдовжки 14–19 мм. Хижак. Активний із березня до листопада, особливо з травня 
до липня. Жуки полюють на свіжому посліді тварин на великих мух і гнойовиків [1; 23; 26; 41; 51; 54; 
55; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 84; 101]. 

 
Стафілін волохатий – Emus hirtus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Західна й Східна Європа, Кавказ, Закавказзя, Казахстан, Західний Сибір. Локально 
трапляється на всій території України. 

Місця знаходження. Заселяє різні за походженням органічні речовини, що розкладаються, зо-
крема, рослинні та тваринні рештки, стовбури дерев, із яких витікає сік, особливо листяну підстилку, 
просякнуту цим соком. На території Поозер’я зареєстрував О. М. Кравченко у с. Піщі в посліді корів, 
26.05.1996 р., одна особина.  

Чисельність. Нечисленний вид.  
Особливості біології. Великий, із досить яскравим опушенням, естетично привабливий жук. 

Чорний, голова, передньоспинка та три останніх сегменти черевця вкриті золотисто-жовтими 
волосками, надкрила ззаду із широкою перев’яззю сизих волосків, задній край передньоспинки в чор-
них волосках. Тіло завдовжки 18–28 мм. Жуки та їхні личинки – хижаки, живляться дрібними кома-
хами. Імаго трапляються з травня до жовтня. Зимують дорослі жуки та, імовірно, личинки. Хижак-
ентомофаг. Яскравий об’єкт для колекціонування, ми внесли його до двох останіх випусків Червоної 
книги України [2; 23; 26; 41; 51; 54; 55; 56; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 84; 101]. 

 
Стафілін прекрасний – Staphylinus caesareus (Cederhjelm, 1798) 

Поширення. Європа, Середземномор’я, Крим, Кавказ, Мала Азія, Північна Америка. Трапля-
ється на території України. 

Місця знаходження. Заселяє вологі сонячні біотопи в лісах, на луках, полях та городах, де 
поширений серед гниючих рослинних решток, моху та під камінням. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
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Особливості біології. Жук матово-чорний, голова й передньоспинка 
чорні, основа передньоспинки та передні її кути облямовані золотисто-
жовтими волосками. Усі тергіти черевця, крім останнього, оздоблені з 
боків яскравими плямами із золотисто-жовтих волосків. Щиток у чорних 
волосках. Надкрила, вусики й ноги бурувато-червоні. Перший членик 
задніх лапок рівний за довжиною з останнім. Тіло завдовжки 17–25 мм 
(фото 141). Хижак. Є ворогом личинок коваликів. Імаго поїдають також дріб-
них турунів [26; 41; 51; 54; 55; 60; 63; 66; 69; 77–80; 82; 84; 91; 101; 106]. 

 
Стафілін червонокрилий – Staphylinus erythropterus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешкає в лісовій підстилці, мохових подуш-

ках, трухлявій деревині та під корою дерев. На території Шацького по-
озер’я зареєстрував О. М. Кравченко в околицях с. Піщі, 29.07.1997 р., одна 
особина. 

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Чорний, надкрила, вусики й ноги буровато-

червоні. Щиток укритий жовтуватими волосками. Основа передньоспинки без жовтої бахроми. Лише 
три останні сегменти черевця із плямами з золотисто-жовтих волосків. Перший членик задньої лапки 
довший від останнього. Тіло завдовжки 14–18 мм. Зафіксовано зимівлю імаго [26; 41; 51; 52; 54; 55; 
60; 63; 66; 69; 77–80; 82; 84; 91; 101]. 

 
Ocypus nitens (Schrank, 1781) = similis (Fabricius, 1792) 

Поширення. Палеарктика. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешкає на вологих лісових затінених ґрунтах та торфовищах, рідше фік-

сується на сільськогосподарських полях і ксерофітних схилах пагорбів. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Жук має матово-чорне забарвлення, голова й передньоспинка без шагре-

ньовки, надзвичайно густо та досить сильно пунктировані. Передньоспинка з виразною серединною 
гладкою лінією. Надкрила коротші від передньоспинки, дуже густо й зморшкувато, а черевце дуже 
ніжно та густо пунктировані. Крил немає. Гомілки лише на вершинах зовнішніх країв з шипами. Тіло 
завдовжки 12–20 мм. Хижак. Імаго активні з лютого до жовтня, менш численні в липні–серпні. Зафік-
совано зимівлю імаго [24; 26; 34; 41; 51; 54; 55; 60; 63; 66; 69; 77–80; 82; 84; 91; 101; 102; 103]. 

 
Стафілін-тасгій чорнуватий – Tasgius melanarius (Heer, 1839) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Заселяє вологі сонячні біотопи в лісах, на луках, полях та городах, де 

виявлений серед гниючих рослинних решток, моху та під камінням. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне, передня частина його з легким металічним блиском, вершини 

вусиків і лапки червоно-коричневі, навіть жовто-бурі. Голова ширша, ніж передньоспинка. Остання 
негусто й ніжно пунктирована, блискуча, ззаду ледь звужена. Скроні значно довші, ніж видимий 
зверху діаметр очей. Тіло завдовжки 14–20 мм. Хижак. Активний із лютого до жовтня, максимум 
активності простежується з липня до жовтня та з березня до квітня. Трапляється в гніздах підземних 
ссавців. Зафіксовано зимівлю в дернині степу [26; 38; 41; 51; 54; 55; 60; 62; 63; 66; 69; 77–80; 82; 84; 
91; 101; 106]. 

Acylophorus glaberrimus (Herbst, 1784) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, Північна Африка, Австралія. Відомий майже на всій 

території України. 
Місця знаходження. Трапляється здебільшого на узбережжі серед заростей очерету під рослин-

ними рештками, особливо в трясовині, місцях із дуже мокрим мохом та вологим листям. На території 
Шацького поозер’я зареєстровані поодинокі особини біля окремих озер. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло жука блискучо-чорне, голова овальна, блискучо-гладка й удвічі вуж-

ча, ніж передньоспинка. Остання гладенька, але, крім щетинконосних краєвих точок і двох дискових, 

 
Фото 141. Стафілін 

прекрасний – Staphylinus 
caesareus (В. Ю. Назаренко) 
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несе бокову, досить віддалену від бічного краю. Надкрила такої ж ширини, як і передньоспинка, із 
досить густим, сильним, морщинистим пунктируванням. Черевце біля основи передніх сегментів із 
досить сильним і густим, а на задній половині й на кінці з рідким пунктируванням. Тіло завдовжки 
6−7 мм. Хижак. Найактивніший весною та восени [17; 41; 47; 49; 50; 52; 60; 63; 66; 68; 77–80; 82; 87; 
91; 101; 106]. 

Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802) 
Поширення. Палеарктика. Відомий на всій території України. 
Місця знаходження. Поширений у лісовій підстилці на берегах водойм, наносах, усюди трапля-

ється під гниючими рослинними рештками, соломою, сіном, особливо серед куп городніх бур’янів. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Смоляно-чорний, блискучий, передньоспинка іржаво-червоно-бура. Над-

крила бурі з червонуватим заднім краєм, іноді з буро-червоними боками або цілком жовті. Задні 
сегменти черевця червонувато-бурі. Основи вусиків і ноги червонувато-жовті. Черевце злегка іри-
зуюче. Тіло завдовжки 4–5 мм. Хижак. Особливо активний із червня до вересня. Трапляється в дуп-
лах дерев та норох і гніздах підземних ссавців. Зафіксовано приліт імаго на світло [17; 22; 24; 26; 36; 
41; 49; 50; 52; 54; 60; 63; 66; 68; 77–80; 82; 87; 101; 106]. 

 
Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Європа, Середземномор’я, Кавказ, Сибір, північний Китай. Виявлений на території 
України. 

Місця знаходження. Мешкає всюди на вологих ґрунтах серед гниючих рослинних решток, під 
корою, мохом, камінням та в гніздах кротів. 

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Тіло жука чорне, вусики й щупики іржаво-коричневі, перші три членики 

вусиків іноді зверху затемнені, ноги смоляно-коричневі зі світлішими лапками. Черевце з легким 
відблиском. Надкрила коротші, ніж передньоспинка, особливо вздовж шва. Щиток гладкий, без 
пунктирування. Черевце зі світлою шкірястою облямівкою на сьомому тергітові. Тіло жука завдовж-
ки 10–16 мм. Хижак. Імаго активні впродовж року, особливо весною й осінню. Жуки та їхні личинки 
зареєстровані в підземних норах і гніздах ссавців. Простежено приліт жуків на світло. Імаго зимують 
у сухих місцях, куди мігрують восени [17; 22; 24; 26; 38; 41; 49; 50; 52; 54; 55; 60; 63; 66; 68; 77–80; 
82; 87; 101; 105; 106]. 

 
Quedius lateralis (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Палеарктика. В Україні відомий у Закарпатті, Карпатах і на Волині. 
Місця знаходження. Лісовий вид, який здебільшого фіксується в пралісах у прілій листяній 

підстилці навколо старих пеньків та в гнилих грибах, особливо Lactarius piperatus (Scop.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло жука блискуче, смоляно-чорне, поверхня черевця сильно іридована, 

боки надкрил і передньоспинка жовті. Вусики й ноги бурі, перший членик вусиків, щупики та лапки 
світлі. Голова велика, поперечна і плоска, з помірно закругленими боковими краями. Очі великі, 
скроні трохи коротші продовгуватого діаметра очей. Передньоспинка трохи ширша та довша, ніж 
надкрила, бічні краї заокруглені. Надкрила вздовж шва трохи коротші, а з боків рівні, але вужчі, ніж 
передньоспинка. Черевце із сильним переливаючим блиском, пунктирування його більш ніжне й 
густе, ніж на надкрилах. Тіло завдовжки 10–14 мм. Хижак. Виявлений у гніздах підземних ссавців. 
Дорослі жуки потрапляють у ґрунтові пастки з червня до липня, здебільшого із серпня до листопада 
[9; 24; 32; 36; 54; 55; 64; 66; 68; 77–79; 82; 87; 101]. 

 
Quedius molochinus (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Палеарктика. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Виявлений у підстилці вологих лісів, на болотах із моху, гниючих рос-

линних решток. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло жука чорне, надкрила червоно-коричневі, іноді смоляно-чорні. Вуси-

ки й щупики іржаво-коричневі, перших три членики вусиків трохи затемнені. Ноги темно-коричневі 
або навіть смоляно-чорні з більш світлими лапками. Голова трохи ширша, ніж довжина, зазвичай має 
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округлу форму. Очі великі, майже удвічі довші, ніж скроні. Щиток із великою кількістю крапок. Над-
крила коротші, ніж передньоспинка, й помітно вужчі, укриті ніжним і густим зернистим пунктиру-
ванням, опушені темними прилеглими волосками. Сьомий тергіт черевця зі світлою шкірястою 
облямівкою. Тіло жука завдовжки 9–12 мм. Хижак. Активний впродовж року, особливо літом і 
пізньої осені. Трапляється в гніздах підземних ссавців [9; 37; 51; 55; 62; 66; 69; 77–79; 82; 87; 101]. 

 
Quedius nigrocaeruleus (Fauvel, 1876) 

Поширення. Європа. Зареєстрований на території України. 
Місця знаходження. Заселяє нори та гнізда підземних ссавців. Справжній співмешканець, ли-

чинки якого також живуть у гніздах. Імаго поза норами трапляються лише літом під корою, у гнилій 
деревині, мохові, іноді потрапляють у сачок під час косіння. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне, надкрила із синюватим відтінком, передньоспинка слабо попе-

речна. Скроні не більше ніж удвічі довші очей. Крім задньої крапки на чолі біля заднього краю розмі-
щена ще одна додаткова крапка. Шостий і сьомий стерніти самців посередині із густим пунктуванням 
і густо опушеною чорно-рудими волосками смужкою, восьмий стерніт на вершині слабко дугоподібно 
вирізаний, перед вирізкою приплюснутий і гладенький. Тіло жука завдовжки 8–11 мм. Хижак-
ентомофаг дрібних співмешканців нір і гнізд. Виявлений у гніздах ос та джмелів, мурашниках Lasius 
fuliginosus Latr., посліді кажанів. Личинка заляльковується в ґрунті. Стадія лялечки триває 20–25 діб 
[22; 24; 51; 55; 66; 77–79; 82; 87; 101]. 

 
Quedius nitipennis (Stephens, 1833) 

Поширення. Північна й Середня Європа, Кавказ, Мала Азія, Сибір, Північна Африка. Іноді 
трапляється в Україні, досліджений недостатньо. 

Місця знаходження. Відомий у лісах та долинах річок, на мокрих місцях і болотах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Чорний, очі слабко опуклі, ширина голови значно менша, ніж ширина 

передньоспинки, остання сильно звужена спереду. Надкрила смоляно-бурі з дуже слабким бронзовим 
блиском. Черевце з надзвичайно ніжним і дуже густим пунктируванням. Внутрішня сторона задніх 
гомілок, а іноді й середніх, чорна, з металевим блиском, інші частини ніг жовті або бурувато-жовті. 
Тіло завдовжки 5–6 мм. Хижак. Активний упродовж року, особливо весною та восени. Зафіксовано 
зимівлю імаго [9; 24; 38; 51; 63; 66; 73; 74; 77–80; 82; 87; 101]. 

 
Quedius xanthopus (Erichson, 1839) 

Поширення. Палеарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений у лісах у старих трухлявих стовбурах дерев, у дуплах, під 

корою, у мохові, гнилих грибах, гниючих рослинних рештках. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло жука смоляно-чорне або буре, блискуче, вершини тергітів, передньо-

спинка й надкрила червоно-бурі. Щупики, ноги та основи рудих вусиків жовто-руді. Голова струнка 
й закруглена, поверхня голови та передньоспинки з грубою мікроскульптурою. Передньоспинка 
зазвичай червоно-бура, поверхня надкрил і черевця з грубим пунктируванням. Восьмий стерніт на 
вершині зі слабко помітною дугоподібною вирізкою. Тіло жука завдовжки 7–10 мм. Хижак. Актив-
ний із березня до листопада. Імаго трапляється в підземних гніздах ссавців. Зафіксовано зимівлю в 
підстилці діброви [10; 41; 51; 60; 63; 66; 73; 74; 77–80; 82; 87; 101]. 

 
 

Підродина Habrocerinae (Mulsant et Rey, 1877) 
Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Європа, Середземномор’я, Кавказ. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Міцетофіл, трапляється в лісах серед гнилого прілого листя, особливо в 

березових лісах, іноді в трусі під корою дерев, на грибах та гниючих скупченнях рослинності. 
Чисельність. На території Шацького поозер’я зареєстрований під час польоту в околицях с. Піщі 

14.05.2007 р., одна особина. 
Особливості біології. Тіло жука смоляно-буре, голова вужча, ніж передньоспинка, і дорівнює по 

ширині надкрилам. Надкрила й черевце з боків несуть окремі довгі щетинки. Ноги ясно жовто-
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коричневі. Надкрила з чітким бічним краєм, який відділяє епіплеври. Вусики, починаючи з третього 
членика, надзвичайно тонкі, волоскоподібні, їхні окремі членики вкриті досить довгими війками. Тіло 
завдовжки 2,5–3,5 мм. Хижак. Імаго активні впродовж року, здебільшого трапляється весною та 
восени. Зареєстровано зимівлю дорослих жуків [10; 41; 60; 63; 66; 74; 77–80; 82; 87; 92–97; 101]. 

 
 

Підродина Tachyporinae (MacLeay, 1825) 
Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Голарктичний вид. Поширений в Україні. 
Місця знаходження. Убіквіст, заселяє вологі ґрунти як у лісах, так і на відкритих ландшафтах. 

Надає перевагу лісам із кислою грубогумусною підстилкою. Висівається з моху, листяної підстилки, 
наносів та інших гниючих рослинних скупчень. На території Шацького поозер’я зареєстровані 
поодинокі особини біля окремих озер. 

Чисельність. Нечисленний вид.  
Особливості біології. Тіло іржаво-червоного кольору, надкрила біля основи зазвичай затемнені. 

Тергіти черевця біля основ частково коричневі, вусики всередині затемнені. П’ятий стерніт широко 
округло вирізаний. Для визначення потрібно препарувати геніталії самця. Тіло завдовжки 3–5,5 мм. 
Хижак. Трапляється від ранньої весни до пізньої осені. Помічений приліт на світло. Зафіксовано 
зимівлю імаго [10; 41; 51; 60; 62; 63; 66; 68; 74; 80; 83; 87; 101]. 

 
Mycetoporus lepidus (Gravenhorst, 1806) = brunneus (Marsham, 1802) 

Поширення. Палеарктика, Північна Америка. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешкає в підстилці лісів різних типів, весняних наносах лісових потічків, а 

у відкритих ландшафтах – під гниючими рослинними рештками. На території Поозер’я зареєстровані 
поодинокі особини біля окремих озер. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голова й черевце чорні, тергіти черевця зі світлими задніми краями, пе-

редньоспинка світліша або темно-коричнева, іноді із затемними боками. Надкрила зазвичай корич-
неві, іноді світліші або темніші, іноді з червонуватою плямою біля щитка. Черевце майже паралельне, 
видовжине. Основи вусиків і ноги жовто-червоні. Щелепні щупики короткі, їх передостанній членик 
помітно потовщений. Тіло завдовжки 3,5–5 мм. Хижак. Активний упродовж року, особливо весною 
та восени. Зафіксовано зимівлю імаго. Виявлений у норах крота разом із мурахами [41; 51; 53; 60; 62; 
63; 66; 68; 74; 80; 83; 87; 101]. 

 
Mycetoporus longulus (Mannerheim, 1830) 

Поширення. Голарктика. В Україні трапляється всюди, але має низьку чисельність. 
Місця знаходження. Надає перевагу відкритим ландшафтам – полям, пасовищам. На території 

дослідження зареєстровані поодинокі особини біля окремих озер. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Чорний, надкрила червоні із затемненими епіплеврами й щитком. Основи 

вусиків і ноги жовто-червоні. Черевце чорне, густо та сильно точковане. Вершини вусиків, щелепні 
щупики та задні стегна зазвичай затемнені. Тіло завдовжки 4,5–5 мм. Хижак. Активний упродовж 
року, особливо весною та восени. Часто потрапляє в сачок під час автокосіння. Імаго знайдені в 
гніздах звичайної полівки. Зафіксовано зимівлю імаго [36; 41; 51; 60; 62; 63; 66; 74; 80; 83; 87; 101]. 

 
Lordithon exoletus (Erichson, 1839) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений у лісовій зоні та в Карпатах. 
Місця знаходження. Трапляється в грибах, лісовій підстилці та під корою старих дерев. 
Чисельність. Численний вид у грибах на території Поозер’я. 
Особливості біології. Голова чорна, передньоспинка жовто-червона, іноді середина затемнена. 

Надкрила жовті з однією чорною плямою в зовнішніх кутах, щиток коричневий. Надкрила мають 8–
14 густо розміщених точок у головних рядах. Передостанні членики вусиків широкі. Основа 
передньоспинки без облямівки. Тіло завдовжки 3,5–5 мм. Хижак. Полює в гнилих грибах на дрібних 
личинок двокрилих. Міцетофіл, виявлений на 25 видах грибів. Активний упродовж року, особливо з 
квітня до жовтня. Зафіксовано зимівлю імаго [36; 41; 51; 60; 62; 63; 66; 74; 80; 83; 87; 101]. 
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Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1760) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибір. Розповсюджений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений у грибах (більше ніж 35 видів), трусі 

деревини й підстилці лісів різних типів. 
Чисельність. Численний вид у грибах. 
Особливості біології. Тіло вузьке жовто-червоне, блискуче. Голова вузька 

й довга. Голова, надкрила, середньо- та задньогруди, останні сегменти черевця 
чорні. Основа передньоспинки без облямівки. Щиток темний. Основа кожного 
надкрила із жовтою поперечною плямою, яка не доходить до пришовної борізд-
ки. Ноги й задній край шостого сегмента черевця червоно-жовті. Тіло завдовжки 
5–6,5 мм (фото 142). Хижак. Активний мисливець за личинками двокрилих на 
різних, особливо гниючих грибах. У зборах здебільшого трапляється із травня 
до жовтня [9; 10; 41; 49; 50; 52; 60; 62; 63; 66; 68; 80; 83; 84; 87; 100; 101]. 

 
Lordithon thoracicum (Fabricius, 1777) 

Поширення. Голарктика. В Україні трапляється всюди. 
Місця знаходження. Виявлений здебільшого на шапинкових грибах, а також під грибами в 

лісовій підстилці та мосі. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло темно-жовте, дуже блискуче, голова чорна, передньоспинка зазвичай 

затемнена посередині. Задні кути надкрил із чорною плямою, шов затемнений. Іноді передньоспинка 
й більша частина надкрил чорні. На надкрилах дорсальний ряд складають сім або менше крапок. 
Черевце бурувате. Тіло завдовжки 2,5–4,5 мм. Міцетофільний хижак, який полюбляє полювати на 
інших міцетобіонтних комах, особливо грибних комариків та дрібних мух. Заселяє понад 70 видів 
грибів, зазвичай у великій кількості. Активний упродовж року, особливо з травня до вересня. Личин-
ка заляльковується в ґрунті та вологій деревині. Стадія лялечки триває від восьми до 10 діб. Поміче-
ний приліт на світло. У серпні реєструвався масовий активний літ [9; 41; 49; 50; 52; 53; 60; 62; 63; 66; 
68; 74; 80; 83; 87; 101]. 

Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832) 
Поширення. Палеарктика, Індія. В Україні трапляється в лісовій та лісостеповій зонах. 
Місця знаходження. Виявлений у лісах серед гнилого листя, моху, у трухлій деревині та серед 

гниючих рослинних решток. Поодиноких особин знаходили вздовж берегів окремих Шацьких озер. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло жука чорне, вусики короткі, передостанні членики трохи ширші, ніж 

довжина, останній членик ледь довший, ніж ширина. Черевце з боків із сильною чорною щетиною. 
Надкрила майже такої довжини, як і передньоспинка. Передньоспинка й надкрила досить тонко та 
дуже густо пунктировані. Тіло завдовжки 2,5–3,2 мм. Хижак. Активний упродовж року, особливо 
весною та восени. Зафіксовано зимівлю імаго [9; 10; 26; 41; 51; 60; 62; 63; 66; 74; 80; 83; 87; 100; 101]. 

 
Sepedophilus littoreus (Linne, 1758) 

Поширення. Голарктика. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Заселяє старі стовбури дерев, гнилу деревину та кору, купи гних гілок, 

здебільшого гриби, де завжди трапляється в підстилці навколо грибного міцелію. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорно-бурий, ширина передньоспинки трохи більша, ніж довжина, дуже 

густо й дрібно точкована, зі світло-бурим заднім краєм. Надкрила густо опушені сірими волосками, 
буруваті, вужчі, ніж передньоспинка. Вусики, ноги й краї сегментів черевця червоно-жовті. Тіло 
завдовжки 4–5 мм. Хижак. Активний упродовж року, особливо весною та восени. Розвиток личинок 
відбувається влітку. Помічено приліт на світло. У серпні реєструється масовий активний літ [9; 30; 
41; 51; 60; 62; 63; 66; 68; 74; 80; 83; 87; 100; 101]. 

 
Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst, 1802) 

Поширення. Палеарктика. Поширений в Україні вид. 
Місця знаходження. Здебільшого заселяє сухі, часто навіть ксеротермні схили, відкоси вздовж 

доріг та дамб, висівається з кущиків трав та моху, лісової підстилки. 
Чисельність. Нечисленний вид. 

 
 

Фото 142. Lordithon 
lunulatus  

(В. Ю. Назаренко) 
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Особливості біології. Тіло жука смоляно-чорне, блискуче, ніжно опушене. Передньоспинка 
попереду звужена із сильно виступаючими задніми кутами, ширша, ніж надкрила. Останні значно 
коротші, ніж передньоспинка, набагато коротші від їх загальної ширини, надзвичайно тонко, але 
менш густо пунктировані. Вусики, щупики й ноги жовто-червоні. Тіло завдовжки 1,7–2,5 мм. Хижак. 
Активний із лютого до травня та із серпня до листопада. Зафіксовано зимівлю імаго [9; 30; 41; 51; 60; 
62; 63; 66; 68; 74; 80; 83; 87; 100; 101]. 

 
Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1793) 

Поширення. Палеарктика. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Поширений серед трухлявини в дуплах дерев, під відсталою корою, 

запліснявілими купами хмизу та листя, на різних грибах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло жука жовто-коричневе до чорного, однобарвне або з темно-черво-

ними задніми кутами передньоспинки й надкрил, шов яких і бічні краї часто затемнені. Надкрила 
значно довші, ніж передньоспинка. Боки черевця в ніжних щетинках. Вусики довгі та стрункі, їх 
сьомий членик довший, ніж ширина, передостанні членики не поперечні, останній − асиметричний і 
значно довший, ніж ширина. Тіло завдовжки 3,5–5 мм. Хижак. Імаго активні впродовж року, але 
найбільше із лютого до травня та з липня до вересня. Зафіксовано зимівлю імаго, а також літ на світло. 
Імаго виявлені в підземних гніздах ссавців [9; 30; 36; 41; 51; 55; 60; 62; 63; 66; 68; 74; 80; 83; 87; 100; 101]. 

 
Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Голарктика. Поширений на території України вид.  
Місця знаходження. Трапляється в підстилці, серед моху, гниючих рослинних решток, у нано-

сах та компостах. На території Поозер’я виявлений серед моху в сосновому лісі поблизу с. Мельників 
21.08.1988 р. 

Чисельність. Нечисленний вид.  
Особливості біології. Блискучо-чорний, голова чорна, передньоспинка й надкрила жовто-

червоні. Надкрила біля щитка та зовнішні їхні краї в передній частині чорнуваті. Передньоспинка не 
ширша, ніж надкрила, червоно-жовта. Тіло завдовжки 3–4 мм. Хижак. Евритопний вид. Імаго активі 
впродовж року, мають два піки активності − у квітні та у вересні–жовтні. Личинки й жуки живляться 
колемболами, попелицями, нематодами та личинками двокрилих. Зафіксовано зимівлю імаго, а також 
літ на світло. Імаго трапляється в підземних гніздах ссавців [9; 24; 26; 30; 36; 41; 51; 55; 60; 62; 63; 66; 
68; 74; 80; 83; 84; 87–89; 100; 101]. 

 
Tachyporus formosus (Matthews, 1838) 

Поширення. Центральна та Південна Європа, Кавказ, Середня Азія. В Україні відомий із 
території колишніх Київської та Волинської губерній, Буковини, Карпат і Криму. 

Місця знаходження. Трапляється у вологих лісах, на берегах водойм у наносах, листяній 
підстилці, під купами хмизу, серед моху, здебільшого разом із Tachyporus chrysomelinus. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голова й передньоспинка червоно-жовті, надкрила однобарвні червоно-

жовті, у передній половині без мікроскульптури. Черевце з глибоким точкуванням, чорне, його шос-
тий і сьомий тергіти червоно-жовті. Тіло завдовжки 3,5–4 мм. Гігрофільний вид. Хижак. Імаго актив-
ні впродовж року, особливо із серпня до травня, у зимові місяці виявлені поодинокі особини [9; 10; 
51; 60; 62; 63; 66; 68; 74; 80; 83; 87; 101]. 

 
Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775) 

Поширення. Палеарктика, Південно-Східна Азія. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється серед підстилки, моху, гниючих рослинних решток та під 

камінням. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Блискучо-чорний, голова чорна, диск передньоспинки темно-бурий. Над-

крила червоно-жовті з чорними боковими краями й трикутною плямою навколо щитка. Передня 
частина черевця чорна або лише зі світлими краями. Вусики і ноги іржасто-бурі. Тіло завдовжки 3–4 мм. 
Евритопний вид. Хижак. Проведені досліди [105] довели, що представники виду надають перевагу 
попелицям перед ногохвістками та двокрилими. Виявлено також живлення лише конидіями збудника 
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мучної роси. Жуки активні впродовж року. Зафіксовано зимівлю імаго й літ на світло. Дорослі жуки 
трапляються в підземних гніздах ссавців. У горах виявлені до 1300 м над рівнем моря [9; 17; 24; 26; 
30; 36; 41; 51; 60; 62; 63; 66; 68; 80; 83; 84; 86–89; 90; 92–97; 99−101]. 

 
Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767) 

Поширення. Палеарктика. В Україні відомий у лісовій, лісостеповій зонах та в Карпатах. 
Місця знаходження. Мешканець вологих полів і лук, де трапляється серед гниючих рослинних 

решток, під камінням, у лісах – серед опалого листя та моху. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Червоно-жовтий, тіло широке, основа надкрил із чорною поперечною пе-

рев’яззю, надкрила більш-менш випуклі, у простих точках, голі або майже голі, черевце жовто-буре 
попереду із чорною вершиною. Вусики, щупики й ноги жовті. Тіло завдовжки 3,3–4 мм. Хижак. 
Личинки й імаго живляться грибними комариками та личинками двокрилих комах, що мешкають у 
грибах. Імаго активні з квітня до жовтня. Нова генерація з’являється ранньою осінню. Зафіксовано 
зимівлю імаго та літ на світло. Імаго трапляється в підземних гніздах ссавців [9; 17; 24; 38; 41; 51; 60; 
62; 63; 66; 68; 70; 71; 74; 80; 83; 84; 86; 87; 92–97; 100; 101; 105]. 

 
Tachyporus pusillus (Gravenhorst, 1806) = macropterus (Stephens, 1832) 

Поширення. Палеарктика. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Заселяє здебільшого відкриті сухі біотопи, іноді трапляється в лісах. На 

окультурених ґрунтах виявлений усюди серед гниючих рослинних скупчень. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голова чорна, диск передньоспинки темно-бурий. Надкрила довші, ніж 

передньоспинка, бурувато-жовті, із чорними боковими краями, часто із затемненим щитком або 
розмитою бурою плямою на диску. Передостанній членик щелепних щупиків бурий. Тіло завдовжки 
2–3 мм. Хижак. Зафіксовано зимівлю імаго та літ на світло. Імаго трапляється в підземних гніздах 
ссавців, мурашниках, іноді в ходах короїдів. Жуки активні впродовж року, особливо восени та вес-
ною. У горах активні в літні місяці [9; 17; 19; 24; 36; 41; 51; 60; 62; 63; 66; 74; 80; 83; 86; 87; 92; 101]. 

 
Tachyporus solutus (Erichson, 1839) 

Поширення. Палеарктика. Порівняно поширений в Україні вид. 
Місця знаходження. Мешкає здебільшого в сухих біотопах відкритих ландшафтів і на узліссях, 

на полях та луках, виявлений серед гниючих рослинних решток.  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Голова чорна, передньоспинка червоно-жовта, надкрила світлі, лише за-

темнені біля щитка. Передньоспинка помітно ширша від надкрил. Надкрила без мікроскульптури, 
біля шва сильно точковані. Вусики світло-жовті, до вершини сильно розширені. Тіло завдовжки 3–4 мм. 
Хижак. Активний упродовж року, особливо весною та осінню. Трапляється в підземних гніздах 
ссавців, іноді в гніздах птахів [10; 11; 34; 38; 41; 51; 60; 62; 63; 66; 74; 80; 83; 87; 101]. 

 
Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758) = signatus (Gravenhorst, 1802) = rufipes (Degeer, 1774) 

Поширення. Палеарктика. Завезений у Північну Америку. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Типовий вид роду, що трапляється серед гниючих рослинних решток, у 

вологій підстилці лісів, гнилих грибах, гної та екскрементах. 
Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Тіло жука блискуче, смоляно-чорне, передньоспинка чорна або з тонким 

жовтувато-бурим зовнішнім краєм. Надкрила жовто-бурі, більш світлі плечі й вершина, густо точко-
вані. Основи вусиків і ноги червоно-бурі, сегменти черевця жовтувато-бурі. Тіло завдовжки 5–6,5 мм. 
Убіквіст гниючих органічних решток, один із найчисленніших жуків-сапробіонтів. Хижак. Активний 
упродовж року, особливо весною та восени [9; 17; 19; 24; 36; 38; 41; 51; 55; 60; 62; 63; 66; 68; 74; 80; 
83; 86–89; 92; 101]. 

Cilea silphoides (Linnaeus, 1767) 
Поширення. Космополіт. Поодиноко трапляється на території України. 
Місця знаходження. Мешканець гною, компосту, гнилого сіна та соломи. Виявлений на гнилих 

яблуках, іноді на екскрементах, здебільшого коней. На території Шацького поозер’я зареєстрував 
О. М. Кравченко під час польоту в околицях с. Піщі, 17.04.2007 р., дві особини. 
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Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло жука чорне, блискуче. Боки передньоспинки, загальна смуга по шву, 

задній край надкрил і більша частина з’єднаної із ним плечової смуги блідо-жовтого забарвлення. 
Іноді лише частина бічного краю й поздовжня пляма на диску надкрил чорні. Основи вусиків і ноги 
жовто-червоні. Тіло завдовжки 3–4 мм. Убіквіст. Хижак. Імаго активні з травня до жовтня. Молоді 
жуки літають у липні–серпні. Зафіксований літ на світло [9; 17; 41; 51; 60; 62; 63; 66; 68; 74; 80; 83; 
86; 87; 92; 101]. 

 
 

Підродина Aleocharinae (Fleming, 1821) 
Cypha laeviuscula (Mannerheim, 1830) 

Поширення. Палеарктика. В Україні відомі поодинокі знахідки. 
Місця знаходження. Висівається із трухи старого очерету, листяної підстилки, моху, скупчень 

гниючої рослинності. Заселяє болотисті місця, особливо заболочені ґрунти лісів та лук.  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Cмоляно-чорний, надкрила здебільшого коричневі. Боки передньоспинки 

й вершина черевця просвітлені. Надкрила не коротші ніж передньоспинка, яка тонко та менш густо 
пунктирована. Надкрила тонко й помірно густо пунктировані. Перший членик задніх лапок корот-
ший, ніж усі інші, разом узяті. Тіло завдовжки 0,9–1,2 мм. Біологія вивчена недостатньо [41; 51; 63; 
66; 74; 80; 83; 87]. 

 
Gyrophaena affinis (Mannerheim, 1830) 

Поширення. Голарктика. В Україні відомий на Поліссі та в Лісостепу. 
Місця знаходження. Жуки мешкають на ксилотрофних і наземних пластинчастих і трубчастих 

грибах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Голова чорна, іноді темно-коричнева. Передньоспинка темно-коричнева. 

Надкрила жовто-коричневі, зі злегка затемненими задніми кутами. Черевце коричневе, п’ятий−шостий 
тергіти чорні. Вусики й ноги жовті. Поверхня голови біля основи, із боків має негусту пунктировку, із 
кожної сторони по десять дрібних круглих і добре помітних, розміщених по колу крапок. П’ятий 
членик антен квадратний або злегка витягнутий, шостий−десятий членики майже квадратної форми, 
слабо розширені до вершини та трохи звужені біля основи членика. Передньоспинка в центрі гладка, 
із боків − із рідко розміщеними, округлими точками, ширина в 1,4–1,5 раза більша, ніж довжина. 
Надкрила рівномірно вкриті густою й грубою, крупною пунктировкою. Усе тіло вкрите слабко вира-
женою сітчастою мікроскульптурою. Задній край сьомого тергіту самця в центрі має одну велику, 
глибоку й округлу крапку. Передній край восьмого тергіту густо та дрібно пунктирований, у центрі й 
біля основи поверхня гладка та блискуча, пунктировка й мікроскульптура повністю відсутні. Задній 
край востмого тергіту з боків із двома довгими, слабко загостреними, дугоподібно зігнутими та злегка 
закругленими відростками. Тіло завдовжки 1,75–2,1 мм. Імаго активні з травня до вересня. Один із 
найчисленніших видів жуків-міцетобіонтів. Зафіксовано зимівлю імаго та літ на світло [18; 32; 41; 51; 
60; 62; 63; 66; 75; 80; 83; 87]. 

Gyrophaena fasciata (Marsham, 1802) 
Поширення. Європа, Кавказ, Східний Сибір. Вид відомий на території України. 
Місця знаходження. Виявлений здебільшого на грибах Polyporus squamosus (Huds.) Fr. i Pholiota sp., 

але траплявся більше ніж на 20 видах грибів. 
Чисельність. Численний вид, іноді утворює великі скупчення. 
Особливості біології. Голова чорна, передньоспинка темно-коричнева, із вузькою світло-корич-

невою облямівкою біля основи та з боків. Надкрила жовто-коричневі, зі злегка затемненими задніми 
кутами. Черевце жовто-червоно-коричневе, шостий−сьомий тергіти чорні. Антени й ноги жовті. 
Голова біля основи, із боків із незначною пунктировкою – із кожної сторони є вісім−десять дрібних, 
округлих, добре помітних крапок. Передньоспинка в центрі та з боків із рідко розташованими дріб-
ними, округлими крапками, у центрі біля основи з двома великими цятками. Надкрила рівномірно 
вкриті густою, грубою й дрібною пунктировкою. Усе тіло густо вкрите чітко вираженою сітчастою 
мікроскульптурою. Біля основи сьомого тергіту самця розміщується один ряд округлих, видовжених, 
великих точок, у центрі восьмого, із боків розміщені дві великі округлі точки. Задній край восьмого 
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тергіту по центру з неглибоким вирізом, облямований із боків двома короткими, широкими відрост-
ками. Тіло завдовжки 1,8–2,4 мм. Дрібний міцетофаг. Жуки мешкають на ксилотрофних і наземних 
пластинчастих і трубчастих грибах. Імаго активні з квітня до жовтня [9; 32; 41; 51; 54; 60; 63; 72; 75; 
87; 101]. 

Bolitochara lucida (Gravenhorst, 1802) 
Поширення. Середня Європа, Кавказ, Північна Африка. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Трапляється в букових і дубових лісах на грибах-трутовиках, іноді під 

трухлою корою, пронизаною гіфами грибів. 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. 
Особливості біології. Коричнево-червоний, голова і середина передньоспинки темно-коричневі. 

Поперечна смуга на вершині черевця, шов біля основи й велика пляма позаду чорні. Голова та 
передньоспинка густо й досить грубо, а надкрила дуже грубо пунктировані. Тіло завдовжки 4,5–5 мм. 
Хижак. Молоді жуки літають із середини липня та на початку серпня. Імаго активні весною та восе-
ни [32; 51; 63; 66; 72; 75; 80; 87; 101]. 

 
Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) = lunulata (Paykull, 1889) 

Поширення. Палеарктика. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Трапляється всюди в грибах, іноді в підстилці та гнилих грибах. 
Чисельність. Нечисленний вид, іноді може утворювати великі скупчення. 
Особливості біології. Жовто-червоний, голова чорна або коричнева, передньоспинка жовто-

червона, надкрила ззаду трохи вдавлені. Голова майже так точкована, як надкрила. Черевце із чорною 
поперечною смугою на вершині. Тіло завдовжки 3,5–4,5 мм. Хижак. Міцетофільний вид, активний із 
травня до листопада, особливо із серпня до жовтня. Імаго зимують під мохом [32; 41; 51; 60; 63; 66; 
72; 75; 80; 87; 101]. 

Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802) 
Поширення. Європа, Крим, Кавказ, Середземномор’я, Середня Азія, Західний Сибір. Пошире-

ний на території України. 
Місця знаходження. Убіквіст гниючих рослинних скупчень, на падалі та екскрементах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Червоно-бурий, голова чорнувата, передньоспинка каштаново-бура, задні 

краї тергітів черевця світлі. Голова й передньоспинка із ледь помітним, а надкрила із дуже густим і 
ніжним пунктируванням. Тіло завдовжки 2,5 мм. Хижак. Активний із травня до жовтня. Зафіксовано 
літ на світло, відвідування нір підземних ссавців, мурашників Formica congerns. Відома зимівля 
імаго [24; 32; 41; 51; 60; 63; 66; 68; 72; 75; 80; 87; 101]. 

 
Falagria sulcatula (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Палеарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешкає в підстилці вільшняків, під відмерлою корою та в гниючих 

рослинних рештках, узбережних смугах водойм. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорний, блискучий, передньоспинка й надкрила коричневі, голова та пе-

редньоспинка із гладкою поверхнею. Ширина голови дорівнює довжині серцеподібної передньоспин-
ки, шия має лише ¼ ширини голови. Щиток несе два поздовжні кілі, посередині з глибокою 
серединною боріздкою. Основи вусиків і ноги червоно-жовті. Тіло завдовжки 2–2,5 мм. Хижак. Імаго 
активні впродовж року. Мезогігрофіл, на Одещині зареєстрований на солонцях серед коріння ториці 
польової або звичайної Spergula arvensis L. Трапляється в гніздах ссавців та птахів [3–7; 24; 32; 41; 
51; 60; 63; 66; 75; 80; 87; 101]. 

 
Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830) = sordida (Marsham, 1802) 

Поширення. Голарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений у гної, екскрементах, гниючих органічних рештках, під нано-

сами та в грибах. 
Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Чорний, майже матовий, надкрила світло-коричнево-жовті, біля щитка є 

затемнена трикутна пляма. Вершина черевця світліша, ноги коричнево-жовті. Вусики стрункі, третій 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 234 

членик довший, ніж другий. П’ятий−десятий членики майже циліндричні, не поперечні. П’ятий 
постійний тергіт із дуже тонкою й густою поперечно-хвилястою шагреньовкою. Тіло завдовжки 
3−3,5 мм. Один із найчисленніших жуків сапро- й копробіонтів. Хижак. Імаго активні впродовж року, 
відвідує гнізда підземних ссавців. Зафіксовано надвечірній літ та приліт жуків на джерела світла, а 
також зимівлю імаго [3–7; 24; 30; 32; 41; 51; 60; 62; 63; 66; 75; 87; 101; 105]. 

 
Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) 

Поширення. Європа, Кавказ, Сибір. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Поширений серед опалого листя, моху, гниючих рослинних решток та під 

камінням, на грибах, а також на соку дерев, що витікає. 
Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Тіло жука бурувато-червоне, голова смоляно-чорна. Довжина передньо-

спинки більша, ніж ширина, посередині з чітким, а в самців навіть розширеним жолобком. Надкрила 
ширші, ніж передньоспинка, значно коротші загальної ширини. П’ятий−восьмий сегменти черевця 
чорні. Тіло завдовжки 4,5–5 мм. Належить до жуків-герпетобіонтів. Евритопний вид. Хижак. Мір-
мекофаг. Активний упродовж року, але особливо численний у серпні–вересні. Відвідує гнізда підзем-
них ссавців. Зафіксовано зимівлю імаго [3–7; 24; 26; 30; 32; 41; 51; 55; 60; 62; 63; 66; 68; 75; 80; 83; 84; 
87; 101]. 

Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, схід Індії, Північна Африка. Поширений на території 

України. 
Місця знаходження. Міцетофільний вид, який відвідує понад 60 видів різних грибів. Трапля-

ється на пластинчастих грибах порядку Agaricales. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Червоно-жовтий, слабоблискучий. Голова, задньогруди й поперечна смуга 

на вершині черевця чорні. Надкрила та черевце червонувато-жовті. Черевце до вершини дуже густо й 
тонко пунктироване та шовковисто опушене. Тіло завдовжки 3,2–3,8 мм. Хижак. Імаго активні з кінця 
травня до початку жовтня. Найбільшу чисельність має наприкінці серпня – на початку вересня [24; 32; 
41; 51; 60; 62; 63; 66; 75; 87; 101]. 

 
Aleochara bilineata (Gyllenhal, 1810) 

Поширення. Голарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється під гниючими рослинними скупченнями, у гнилих грибах, 

екскрементах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорний, із бронзовим блиском. Голова значно вужча, ніж передньоспинка, 

з гладкою серединною лінією, з боків є чітка й велика пунктировка. Передньоспинка не вужча від 
надкрил, її ширина трохи перевищує довжину. Диск несе два поздовжніх ряди великих крапок із 
гладкою смугою між ними. Надкрила здебільшого чорні, іноді з червонуватим заднім краєм. Вусики 
чорні, п’ятий членик майже квадратний, другий і третій − рівної довжини. Вусики й ноги смоляно-
коричневі. Тіло завдовжки 2,5–5,5 мм. Розвиток із гіперметаморфозом. Хижак. Личинки Aleochara 
bilineata ентомофаги-ектопаразити, є важливим агентом біологічного контролю за деякими мухами − 
шкідниками сільськогосподарських рослин родини Капустяні − Brassicaceae. Імаго виду також 
хижаки личинок мухи, яка ушкоджує цибулю [24; 32; 41; 51; 60; 66; 75; 83; 87; 101]. 

 
Aleochara bipustulata (Linnaeus, 1760) 

Поширення. Голарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений серед гниючих рослинних решток, опалого листя, у гної, на 

падалі, екскрементах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорний, блискучий, із сірим опушенням. Ширина голови дорівнює 2/3 ши-

рини передньоспинки. Надкрила ззаду з червонуватою до червоно-жовтого, іноді добре відмежо-
ваною плямою. Задні тергіти значно слабше пунктировані, ніж передні. Основи вусиків, щупики й 
ноги смоляно-коричневі, лапки світлі. Цей вид дуже близький із попередім, достовірно визначається з 
допомогою препарування геніталій. Тіло завдовжки 2–4,5 мм. Убіквіст. Хижак. Копрофіл. Личинки 
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паразитують у пупаріях мух, іноді разом із личинками Aleochara bilineata. Цикл розвитку досить 
короткий, триває один місяць. Упродовж року розвиваються три генерації. Відвідує нори й гнізда 
підземних ссавців [3–7; 24; 27; 32; 36; 41; 51; 60; 62; 63; 66; 75; 80; 83; 84; 87; 101]. 

 
Aleochara brevipennis (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Палеарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється на узбережних заболочених смугах річок та озер серед нано-

сів, скупчень гниючих рослинних решток, під камінням, корою старих пеньків та повалених дерев. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Чорний, опушений золотисто-жовтими волосками, надкрила іноді темну-

вато-коричневі, основи вусиків, щупики й ноги з темнуватим червоно-коричневим відтінком. П’ятий 
членик вусиків ширший, ніж четвертий, його ширина дорівнює довжині. Тіло завдовжки 2,8–6 мм. 
Хижак. Гігрофіл. Личинки паразитують у пупаріях мухи Calliphora erythrocephala Meig. Залялькову-
вання відбувається в ґрунті. Зареєстрований літ на джерело світла [26; 32; 41; 51; 54; 60; 62; 63; 66; 
75; 80; 83; 84; 87; 101]. 

Aleochara curtula (Goeze, 1777) 
Поширення. Голарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється здебільшого на падалі, екскрементах 

та дуже гнилих рослинних рештках від рівнин до гірських біотопів. У 
великій кількості потрапляє в пастки з м’ясними принадами.  

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Чорний, надкрила червоно-коричневі, епіплеври 

темні. Поверхня надкрил має густу шорстку поцяткованість, відстань між 
цятками більша, ніж діаметр крапок. Вусики сильно потовщені, їхній третій 
членик довший, ніж другий. Лапки, щупики, верх надкрил, іноді перший 
членик вусиків коричнево-червоні. У самців задній край останнього тергіту 
черевця легко вдавлений. Тіло завдовжки 4–8 мм (фото 143). Належить до 
жуків-некробіонтів. Хижак. Його личинка проникає в пупарій Calliphora 
erythrocephala, де здійснює дві линьки, після чого залишає пупарій і заляль-
ковується в ґрунті. Імаго активні з квітня до жовтня [24; 26; 27; 32; 41; 54; 
60; 62; 63; 66; 75; 80; 83; 84; 87; 101]. 

 
Aleochara tristis (Gravenhorst, 1806) 

Поширення. Палеарктика. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється на полях, луках, узліссях, серед гниючих рослинних решток, 

гною, компостів. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Чорний, надкрила ззаду біля шва з непостійною плямою від червоного до 

жовто-червоного, яка іноді займає більшу частину надкрил. Поверхня передніх тергітів черевця точ-
кована значно густіше, ніж задніх. Краї надкрил біля задніх кутів без вирізок. Черевце майже пара-
лельне. Ноги смоляно-коричневі, лапки світлі. Тіло завдовжки 4,5–6 мм. Належить до жуків-копро-
біонтів. Хижак. Личинки паразитують у пупаріях мух Muscidae: Musca autumnalis, Orthellia caesarion, 
O. cornicina, Sarcophagidae: Ravinia striata. Залялькування здебільшого відбувається в пупарії, іноді в 
ґрунті. Зафіксовано зимівлю імаго [32; 41; 51; 54; 60; 62; 63; 66; 68; 75; 80; 83; 87; 101]. 
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Надродина Кантароїдні – Cantharoidea (Imhoff, 1856) 
 

До надродини Кантароїдні належать такі родини, як Червонокрили Lycidae, Дриліди Drilidae, 
М’якотілки Cantharidae, види яких поширені на території Волинської області, у тому числі й на 
території Шацького поозер’я. У Палеарктиці нараховується близько 2200 видів м’якотілок із 67 родів, 
у Європі – 103 види, в Україні – 78. На території Поозер’я до родини Lycidae належать два види із 
двох родів і двох підродин; до родини Cantharidae – 21 вид із шести родів і трьох підродин.  

Кантароїдні мають видовжене та вентрально стиснуте тіло із м’якими покривами, що вкриті 
волосками. Верхні щелепи прості, гострі, наличник не відокремлений від лоба, верхня губа редуко-
вана. Задні тазики без покришок, конусоподібні й торкаються один одного. Формула лапок 5–5–5. 
Черевце складається з 7–8, іноді – 5–6 стернітів. Передньоспинка майже квадратна з боків вдавлена. 
Надкрила добре розвинені, іноді вкорочені, епіплеври вузькі, у Drilidae, Lampyridae самки взагалі 
безкрилі. 

Жуки та личинки – хижаки, живляться дрібними комахами та їх личинками, а також соком або 
нектаром рослин для поповнення дефіциту води в організмі. Кантарід із родів Podabrus, Cantharis та 
Malthodes можна вважати облігатними зоофагами, із родів Malthinus та Silus – облігатними 
фітофагами. Для імаго роду Rhagonycha притаманні всі типи живлення – від зоофагії до фітофагії. 
Тривалість життя самок кантарід пересічно становить 35–36 днів, а самців – до 22 днів [1; 4]. 

Личинки живуть у підстилці або верхніх шарах ґрунту, черепашках молюсків, під корою, у 
гнилій деревині, де живляться яйцями та личинками дрібних комах. Для них властиве позакишкове 
травлення. Личинки розвиваються в середньому 300–320 діб і проходять 6–7 віків [3; 4]. Залялько-
вуються у ґрунті.  
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Значення м’якотілок у природі важливе, оскільки вони як зоофаги регулюють чисельність комах-
шкідників сільського, садово-паркового та лісового господарств, беруть участь у кругообігу речовин 
та енергії в біоценозах. 

 
 

Родина Дриліди – Drilidae (Blanchard, 1845) 
Drilus concolor (Ahrens, 1812) 

Поширення. Європа, Передкавказзя. Південь 
степової зони України. 

Місця знаходження. Трапляється дуже рідко в 
косіннях по різнотрав’ю. Виявлений у м. Любомлі на 
полі біля городів, 02.06.2010 р., один самець (рис. 88).  

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 4−6 мм, 

забарвлення повністю чорне, густо вкритий густими 
відлеглими світлими волосками; передньоспинка 
поперечна, із широкими вдавленими боками, у 
нижніх кутках є пучок світлих волосків; вусики 
самців пиловидні, у самок чотковидні, прикріплю-
ються біля припіднятого бічного краю голови, вуси-
кові ямки розставлені. Самка безкрила, личинкопо-
дібна. Личинки живляться різними видами молюс-
ків [2]. 

 
Родина Червонокрили – Lycidae  

(Laporte de Castelnau, 1840) 
Чевонокрил ранішній – Dictyoptera aurora  

(Herbst, 1784) 
Поширення. Європа, Сибір, Далекий Схід, Пів-

нічна Америка. Лісова зона України. 
Місця знаходження. Мешкає в соснових лісах. У 

Шацькому поозер’ї відомі поодинокі знахідки на 
околиці смт Шацьк в урочищі Гряда, 01.07.1980 р., 
один самець (рис. 88). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 7−13 мм; 

завширшки 3−5 мм, видовжене, приплюснуте, смоляно-
чорне, трохи блискуче. Передньоспинка й надкрила 
яскраво-червоні, середина поперечної передньоспинки затемнена, має п’ять комірок, середня комірка 
ромбічна, замкнена з усіх боків; надкрила мають чотири сильно піднятих повздовжніх кіля, між якими 
проходять менш підняті, між ними розміщені поперечно-чотирикутні комірки. Щиток видовжений, 
майже із паралельними боками, на верхівці розрізаний на дві лопаті. Вусики нитковидні [2]. Біологія 
жуків-червонокрилів не вивчена, життєвий цикл не описаний. 

 
Червонокрил пурпуровий – Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Азія, Африка. Поширений скрізь на 
Україні. 

Місця знаходження. Мешкає в соснових лісах. Виявлений 
на околиці с. Піщі, 20.06.1981 р., 16.06.2000 р., два самці, три 
самки, 24.06.1998 р., один самець, одна самка (рис. 88).  

Чисельність. У Шацькому поозер’ї масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 6−12 мм; завшир-

шки 1,5−5,0 мм, видовжене, приплюснуте, чорне (фото 144). 
Надкрила червоні, густо вкриті довгими волосками, довгі 
майже із паралельними боками й великою кількістю поздовж-
ніх ребер, проміжки між ними дуже вузькі, мають один ряд 

 

 
Фото 144. Червонокрил пурпуровий – 

Lygistopterus sanguineus  
(Д. І. Гаврюшина) 

Рис. 88. Місця збору матеріалу представників 
надродини Кантароїдні − Cantharoidea: 

Червонокрил ранішній − Dictyoptera aurora 
Червонокрил пурпуровий − Lygistopterus sanguineus 
М’якотілка бура − Cantharis fusca 
М’якотілка сільська − Cantharis rustica 
М’якотілка чорнувата − Cantharis nigricans 
М’якотілка руда − Cantharis rufa 

М’якотілка червононога − Cantharis livida var. rufires 
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крапок. Передньоспинка з поздовжньою чорною смугою, що звужується до переднього краю, передні 
кути ясні, задні заокруглені [2]. Біологія жуків-червонокрилів не вивчена, життєвий цикл не описаний. 

 
 

Родина М’якотілки – Cantharidae (Imhoff, 1856) 
М’якотілка бура – Cantharis fusca (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір. Лісова та лісостепова зони України. 
Місця знаходження. Трапляються на квітах та листі рослин. Виявлені на околиці с. Мельників, 

березі оз. Мошного, 13.05.2001 р.; на вологих луках поблизу с. Піщі в урочищі Вутві, 23.05.2001 р.; 
18.05.2010 р. (рис. 88). 

Чисельність. У Шацькому поозер’ї масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 11−15 мм. Надкрила чорні, без металевого блиску, рів-

номірно вкриті однаковими світлими волосками. Передньоспинка поперечна із широко заокругленим 
передніми та заднім кутами, із боків широко вдавлена та вкрита довгими світлими волосками, у 
передній частині посередині − чорна пляма, решта передньоспинки червона. Забарвлення лоба, 
основи вусиків, внутрішньої поверхні передніх гомілок, лапок червоне [2]. Дорослі жуки зустрі-
чаються на кущах, трав’янистій рослинності. Темно-бурі личинки мешкають у верхніх шарах ґрунту. 
Зимують у лісовій підстилці серед листя й інших рослинних решток. 

 
М’якотілка сільська – Cantharis rustica (Fallén, 1807) 

Поширення. Європа, Мала Азія, Сибір. Лісова та лісосте-
пова зони України.  

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Мельників, на 
березі оз. Мошного, 13.05.2001 р.; околиці с. Острів’я, березі 
оз. Острів’янського, 16.05.2007 р. (рис. 88). 

Чисельність. У Шацькому поозер’ї масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 14,5 мм (фото 145). 

Надкрила чорні, без металевого блиску, рівномірно вкриті од-
наковими світлими волосками. Передньоспинка червона, попе-
речна, вужча, ніж основа надкрил із широко вдавленими боко-
вими краями в другій половині опукла та вкрита волосками, на 
дискові є серцеподібна чорна пляма. Лоб до задньої лінії вуси-
кових ямок червоний, решта голови чорна. Ноги двоколірні, 

стегна здебільшого червоні, гомілки та лапки чорні [2]. Дорослі жуки трапляються на кущах, 
трав’янистій рослинності. Хижаки, живляться різними комахами. Темно-бурі личинки мешкають у 
верхніх шарах ґрунту. Зимують у лісовій підстилці серед листя й інших рослинних решток. 

 
М’якотілка чорнувата – Cantharis nigricans (Müller, 1776) 

Поширення. Європа, Передня Азія. Лісова та лісостепова зони України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі в урочищі Вутві, 27.05.2001 р., одна самка, 

два самці, 03.06.2009 р., один самець, одна самка (рис. 88). 
Чисельність. У Шацькому поозер’ї масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 8,0 −11,5 мм. Надкрила чорні з подвійними короткими та 

блискучими волосками. Передньоспинка трохи поперечна, має широко вдавлені краї, вкрита довгими 
світлими волосками, на дискові є серцеподібна пляма. Лоб до середньої лінії між очима, три останні 
стерніти, ноги, окрім бурих лапок, − червоно-жовті, на верхівці задніх стегон є чорна пляма [2]. 
Дорослі жуки трапляються на трав’янистій рослинності біля кущів. Темно-бурі личинки мешкають у 
верхніх шарах ґрунту. Зимують у лісовій підстилці серед листя й інших рослинних решток. 

 
М’якотілка руда – Cantharis rufa (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Центральна Азія, Сибір, Північна Америка. Лісова та лісостепова зони 
України. 

Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Світязя у таборі «Супутник», 12.06.1999 р., один 
самець; на околиці с. Острів’я, 04.06.2001 р., два самці (рис. 88). 

Чисельність. У Поозер’ї масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 8,0−12,5 мм, забарвлення руде, без чорних плям. Надкрила 

жовті, вкриті короткими світлими волосками. Передньоспинка трохи поперечна, руда [2]. Дорослі 
жуки трапляються на кущах верби, злаках. Коричневі личинки мешкають у верхніх шарах ґрунту, 
зимують у лісовій підстилці. 

 

 
Фото 145. М’якотілка сільська – 

Cantharis rustica (О. М. Кравченко) 
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Cantharis pallida (Goeze, 1777) 
Поширення. Європа, Сибір, Центральна й Східна Азія. Лісова та лісостепова зони України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Світязя на території табору «Супутник», 12.06.1999 р., 

один самець (рис. 88). 
Чисельність. У Шацькому поозер’ї масовий  вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 6−9 мм. Надкрила жовті, вкриті довгими світлими волос-

ками. Передньоспинка поперечна, руда, має чорну широку пляму. Ноги руді, вкриті довгими світли-
ми волосками [2]. Дорослі жуки трапляються на трав’янистій рослинності. Личинки мешкають у 
верхніх шарах ґрунту. Зимують у лісовій підстилці серед листя й інших рослинних решток. 

 
Cantharis lateralis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія. Південь лісової та лісостепової зони України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Піщі в урочищі Межелиському, 05.07.2009 р., 

одна самка (рис. 88). 
Чисельність. У Шацькому поозер’ї зрідка. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 4,5−7,5 мм. Надкрила чорні з подвійними волосками, 

передній край надкрил вузько-рудуватий. Передньоспинка руда, але може містити дві чорні плями. 
Ноги руді [2]. Дорослі жуки трапляються на кущах верби, злаках. Хижаки, живляться різними 
комахами. Личинки мешкають у верхніх шарах ґрунту, зимують у лісовій підстилці серед листя й 
інших рослинних решток. 

 
М’якотілка червононога – Cantharis livida var. rufipes (Herbst, 1784) 

Поширення. Східна Європа, Кавказ, Передня Азія, Сибір, 
Північна Америка. Лісова та лісостепова зони України. 

Місця знаходження. Виявлений на вологих луках поблизу 
с. Піщі в урочищі Вутва, 18.05.2010 р., один самець (рис. 88). 

Чисельність. У Шацькому поозер’ї звичайний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 10−13,5 мм (фото 146). 

Надкрила чорні, без металевого блиску, укриті однорідними во-
лосками. Передньоспинка поперечна майже овальна із широко 
заокругленим передніми кутами в другій половині горбоподібна, 
рудувата, в задніх кутах має пучок довгих рудих волосків. Ноги 
двоколірні, передні − руді, середні й задні стегна руді, з чорними 
верхівками, гомілки та лапки чорні. Голова руда, окрім чорної 
середини й тім’я [2]. Дорослі жуки трапляються на кущах верби, 

злаках. Темно-бурі личинки мешкають у верхніх шарах ґрунту. Зимують у лісовій підстилці. 
 

Cantharis (Cantharis) obscura (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа. Лісова зона України.  
Місця знаходження. Виявлений у сосновій посадці поблизу с. Піщі, 22.05.2005 р., сім самців, 

п’ять самок (рис. 88). 
Чисельність. У Шацькому поозер’ї звичайний  вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 9−13 мм. Надкрила чорні без металевого блиску, укриті 

однорідними світлими волосками. Передньоспинка має жовто-руді боки, що різко відокремлені 
чорною плямою. Голова, тіло й ноги чорні [2]. Дорослі жуки трап-
ляються на трав’янистій рослинності. Личинки заселяють верхні 
шари ґрунту.  

 
Cantharis (Cantharis) flavilabris (Fallen, 1807) 

Поширення. Європа. Лісова та лісостепова зони України. 
Місця знаходження. Виявлений на вологих сінокісних луках 

поблизу с. Піщі в урочищах Вутві, 16.07.2009 р., шість самців, 
п’ять самок, та Зеленці 15.06.2010 р., дві самки (рис. 88). 

Чисельність. У Шацькому поозер’ї звичайний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 6−8 мм (фото 147). 

Надкрила, як і тіло, чорні, без металевого блиску, укриті довгими 
однорідними світлими волосками. Щиток чорний. Передньоспинка 

 

 
Фото 146. М’якотілка червононога – 

Cantharis livida var. rufipes  
(Ю. Брестованський) 

 
 

Фото 147. Cantharis (Cantharis) 
flavilabris (В. І. Алексеєв) 
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руда, іноді з чорною плямою. Ноги руді, окрім затемнених лапок [2]. Дорослі жуки трапляються на 
трав’янистій рослинності. Личинки мешкають у верхніх шарах ґрунту.  

 
Rhagonycha testacea (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір. Лісова та лісостепова зони України. 
Місця знаходження. Виявлений на околиці с. Світязя в та-

борі «Супутник», 02.06.1999 р., один самець; в урочищі Медику 
на березі оз. Пісочного, 28.05.1979 р., один самець, дві самки; 
на сінокосних луках поблизу с. Піщі в урочищі Широкій Піщі, 
27.05.2001 р., один самець, одна самка (рис. 89). 

Чисельність. У Шацькому поозер’ї масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 5−6 мм, чорне 

(фото 148). Надкрила жовті, укриті негустими волосками. Пе-
редньоспика трохи поперечна, жовто-руда, на дискові містить 
широку чорну пляму. Ноги жовті [2]. Імаго трапляються на 
трав’янистій рослинності. Хижаки, живляться комахами. Ли-
чинки мешкають у верхніх шарах ґрунту.  

 
Rhagonycha lignosa (O. F. Müller, 1764) 

Поширення. Європа, Мала Азія. Лісова та лісо-
степова зони України. 

Місця знаходження. Виявлений на сінокосних 
луках поблизу с. Піщі в урочищах Вутві, 23.05.2001 р., 
два самці, й Тугорі, 20.05.1999 р., один самець; на бе-
резі оз. Мошного, 13.05.2001 р., один самець (рис. 89). 

Чисельність. У Шацькому поозер’ї звичайний 
вид. 

Особливості біології. Тіло завдовжки 5−7 мм. 
Голова, передньоспинка й тіло чорні. Надкрила, 
ноги, перші членики вусиків жовті. Самці мають 
видовжене та вузьке тіло з великими очима, у самок 
тіло широке [2]. Дорослі особини трапляються на 
кущах та злаках. Личинки заселяють верхні шари 
ґрунту.  

Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) 
Поширення. Європа, Кавказ, Середня Азія, Си-

бір, Північна Африка. Лісова та лісостепова зони 
України. 

Місця знаходження. Виявлений на сінокосних 
луках поблизу с. Піщі в урочищі Вутві, 27.07.2004 р., 
один самець (рис. 89). 

Чисельність. У Шацькому поозер’ї масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 7−10 мм, буре. Надкрила червоно-бурі, укриті негустими 

волосками, на вершинах широко чорні. Передньоспинка руда, майже квадратна до переду звужена, 
має широкі вдавлені краї. Голова, основний членик вусиків, ноги, окрім чорних лапок, бурі [2]. Жуки 
трапляються на кущах верби, злаках. Личинки мешкають у верхніх шарах ґрунту.  

Silis nitidula (Fabricius, 1792) 
Поширення. Європа, Сибір. Всюди на території України. 
Місця знаходження. Виявлений поблизу смт Шацька, в урочищі Гряді, 01.06.1980 р., дев’ять 

самців, три самки (рис. 89). 
Чисельність. У Шацькому поозер’ї рідкісний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 5−6 мм. Надкрила й тіло чорні, без металевого блиску 

густо вкриті дрібними світлими волосками. Передньоспинка поперечна, у самців − чорна, має глибо-
ку та широку вирізку біля задніх кутів, у самок − руда [2]. Дорослі жуки трапляються на трав’янистій 
рослинності.  

 
 

Фото 148. Rhagonycha testacea  
(А. Н. Поседко) 

Рис. 89. Місця збору матеріалу представників 
надродини Кантароїдні − Cantharoidea: 
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Crudosilis ruficollis (Fabricius, 1775) 
Поширення. Європа. Захід лісової зони України. 
Місця знаходження. Знайдений на сфагновому болоті поблизу смт Шацька та оз. Лук, 09.06.2004 р., 

одна самка, 30.05.2010 р., одна самка (рис. 89). 
Чисельність. У Шацькому поозер’ї рідкісний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 6,0−7,5 мм. Надкрила чорні, укриті дрібними світлими 

волосками. Передньоспинка руда, уся вкрита зморшкуватими крапочками, у самців з глибокою і 
вузькою вирізкою біля задніх кутів, у самок ця вирізка неглибока. Стегна ніг руді [2]. Дорослі комахи 
зустрічаються на кущах ожини і трав’янистій рослинності.  

 
Malthinus biguttatus (Paykull, 1800) 

Поширення. Європа, Кавказ. Всюди на території України. 
Місця знаходження. Виявлений поблизу с. Піщі в урочищах Липах (три самки) та Вутві, 

13.05.2008 р., один самець; у с. Піщі, 06.06.2009 р., один самець; 22.05.2008 р., одна самка (рис. 89). 
Чисельність. У Шацькому поозер’ї звичайний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 4,5−6 мм. Надкрила чорні, короткі, видно три останні 

тергіти, у верхній частині з великою жовтою плямою. Передньоспинка чорна має вузьку жовту 
облямівку з боків. Основа вусиків, стегна та частково гомілки руді [2]. Дорослі жуки трапляються на 
кущах чорниці і трав’янистій рослинності.  

Личинки мешкають у верхніх шарах ґрунту. Зимують у лісовій підстилці, серед листя й інших 
рослинних решток. 

Malthinus flaveolus (Herbst, 1786) 
Поширення. Європа. Всюди на території України. 
Місця знаходження. Виявлений поблизу с. Піщі в урочищі Вутві, 05.07.2009 р., один самець 

(рис. 89). 
Чисельність. У Шацькому поозер’ї трапляється зрідка. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 5,0−6,5 мм, має жовте забарвлення. Задня частина голови 

чорна. На передньоспинці зазвичай містяться дві буро-чорні довгі плями. Надкрила навколо жовтого 
щитка й перед жовтими вершинами затемнені [2]. Дорослі жуки зустрічаються на листях дерев і 
кущів. 

Malthodes marginatus (Latreille, 1806) 
Поширення. Європа. На Україні поширений всюди, але скрізь рідкісний. 
Місця знаходження. Виявлений у Шацькому районі на узліссі вільхового лісу в урочищі Старо-

сіллі, 13.05.2008 р., один самець (рис. 89). 
Чисельність. У Шацькому поозер’ї рідкісний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 4,0−5,5 мм, буре. Надкрила мають буре забарвлення, на 

вершині є велика жовта пляма. Передньоспинка чорна, з усіх боків облямована жовтою смужкою [2]. 
Дорослі жуки трапляються на кущах і трав’янистій рослинності. 
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Надродина Клероїдні – Cleroidea (Latreille, 1802) 
 
Надродина клероїдні у світовій фауні нараховує близько 10 000 видів. На території Шацького 

поозер’я Cleroidea представлена такими родинами, як Темнотілки – Trogosstidae − один вид, Щито-
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видки – Peltidae − один вид, Строкатки – Cleridae − чотири види, Дазітиди – Dasytidae − шість видів, 
Малашки – Malachiidae − 11 видів.  

Строкатки мають здебільшого видовжене тіло 3–24 мм, але є види із широким і плоским тілом, 
вкриті довгими волосками, і зазвичай, яскраво забарвлені. Голова велика, не втягнута в передньо-
груди; вусики 11-членикові, пилчасті або булавовидні; передньоспинка звужена біля основи й 
розширюється до переднього краю; лапки п’ятичленикові, знизу мають невеликі лопаті. Самки клерід 
за один раз відкладають 28–42 яйця, здебільшого під корою дерев [4]. Личинки рухливі, рожевого 
забарвлення, на IX сегменті черевця є урогомфи. Жуки ведуть хижий спосіб життя, як у дорослій, так 
і в личинковій фазах, живляться комахами-шкідниками живих дерев і деревини або ж тими, що 
живуть у гніздах перетинчастокрилих, іноді харчуються трупами тварин на пізніх стадіях їх розпаду 
або ж пилком квітів. На території Шацького поозер’я представлені чотирма видами. 

Malachiidae (soft-wingedflower beetles) − дрібні або середньої величини жуки, 2,0–11,0 мм, з вузь-
ким і довгим або з коротким та широким, стиснутим у дорзовентральному напрямку тілом. Забарв-
лення здебільшого яскраво-зелене, синє, червоне, чорне. Надкрила м’які, слабко хітинізовані. Під час 
небезпеки з боків грудей і черевця з’являються й зникають пухирці жовтого, помаранчевого або 
червоного кольору заповнені гемолімфою, не отруйною для людини. Самці багатьох малашок мають 
різні специфічні структури, зокрема ексцитатори у вигляді залоз, протоки яких відкриваються назовні 
та розміщені на різних частинах тіла: голові, вусиках, вершинах надкрил. Ексцитатори потрібні 
самцям для приваблення й стимулювання самок у період розмноження [1]. Імаго більшості малашок 
часто трапляються на різних видах квіткових рослин, особливо на злакових, зокрема й на культурних, 
де вони живляться пилком, полюють на дрібних комах – попелиць і трипсів, іноді можуть нападати 
на дрібних малашок іншого виду. Личинки малашок хижаки. Вони трапляються (особливо навесні) 
на поверхні ґрунту, у підстилці, де полюють на личинок інших жуків і дрібних безхребетних, під 
корою, у стеблах рослин, у деревині, де живуть точильники. Malachiidae як ентомофаги приносять 
велику користь людині в боротьбі з шкідниками сільського господарства. В Україні, за попередніми 
підрахунками, існує 36 видів, а на території Шацького поозер’я – 11 видів малашок. 

Види родини Dasytidae мають майже паралельне з боків, не стиснуте в дорзовентральному на-
прямку тіло, укрите довгими й густими волосками. Дазітиди мешкають на квітах зонтичних рослин, 
ожини, дуже часто трапляються в косіннях по різнотрав’ю. Вид Dolichosoma lineare (Rossi, 1791) 
пошкоджують пильники культурних злакових рослин. Дорослі жуки не лякливі й тривалий час 
тримаються на одній рослині. Личинки – хижаки, живуть під корою листяних дерев, у стеблах трав’я-
нистих рослин та в підстилці, де харчуються дрібними безхребетними – кліщами, колемболами, трип-
сами, виїдають кокони пильщиків. Найбільшу видову різноманітність дазітиди мають в Африці й 
Передній Азії. На території України відомо 24 види, а в Шацькому поозер’ї – шість. 

Форма тіла представників родини Trogossitidae різноманітна, часто дорзовентрально стиснута 
або опукла, циліндрична. Лапки п’ятичленикові, з укороченим першим члеником; вусики булаво-
подібні; передні тазики поперечні, задні зближені. Жуки − хижаки, трапляються під корою відмерлих 
дерев, у трутових грибах, деякі Tenebroides пошкоджують запаси продуктів. На території Поозер’я 
відомий один вид. 

Види родини Peltidae дрібні або середніх розмірів, різноманітні за зовнішнім виглядом. Тіло 
стиснуте дорзовентрально, овальне, випукле. Вусики булавоподібні. Більшість видів – міцетофаги, 
сапроміцетофаги, але деякі види є хижаками. Розвиток відбувається у трухлявій деревині хвойних 
порід, а також у трутових грибах. 

Отже, на території Шацького поозер’я достеменно відомо 23 види представників надродини 
Cleroidea. Імовірно список не повний і при більш ретельному дослідженні середовища існування 
жуків – під корою дерев, у трутових грибах, продовольчих запасах − можна знайти ще один−два види 
із родин Trogossitidae та Peltidae. 

 
 

Родина Cleridae (Latreille, 1802) 
Строкатка видовжена – Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)  

Поширення. Європа, Кавказ та Закавказзя. В Україні відомий на території Криму. 
Місця знаходження. У сільських населених пунктах між будинками, на галявинах, у садках із 

густим трав’янистим покривом. Знайдений у с. Кам’янці, 06.07.2008 р., одна самка (рис. 90). 
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Чисельність. На території Шацького поозер’я 
лише одна знахідка.  

Особливості біології. Тіло завдовжки 6–9 мм. 
Передньоспинка в самки червона, у самця – чорна. 
Жуки досить активні, перелітають з колоди на коло-
ду та інші дерев’яні вироби. Личинки розвиваються 
під корою листяних та хвойних дерев, де полюють на 
личинки точильників Ptilinus pectinicornis (L., 1758), 
вусачів Pogonocherus, златок Anthaxia [2; 3]. 

 
Мурахожук – Thanasimus formicarius  

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. Лісова зона України. 
Місця знаходження. Заселяє шпилькові ліси. 

Жуки часто трапляються в місцях суцільної заготівлі 
деревини, де вони досить швидко бігають по колодах 
сосни в пошуках короїдів. У сільських населених 
пунктах на лісоматеріалах. Знайдений у с. Піщі, 
25.04.2004 р., 1 екз., 26.04.2008 р., 5 екз.; 08.05.2000 р., 
1 екз.; 04.04.2001 р., 1 екз.; 06.05.2001 р., 2 екз.; уро-
чище Териброд, 20.04.2002 р., 5 екз.; 11.05.2006 р., 
6 екз.; урочище Псяча, 30.04.2000 р., 1 екз. (рис. 90). 

Чисельність. На території Шацького поозер’я 
звичайний вид.  

Особливості біо-
логії. Тіло завдовжки 
7–10 мм (фото 149). 
Забарвлення строкате. 
Голова чорна, блискуча. 
Вусики й щупики ко-
ричнево-червоні. Передньоспинка частково чорна. Частина передньо-
спинки та основа надкрил каштаново-червоні. На надкрилах є дві світлі 
поперечні смуги. Груди й черевце світло-червоні. Жуки активно 
знищують короїдів на стовбурах, а личинки мурахожука − личинок 
короїдів у гніздах під корою [2; 3]. 

 
Бджоложук звичайний – Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Казахстан, Північна Африка. Пошире-
ний на території України. 

Місця знаходження. Дорослі жуки полюбляють сонячні місця 
біля лісу, на луках, в садках біля садиб, на городах. Знайдений у 
с. Піща, 05.07.2000 р., 5 екз.; 24.06.1998 р., 1 екз.; 23.07.1998 р., 

1 екз.; 25.07.2008 р., 1 екз.; 
07.08.2008 р., 2 екз.; 27.07.2008 р., 
2 екз.; 12.07.2008 р., 1 екз.; на 
околиці с. Піщі в урочищі Ладин-
ці, 17.07.1997 р., 1 екз.; на околиці 
с. Кам’янки, біля будинків, 
06.07.2008 р., 1 екз.; на околиці 
с. Залісся, 15.06.2008 р., 1 екз. 
(рис. 90). 

Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 9–15 мм. Надкрила 

червоні, мають темні смуги, тіло чорне, укрите густими короткими 
волосками (фото 150). Жуки часто трапляються на квітах деревію, 
моркви, окропу, інших зонтичних та складноцвітих рослин, де вони 

 
 

Фото 149. Мурахожук − 
Thanasimus formicarius  

(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 150. Бджоложук звичайний − 
Trichodes aprica на цибулі  

(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 151. Бджоложук звичайний – 
Trichodes aprica напав на Кліта 
мінливого − Chlorophorus varius  

(О. М. Кравченко) 

Строкатка видовжена − Tillus elongatus 
Мурахожук − Thanasimus formicarius 
Бджоложук звичайний − Trichodes aprica 
Костоїд синій − Necrobia violacea 
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перебувають тривалий час. Повільні у хмарні дні, а у сонячні – швидко перелітають з рослини на 
рослину. Дорослі жуки живляться пилком квітів, зрідка також комахами (фото 151). Личинки 
мешкають у ворочках саранових або в гніздах бджіл та ос, знищуючи личинок і лялечок [2; 3]. 

 
Костоїд синій – Necrobia violacea (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір. Поширений по всій території України. 
Місця знаходження. Заселяє галявини біля лісу, луки, поблизу складських будівель, будинків. 

Виявлений у с. Піщі, під трупом собаки, 04.06.1980 р., 5 екз.; с. Піщі під час польоту, 26.04.2008 р., 
1 екз. (рис. 90). 

Чисельність. Звичайний вид.  
Особливості біології. Тіло завдовжки 4,0–4,5 мм. Космополіт. Жуки й личинки у природі живуть 

на трупах великих тварин на стадії їх висихання, де вони гризуть шкіру, сухожилки та кістки, у 
компостних купах, у будинках, на продуктах та висівках зерна. Іноді личинки можуть повертатися до 
хижого способу харчування, убиваючи личинок дрібних мух та їхніх лялечок [2; 3]. 

 
 

Родина Dasytidae (Laporte de Castelnau, 1840) 
Aplocnemus (Aplocnemus) nigricornis (Fabricius, 1792) 

Поширення. Європа. Поширений по всій території України. 
Місця знаходження. Заселяє соснові чорнично-зеленомохові ліси з густим підліском. Знайдений 

на порослі дуба поблизу с. Піщі в урочищі Тугорі, 06.06.1984 р., одна самка (рис. 90). 
Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 4–5 мм, темно-зеленого забарвлення. Надкрила по краю 

трохи хвилясті й не мають зубчиків. Тіло вкрите рідким білувато-сірим опушенням. Основа вусиків і 
частково ноги буро-жовті [2; 3]. 

 
Aplocnemus (Aplocnemus) impressus (Marsham, 1802) 

Поширення. Центральна Європа. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє соснові чорнично-зеленомохові ліси з густим підліском. Знайдений 

на околиці с. Піщі, на луках, 09.05.2009 р., одна самка (рис. 90). 
Чисельність. Рідкісний вид.  
Особливості біології. Тіло завдовжки 4–5 мм, забарвлення чорне з бронзовим блиском, укрите 

довгими жовто-сірими волосками. Надкрила по краю, особливо на вершинах, з добре помітними 
зубчиками. Вусики й ноги жовто-коричневі [2; 3]. 

 
Dasytes niger (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Європа, Кавказ, Сибір. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешкає на галявинах біля лісу, у лісі 

з негустим підліском, у садках, на берегах озер, вирубках лісу 
(рис. 90).  

Чисельність. Масовий вид. Колекційні збори з різних ді-
лянок Шацького поозер’я представлені 29 самцями та 29 сам-
ками. 

Особливості біології. Тіло завдовжки 3–3,5 мм (фото 152). 
Жуки збираються на квітах по декілька особин і можуть довгий 
час перебувати на них. Зазвичай їх знаходили на квітах кміна 
звичáйного Carum carvi L., жовтеця їдкого Ranunculus acris L., 
вероні́ки дібровної Veronica chamaedrys L., багна звичайного 

Ledum palustre L., ожини сизої Rubus caesius L. Личинки – хижаки. Живуть під корою листяних дерев, 
де полюють на дрібних комах. Активні з 24.05 до 28.07 [2; 3]. 

 
Dasytes plumbeus (Müller, 1776) 

Поширення. Європа, Кавказ, Південний Сибір, Північна Африка. Поширений по всій території 
України. 

Місця знаходження. Заселяє галявини біля лісу й у лісі, вирубки, садки, береги озер, каналів, 
луки (рис. 90). Мезофіл.  

 
 

Фото 152. Dasytes niger  
(О. М. Кравченко) 
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Чисельність. Масовий вид. Зібрано в різних біотопах 
Поозер’я 67 самців та 206 самок. 

Особливості біології. Тіло завдовжки 3–4 мм (фото 153). 
Самці відрізняються від самок великою головою та великими 
очима, довгим вусиками. Жуків зазвичай можна знайти на зон-
тичних рослинах, де вони повільно виїдають пиляки квітів і 
утримуються досить довгий час. Також трапляються на квітах 
малини звичайної Rubus idaeus L., кульбаби лікарської Tara-
xacum officinale Wigg., бузини червоної Sambиcus racemosa L., 
спіреї городчатої Spiraea crenata L. Активний з кінця травня до 
середини серпня [2; 3]. 

 
Dasytes fusculus (Illiger, 1801) 

Поширення. Європа, Кавказ. Поширений по всій території України. 
Місця знаходження. Мешкає на галявинах біля лісу й у лісі, у садках, на берегах озер і каналів, 

болоті «Втенське» (рис. 90).  
Чисельність. Звичайний вид. На різних ділянках Поозер’я зібрано трьох самців та 18 самок. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 4–5 мм. Самці відрізняються від самок великою головою 

та очима, довгими вусиками. Три останні стерніти відсутні. Жуків можна знайти на зонтичних 
рослинах, де вони повільно живляться пилком квітів і сидять на цих рослинах тривалий час. Дорослі 
жуки трапляються на квітах малини звичайної Rubus idaeus L., кульбаби лікарської Taraxacum 
officinale Wigg., бузини червоної Sambиcus racemosa L., спіреї городчатої Spiraea crenata L. Активний 
з кінця квітня до середини червня [2; 3]. 

 

Dolichosoma lineare (Rossi, 1791) 
Поширення. Європа, Кавказ, Середня Азія, 

Сибір, Далекий Схід. На Україні поширений всюди.  
Місця знаходження. Мешкає на сухих луках, 

галявинах біля лісу, узбіччях доріг та каналів, у 
садках (рис. 91). 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 5–7 мм, 

сильно видовжене, з паралельними боками, чорно-
зеленого забарвлення, з металевим блиском (фото 154). 
Надкрила густо вкриті прилеглими лускоподібними 
волосками, зі слідами повздовжніх ребер. Дорослі 
жуки харчуються пилком багатьох злаків, зокрема 
культурних – пшениці, ячменю. Жуки й личинки 
можуть пошкоджувати зерно в період молочної 

стиглості, з’їдаючи 
зародок і тканину 
зерна. Розмноження 
зазвичай збігається з 
цвітінням злакових. 
Зимують личинки в 
скиртах соломи або 
сіна. Активні з по-

чатку травня до початку серпня [2; 3]. 
 
 

Родина Malachiidae (Fleming, 1821) 
Anthocomus fasciatus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Передня Азія. Поширений по всій території України. 
Місця знаходження. Заселяє садки, береги озер, місця поблизу дерев’яних будівель. Знахідки на 

околицях с. Піщі, Ростані, Пулемця, Кам’янки, Острів’я, Грабового, Світязя (рис. 91).  

 
 

Фото 153. Dasytes plumbeus  
(О. М. Кравченко) 

 

 
Фото 154. Dolichosoma lineare  

(О. М. Кравченко) 
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Чисельність. Звичайний вид, зібрано 37 самців та дев’ятьох самок. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 3–3,5 мм. Дорослі жуки живляться пилком квітів. Личинки 

розвиваються в ходах точильників та короїдів, на яких вони полюють. Активні з кінця травня до 
серпня [2; 3]. 

Anthocomus (Celidius) equestris (Fabricius, 1781) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія. На території України поширений всюди. 

Місця знаходження. Знайдений у садках, біля дерев’яних 
будівель, на деревині, пошкодженій точильниками, рано навесні 
в житлових будинках (рис. 91).  

Чисельність. Звичайний вид. Зібрано 35 самців та 10 самок. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 3 мм. Голова й пе-

редньогруди чорні, надкрила яскраві, помаранчеві, посередині 
мають велику чорну пляму (фото 155). Жуки з’являються рано 
навесні й літають при теплій погоді, у вечірніх сутінках. Сідають 
на дерев’яні будівлі. Личинки живуть у ходах точильників та 
короїдів. Активні з кінця квітня до кінця червня [2; 3]. 

 
Anthocomus rufus (Herbst, 1784) = coccineus (Schaller, 1783) 

Поширення. Європа, Передня Азія. Поширений по всій території України. 
Місця знаходження. Мешкає по берегах озер, каналів, ставів, низин, де росте тростина звичайна 

Phragmites australis (Cav.) (рис. 91).  
Чисельність. Масовий вид. У різних біотопах Поозер’я 

зібрано 60 самців та 43 самки. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 4–5 мм, яскравого 

червоного забарвлення. Голова чорна, передньогруди червоні, 
мають велику чорну пляму (фото 156). Цей вид малашок з’яв-
ляється наприкінці літа. У сонячні дні зранку та ввечері активно 
літають. Жуки живляться пилком тростини звичайної, збира-
ючись до 10 особин на одному суцвітті. Самки відкладають яйця 
в пазухи насінних лусочок. Личинки живляться дрібними кома-
хами. Активні з початку липня до початку жовтня [2; 3]. 

 
Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840) 

Поширення. Європа, Кавказ. Скрізь по України. 
Місця знаходження. Трапляється вздовж доріг, полів, біля яких ростуть листяні дерева (рис. 91). 
Чисельність. Нечисленний вид. У різних біотопах зібрано 12 самок та чотири самці. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 2,5–2,7 мм. Жуки трапляються при косінні по різнотрав’ю 

вздовж поля з вівсом, неподалік від насаджень старих лип. Харчуються пилком злакових рослин. 
Личинки живуть під корою листяних порід дерев, де живляться личинками короїдів та точильників. 
Активні з початку травня до початку липня [2; 3]. 

 
Axinotarsus pulicarius (Fabricius, 1777) 

Поширення. Європа, Кавказ, Північна Африка. Поширений по всій території України. 
Місця знаходження. Ксерофіл. Мешкає в садках, біля городів, садиб (рис. 91).  
Чисельність. На території Поозер’я звичайний вид. Зібрано 13 самців та 10 самок. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 3,0–3,5 мм. Жуки живляться пилком злакових рослин. 

Яйця відкладають до колосків злаків – від 100 до 150. Тривалість стадії яйця − до двох тижнів. 
Личинки живуть у корі, гнилій деревині, пеньках, живляться мертвими комахами, екскрементами 
деревних шкідників. Активність з початку червня до кінця липня [2; 3]. 

 
Axinotarsus ruficollis (Olivier, 1790) 

Поширення. Європа, Північна Африка. Поширений по всій території України. 
Місця знаходження. Ксерофільний вид. Заселяє галявини біля лісу та в лісі, береги каналів (рис. 91). 
Чисельність. На території Поозер’я звичайний вид. Зібрано 17 самців та трьох самок. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 3 мм. Жуки тримаються на галявинах лісу, харчуються 

пилком квітів куничника наземного Calamagrostis epigeios L. Розвиток личинок відбувається під 
корою дуба. Активність − з середини липня до середини серпня [2; 3]. 

 
 

Фото 155. Anthocomus equestris  
(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 156. Anthocomus rufus  
(О. М. Кравченко) 
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Charopus graminicola (Dejean, 1833)  
= flavipes (Paykull, 1798) 

Поширення. Європа. Скрізь по України. 
Місця знаходження. Мешкає на узбіччі доріг з 

густим трав’янистим покривом під великими дере-
вами (осика), у садках, біля садиб (рис. 92). 

Чисельність. На території Поозер’я звичайний 
вид. Зібрано в різних біотопах Поозер’я сімох самців 
та 10 самок. 

Особливості біології. Тіло завдовжки 2,5 мм. 
Жуки харчуються пилком лисохвосту лучного 
Flopecurus prutensis L., грястиці збірній Dactylis 
glomerata L. На цих рослинах вони збираються по 
декілька особин. Личинки живуть у сухій деревині 
листяних порід, дерев’яних стінах будівель. Актив-
ність − з середини травня до середини липня [2; 3]. 

 
Clanoptilus (Clanoptilus) marginellus (Olivier, 1790) 

Поширення. Європа, Крим, Кавказ, Передня 
Азія, Північна Африка. Поширений по всій території 
України. 

Місця знаходження. Мезофіл. Мешкає на лі-
сових галявинах, луках, садках, біля городів, між 
садибами, біля озер та каналів (рис. 92). 

Чисельність. На території Поозер’я масовий вид. 
У різних біотопах зібрано 39 самців та 66 самок. 

Особливості біології. Тіло завдовжки 5,0–6,5 мм, 
забарвлення чорне, помаранчеві лише бічні краї 
передньогрудей та кінці надкрил (фото 157). Жуки 

харчуються пилком грястиці збірної Dactylis glomerata L. та інших 
злакових рослин, зокрема й культурних – жито. Зафіксовані також на 
подорожнику ланцетолистому Plantago lanceolata L., жовтеці повзу-
чому Ranunculus repens L. та багатьох інших. Автор простежив за 
полюванням малашок на інші види комах, а також на дрібніші види 
малашок (Cordylepherus viridis (Fabricius, 1792)). Личинки живуть у 
деревині, соломі, гніздах перетинчастокрилих. Активність − з кінця 
травня до кінця липня [2; 3]. 

 
Cordylepherus viridis (Fabricius, 1792) 

Поширення. Європа, Кавказ, Алжир, Передня й Середня Азія, Сибір. Поширений по всій 
території України. 

Місця знаходження. Мезофіл. Луки, береги озер, каналів, 
садки, біля городів (рис. 92). 

Чисельність. На території парку масовий вид. У різних части-
нах парку зібрано 78 самців та 199 самок. 

Особливості біології. Тіло завдовжки 4,0–5,0 мм. Забарвлення 
синьо-зелене, із металевим відблиском. Мандибули жовті, кінці над-
крил помаранчеві (фото 158). Жуки харчуються пилком багатьох зла-
кових та осокових рослин. Активні з середини травня до серпня [2; 3]. 

 
Malachius aeneus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Крим, Кавказ, Передня Азія, Сибір. Скрізь по України. 
Місця знаходження. Мезофіл. Мешкає на узбіччі доріг, берегах озер, у парках, садках, біля 

дерев’яних будівель (рис. 92).  
Чисельність. Звичайний вид. Зібрано 36 самців та 63 самки. 

 
Фото 157. Clanoptilus marginellus  

(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 158. Cordylepherus viridis  
(О. М. Кравченко) 

Темнотілка мавританська −  
Tenebroides mauritanicus 
Щитовидка − Grynocharis oblonga 
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Особливості біології. Тіло завдовжки 6–7 мм. Забарвлення чорне 
з бронзовим або синім відблиском. Надкрила червоні мають витягнуте 
чорне поле навколо шва. Передньоспинка чорна з червоними пришов-
ними кутами (фото 159). Жуки харчуються пилком багатьох рослин, 
таких як кульбаба лікарська Taraxacum officinale Wigg., катаброза 
водяна Catabrosa aquatica (L.), осока пухирчаста Carex vesicaria L., 
жовтець повзучий Ramunculus repens L., подорожник ланцетолистий 
Plantago lanceolata L., грястиця збірна Dactylis glomerata L. Відоме 
харчування жуків на квітах жита, де вони виїдали пильники. Личинки 
розвиваються в трухлявій деревині, під корою хвойних і листяних 

дерев, у сухих дуплах. Активний із середини квітня до середини червня [2; 3]. 

Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Азія. Поширений по всій території України. 
Місця знаходження. Мезофіл. Заселяє галявини біля лісу, 

садки, парки, береги озер та каналів, узбіччя доріг, полів (рис. 92). 
Чисельність. Масовий вид. У різних біотопах зібрано 22 самки 

та 55 самців. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 5,5–6,0 мм, забарвлення чор-

не із зеленим металевим відблиском, кінці надкрил червоні (фото 160). 
Жуки харчуються пилком різних рослин. Самка відкладає яйця в 
червні – на початку липня. Через два тижні личинки виходять із яєць 
і живуть у гнилій деревині, під корою дерев, де живляться дрібними 
комами. Заляльковуються у квітні–травні. Активний з середини квіт-
ня до кінця липня [2; 3]. 

 
Родина Trogossitidae (Latreille, 1802) 

Темнотілка мавританська – Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа. Поширений по всій території України. 
Місця знаходження. Виявлений під корою різних дерев, а також на складах де зберігається зер-

но, у пекарнях, млинах. Знайдений у зерні жита на млині с. Піщі, 20.07.2007 р., 7 екз. (рис. 92). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Тіло видовжене, плескате, завдовжки 6−11 мм. Забарвлення блискуче, 

чорно-буре або чорне, знизу руде. Жуки та личинки хижаки, полюють на гусінь зернової молі, личи-
нок комірного довгоносика та інших шкідників. Вони також можуть пошкоджувати насіння зернових 
культур у місцях його зберігання, з’їдаючи зародок [2; 3]. 

 
 

Родина Peltidae (Latreille, 1807) 
Щитовидка – Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. Скрізь по України. 
Місця знаходження. Мешкає під корою листяних та хвойних дерев на 

стадії розкладу, де харчується цвілевими грибами, а також у трутових 
грибах. Знайдений у с. Піщі, 16.04.2005 р., 2 екз.; 14.05.2007 р., 2 екз.; 
07.04.2007 р., 2 екз.; 26.04.2008 р., 2 екз.; 28.04.2009 р., 1 екз.; 01.05.2008 р., 
1 екз.; у соснових пеньках на околиці с. Піщі, 28.03.2008 р., 1 екз.; на 
околиці с. Затишшя в урочищі Камені, 13.04.2008 р., 1 екз. (рис. 92). 

Чисельність. Звичайний вид.  
Особливості біології. Тіло завдовжки 7−10 мм, широкоовальне, має 

широко розпластані бокові краї передньоспинки й надкрил. Забарвлення 
буро-червоне, світліше з боків (фото 161). Імаго – хижаки. Перших жуків 
знаходили наприкінці березня під корою соснових пеньків. Упродовж квітня 
й середини травня жуки активно літають у вечірніх сутінках [2; 3]. 
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Фото 159. Malachius aeneus  
(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 160. Malachius bipustulatus  
(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 161. Щитовидка – 
Grynocharis oblonga  

(К. В. Макаров) 
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Родина Златки – Buprestidae (Leach, 1815) 

 
Родина жуків-златок у світовій фауні нараховує понад 15 000 видів. Для фауни України відзна-

чено 177 видів та підвидів златок із 26 родів [3; 5]. На території Волинського Полісся, зокрема у 
Шацькому поозер’ї, загалом за всі роки досліджень виявлено 29 видів [2; 4]. На заході регіон межує з 
Польським Подляссям, звідки, за даними Каталогу польської фауни [7], відомо 16 видів. Із території 
сусідніх регіонів Білорусі вказано 20 видів златок [1]. На сьогодні в межах Шацького поозер’я вияв-
лено лише шість видів златок. Ураховуючи різноманіття природних умов, а також відомості щодо 
розповсюдження представників родини у Волинському Поліссі та в сусідніх регіонах, уважаємо, що 
внаслідок проведення комплексних досліджень з урахуванням особливостей біології окремих пред-
ставників родини Buprestidae, видовий склад жуків-златок Поозер’я потенційно становитиме близько 
20 видів. Зокрема, є висока ймовірність знаходження в соснових лісах Phaenops cyanea (Fabricius, 1775), 
виявлений у НПП «Прип’ять−Стохід» та в Черемському заповіднику; Chrysobothris igniventris 
(Reitter, 1895), в околицях с. Вербівки Любомльського району Волинської обл.; у дубово-соснових і 
грабово-дубових лісах – Agrilus angustulus (Illiger, 1803), в околицях с. Звірова Ківерцівського району 
Волинської обл.; Agrilus sinuatus (Olivier, 1790), у НПП «Прип’ять−Стохід»; Agrilus sulcicollis (Lacor-
daire, 1835), в околицях м. Ківерців Волинської обл.; у березових лісах – Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837), 
у Дубровицькому лісництві Рівненської обл. та в Подляссі, на території Польщі; уздовж берегів озер, 
каналів, рік на вербах – Agrilus salicis (Frivaldszky, 1877), у НПП «Прип’ять−Стохід» та в околицях 
с. Звірів Ківерцівського району Волинської обл.; Agrilus subauratus (Gebler, 1833), виявлений в 
околиці смт Ратного Волинської обл.; Agrilus viridis 
(Linnaeus, 1758), у НПП «Прип’ять−Стохід» та в 
околиці м. Ківерців Волинської обл. 

Нижче наведено видовий список златок, які ви-
явлені на території Шацького поозер’я. Після назви 
виду вказуються повідомлення про його розповсю-
дження та біологію, а також місця, де зібрано мате-
ріал, і колекції, у яких він зберігається (ДПМ – Дер-
жавний природознавчий музей НАН України, м. Львів; 
ІЗАН – Інститут зоології НАН України ім. І. І. Шмаль-
гаузена, м. Київ). 

 
Велика соснова златка – Chalcophora mariana 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибір, Західна Азія. В 

Україні поширений на всій території. 
Місця знаходження. Мешканець соснових 

лісів, які ростуть, здебільшого, на піщаних ґрунтах. 
Виявлений: 07.06.1997 р., смт Шацьк, оз. Пісочне, 
санаторій «Лісова Пісня», сосновий пень, один са-
мець, збори О. В. Головачова (ДПМ) (рис. 93). 

Чисельність. Досить численний та поширений 
у соснових лісах. 

Особливості біології. Великий жук, завдовжки 
21−32 мм. Жук темно-бронзового кольору, із глад-
кими повздовжніми кілями темного забарвлення на 

Рис. 93. Місця збору матеріалу представників  
родини Златки − Buprestidae: 

Велика соснова златка − Сhalcophora mariana 
Вільхова златка − Dicerca alni 
Anthaxia godeti 
Златка чотирикрапкова − Anthaxia quadripunctata 
Златка вузькотіла зелена − Agrilus laticornis 
Златка вербова мінуюча − Trachys minuta 
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голові, передньоспинці й надкрилах; передньоспинка 
перед задніми кутами має широкі заглиблення; надкрила 
на кінцях заокруглені разом (фото 162). Кормова рослина 
личинок – сосна. Розвивається в повалених стовбурах і 
пеньках, розвиток триває від трьох до п’яти років; зимує у 
фазі лялечки або щойно відродженого з лялечки імаго. Літ 
жуків відбувається з травня до серпня [3−6]. 

 
Вільхова златка – Dicerca alni (Fischer, 1824) 

Поширення. Європа, Центральна й Мала Азія, 
Північна Африка. В Україні поширений на всій території. 

Місця знаходження. Надає перевагу вологим біотопам. Виявлений 11.06.1997 р. у смт Шацьку, 
оз. Кримне, одна самка, збори Є. Б. Сребродольської (ДПМ) (рис. 93). 

Чисельність. Досить численний та поширений вид. 
Особливості біології. Тіло жука видовжене, завдовжки 15,0–23,0 мм, мінливого забарвлення − 

від мідно-червоного до бронзово-зеленого чи бронзово-чорного; передньоспинка з повздовжнім 
утисненням посередині; точкові борозни на надкрилах глибокі, між ними розміщені гладкі ділянки. 
Кормова рослина личинок: вільха. Розвиток личинки триває три роки; зимує щойно відроджене із 
лялечки імаго в лялечковій камері. Літ жуків відбувається з травня до червня [3−6]. 

Anthaxia godeti Gory & Laporte, 1839 
Поширення. Європа, Кавказ. В Україні поширений на всій території. 
Місця знаходження. Надає перевагу хвойним лісам. Виявлений 09.06.1994 р. у смт Шацьку, 

одна самка, збори З. Волошенюк (ДПМ) (рис. 93). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Златка завдовжки 3,5–7,0 мм, бронзово-чорного або чорного забарвлення; 

тіло коротке й широке; кути бокових країв передньоспинки сильно заокруглені; передньоспинка з 
чотирма неглибокими втисненнями посередині та ближче до задніх кутів. Кормова рослина личинок – 
сосна. Заселяє ослаблені й відмираючі рослини. Розвиток личинки триває один рік. Імаго літають з 
травня до вересня, додатково живляться на квітах жовтого кольору родин складноцвітих та жовте-
цевих [3−6]. 

Златка чотирикрапкова – Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Кавказ, Західний Сибір, Центральна й Мала Азія. В Україні поширений на 

всій території. 
Місця знаходження. Надає перевагу хвойним лісам. Виявлений 05.06.1997 р. у смт Шацьку, 

оз. Пісочне, біостаціонар, один самець, збори О. В. Головачова (ДПМ); 11.06.1997 р., смт Шацьк, 
оз. Пісочне, біостаціонар, складноцвіті, 14 самців, шість самок, 
збори О. В. Головачова (ДПМ) (рис. 93). 

Чисельність. Досить численний та поширений вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 4,0–8,0 мм, порівняно з 

попереднім видом має більш видовжене тіло, зближені на тім’ї очі, 
довгі лапки, вайлувату передньоспинку з глибокими втисненнями 
(фото 163). Кормова рослина личинок − сосна. Розвиток личинки 
триває один рік. Імаго літають із травня по вересень, додатково 
живляться на квітах жовтого кольору родин складноцвітих та жов-
тецевих [3−6]. 

 
Златка вузькотіла зелена – Agrilus laticornis (Illiger, 1803) 

Поширення. Європа, Західна Азія. В Україні поширений на всій території. 
Місця знаходження. Надає перевагу дубовим лісам. Виявлений 03.07.1934 р., оз. Люцимер, один 

екземпляр, ІЗАН (колекція В. Лазорка) (рис. 93). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 4,0–6,5 мм, видовжене струнке, забарвлення металево-

зелене, бічні краї передньоспинки подвійні; надкрила без волосяного покриву, зрідка вздовж шва 
мають кілька білих щетинок. Кормові рослини личинок − дуб, ліщина. Розвиток личинки триває один 
рік. Літ жуків відбувається з травня до липня [3−6]. 

 
Фото 162. Велика соснова златка – 

Chalcophora mariana (О. П. Зінченко) 

 

 
Фото 163. Златка чотирикрапкова – 

Anthaxia quadripunctata  
(В. Б. Різун) 
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Златка вербова мінуюча – Trachys minuta (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибір, Західна Азія, Монголія, Північний Китай, Далекий Схід. В Україні 

поширений на всій території. 
Місця знаходження. Виявлений у смт Шацьку, оз. Пісочне, один екземпляр, збори С. Б. Кріля 

(ДПМ); 04.06.1980 р., смт Шацьку, оз. Пісочне, два екземпляри, збори А. С. Сусуловського (ДПМ); 
07.06.1980 р., смт Шацьку, оз. Пісочне, два екземпляри, збори А. С. Сусуловського (ДПМ); 16.06.1980 р., 
смт Шацьку, оз. Пісочне, біостаціонар, один екземпляр, збори А. С. Сусуловського (ДПМ) (рис. 93). 

Чисельність. Досить численний та поширений вид. 
Особливості біології. Невеликий жук округло-трикутної форми завдовжки 2,5–3,5 мм, чорного, 

бронзово-чорного або синюватого забарвлення, на надкрилах має сильні плечові горби, із чотирма 
хвилястими поперечними перев’язями із білих лусочок. Кормові рослини личинок − верба, ліщина, 
в’яз, липа. Личинка мінує листя рослини. Преімагінальний розвиток надзвичайно короткий, триває до 
24 днів [6]. Зимує у фазі імаго в підстилці, дорослі особини літають із травня до серпня. Дає кілька 
генерацій на рік, репродуктивні цикли тривають протягом усього вегетаційного періоду [3−6]. 
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Родина Вусачі – Cerambycidae (Latreille, 1802) 
 
Свою назву жуки-вусачі, або скрипуни, отримали завдяки довгим антенам – вусикам, які ніколи 

не підгинаються під тіло та мають здатність видавати звуки у вигляді скрипіння внаслідок тертя 
передньогрудей об середньогруди. Родина скрипунів нараховує у світовій фауні до 35 000 видів і 
посідає третє місце після Сонечок – Coccinellidae, Довгоносиків – Curculionidae, Листоїдів – Chryso-
melidae [2] та одне із чинних місць за вивченістю спеціалістами-ентомологами.  

У Росії відомо близько 600 видів. На території України виявлено 280 видів жуків-вусачів [1], а у 
Західному Поліссі – 86 видів [4]. Жуки-вусачі поширені всесвітньо, проте найбільшу видову різно-
манітність мають у тропічних широтах. Тут трапляються яскраво забарвлені жуки-вусачі, великих 
розмірів − до 180 мм. В Україні поширені дрібніші види − від 3,5 мм до 65 мм і не такі барвисті. 

Життя вусачів, як імаго так, і личинок, тісно пов’язане із рослинами. Більшість жуків-вусачів 
живляться частинами квітів, листям, хвоєю, пагонами, корінням. Вони добре літають, особливо в 
сонячні дні, проте є й безкрилі види, зокрема з роду Dorcadion. Для вусачів характерна як вузька 
кормова спеціалізація до одного виду рослин, так і широкий спектр харчових рослин. 

Самки вусачів відкладають яйця на кору, у її тріщини або в отвори, зроблені іншими комахами. 
Личинки мають біле або жовтувате забарвлення, їхнє тіло стиснуте в дорзовентральному на-

прямі, передньогруди добре розвинені. Ноги недорозвинені. Життя личинок тісно пов’язане з дерево-
руйнівними грибами. Чим більше деревина пронизана міцелієм грибів, тим краще й швидше прохо-
дить розвиток личинок. За несприятливих умов розвиток личинок розтягується на декілька років. 
Личинки родів Phytoecia та Agapanthia тісно пов’язані з трав’янистими рослинами. 
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Личинки жуків-вусачів прокладають у різних шарах деревини довгі ходи, що знижує її технічну 
якість. Заселяючи ослаблені дерева, жуки прискорюють їх загибель, а оселяючись у пеньках – 
прискорюють їх руйнування. 

Фауна вусачів України сьогодні досить добре вивчена завдяки працям М. М. Плавільщикова, 
І. К. Загайкевича, Д. А. Зайцева, А. Ф. Бартенєва [1–5]. У Західному регіоні України вусачів вивчає 
А. М. Заморока [6]. Вусачів Шацького національного природного парку досліджували А. М. Кравченко, 
С. О. Кравченко [7]. Таким чином, на території Шацького поозер’я виявлено 58 видів жуків-вусачів з 
п’яти підродин, 22 триб та 41 роду, або 67,4 % загальної кількості вусачів Лісової зони України. 

 
 

Підродина Prioninae 
Триба Prionini 

Вусач-шкірняк – Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. В Україні пошире-

ний по всій території. 
Місця знаходження. Віддає перевагу лісовим 

галявинам, узліссям (рис. 94). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Тіло жука кремезне, особ-

ливо в самців, а в самок більш валькувате, завдовжки 
20–45 мм, коричневого або буро-коричневого забарв-
лення (фото 164). Самці менші за самок, мають 

вузьке плоске черевце. 
Життєвий цикл триває 
2–3 роки. Літають над 
деревами у вечірніх су-
тінках, удень ховаються 
в затінку дерев на під-
стилці. Личинки живуть 
у листяних, іноді хвой-
них деревах, прогриза-
ючи в деревині широкі 
й глибокі ходи, зазви-
чай у нижній частині 
стовбура, а також пень-
ків [1–7]. 

 
 

Підродина Lepturinae 
Триба Rhamnusiini 

Вусач-рамнузій двоколірний – 
Rhamnusium gracillicorne (Thery, 1894) 

Поширення. Європа, Казахстан. В Україні по-
ширений у Передкарпатті, Карпатах, на Поліссі, 
лісостепу та в степу.  

Місця знаходження. Заселяє галявини біля лісу, луки (рис. 94). 
Чисельність. Трапляється зрідка. 
Особливості біології. Жуки середніх розмірів, завдовжки 

15−23 мм. Тіло видовжене, забарвлення жовто-руде, іноді буро-
червоне, до майже чорного (фото 165). Голова має різку перетяжку 
позаду скронь, у результаті чого останні сильно виступають, на кшталт 
вусачів-раґіїв. Генерація триває 2−4 роки. Жуки літають удень. 
Личинки розвиваються у вологій гнилій деревині здебільшого 
листяних порід – у в’язі (Ulmaceae) та інших [1–7]. 

 
 

Фото 164. Вусач-шкірняк – 
Prionus coriarius  

(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 165. Вусач-рамнузій 
двоколірний – Rhamnusium 

gracillicorne (О. М. Кравченко) 

Рис. 94. Місця збору матеріалу представників 
родини Вусачі − Cerambycidae: 

Вусач-шкірняк − Prionus coriarius 
Вусач грацілікорне − Rhamnusium gracillicorne 
Рагій чорноплямистий − Rhagium mordax 
Рагій ребристий − Rhagium inquisitor 
Діноптера колларис − Dinoptera collaris 
Кортодера гумераліс − Cortodera humeralis 
Граммоптера червонувата − Grammoptera ruficornis 
Лептура плямиста − Rutpela maculata 
Лептура чотирьохполоса − Leptura quadrifasciata 
Лептура кривонога − Leptura annularis 
Лептура чорна − Leptura aethiops 
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Рагій чорноплямистий – Rhagium (Megarhagium) mordax (De Geer, 1775) 
Поширення. Європа, Західний Сибір. В Україні поширений на 

Поліссі, у Карпатах, Закарпатті та Лісостепу. 
Місця знаходження. Мешкає на галявинах біля лісу, у лісі, на 

вирубках (рис. 94). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Тло завдовжки 17–25 мм, чорного забарв-

лення, вкрите густими лежачими світлими волосками (фото 166). 
Надкрила в густих лежачих волосках, має дві перервані біля шва 
жовті перев’язі та чорну пляму між ними. Життєвий цикл триває 
два роки. Жуків рано навесні знаходили під корою трухлявих 

стовбурів берези, іноді сосни, де були заляльковані личинки. Улітку імаго літають у лісі, у затінку 
дерев [1–7]. 

 
Рагій ребристий – Rhagium (s. str.) inquisitor (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Голарктика. В Україні відомий на всій тери-
торії. 

Місця знаходження. Заселяє узлісся, на вирубках (рис. 94). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Жуки середніх розмірів завдовжки 

12–20 мм. Тіло чорне, вкрите густими лежачими світлими волос-
ками. Надкрила голі, жовто-бурого забарвлення, мають кілька 
темних розмитих перев’язей (фото 167). Життєвий цикл триває 
два роки. Заселяє нижні частини стовбура та пеньки хвойних 
дерев [1–7]. 

 
Діноптера колларис – Dinoptera (s. str.) collaris (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений на всій території. 
Місця знаходження. Мешкає на сухих луках, у садках (рис. 94). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Дрібний вид, тіло довжиною 6−9 мм, забарв-

лене в чорний колір за винятком передньоспинки та черевця, які 
мають рудувато-червону пігментацію. Надкрила темно-синього або 
темно-фіолетового кольору із сильним металічним блиском, укриті 
негустими темними волосками (фото 168). Імаго харчується пилком 
зонтичних рослин. Личинки розвиваються на засохлих пагонах листя-
них дерев [1–7]. 

 
Кортодера гумераліс – Cortodera humeralis (Schaller, 1783) 

Поширення. Європа. В Україні відомий у Харківській, Київській, 
Полтавській, Волинській, Чернігівській та Донецькій областях. 

Місця знаходження. Віддає перевагу узліссям, галявинам (рис. 94). 
Чисельність. Зустрічається зрідка. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 8–11 мм, чорне має частково 

світлі ноги та вусики, здебільшого світлі надкрила, забарвлення значно 
варіює (фото 169). Розвиток відбувається на сосні [1–7]. 

 
Граммоптера червонувата – Grammoptera (str.) ruficornis (Fabricius, 1781) 

Поширення. Європа, Закавказзя. В Україні відомий у Чернігівській, Волинській, Київській, 
Хмельницькій, Луганській, Донецькій та Одеській областях, у Карпатах. 

Місця знаходження. Мешкає на узліссях та луках (рис. 94). 

 
 

Фото 166. Рагій чорноплямистий – 
Rhagium mordax (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 167. Рагій ребристий – 
Rhagium inquisitor (О. М. Кравченко) 

 
Фото 168. Діноптера колларис – 

Dinoptera collaris  
(О. М. Кравченко) 

 
Фото 169. Кортодера 
гумераліс – Cortodera 

humeralis (О. М. Кравченко) 
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Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Розміри тіла сягають 8 мм. Загальне забарв-

лення чорне, тільки основи стегон, задніх і середніх, а також передні, 
окрім лапок, ноги руді (фото 170). Життєвий цикл триває один рік. Імаго 
виявлені на квітах горобини. Розвиток личинок відбувається у відмерлих 
гілках кущів з родини бруслинових Celastraceae, дуба, граба, липи, 
стеблах плюща [1–7]. 

 
 
 

Триба Lepturini 
Лептура плямиста – Rutpela maculata (Poda, 1761) 

Поширення. Європа, Казахстан, Кавказ, Закавказзя, Мала 
та Південно-Східна Азія. В Україні поширений на всій 
території. 

Місця знаходження. Територія ставкового господарства 
«Ладинка» на околицях с. Піщі (рис. 94). 

Чисельність. Відома одна знахідка. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 14–20 мм, чорного 

забарвлення. Надкрила світло-жовті з чорними швом, верши-
ною, поперечним рядом плямок у першій третині, укороченою 
перев’яззю та суцільною перев’яззю за серединою (фото 171). 
Життєвий цикл триває два роки. Жуки на квітах зонтичних. Ли-
чинки живуть під корою та у трухлявій деревині листяних [1–7]. 

 
Лептура чотирисмуга – Leptura quadrifasciata (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. На території України відомий у Волинській, Івано-Франківській, 
Чернігівській, Житомирській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській 
областях. 

Місця знаходження. Заселяє узлісся та галявини, вирубки 
(рис. 94). 

Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Довжина жука сягає 11–20 мм. Фо-

нове забарвлення тіла чорне. Надкрила червоно-рудого кольору 
з чорними основами, швом, вершинами, крайовою облямівкою 
та трьома перев’язями. Ноги та вусики чорні (фото 172). Життє-
вий цикл триває два роки. Жуки виявлені на квітах. Розвиток 
личинок відбувається під корою та в деревині відмерлих 
листяних порід [1–7]. 

 
Лептура кривонога – Leptura (s. str.) annularis (Fabricius, 1801) = arcuata (Panzer, 1793) 

Поширення. Лісова й Лісостепова зони Євразії. В Україні 
відомий у Волинській, Івано-Франківськійі та Чернігівській 
областях.  

Місця знаходження. Знайдений на території ставкового 
господарства «Ладинка» на околицях с. Піщі (рис. 94). 

Чисельність. Відома єдина знахідка. 
Особливості біології. Середнього розміру вусач, тіло зав-

довжки 12–20 мм, вузьке, струнке, укрите золотавими волосками. 
Надкрила від яскраво-жовтого до блідо-жовтого забарвлення з 
трьома чорними перев’язями (фото 173). Життєвий цикл триває два роки. Жуки мешкають на 
зонтичних рослинах. Розвиток личинок пов’язаний із листяними породами [1–7]. 

 
Фото 170. Граммоптера 

червонувата – Grammoptera 
ruficornis (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 171. Лептура плямиста – 
Rutpela maculata (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 172. Лептура чотирисмуга – 
Leptura quadrifasciata  

(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 173. Лептура кривонога – 
Leptura annularis (О. М. Кравченко) 
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Лептура чорна – Leptura aethiops (Poda, 1761) 
Поширення. Палеарктика. В Україні відомий в Івано-Франківській, 

Житомирській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Харківській та 
Волинській областях. 

Місця знаходження. Знайдений на території ставкового господарства 
«Ладинка» в околицях с. Піщі (рис. 94). 

Чисельність. Відома єдина знахідка. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 12–18 мм, його забарвлення ціл-

ком чорне, уключаючи надкрила. Передньоспинка вкрита короткими бурува-
тими волосками, низ тіла – густими сіруватими, а надкрила – чорними, іноді 
жовтуватими волосками (фото 174). Життєвий цикл триває два роки. Жуки 
живляться на зонтичних рослинах. Личинки розвиваються в тонких погонах 
листяних, рідше – хвойних дерев [1–7]. 

 
Странгалія плямиста – Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)  
Поширення. Палеарктика. В Україні відомий на всій території. 

Місця знаходження. Віддає перевагу узліссям, галявинам, 
лукам та садам (рис. 95). 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 10–17 мм, забарв-

лення чорне. Передньоспинка із сильно витягнутими в сторони 
дуже загостреними задніми кутами. Надкрила дуже вузькі, 
витягнуті, особливо в самців, на вершині косо зрізані. Надкрила 
червоно-рудого кольору з трьома чорними перев’язями й вер-
шиною (фото 175). Генерація триває один –два роки. Жуки часто 
живляться на зонтичних та складноцвітих рослинах. Розвиток 
личинок проходить на листяних і хвойних породах [1–7]. 

 
Странгалія чорнозада – Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. В Україні відомий в Івано-Франківській, Житомирськійі Чернігів-
ській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Миколаївській та Волинській областях,  Криму. 

Місця знаходження. Заселяє вологі луки, садки, галявини 
біля лісу (рис. 95).  

Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Жук невеликих розмірів, 6–10 мм, 

забарвлення чорне. Надкрила у самців жовто-бурого кольору, а 
в самок – червоні, із чорними вершинами та швом. Ноги чорні. 
Передньоспинка дзвоноподібна, без перетяжки перед основою, 
а тільки з невеличкими заглибинами з країв. Її передній край 
облямований (фото 176). Життєвий цикл триває один–два роки. 
Жуки живляться на квітах зонтичних, ожини. Личинки розви-
ваються в листяних і хвойних породах дерев [1–7]. 

 
Странгалія чорна – Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Передня Азія. В 
Україні відомий на всій території. 

Місця знаходження. Мешкає на узліссях та в садах (рис. 95). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Тіло струнке, має цілком чорне забарв-

лення, окрім черевця, яке червоного кольору (фото 177). Генерація 
один–два роки. Жуки трапляються на зонтичних рослинах, квітах 
горобини. Личинки розвиваються в трухлявій деревині листяних 
порід [1–7]. 

 
 

Фото 174. Лептура 
чорна – Leptura aethiops 

(О. М. Кравченко) 

 
Фото 175. Странгалія плямиста – 

Strangalia attenuata (О. М. Кравченко) 

 
Фото 176. Странгалія чорнозада – 

Stenurella melanura (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 177. Странгалія чорна – 
Stenurella nigra (О. М. Кравченко) 



Тип Членистоногі − Arthropoda (Siebold і Stannius, 1848) 

 259 

Альостерна тютюноколірна – Alosterna tabacicolor (Mulsant, 1863) 
Поширення. Палеарктика. В Україні вид відо-

мий у Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, 
Луганській та Волинській областях, у Карпатах. 

Місця знаходження. Заселяє галявини біля лісу 
(рис. 95). 

Чисельність. На території Поозер’я відомі по-
одинокі знахідки. 

Особливості біології. Дрібний вид розміром 
5−9 мм. Забарвлення тіла чорне, тільки надкрила 
буро-жовті. Ноги цілком руді, іноді частково затем-
нені. Життєвий цикл триває 1–2 роки. Жуки жив-
ляться на квітах зонтичних. Личинка розвивається у 
гілках листяних дерев [1–7]. 

 
Анастранґалія невиразна – Anastrangalia dubia 
(Scopoli, 1763) [= Leptura dubia (Scopoli, 1763)] 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Сибір, 
Передня Азія. В Україні відомий у Чернігівській, 
Житомирській, Сумській, Волинській областях, у 
Карпатах.  

Місця знаходження. Мешкає на узліссях та 
луках (рис. 95). 

Чисельність. Відомі поодинокі знахідки. 
Особливості біології. Дорослі комахи серед-

нього розміру, 9–18 мм завдовжки. Загальне забарв-
лення тіла чорне, з червоними надкрилами в самок 
та буро-жовтими – у самців. Надкрила часто затем-
нені збоків, на вершинах і на шві – у самців, а в 
самок – з чорними облямівками, плямами або цілком 
чорні. Життєвий цикл триває 2–3 роки. Дорослі 
жуки часто сидять на квітах деревію. Личинка роз-
вивається під корою та деревині трухлявих та хво-
рих хвойних дерев [1–7]. 

 
Брахилептура плямистовýса – Brachyleptura (Paracorymia) maculicornis (De Geer, 1775) 

Поширення. Європа. В Україні – Чернігівська, Житомирська, Харківська, Волинська області, 
Карпати. 

Місця знаходження. Знайдений на території ставкового господарства «Ладинка» на околиці 
с. Піщі (рис. 95). 

Чисельність. Відома єдина знахідка. 
Особливості біології. Дорослі комахи невеликі. Розмір тіла – 12–15 мм. Загальне забарвлення тіла 

чорне, із буро-жовтими надкрилами, які часто затемнені із боків та на вершинах. Життєвий цикл 
триває 2–3 роки. Жуки тримаються на квітах зонтичних, ожині сизій. 
Личинка розвивається в трухлявій деревині як листяних, так і хвойних 
(сосна Pinus, ялина Picea, береза Betula, ялиця Abies) [1–7]. 

 
Аредоплона червона – Aredoplona rubra (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. В Україні відомий у Карпатах, на Поліссі 
та в Лісостепу. 

Місця знаходження. Заселяє соснові ліси (рис. 95). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Жук середніх розмірів з кремезною будовою 

тіла. Тіло широке завдовжки 10–20 мм. Передньоспинка з перетяжкою на 
передньому краї, має вигляд дзвона. Вкрита дрібними прилягаючими 
волосками рудуватого кольору. Надкрила в дрібних цятках. Загальне за-
барвлення тіла чорне, тільки у самців надкрила бурі, а в самок і надкрила, 
і передньоспинка яскраво-червоного кольору (фото 178). Життєвий цикл 

 
 

Фото 178. Аредоплона 
червона – Aredoplona rubra 

(О. М. Кравченко) 

Рис. 95. Місця збору матеріалу представників 
родини Вусачі − Cerambycidae: 

Странгалія плямиста − Strangalia attenuata 
Странгалія чорнозада − Stenurella melanura 
Странгалія чорна − Stenurella nigra 
Альостерна тютюноколірна − Alosterna tabaciocolor 
Анастранґалія невиразна − Anastrangalia dubia 
Брахилептура плямистовуса −  
Brachyleptura maculicornis 
Аредоплона червона − Aredoplona rubra 
Псевдовадонія звичайна − Pseudovadonia livida 
Криоцефал сільський − Arhopalus rusticus 
Криоцефал бурий − Arhopalus tristis 
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триває 2−4 роки. Жуки активно літають у сонячні дні. Живляться пилком зонтичних. Личинки розви-
ваються на хвойних. Руйнують деревину стовбурів та пеньків [1–7]. 

 
Псевдовадонія звичáйна – Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) = pastinacae (Pancer, 1795) 
Поширення. Палеарктика. В Україні трапляється на всій території. 
Місця знаходження. Мешкає на узліссях, садах, луках (рис. 85). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Дрібний вид, завдовжки 8–10 мм. Тіло коротке й широке, зверху в густих, 

стоячих волосках. Генерація, залежно від умов, триває один–два роки. Жуки харчуються пилком зон-
тичних, розоцвітих. Личинки живуть у ґрунті, живляться рослинними рештками, міцелієм грибів [1–7]. 

 
 

Підродина Spondylidinae 
Триба Asemini 

Криоцефал сільський – Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) = tristis (Fabricius, 1787) 
Поширення. Палеарктика. Відомий на всій території України. 

Місця знаходження. Трапляється на узліссях, вирубках, біля 
садиб, де складуються лісоматеріали (рис. 95). 

Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла імаго становить 10–27 мм. 

Голова коротка. Очі великі, виїмчасті. Вусики далеко заходять за 
середину надкрил або трохи коротші. Передньоспинка поперечна, 
із виїмками на диску. Надкрила сильно витягнуті паралельні, бурі, 
іноді коричневі. Ноги помірно довгі. Верх тіла в дуже дрібній 
поцяткованості (фото 179). Життєвий цикл триває два роки. 
Личинки розвиваються на хвойних породах дерев [1–7]. 

 
Криоцефал бурий – Arhopalus tristis (Fabricius, 1787) = Arhopalus ferus (Mulsant, 1839) 

Поширення. Палеарктика. В Україні відомий у Чернгівській, Харківській, Луганській, Херсон-
ській областях, у Криму та Карпатах. 

Місця знаходження. Заселяє узлісся, біля садиб, де скла-
дуються лісоматеріали (рис. 95). 

Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Дорослі комахи до 25 мм завдовжки. 

Темно-бурого, рідше червоно-бурого, забарвлення (фото 180). 
За зовнішнім виглядом подібний на Arhopalus rusticus, але від-
різняється від нього відсутністю волосків між фасетками очей; 
третій членик задньої лапки розсічений до половини. Життєвий 
цикл триває два–чотири роки. Заселяє відмерлі пагони сосни та 
інших хвойних дерев [1–7]. 

 
 
 

Триба Spondylidini 
Спондиліс златковий – Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. В Україні відомий на Поліссі, в Карпатах, у Лісостепу та в гірському 
Криму. 

Місця знаходження. Фіксується у місцях лісозаготівлі (рис. 96). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло товсте, валькувате, чорне, слабо-

блискуче, 12–22 мм завдовжки (фото 181). Генерація 3–4-річна. Жуки 
активні у другій половині дня й увечері. Дорослі комахи не жив-
ляться – розвинена афагія. Літ з червня до першої половини вересня. 
Личинки розвиваються в коренях і нижній частині стовбурів ослаб-
лених сосен [1–7]. 

 
 

Фото 179. Криоцефал сільський – 
Arhopalus rusticus (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 180. Криоцефал бурий – 
Arhopalus tristis (О. М. Кравченко) 

 
Фото 181. Спондиліс златковий – 

Spondylis buprestoides  
(О. М. Кравченко) 
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Підродина Cerambycinae 
Триба Callichromatini 

Вусач мускусний – Aromia (s. str.) moschata 
(Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. Виявлений на всій 
території України. 

Місця знаходження. Трапляється на лісових 
галявинах, у садах (рис. 96). 

Чисельність. Зустрічається не часто. На тери-
торії Поозер’я поширений локально. Занесений до 
Червоної книги України. 

Особливості біоло-
гії. Тіло велике, 13–40 мм, 
помірно широке, з ме-
талічним блиском си-
нього, зеленого, бронзо-
вого або комбінованого, 
із попередніх кольорів, 
забарвлення (фото 182). 
Жук із мускусним запа-
хом. Розвиток триває 
2−4 роки. Дорослі жуки 
харчуються пилком зон-

тичних рослин. Розвиток личинки пов’язаний із 
родиною вербових Salicaceae [1–7]. 

 
 
 
 

Триба Obriini 
Обріум м’якотілий – Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Мала Азія. В Україні поширений на Поліссі, у 
Лісостепу та передгір’ях Карпат.  

Місця знаходження. Мешкає біля садиб, де складувалися дрова листяних порід, зокрема із 
вільхи, осики, берези (рис. 96). 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Жук дрібних розмірів 4,0–10,5 мм, жовто-бурого забарвлення. Голова дещо 

ширша, ніж передньоспинка. Жуки харчуються пилком квітів багатьох рослин, зокрема цибулі. Життєвий 
цикл триває 1–2 роки. Личинки розвиваються в листяних деревах, зазвичай із роду Populus [1–7]. 

 
 

Триба Molorchini 
Вусач їздцевий малий – Molorchus (s. str.) minor (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. На всій території України. 
Місця знаходження. Мешкає у соснових лісах, місцях 

заготівлі деревини (рис. 96). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 6–16 мм, вузьке, плоске. 

Надкрила вкорочені, крила лежать відкрито вздовж черевця. 
Накрила бурого кольору із косою білою плямою. Стегна тонкі, 
сильно булавовидні (фото 183). Життєвий цикл триває один–два 
роки. Жуки живляться пилком різних квітів. Заселяє засохлі 
ялини, сосни, модрини, будинки з деревини [1–7]. 

 
 

Фото 182. Вусач мускусний – 
Aromia moschata (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 183. Вусач їздцевий малий – 
Molorchus minor (О. М. Кравченко) 

Рис. 96. Місця збору матеріалу представників 
родини Вусачі − Cerambycidae: 

Спондиліс златковий − Spondylis buprestoides 
Вусач мускусний − Aromia moschata 
Обріум м’якотілий − Obrium cantharinum 
Вусач їздцевий малий − Molorchus minor 
Вусач хатній сірий − Hylotrupes bajulus 
Вусач-булавоніг рогатий − Ropalopus clavipes 
Плосковусач фіолетовий − Callidium violaceum 
Плосковусач бронзовий − Callidium aeneum 
Охровусач червоний − Pyrrhidium sanguineum 
Вусач плоский дубовий − Phymatodes testaceus 
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Триба Hylotrupini 
Вусач сірий домовий – Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Голарктика. На всій території України. 
Місця знаходження. Мешкає в місцях складування лісо-

матеріалів (рис. 96). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Середнього розміру жук завдовжки 

7−22 мм. Голова невелика. Тіло іноді бурого, але здебільшого 
чорного забарвлення, вкрите дрібними сірими волосками. 
Передньоспинка з двома блискучими плямами, густо вкрита 
сіруватими волосками (фото 184). Кігітки лапок із зубцем біля 
основи. Життєвий цикл триває від двох до чотирнадцяти років. 
Заселяє лісоматеріали та вироби із дерева [1–7]. 

 
 

Триба Callidiini 
Вусач-булавоніг рогатий – Ropalopus (s. str.) clavipes (Fabricius, 1775) 

Поширення. Палеарктика. Поширений по всій території 
України. 

Місця знаходження. Мешкає в місцях складування 
лісоматеріалів (рис. 96). 

Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла становить 10–23 мм. 

Передньоспинка без гладеньких проміжків, іноді простежу-
ється гладенька лінія посередині диску. Тіло забарвлене в 
чорний колір, тільки надкрила на вершинах ледь просвічують 
рудим (фото 185). Генерація триває два–чотири роки. Розвиток 
відбувається на листяних породах дерев [1–7]. 

 
Плосковусач фіолетовий – Callidium (s. str.) violaceum 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Голарктика. По всій території України. 
Місця знаходження. У місцях заготівлі та складування 

лісоматеріалів (рис. 96). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 8−16 мм, забарвлен-

ня синє з фіолетовим або зеленим блиском. Низ тіла синій, іно-
ді рудуватий, ноги темні, часто бурі, перший членик вусиків – 
синій (фото 186). Розвиток триває від двох до десяти років. 
Заселяє сухостій, зрізані дерева, лісоматеріали [1–7]. 

 
Плосковусач бронзовий – Callidium (Callidostola) aeneum (De Geer, 1775) 

Поширення. Палеарктика. В Україні відомий у Карпатах та на Поліссі.  
Місця знаходження. Заселяє галявини біля лісу (рис. 96). 
Чисельність. Відома єдина знахідка в околицях с. Острів’я. 
Особливості біології. Довжина тіла коливається від 9 до 15 мм. Забарвлення буре, передньо-

спинка й надкрила бронзові, часто із зеленкуватим блиском. Передньоспинка вкрита густими і 
дрібними цятками. Надкрила мають реберця, характерну поперечну складчасту скульптуру, яка 
утворює комірчасту структуру у вигляді сіточки. Бічний край надкрил загнутий догори, розширений, 
епілеври надкрил відсутні. Розвиток триває два роки. Заселяє як хвойні, так і листяні рослини [1–7]. 

 
Вусач плоский червоний – Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу, Карпатах, Криму. 
Місця знаходження. Мешкає у місцях складування лісоматеріалів (рис. 96). 
Чисельність. Масовий вид. 

 
 

Фото 184. Вусач сірий домовий – 
Hylotrupes bajulus (О. М. Кравченко) 

 
Фото 185. Вусач-булавоніг рогатий – 
Ropalopus clavipes (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 186. Плосковусач фіолетовий – 
Callidium violaceum (О. М. Кравченко) 
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Особливості біології. Жук до 8–17 мм завдовжки. Тіло плоске, 
широке, знизу чорне, зверху яскраво-червоне, вкрите оксамитовими 
червоними волосинками, які приховують загальну скульптуру тіла 
(фото 187). Життєвий цикл триває два роки. Заселяє відмираючі дуби, 
пеньки, дрова, колоди. Завдає фізіологічної й технічної шкоди [1–8]. 

 
Вусач плоский дубовий – Phymatodes (s. str.) testaceus 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Голарктика. В Україні поширений на Поліссі, у 

Лісостепу, передгір’ях Карпат, Криму. 
Місця знаходження. Мешкає в місцях складування лісоматеріалів 

(рис. 96). 
Чисельність. Масовий вид. 

Особливості біології. Імаго невеликих розмірів, завдовжки 6–18 мм. Забарвлення дуже мінливе. 
Тіло зазвичай рудого або бурого кольорів, часто затемнене. Надкрила бурого, рудого, зеленого, 
синього або фіолетового забарвлення. Іноді передньоспинка має темні плями. Розвиток личинки 
триває два роки. Заселяє мертву й суху деревину, лісоматеріали листяних дерев [1–7]. 

 
Фіматодес вільховий – Phymatodes (Poecilium) alni 

(Linnaeus, 1767) 
Поширення. Палеарктика. В Україні відомий у 

Чернігівській, Волинській, Харківської, Луганській 
областях та Криму. 

Місця знаходження. Поширений у місцях заго-
тівлі деревини (рис. 97). 

Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Довжина тіла сягає 4–7 мм. 

Забарвлення тіла рудувато-буре, іноді чорне. Життє-
вий цикл триває 1−2 роки. Заселяє листяні породи 
дерев [1–7]. 

 
Вусач строкатий північний – Plagionotus detritus 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. В Україні поширений 

на Поліссі, у Лісостеповій зоні, Карпатах, Криму. 
Місця знаходження. Мешкає у місцях заготівлі 

та складування деревини (рис. 97). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Надкрила чорні, мають 

світлі перев’язі. Вусики товсті, заходять за середину 
надкрил. Ноги товсті, помірно довгі (фото 188). 

Життєвий цикл 
триває два роки. 
Заселяє послаб-
лені дерева, лісо-
матеріали в корі, 
пеньки. Личин-
ки живуть не-
глибоко в дере-
вині дуба, берези, каштана [1–7]. 

 
 

Триба Clytini 
Вусач строкатий дубовий – Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостеповій та Степовій зонах, 
передгір’ях Карпат, у Криму. 

 
 

Фото 187. Вусач плоский 
червоний – Pyrrhidium 

sanguineum (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 188. Вусач строкатий північний – 
Plagionotus detritus (О. М. Кравченко) 

Рис. 97. Місця збору матеріалу представників 
родини Вусачі − Cerambycidae: 

Фіматодес вільховий − Phymatodes alni 
Вусач строкатий північний − Plagionotus detritus 
Вусач строкатий дубовий − Plagionotus arcuatus 
Кліт мінливий − Chlorophorus varius 
Кліт фігурний − Chlorophorus herbstii 
Кліт верхівковий − Xylotrechus antilope 
Кліт осиковий − Xylotrechus rusticus 
Кліт звичайний − Clytus arietis 
Мезоза слоникоподібна − Mesosa curculionoides 
Мезоза плямиста − Mesosa nebulosa 
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Місця знаходження. Мешкає в місцях заготівлі та складу-
вання деревини (рис. 97). 

Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Жук до 9−20 мм завдовжки, чорний, 

з характерним рисунком з жовтих волосків (фото 189). Вусики 
та ноги руді, лише булави передніх, середніх і зрідка задніх 
стегон частково затемнені. Частина голови та три поперечні 
смуги на передньоспинці також яскраво-жовтого кольору. На 
надкрилах щиток, дві плями по боках біля основи, пляма на 
середині, три поперечні смуги у формі півмісяця і вершина 

надкрил у жовтих волосках. Генерація – дворічна. Розвиток личинок проходить на неокоркованих 
колодах і дровах дуба [1–8]. 

 
Кліт мінливий – Chlorophorus varius (Muller, 1766) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Передня та Центральна Азія. В Україні поширений у 
лісовій, лісостеповій, степовій зонах, Криму, Карпатах, Закарпатті. 

Місця знаходження. Заселяє узлісся, луки, садки (рис. 97). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Невеликих розмірів жук завдовжки 

8–16 мм. Тіло вкрите густими світлими зенувато-жовтими 
волосками, які утворюють загальний фон так, що виникає 
враження, наче жук світлий із чорним малюнком (фото 190). 
Розвиток триває 2–3 роки. Жуки харчуються пилком деревію 
звичайного (Achillens millefolium L.), моркви, кропу пахучого 
(Anethum graviolens L.), цибулі. Личинка розвивається у дере-
вині більшості листяних дерев та чагарників, а також на корінні 
деревію звичайного [1–7]. 

 
Кліт фігурний – Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) 

Поширення. Європа, Казахстан. В Україні поширений на 
Поліссі, у Лісостепу, Степу, Карпатах. 

Місця знаходження. Заселяє садки, луки (рис. 97). 
Чисельність. Трапляється не часто. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 8–16 мм. Волосяний 

покрив тіла густий, цілком зелений, із чорними волосяними 
плямами на передньоспинці – дві на боках й одна на диску, та 
надкрилах – дві за серединою й одна комоподібна біля плечо-
вого горбика (фото 191). Розвиток триває 2–3 роки. Жуки харчу-
ються пилком моркви, цибулі, деревію звичайного [1–7]. 

 
Кліт верхівковий – Xylotrechus (s. str.) antilope (Schonherr, 1817) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Близький Схід, Пів-
нічна Африка. Поширений майже на всій території України. 

Місця знаходження. Трапляється в садах та на городах (рис. 97). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Забарвлення тіла чорне, іноді буре. Пе-

редньоспинка зі слабкими, облямовуючими, жовтими волосяними 
плямами. Надкрила із жовтим волосяним візерунком (фото 192). Ге-
нерація – дворічна. Розвиток личинок проходить у деревині дуба [1–7]. 

 
Кліт осиковий – Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. На всій території України. 
Місця знаходження. Поширений у мішаних лісах, із домішкою осики, місцях заготівлі та 

складування деревини (рис. 97). 
Чисельність. Звичайний вид. 

 
Фото 189. Вусач строкатий дубовий – 
Plagionotus arcuatus (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 190. Кліт мінливий – 
Chlorophorus varius (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 191. Кліт фігурний – 
Chlorophorus herbstii (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 192. Кліт верхівковий – 
Xylotrechus antilope  
(О. М. Кравченко) 
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Особливості біології. Тіло чорне або бурувате, завдовжки 
10−18 мм (фото 193). Передньоспинка широка, овальна. Волосяні 
смуги на ній поздовжні, сірого забарвлення. Надкрила вкриті 
рябими, сіруватими волосками, мають кілька нечітких плям. Серед 
них помітні перевернена С-подібна перев’язь перед вершинами 
надкрил, L-подібна перев’язь, що йде від щитка вздовж шва до 
середини надкрил, а також три плями перед серединою надкрил. 
Генерація – 2–3-річна. Жуки активні вдень. Заселяють живі й по-
слаблені дерева, свіжозрізані стовбури та пеньки листяних. Розви-
ток личинок відбувається під корою, а потім у деревині. Завдають 
фізіологічної й технічної шкоди [1–7]. 

 
Кліт звичайний – Clytus (s. str.) arietis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Передня та Середня Азія. В Україні поширений на 
Поліссі, у Лісостепу, Карпатах, Криму. 

Місця знаходження. Заселяє галявини біля лісу (рис. 97). 
Чисельність. Відома єдина знахідка. 
Особливості біології. Загальне забарвлення тіла чорне, 

довжина становить 8–15 мм (фото 194). Ноги та перша половина 
вусиків забарвлені в рудий колір. Надкрила чорні, щиток, тонкі 
смуги біля плечей, посередині дві смуги у формі півмісяця і 
вершина надкрил у жовтих волосках. Генерація – дворічна. Жуки 
харчуються пилком зонтичних. Личинки розвиваються під корою 
листяних дерев [1–8]. 

 
 

Підродина Lamiinae 
Триба Mesosini 

Мезоза слоникоподібна – Mesosa (s. str.) curculionoides (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Близький Схід, Північна Африка. В Україні поширений 

на Поліссі, у Лісостепу, передгір’ях Карпат. 
Місця знаходження. Мешкає у місцях вирубок, вітровалів (рис. 97). 
Чисельність. Відома єдина знахідка. 
Особливості біології. Середнього розміру жуки, завдовжки до 

20 мм (фото 195). Тіло валькувате, вкрите дрібними сірими волосками, 
темне. На сірому фоні передньоспинки з кожної сторони виділяються 
дві оксамитово-чорні плями, облямовані охристо-жовтими смужками 
волосків. Такі ж плями розміщені й на надкрилах: дві невеликі при 
зовнішньому краю посередині, одна велика та маленька, яка часто 
зникає у вершинній третині. Генерація – дворічна. Розвиток відбува-
ється на листяних деревах [1–7]. 

 
Мезоза плямиста – Mesosa (Aplocnemia) nebulosa (Fabricius, 1781) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Північна Африка. В 
Україні поширений на південному заході Полісся, у Лісостепу, 
Карпатах, Криму. 

Місця знаходження. Трапляється у місцях вирубок, вітровалів 
(рис. 97). 

Чисельність. Відома єдина знахідка. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 9–16 мм, витягнуте, 

темне, вкрите строкатими волосяними плямами, які не утворюють 
чіткого малюнка. На їх фоні виділяється розмита поперечна сере-
динна біла перев’язь (фото 196). Життєвий цикл триває 2−3 роки. 
Розвиток відбувається на листяних деревах [1–7]. 

 
Фото 193. Кліт осиковий – 

Xylotrechus rusticus  
(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 194. Кліт звичайний – Clytus 
arietis (О. М. Кравченко) 

 
Фото 195. Мезоза 

слоникоподібна – Mesosa 
curculionoides (О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 196. Мезоза плямиста – 
Mesosa nebulosa (О. М. Кравченко) 
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Триба Monochamini 
Вусач чорний сосновий – Monochamus (s. str.) 

galloprovincialis (Olivier, 1795) 
Поширення. Палеарктика. Поширений на всій 

території України. 
Місця знаходження. Зустрічається в місцях 

заготівлі деревини, вирубках (рис. 98). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Тіло чорне, коротке і 

валькувате із сплющеними зверху надкрилами, зав-
довжки 12–28 мм (фото 197). Надкрила в основній 
частині з грубою скульптурою, укриті волосяними 
плямами жовтуватого кольору, які утворюють дві 
розмиті перев’язі із сірих і рудих волосків. Вусики у 

самця чорні, у два 
рази довші, ніж ті-
ло. Розвиток три-
ває 1–2 роки й від-
бувається на хвой-
них деревах. Засе-
ляє стовбури та 
гілки послаблених 
сосен, неокорко-
вані колоди. Зав-
дає фізіологічної 
і технічної шко-
ди [1–8]. 

 
 
 

Триба Lamiini 
Вусач вербовий кореневий – Lamia textor (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений на 
Поліссі, у Лісостепу, передгір’ях Карпат.  

Місця знаходження. Заселяє галявини біля лісу, каналів, 
місця заготівлі деревини (рис. 98). 

Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки до 12–32 мм, з тов-

стим широким тілом, чорний, матовий, вкритий рідкими жовто-
коричневими волосками (фото 198). Вусики до вершини звуже-
ні, заходять за середину надкрил. Очі широко виїмчасті, дрібно 
фасетовані. Передньоспинка ледь поперечна, із бічними загос-
треними горбиками. Надкрила з добре помітними плечима, незрощені. Личинка розвивається від двох 
до чотирьох років. Жуки активні в сонячні дні. Розвиток личинок відбувається під корою й у деревині 
нижньої частини стовбурів, а також у коренях верби, тополі, вільхи та інших листяних дерев [1–8]. 

 
 

Триба Pogonocherini 
Вусач верхівковий сосновий – Pogonocherus (Pityphilus) fasciculatus (De Geer, 17) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу, Карпатах. 
Місця знаходження. Трапляється в місцях заготівлі деревини (рис. 98). 
Чисельність. Звичайний вид. 

 
 

Фото 197. Вусач чорний сосновий – 
Monochamus galloprovincialis  

(О. М. Кравченко) 

 
Фото 198. Вусач вербовий кореневий – 

Lamia textor (О. М. Кравченко) 

Рис. 98. Місця збору матеріалу представників 
родини Вусачі − Cerambycidae: 

Вусач чорний сосновий −  
Monochamus galloprovincialis 
Вусач вербовий кореневий − Lamia textor 
Вусач верхівковий сосновий −  
Pogonocherus fasciculatus 
Вусачик вершинний декоратус −  
Pogonocherus decoratus 
Вусач довговусий сірий малий −  
Acanthocinus griseus 
Вусач довговусий сірий − Acanthocinus aedilis 
Вусачик сірий кленовий − Leiopus nebulosus 
Вусачик фруктовий − Tetrops praeusta 
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Особливості біології. Жук завдовжки 12–22 мм, має 
світло-коричневе забарвлення. Тіло видовжене. Передньоспин-
ка поперечна, із бічними загостреними горбиками. По середині 
надкрил є світла перев’язь (фото 199). Заселяє послаблені й 
відмираючи та свіжозрізані сосни [1–7]. 

 
Вусачик вершинний декоратус – Pogonocherus (Pityphilus) 

decoratus (Fairmaire, 1885) 
Поширення. Європа, Кавказ. В Україні поширений на 

Поліссі, у Лісостепу, Карпатах, Криму. 
Місця знаходження. Трапляється в старих насадженнях 

липи (рис. 98). 
Чисельність. Відома єдина знахідка. 
Особливості біології. Жук завдовжки 4–6 мм. Розвиток виду триває від одного до двох років на 

сосні Pinus, ялині Picea та ялиці Abies, іноді на листяних деревах [1–7]. 
 
 

Триба Acanthocinini 
Вусач довговусий сірий малий – Acanthocinus griseus 

(Fabricius, 1792) 
Поширення. Палеарктика. В Україні поширений на По-

ліссі, у Лісостепу, Карпатах, Криму. 
Місця знаходження. Трапляється в місцях заготівлі дере-

вини (рис. 98). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 8–13 мм, забарвлення 

сіре, кінці надкрил руді (фото 200). Розвиток триває 1–2 роки. 
Дорослі жуки літають з квітня до серпня. Жуки активні у 
вечірніх сутінках і вночі. Заселяє мертву, суху деревину 
хвойних порід [1–8]. 

 
Вусач довговусий сірий – Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений на 
Поліссі, у Лісостепу, Карпатах, Криму. 

Місця знаходження. Трапляється в місцях заготівлі дере-
вини і складування пиломатеріалів (рис. 98). 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Жук до 13–20 мм завдовжки, з 

плоским, ясно-бурим тілом, вкритим сірими волосками. Над-
крила широкі, без ребер з темними косими перев’язями. Пе-
редньоспинка з двома бічними зубцями. Вусики у самця у 

два−п’ять раз, а в самки – в 1,5 раза довші за тіло; у самки добре помітний яйцеклад (фото 201). Жуки 
активні вдень. За рік розвивається одна генерація. Розвиток личинок відбувається у відмираючих 
соснах, рідше в інших хвойних деревах [1–8]. 

 
Вусачик сірий кленовий – Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Казахстан. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу, Карпатах, Криму. 
Місця знаходження. Мешкає в місцях складування дров листяних 

порід (рис. 98). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Жуки 6,0–9,5 мм завдовжки, бурі або черво-

нувато-бурі, покриті білувато-сірим або блідо-жовтим опушенням; ноги 
частково чорні (фото 202). Надкрила в дрібних темних цяточках, із бурою 
перев’яззю позаду середини та бурою перев’яззю перед серединою, нерідко 
розбитою на плями або зовсім відсутньою. Розвиток личинок відбувається 
на листяних деревах [1–8]. 

 
 

Фото 199. Вусач верхівковий сосновий – 
Pogonocherus fasciculatus  

(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 200. Вусач довговусий сірий 
малий – Acanthocinus griseus  

(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 201. Вусач довговусий сірий – 
Acanthocinus aedilis (О. М. Кравченко) 

 

 
Фото 202. Вусачик сірий 

кленовий – Leiopus nebulosus 
(О. М. Кравченко) 
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Триба Tetropini 
Вусачик фруктовий – Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Казахстан, Північна Африка. Поширений на всій 
території України. 

Місця знаходження. Мешкає у мішаному лісі, садку (рис. 98). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 3–6 мм. Літає з квітня до липня. Життєвий цикл виду 

триває від одного до двох років. Розвиток відбувається у тонких пагонах листяних дерев [1–8]. 
 
 

Триба Saperdini 
Скрипун очкастий – Saperda perforata (Pallas, 1773) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Казах-
стан, Північна Африка. В Україні поширений на 
Поліссі, південному сході Степової зони, у Лісостепу 
та Карпатах. 

Місця знаходження. Трапляється у місцях скла-
дування деревини (рис. 99). 

Чисельність. Трапляється не часто. 
Особливості біології. Жук до 12−20 мм завдовж-

ки, густо вкритий сірува-
то-білими або зеленува-
то-жовтими волосками. 
Кожне надкрило з п’ять-
ма чорними плямами і 
чорною поздовжньою 
смужкою (фото 203). 
Життєвий цикл триває 
від одного до двох ро-
ків. Заселяє ослаблені й 
відмираючі дерева вер-
би, осики і тополі [1–8]. 

 
Скрипун мармуровий – Saperda scalaris  

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Пале-

арктика. В Україні поши-
рений на Поліссі, півден-
ному сході Степової зони, 
у Лісостепу та Карпатах. 

Місця знаходження. 
Зустрічається в місцях 
складування деревини 
(рис. 99). 

Чисельність. Трапляється не часто. 
Особливості біології. Жук до 11−19 мм завдовжки, чорний, знизу у 

густих зеленувато-жовтих волосках, із характерним мармуровим малюн-
ком на передньоспинці та надкрилах (фото 204). Жуки літають з травня до 

липня. Життєвий цикл триває від одного до двох років. Заселяє послаблені і відмираючи листяні 
породи дерев [1–7]. 

 
Скрипун малий осиковий – Saperda (Compsidia) populnea (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Голарктика. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Трапляється на галявинах біля лісу, меліоративних каналів, де росте верба 

(рис. 99). 
Чисельність. Трапляється не часто.  

 
Фото 203. Скрипун очкастий – 

Saperda perforata  
(О. М. Кравченко) 

 
Фото 204. Скрипун 

мармуровий − Saperda 
scalaris (О. М. Кравченко) 

Рис. 99. Місця збору матеріалу представників 
родини Вусачі − Cerambycidae: 

Скрипун очкастий − Saperda perforata 
Скрипун мармуровий − Saperda scalaris 
Скрипун малий осиковий − Saperda populnea 
Вусач тополевий великий − Saperda carcharias 
Вусачик двокрапковий крушиновий −  
Menesia bipunctata 
Вусач червоногрудий вербовий − Oberea oculata 
Фітоеція пустулата − Phytoecia pustulata 
Агапантія фіолетова − Agapanthia violacea 
Агапантія віллозовірідесценс −  
Agapanthia villosoviridescens 
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Особливості біології. Жук завдовжки 9−15 мм, має коричневе забарв-
лення із жовтими крапочками на надкрилах (фото 205). Літ жуків − з 
травня до серпня. Дорослі жуки гризуть листя й кору молодих пагонів 
осики та верби. Личинки розвиваються в тонких гілках осики Populus 
tremula та верби рід Salix, дорослі личинки мешкають у здуттях, що 
утворились у процесі їх життєдіяльності. Розвиток відбувається на 
листяних породах, зазвичай, тополях [1–7]. 

 
Вусач тополевий великий – Saperda (Anaerea) carcharias (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. В Україні по-
ширений на Поліссі, у Лісостепу, Карпатах. 

Місця знаходження. Трапляється на 
узліссях та галявинах (рис. 99). 

Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 22–28 мм; чорний, зверху 

вкритий сірувато-жовтими волосками; у самців надкрила звужуються до 
вершини, у самки  майже паралельні; вусики довгі, сіруваті, верхівки 
кожного членика затемнені (фото 206). Генерація дворічна. Розвиток 
відбувається на листяних деревах, здебільшого на тополях [1–7]. 

 
Вусачик двокрапковий крушиновий – Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829) 

Поширення. Європа. В Україні поширений на Поліссі, у Карпатах. 
Місця знаходження. Мешкає в місцях складування дров, 

лісоматеріалів (рис. 99).  
Чисельність. Трапляється не часто. 
Особливості біології. Жук 5–9 мм завдовжки, чорний, на 

вершинах надкрил є по одній світлій плямі (фото 207). Літ триває з 
квітня до червня. Життєвий цикл – від одного до двох років. Розвиток 
відбувається на листяних деревах [1–7]. 

 
 

 
Триба Phytoeciini 

Вусач червоногрудий вербовий – Oberea (s. str.) oculata (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. В Україні поширений на Поліссі, у 

Лісостепу, Карпатах. 
Місця знаходження. Виявлений у місцях суцільної вирубки лісу 

(рис. 99). 
Чисельність. Трапляється не часто. 
Особливості біології. Жук завдовжки 15–21 мм, чорний. Забарв-

лення передньогрудей червоне, надкрил – чорне (фото 208). Літ 
триває з червня до вересня. Життєвий цикл – від одного до трьох 
років. Заселяє живі пагони листяних порід, здебільшого верби [1–7]. 

 
Фітоеція пустулата – Phytoecia (s. str.) pustulata (Schrank, 1776) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Передня та Централь-
на Азія. В Україні поширений на Закарпатті, у Криму, Лісостепу, 
Степу. 

Місця знаходження. Заселяє сухі та вологі луки (рис. 99). 
Чисельність. Трапляється не часто. 
Особливості біології. Жук завдовжки 5–9 мм, чорний, на 

передньогрудях є округла червона пляма (фото 209). Літ триває з 
квітня до липня. Життєвий цикл однорічний. Розвиток відбувається на 
складноцвітих [1–7]. 

 
 

Фото 205. Скрипун малий 
осиковий – Saperda populnea  

(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 206. Вусач тополевий 
великий – Saperda carcharias  

(О. М. Кравченко) 

 
Фото 207. Вусачик двокрапковий 
крушиновий – Menesia bipunctata  

(О. М. Кравченко) 

 
 

Фото 208. Вусач червоногрудий 
вербовий – Oberea oculata  

(О. М. Кравченко) 

 
Фото 209. Фітоеція пустулата – 

Phytoecia pustulata  
(О. М. Кравченко) 
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Триба Agapanthiini 
Агапантія фіолетова – Agapanthia (Smaragdula) violacea (Fabricius, 1775) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений в Лісо-
степовій, Степовій зонах та Криму. 

Місця знаходження. Мешкає на узліссі, садках (рис. 99). 
Чисельність. Трапляється не часто. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 7–13 мм, забарв-

лення чорне з металевим фіолетовим блиском (фото 210). Імаго 
літає в червні–серпні. Тривалість життєвого циклу – один рік. 
Поліфаг. Розвиток відбувається на центрантусі Centranthus, 
псоралеї Psoralea, синяку Echium, люцерні Medicago, шавлії 
Salvia, скабіозі Scabiosa, буркуні Melilotus, а також залізняку 
Phlomis, свербіжниці Knautia, валеріані Valeriana, еспарцеті 

Onobrychis [1–7]. 
 

Агапантія віллозовірідесценс – Agapanthia (Epoptes) villosoviridescens (De Geer, 1775) 
Поширення. Палеарктика. Поширений по всій території України. 
Місця знаходження. Заселяє галявини біля лісу, береги 

меліоративних каналів, вологі луки (рис. 99). 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Жук завдовжки 10−22 мм, зеленку-

вато-бурого забарвлення (фото 211). Вусики сірі, основи чле-
ників вусиків чорні. Дорослі жуки літають з травня до серпня. 
Життєвий цикл триває один рік. Живиться на різних трав’янис-
тих рослинах. Розвиток відбувається в стеблах аконіта Aconitum, 
будяка Cirsium, борщівника Heracleum, чортополоху Carduus, 
ангеліки Angelica, сідача Eupatorium, жовтозілля Senecio, бугили 
Anthriscus, астранції Astrantia, Буценя Chaerophyllum [1–7]. 
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Надродина Довгоносикоподібні – Curculionoidea (Latreille, 1802) 
 
Жуки надродини Curculionoidea відрізняються від споріднених груп листоїдів, зернівок та вуса-

чів насамперед наявністю головотрубки, тобто витягнутої передньої частини голови з ротовими 
органами й антенами. 

Ці жуки переважно наземні комахи-фітофаги та нараховують в Україні майже півтори тисячі 
видів. Невелика частина їх пов’язана з водяними рослинами й адаптована до життя у воді або на її 
поверхні. 

 
Фото 210. Агапантія фіолетова – 

Agapanthia violacea (О. М. Кравченко) 

 
Фото 211. Агапантія 

віллозовірідесценс – Agapanthia 
villosoviridescens (О. М. Кравченко) 
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Джерелом для складання списку видів Шацького поозер’я були колекції О. М. Кравченка та 
А. А. Петренка, отримані за допомогою багаторічних досліджень біоценозів Шацького національного 
природного парку та його околиць, маршрутних обстежень за загальновизнаними методами, у тому 
числі з використанням сачка для відлову водяних комах з одночасним притоптуванням водяних 
рослин та косінням по рослинності в різні години доби, відлову жуків у весняний період їх масового 
льоту, розбирання старих колод різних порід дерев. 

Надродина Curculionoidea представлена на території Шацького поозер’я сімома родинами: 
Nemonychidae (один вид), Anthribidae (три види), Rhynchitidae (сім видів), Attelabidae (три види), 
Apionidae (13 видів), Nanophyidae (один вид), Dryophthoridae (два види), Erirhinidae (сім видів), 
Curculionidae (142 види). Загальна кількість видів – 179 (підраховано на основі останніх публіка-
цій [2; 4; 7], з урахуванням подальших виправлень, уточнень та доповнень авторів). На думку науков-
ців, наведений список є неповним і потребує проведення подальших досліджень довгоносико-
подібних жуків Шацького поозер’я. 

 
 
 

Родина Квіткожили – Nemonychidae 
(Bedel, 1882) 

Підродина Цимберидини – Cimberidinae  
Квіткожил трубкокрутоподібний – 

Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787) 
Поширення. Європа, Мала Азія. В Україні по-

ширений у насадженнях сосни звичайної, зокрема на 
Поліссі та в Лісостепу. 

Місця знаходження. Знайдений на суцвіттях 
сосни звичайної, іноді на трав’янистій рослинності. 
Виявлений в урочищі Гряді на березі оз. Світязю 
(рис. 100). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну 
особину. 

Особливості біології. Тіло 4,8 мм завдовжки, чор-
не, укрите жовтими волосками. Ноги руді (фото 212). 
Кормова рослина – сосна звичайна Pinus sylvestris L. 

Жуки на чолові-
чих стробілах – 
шишках, пилком 
яких живиться 
імаго. Личинка 
розвивається в мо-
лодих чоловічих 
стробілах сосни. 
Жуки добре літа-
ють [2; 12]. 

 
 
 

Родина Антрибіди – Anthribidae Billberg, 1820 
Білоносик – Tropideres albirostris (Herbst, 1783) 

Поширення. Європа, Сибір. Поширений в Україні. 
Місця знаходження. Зафіксований на стовбурах листяних дерев, поблизу них на трав’янистій 

рослинності. Виявлений поблизу с. Піщі (рис. 100). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано поодиноких особин.  

 
 

Фото 212. Квіткожил 
трубкокрутоподібний – Cimberis 

attelaboides (В. Ю. Назаренко) 

Рис. 100. Місця збору матеріалу представників 
надродини Довгоносикоподібні − Curculionoidea: 

Квіткожил трубкокрутоподібний − 
Cimberis attelaboides 
Білоносик − Tropideres albirostris 
Плосконіс маршевий − Rhaphitropis marchica 
Плосконіс смолистий − Platyrhinus resinosus 
Довгоносик несправжній білуватий − 
Platystomos albinus 
Пселяфоринхіт крихітний − Temnocerus nanus 
Трубкокрут багатоїдний − Byctiscus betulae 
Трубкокрут осиковий − Byctiscus populi 
Трубкокрут березовий чорний − Deporaus betulae 
Ценоринус германський −  
Neocoenorrhinus germanicus 
Букарка − Neocoenorrhinus pauxillus 
Трубкокрут мідний − Involvulus cupreus 
Трубкокрут дубовий − Attelabus nitens 
Трубкокрут червонокрилий −  
Apoderus erythropterus 
Трубкокрут лішиновий − Apoderus coryli 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 272 

Особливості біології. Жук завдовжки 4−6 мм. Верхня частина тіла у чорних 
волосках. Головотрубка, загальна поперечна пляма перед вершиною й значна 
частина надкрил у густих білих волосках; низ майже суцільно в білих волосках 
(фото 213). Розвивається на відмерлих гілках листяних дерев – бука Fagus L., 
дуба Quercus L., тополі Populus L., зазвичай на дубі [7; 11]. 

 
Плосконіс маршевий – Rhaphitropis marchica  

(Herbst, 1797) 
Поширення. Європа, Монголія. Розповсюджений в 

Україні. 
Місця знаходження. Виявлений на стовбурах лис-

тяних дерев, поблизу них на трав’янистій рослинності, 
на льоту. Відомий в урочищі Жирні поблизу с. Піщі 
(рис. 100). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано поодиноких особин. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 10 мм (фото 214). Розвивається у 

гнилих та відмираючих гілках багатьох листяних дерев – крушини Rhamnus L., 
ліщини Corylus L., бука Fagus L., дуба Quercus L. [7; 11]. 

 
Плосконіс смолистий – Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) 

Поширення. Палеарктика. Іноді трапляється в Україні, зазвичай на 
заході та Поліссі. 

Місця знаходження. Ліси, лісосмуги, дорослі жуки можуть трапля-
тися на корі дерев. Виявлений поблизу с. Піщі, в урочищі Жирня 
(рис. 100). 

Чисельність. Нечисленний вид. Знайдені поодинокі особини.  
Особливості біології. Тіло завдовжки 14 мм (фото 215). Імовірно, 

поліфаг. Трапляється на різних листяних деревах. Розвиток відбувається 
в гнилій або хворій деревині, букових та вільшаних пнях, березі, ясенові, 
дубі [2; 11]. 

 
Довгоносик несправжній білуватий – Platystomos albinus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Мала Азія, Близький Схід, Східний Сибір. 
Поширений в Україні. 

Місця знаходження. Трапляється на стовбурах та гілках листяних 
дерев, поблизу них на трав’янистій рослинності. Виявлений у с. Піщі; на 
листі малини; на березі оз. Піщанського; в урочищі Вутві, на вільшаних 
колодах (рис. 100).  

Чисельність. Численний вид. Зібрано шість особин.  
Особливості біології. Довгоносик средніх розмірів – 5–10 мм. Перед-

ня частина голови, кінці надкрил, 1–5 проміжки надкрил укриті волоско-
подібними яскраво-білими лусочками (фото 216). Розвивається у відмира-
ючих та всихаючих гілках листяних дерев – берези бородавчастої Betula 
verrucosa Ehrh., вільхи чорної Alnus glutinosa (L.) Gaertn., бука европей-
ського Fagus silvatica L., дуба Quercus L., верби Salix L., зазвичай на 
заселених грибами дубових та букових пеньках [11]. 

 
 

Родина Ринхітиди – Rhynchitidae (Gistel, 1856) 
Пселяфоринхіт крихітний – Temnocerus nanus (Paykull, 1792) 

Поширення. Європа, Середня Азія, Сибір. Іноді трапляється на 
території України. 

Місця знаходження. Гілки та листя дерев і кущів. Виявлений поблизу с. Ростані (рис. 100). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло вузьке видовжене, укрите короткими волосками. Розвивається на 

березі бородавчастій Betula verrucosa Ehrh., вільсі чорній Alnus glutinosa L. і вербових Salicaceae. 
Самка відкладає яйця в бруньки, де й розвивається личинка [7]. 

 

 
Фото 214. Плосконіс 

маршевий – 
Rhaphitropis marchica  

(В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 213. Білоносик – 
Tropideres albirostris  
(В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 215. Плосконіс 

смолистий – Platyrhinus 
resinosus (В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 216. Довгоносик 

несправжній білуватий – 
Platystomos albinus  
(О. М. Кравченко) 
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Трубкокрут багатоїдний – Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибір, Китай. В Україні трапляється майже на всій території. 

Місця знаходження. Заселяє узлісся, сади, парки, лісосму-
ги, заплавні та суходільні стації. Виявлений поблизу с. Ростані, 
у мішаному лісі, на вербі (рис. 100). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Жук завдовжки 1 см, золотисто-зе-

леного, червоного або синього забарвлення з металевим блис-
ком (фото 217). Жуки з’являються в травні. Поліфаг, на різних 
деревах і чагарниках – березі Betula L., грабі Carpinus L., вільсі 
Alnus Mill., вербі Salix L., тополі Populus L., буці Fagus L., 
ліщині Corylus L., груші Pirus L., яблуні Malus Mill., сливі 
Prunus domestica L., айві Cydonia Mill., липі повстистій Tilia 
argentea Desf. ex DC., винограді Vitis L. [7; 12; 13; 21]. 

 
Трубкокрут осиковий – Byctiscus populi (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір, Китай. Поширений в Україні. 
Місця знаходження. Зазвичай трапляється на листі та 

пагонах молодих тополь й осики на узліссях, у лісосмугах. 
Виявлений поблизу с. Ростані на вербі та с. Піщі (рис. 100). 

Чисельність. Доволі численний вид. Зібрано чотири осо-
бини.  

Особливості біології. Жук завдовжки 4–5 мм. Забарвлення 
зверху сіро-зелене з мідним або золотистим відблиском; хобо-
ток, нижній бік тіла й ноги сині; лоб має доволі глибоку борозну 
(фото 218). Личинки розвиваються в трубках, скручених із 
певним чином обрізаних листків. Дорослі жуки живляться 
листям. Кормові рослини – тополі Populus L., зазвичай осика 
P. tremula L. [7]. 

Трубкокрут березовий чорний – Deporaus betulae (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибір. Виявлений на території України. 
Місця знаходження. Здебільшого дорослі жуки перебувають на листі та пагонах берези. 

Зафіксований у с. Піщі, в урочищі Широкій Піщі (рис. 100). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Жук завдовжки 2,5–4 мм, чорний, без металевого блиску. Кормові рос-

лини – ліщина Corylus, граб Carpinus, бук Fagus, дуб Quercus, береза Betula, вільха Alnus [7]. 
 

Ценоринус германський – Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797) 
Поширення. Європа, Передня та Середня Азія, Сибір, Монголія. 

В Україні трапляється в Лісостепу, Карпатах і Закарпатті. 
Місця знаходження. Виявлений на деревах та кущах, іноді на 

трав’янистій рослинності поблизу с. Піщі, урочищі Широкому; 
поблизу санаторію «Лісова пісня» (рис. 100). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано дві особини. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 3,5 мм, забарвлення чорне, 

металеве, із зеленим відблиском (фото 219). Заселяє рослини родини 
вербові Salicaceae (Salix caprea L., S. viminalis L., S. dasyclades Wimm., 
Salix sp.), розові Rosaceae (Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow, Rubus 
idaeus L., Fragaria vesca L., Geum urbanum L., Sanguisorba L., Potentilla L., 
Rosa L.) і Ribes nigrum L. [2; 3; 12; 13; 21]. 

 
Букарка – Neocoenorrhinus pauxillus (Germar, 1824) 

Поширення. Європа, Мала Азія. Поширений в Україні. 
Місця знаходження. Заселяє узлісся, лісосмуги, ліси, сади, парки, чагарники. Виявлений 

поблизу с. Острів’я та Гощи на льоту (рис. 100). 

 
 

Фото 217. Трубкокрут багатоїдний – 
Byctiscus betulae (В. Ю. Назаренко) 

 
 

Фото 218. Трубкокрут осиковий – 
Byctiscus populi (В. Ю. Назаренко) 

 

 
Фото 219. Ценоринус 

германський – Neocoenorrhinus 
germanicus (В. Ю. Назаренко) 
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Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано дві особини. 
Особливості біології. Жук до 1,8–3,0 мм завдовжки, волосистий. 

Надкрила зеленкуваті або темно-сині, мають борозенки. Головотрубка й 
ноги чорні (фото 220). Заселяє кормові рослини, що належать до родини 
розових Rosaceae: Rosa L., Cotoneaster Med., Crataegus L., Pirus L., Malus 
Mill., Cydonia Mill., Prunus L., Sorbus L., у Польщі виявлений на вишні 
Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow [2]. 

 
Трубкокрут мідний, сливовий довгоносик – Involvulus cupreus 

(Linnaeus, 1761) 
Поширення. Палеарктика. Поширений в Україні. 
Місця знаходження. Заселяє узлісся, парки, сади. У Шацькому по-

озер’ї виявлений поблизу с. Мельників, на березі оз. Мошного (рис. 100). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Бронзовий, із червоно-мідним блиском жук, укритий густими тонкими 

волосками. Заселяє кормові рослини, що належать до родини розових Rosaceae: Crataegus L., Sorbus L., 
Prunus L., Malus Mill. [2]. 

 
 

Родина Трубкокрути – Attelabidae (Billberg, 1820) 
Трубкокрут дубовий – Attelabus nitens (Scopoli, 1763) 

Поширення. Європа, Мала й Середня Азія, Сибір. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Трапляється в лісі, на узліссі, у лісосмугах, парках на дубах, іноді на інших 

деревах, чагарниках та поблизу них. Виявлений поблизу пансіонату «Медик»; на дубі поряд із 
с. Ростанню (рис. 100). 

Чисельність. Доволі численний вид. Зібрано чотири особини.  
Особливості біології. Жук 4–6 мм завдовжки, чорний, передньоспинка й надкрила червоні, іноді 

ноги частково червоні. Надкрила блискучі, голі. Заселяє кормові рослини – дуб Quercus, каштан 
Castanea [7]. 

Трубкокрут червонокрилий – Apoderus erythropterus (Gmelin, 1790) 
Поширення. Палеарктика. В Україні поширений на півночі правобережного Лісостепу й на 

Поліссі. 
Місця знаходження. Виявлений здебільшого на трав’янистій рослинності, по берегах водойм у 

с. Світязь, таборі «Супутник»; на вологих луках поблизу с. Острів’я, Піщі, в урочищах Тугорі, Ла-
динці, Ставах (рис. 100). 

Чисельність. Доволі численний вид, зібрано чотири особини. 
Особливості біології. Голова за очима видовжена, широка, біля основи з глибокою перетинкою, 

надкрила із грубими крапочковими боріздками. Личинки скручують бочкоподібні пакети із листя 
кормових рослин. Розвивається на вовчому тілі болотному Comarum palustre L., родовику лікар-
ському Sanguisorba officinalis L., гадючнику в’язолистому Filipendula ulmaria (L.) Maxim. [2; 3; 12]. 

 
Трубкокрут ліщиновий – Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Мала Азія, Сибір, Китай. В Україні звичайний поширений вид.  
Місця знаходження. Заселяє ліси, лісосмуги, узлісся, парки, розплідники й поодинокі дерева. 

Виявлений поблизу с. Піщі, в урочищах Кайдані та Ладинці; у садах с. Пулемця, Ростані, Мельників, 
на березі оз. Мошного (рис. 100). 

Чисельність. Доволі численний вид, зібрано п’ять особин. 
Особливості біології. Дорослі та личинки живляться на ліщині звичайній Corylus avellana L., 

іноді також на вільсі чорній Alnus glutinosa (L.), вільсі сірій A. incana Mnch. [2; 12]. 
 
 

Родина Апіоніди – Apionidae (Schönherr, 1823) 
Стеблоїд ромашковий – Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808) 

Поширення. Палеарктика. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на луках поблизу с. Піщі, на березі оз. Піщанського (рис. 101). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину.  
Особливості біології. Лучний мезофіл. Вид рудерального комплексу. Розвивається на ромашках 

Matricaria [2; 7]. 

 

 
Фото 220. Букарка – 

Neocoenorrhinus pauxillus  
(В. Ю. Назаренко) 
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Насіннєїд червонохоботковий – Exapion fuscirostre 
(Fabricius, 1775) 

Поширення. Європа, Північна Африка. Поши-
рення в Україні вивчене недостатньо. 

Місця знаходження. Заселяє луки, чагарники, 
остепнені ділянки. Виявлений на луках поблизу 
с. Піщі (рис. 101). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну 
особину. 

Особливості біології. Дорослий жук завдовжки 
2–3 мм темно-сірого забарвлення, із темною смугою 
на надкрилах, ноги руді. Живиться на рокитнику 
звичайному Sarothamnus scoparius [7]. 

 
Насіннєїд-апіон конюшиновий – Protapion apricans 

(Herbst, 1797) 
Поширення. Палеарктика. Зареєстрований на 

території України.  
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, 

схили, рудеральні біотопи та агроценози. Виявлений 
у лісі поблизу с. Піщі, в урочищі Жирні (рис. 101). 

Чисельність. Нечисленний вид, зібрано одну 
особину. 

Особливості біології. 
Жучок завдовжки 3,0–3,5 мм. 
Хоботок довгий, однакової 
товщини. Надкрила покрес-
лені поздовжніми борозна-
ми (фото 221). Весь цикл 
розвитку пересічно триває 
місяць. Дорослі жуки тра-
пляються на листі коню-
шини. Кормові рослини на-
лежать до роду конюшина 
Trifolium (T. pratense L.) [7]. 

 
Насіннєїд конюшиновий жовтоногий – Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785)  

(= flavipes (Paykull, 1792)) 
Поширення. Палеарктика. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Трав’яниста рослинність лук, галявин, степових, заплавних біотопів, 

агроценозів та рудеральні угруповання. Виявлений на вологих луках поблизу с. Піщі в урочищах 
Волоках та Ладинці (рис. 101). 

Чисельність. Численний вид, у посівах конюшини масовий. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Дорослі жуки й личинки розвиваються та живляться в суцвіттях коню-

шини [2]. 
 

Cтеблоїд щавлевий галовий – Perapion curtirostre (Germar, 1817) 
Поширення. Палеарктика. В Україні, імовірно, поширений на всій території. 
Місця знаходження. Заселяє луки, береги водойм, галявини. Виявлений на трав’янистій 

рослинності поблизу с. Піщі, в урочищі Волоках (рис. 101). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Дорослі та личинки живляться на щавлях – Rumex L. [7]. 
 

 

 
Фото 221. Насіннєїд-апіон 
конюшиновий – Protapion 

apricans (В. Ю. Назаренко) 

Рис. 101. Місця збору матеріалу представників 
надродини Довгоносикоподібні − Curculionoidea: 

Стеблоїд ромашковий − Omphalapion hookerorum 
Насіннєїд червонохоботковий − Exapion fuscirostre 
Насіннєїд-апіон конюшиновий − Protapion apricans 
Стеблоїд щавлевий галовий − Perapion curtirostre 
Стеблоїд щавелевий маршевий − Perapion marchicum 
Теніапіон кропив’яний − Taeniapion urticarium 
Насіннєїд конюшиновий жовтоногий − Protapion fulvipes 
Псевдоперапіон короткохоботковий − 
Pseudoperapion brevirostre 
Стеблоїд щавелевий червоний − Apion cruentatum 
Стеблоїд щавелевий криваво-червоний − Apion haematodes 
Насіннєїд-оксистома горошковий − Oxystoma cerdo 
Насіннєїд виковий − Eutrichapion viciae 
Стеблоїд зеленкуватий − Ischnopterapion virens 
Нанофіес мармуровий − Nanophyes marmoratus 
Довгоносик тимофіївковий − Sphenophorus striatopunctatus 
Довгоносик зерновий − Sitophilus granarius 
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Стеблоїд щавелевий маршевий – Perapion marchicum (Herbst, 1797) 
Поширення. Європа, Північна Африка. В Україні трапляється зазвичай на Поліссі та в за-

плавних біотопах. 
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини. Виявлений на березі каналу поблизу с. Піщі (рис. 101). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Дорослі та личинки живляться на щавлі Rumex acetosella L. [7]. 

 
Теніапіон кропив’яний – Taeniapion urticarium (Herbst, 1784) 

Поширення. Європа, Передня й Середня Азія, Східний Сибір. В Україні дуже поширений вид. 
Місця знаходження. Трапляється на кропиві, а також на поверхні ґрунту поблизу кормових рос-

лин. Виявлений у с. Піща, в урочищі Широкій Піщі, на сінокосних луках поблизу с. Хрипська (рис. 101). 
Чисельність. Масовий вид, зібрано дві особини.  
Особливості біології. Кормовою рослиною імаго та личинок є кропива дводомна Urtica 

dioica L. [2; 19]. 
 

Псевдоперапіон короткохоботковий – Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797) 
Поширення. Європа, Передня й Середня Азія, Північна Африка. Відомий на території України. 
Місця знаходження. Трав’янисті біотопи, переважно луки, галявини та остепнені ділянки; 

околиці с. Піща, урочище Волоки (рис. 101). 
Чисельність. Численний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Олігофаг звіробою. Кормовими рослинами імаго та личинок жука є звіро-

бій звичайний Hypericum perforatum L. та звіробій шорсткий H. hirsutum L. [2; 14]. 
 

Стеблоїд щавелевий червоний – Apion cruentatum (Walton, 1844) 
Поширення. Європа, Мала Азія. Поширений в Україні. 
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, береги водойм. Виявлений уздовж каналу у с. Піщі 

(рис. 101). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 

Особливості біології. Розвиток і живлення імаго (фото 222) та 
личинок відбувається на рослинах роду щавель Rumex L. [7]. 

 
Стеблоїд щавелевий криваво-червоний – Apion haematodes 

(Kirby, 1808) 
Поширення. Європа, Мала Азія, Північна Африка. Поширення в 

Україні вивчене недостатньо. 
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, береги водойм. 

Виявлений на околицях с. Піщі (рис. 101). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Дрібний жук яскравого помаранчево-бурого 

забарвлення (фото 222). Надкрила в дрібних борозенках. Кормовими 
рослинами різних фаз розвитку жуків є щавель горобиний Rumex 
acetosella L. [7]. 

 
Насіннєїд-оксистома горошковий – Oxystoma cerdo (Gerstaecker, 1854) 

Поширення. Європа, Азія. В Україні дуже поширений. 
Місця знаходження. Заселяє трав’янисту рослинність. Виявлений на рослинах вики Vicia L. 

поблизу с. Пулемець та Піща (рис. 101). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Личинка розвивається в насінні вик, завдає збитків посівам. Жук скелетує 

листя бобових трав, а також трапляється на березі, ліщині, осиці [7]. 
 

Hасіннєїд виковий – Eutrichapion viciae (Paykull, 1800) 
Поширення. Палеарктика. В Україні дуже поширений вид.  
Місця знаходження. Заселяє трав’янисту рослинність. Виявлений на бобових травах поблизу 

с. Піщі, в урочищі Волоках, на сінокосних луках поблизу с. Затишшя (рис. 101). 

 

 
Фото 222. Стеблоїд щавелевий 

червоний – Apion cruentatum  
(В. Ю. Назаренко) 
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Чисельність. Доволі численний вид. Зібрано чотири особини. 
Особливості біології. Кормовими рослинами жуків та їхніх личинок є вика Vicia L. й чина 

Lathyrus L. Вид пошкоджує насіння [7]. 
 

Стеблоїд зеленкуватий – Ischnopterapion virens (Herbst, 1797) 
Поширення. Палеарктика. Трапляється майже на всій території України.  
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, агроценози, рудеральні біотопи. Зареєстрований у 

c. Хрипську (рис. 101). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Кормовими рослинами жуків та їхніх личинок є різні види конюшин 

Trifolium L. [7]. 
 
 

Родина Нанофііди – Nanophyidae (Gistel, 1856) 
Hанофіес мармуровий – Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) 

Поширення. Європа, Сибір. В Україні відомий в усіх природних зонах.  
Місця знаходження. Трапляється на берегах водойм, на заплавних луках, болотах. Виявлений на 

луках поблизу с. Хрипську (рис. 101). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини.  
Особливості біології. Тіло маленьке, завдовжки 1,6–2,3 мм, вкрите довгими, нерівномірно роз-

поділеними, прилягаючими волосками, що утворюють поперечні плями на надкрилах. Забарвлення 
мінливе: голова і низ тіла темні, передньоспинка темна зі світлими плямами, надкрила з коричневими 
плямами на жовтому, червоно-жовтому фоні. Розвивається на плакуні верболистому Lythrum 
salicaria. Дорослі жуки в масі трапляються на суцвіттях [7]. 

 
 

Родина Дріофториди – Dryophthoridae (Schoenherr, 1825) 
Довгоносик тимофіївковий – Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777) 

Поширення. Європа, окрім півночі. В Україні дуже поширений.  
Місця знаходження. Заселяє луки, береги водойм, агроценози. Виявлений на ґрунті поблизу 

с. Піщі в урочищах Жирні та Козячій (рис. 101). 
Чисельність. Численний вид. Зафіксовано три особини.  
Особливості біології. Жук невеликий, має чорне блискуче 

забарвлення. Мікроскульптура на грудях у вигляді крапочок, а на 
надкрилах крапочок і смужок (фото 223). Розвивається у коре-
невищах злаків: комишу Scoenoplectus, тимофіївки Phleum, пирію 
Agropyron [7]. 

 
Довгоносик зерновий – Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Космополіт. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє зерносховища, житлові при-

міщення, іноді, здебільшого на півдні – агроценози. Виявлений у 
шкільному саду та в діжці з борошном у с. Піщі (рис. 101). 

Чисельність. Численний вид. Зафіксовано дві особини. 
Особливості біології. Жук завдовжки 2–4 мм бурого забарв-

лення, іноді майже чорний, блискучий. Розвиток личинки відбу-
вається в зернівках пшениці, рису, гречки, кукурудзи та інших 

зернових культур, а також у сухих макаронних виробах й ін. Дорослі жуки не літають, тому 
розселення відбувається зазвичай через заражене зерно та продукти [7]. 

 
 

Родина Еририніди – Erirhinidae (Schoenherr, 1825) 
Hoтapic двоплямистий – Tournotaris bimaculata (Fabricius, 1787) 

Поширення. Європа, Сибір, Північна Америка. В Україні поширений вид, але має низьку 
чисельність. 

 
Фото 223. Довгоносик 

тимофіївковий – Sphenophorus 
striatopunctatus (В. Ю. Назаренко) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 278 

Місця знаходження. Заселяє узбережжя во-
дойм, ґрунт, болота, мілководдя. Виявлений поблизу 
с. Піщі в урочищі Жирня (рис. 102). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано один 
екземпляр. 

Особливості біології. 
Тіло завдовжки 7,0 мм, ко-
ричневе, із жовтими корот-
кими волосками (фото 224). 
Личинки розвиваються в 
кореневищах рогозу Typha 
latifolia L., фаларіса трости-
нового Phalaris arundina-
ceae L. Дорослі жуки ведуть 
прихований спосіб життя, 
удень перебувають серед рос-
линних решток, заривають-
ся у вологий ґрунт, можуть 
перебувати у воді [7]. 

 
Нотаріс осоковий – Notais acridulus 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибір. В Україні дуже 

поширений вид. 
Місця знаходження. Заселяє береги водойм, 

болота. Виявлений на вологих луках поблизу с. Пу-
лемця (рис. 102). 

Чисельність. Нечис-
ленний вид. Зафіксовано 
одну особину.  

Особливості біології. 
Тіло завдовжки 4,0 мм, за-
барвлення тіла та ніг ко-
ричневе (фото 225). Трап-
ляється на різних навколо-
водних злакових, особливо лепешняку великому Glyceria maxima Hartm. 
Личинки розвиваються в кореневищах [7]. 

 
Ікаріс спарганії – Icaris sparganii (Gyllenhal, 1836) 

Поширення. Голарктика. В Україні трапляється зазвичай на півдні. 
Місця знаходження. Заселяє береги водойм, болота. Переважно гігрофітні стації. Жуки виявлені 

на поверхні ґрунту, у воді та на рослинах поблизу с. Піщі в урочищах Ладинці, Ставку (рис. 102). 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Вусикові боріздки латеральні, спрямовані до переднього краю очей. 

Гомілки із середини мають слабко помітні бугорки, прикриті лусочками. Анальний черевний стерніт 
на вершині містить два пучки хет. Личинки розвиваються на тростині Juncus L. та їжачій голівці 
Sparganium L. [2; 17]. 

 
Хвощовий довгоносик – Grypus equiseti (Fabricius, 1775) 

Поширення. Голарктика. Розповсюджений в Україні. 
Місця знаходження. Заселяє береги водойм, болота, узлісся. Зазвичай гігрофітні стації. Жуки 

знайдені на поверхні ґрунту й рослинах на околицях с. Піщі в урочищах Жирня та Вутва; на вологих 
луках та в садку поблизу с. Пулемця (рис. 102). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано дві особини. 

 
 

Фото 224. Hoтapic 
двоплямистий – 

Tournotaris bimaculata  
(В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 225. Нотаріс 

осоковий – Notais acridulus 
(В. Ю. Назаренко) 

Рис. 102. Місця збору матеріалу представників 
надродини Довгоносикоподібні − Curculionoidea: 
Нотаріс двоплямистий − Tournotaris bimaculata 
Нотаріс осоковий − Notaris acridulus 
Ікаріс спарганії − Icaris sparganii Gyllenhal 
Хвощовий довгоносик − Grypus equiseti 
Thryogenes fiorii 
Thryogenes scirrhosus 
Рясковий довгоносик − Tanysphyrus lemnae 
Скосар крапчастий − Otiorhynchus repletus 
Скосар малий чорний − Otiorhynchus ovatus 
Скосар чорнуватий − Otiorhynchus tristis 
Трахіфлеус двоямчастий − Trachyphloeus bifoveolatus 
Довгоносик листовий шпористий − Phyllobius glaucus 
Довгоносик кропив’яний листовий − Phyllobius pomaceus 
Довгоносик грушевий листовий − Phyllobius pyri 
Довгоносик − садівник листовий − Phyllobius arborator 
Довгоносик щетинистий листовий − Polydrusus pilosus 
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Особливості біології. Тіло в густих коротких округлих лусочках. Головотрубка тонка, довша, 
ніж передньоспинка, на вершині розширена, блискуча. Надкрила в задній частині розширені. Лапки 
короткі, широкі. Личинки розвиваються в кореневищах різних хвощів Equisetum palustre L., 
E. arvense L. [2; 17]. 

 
Thryogenes fiorii (Zumpt, 1928) 

Поширення. Середня й Південна Європа. В Україні виявлений у Волинській області. 
Місця знаходження. Трапляється на узбережжі водойм поблизу с. Піщі в урочищах Ладинці, 

Ставку (рис. 102). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло в коротких округлих лусочках, ноги, частково низ грудей і черевця 

вкриті волосками. Гомілки тонкі, біля вершини вигнуті всередину. Лапки довгі, вузькі. Личинки 
розвиваються в стеблах осоки Carex paniculata Jusl., жуки містяться на рослинах [2; 17]. 

 
Thryogenes scirrhosus (Gyllenhal, 1836) 

Поширення. Європа. В Україні виявлений на всій території, окрім гір. 
Місця знаходження. Заселяє береги водойм, болота та мілководдя. Виявлений на навколоводних 

рослинах на околицях с. Піщі в урочищі Ладинці (рис. 102). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло в коротких округлих лусочках, ноги, частково низ грудей і черевця 

вкриті волосками. Гомілки тонкі, біля вершини вигнуті всередину. Лапки довгі, вузькі. Розвиток 
відбувається на їжачій голівці Sparganium L. Дорослі жуки містяться на супліддях та в листових 
піхвах [2; 17]. 

 
Рясковий довгоносик – Tanysphyrus lemnae (Paykll, 1792) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений на всій території. 
Місця знаходження. Трапляється на поверхні водойм, берегах, у 

болотах, вологих лісах. Виявлений на вологих луках поблизу с. Піщі в 
урочищі Широкій Піщі (рис. 102). 

Чисельність. Місцями масовий вид. Зібрано одну особину.  
Особливості біології. Жук завдовжки 1,7–2,2 мм (фото 226). 

Розвивається на рясці Lemna L. та інших ряскових – Lemna minor L., 
L. gibba L., L. trisulca L., Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden, також на 
білокрильнику болотяному Calla palustris L. Личинки мінують стебло-
листки ряски. Дорослі жуки рідко літають, проте у великій кількості 
повзають по поверхні води, укритій ряскою, можуть занурюватись у 
воду [2; 19]. 

 
 

Родина Довгоносики – Curculionidae (Latreille, 1802) 
Підродина Ентиміни – Entiminae 

Скосар крапчастий – Otiorhynchus repletus (Boheman, 1843) 
Поширення. Європа. В Україні поширений у Карпатах та на Передкарпатті. 
Місця знаходження. Виявлений на галявинах, на узліссі мішаного лісу в чагарниках на 

околицях смт Шацька в урочищі Гряді (рис. 102). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Жук завдовжки 7,0–7,5 мм. Забарвлення чорне, надкрила в дрібних, 

видовжених, золотистих або золотисто-зелених лусочках. Ноги червоні, лапки темні. Розвивається на 
винограді Vitis. Личинки виявлені в ґрунті [7]. Шкідник виноградників. 

 
Скосар малий чорний – Otiorhycnhus ovatus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Мала та Середня Азія, Сибір, завезений у Північну Америку. В Україні 
поширений вид.  

 
 

Фото 226. Рясковий довгоносик – 
Tanysphyrus lemnae  
(В. Ю. Назаренко) 
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Місця знаходження. Здебільшого на поверхні ґрунту, у підстилці та під 
різними укриттями. Часто також трапляється на зовнішній поверхні стін бу-
динків і господарських приміщень, на стовпах та парканах. Виявлений на 
околиці с. Піщі (рис. 102). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Жук завдовжки 4,5–5,5 мм. Забарвлення тіла зміню-

ється від темно-бурого до чорного, блискуче. Вусики й лапки червоно-бурі. 
Надкрила в сірих волосках (фото 227). Багатоїдний, дорослі жуки живляться 
листям різних дерев, чагарників і трав’янистих рослин. Активність імаго сутін-
кова й нічна. Розмноження партеногенетичне. Личинки розвиваються в ґрунті, 
живляться корінням [7]. 

 
Скосар чорнуватий – Otiorhycnhus tristis (Scopoli, 1763) 

Поширення. Європа, Середня Азія. В Україні поши-
рений вид.  

Місця знаходження. Заселяє галявини, узлісся, агро-
ценози. Виявлений у шкільному садку с. Піщі (рис. 102). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зареєстровано одну особину. 
Особливості біології. Жук завдовжки 7,0–9,5 мм. Верхня частина тіла в тон-

ких волосках, на надкрилах волосоподібні лусочки, зібрані в дрібні плями із ме-
талевим відблиском. Надкрила з глибокими, крапковими борозенками (фото 228). 
Поліфаг трав’янистих рослин [7]. 

 
Трахіфлеус двоямчастий – Trachyphloeus bifoveolatus (Beck, 1817) 

Поширення. Європа, Кавказ, Середня Азія, завезений у Північну Америку. 
В Україні поширений вид.  

Місця знаходження. Виявлений у підстилці на поверхні ґрунту в шкільному 
саду с. Піщі (рис. 102). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Жук завдовжки 2,8–5,0 мм. Забарвлення темно-зем-

листе, монотонне. Голотрубка вілокремлена від лоба пологою поперечною бороз-
ною. Головотрубка широка, звужена спереду. Поліфаг. Личинки розвиваються в ґрунті, дорослі жуки 
зазвичай трапляються у верхніх шарах ґрунту та серед рослинних решток, іноді − на трав’янистих 
рослинах [7]. 

 
Довгоносик листовий шпористий – Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибір, Північна Африка. В Україні поши-

рений, особливо на заході в Лісостепу та на Поліссі. 
Місця знаходження. Трапляється на узбіччях доріг, на берегах водойм, у 

лісах, садах та парках, на луках, галявинах й узліссях. У Шацькому поозер’ї 
виявлений на сінокосних луках поблизу с. Піщі в урочищі Широкій Піщі (рис. 102). 

Чисельність. Місцями масовий вид. Зібрано одну особину.  
Особливості біології. Жук завдовжки 7–9 мм. 

Забарвлення сіро-зелене, бронзове або червонувате, зі 
слабким металевим відблиском. Ноги руді, іноді слабко 
затемнені (фото 229). Дорослі жуки поліфаги, на лис-
тяних деревах та кущах, личинки розвиваються й 
заляльковуються в ґрунті [7]. 

 
Довгоносик кропив’яний листовий – Phyllobius pomaceus (Gyllenhal, 1834) 

Поширення. Європа, Кавказ, Сибір. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Здебільшого трапляється в рудеральних біотопах на 

кропиві. Виявлений на узбіччях доріг, на берегах водойм, у лісах, садах і 
парках, на луках, галявинах та узліссях. У Шацькому поозер’ї знайдено на 
сінокісній луці поблизу с. Піщі в урочищі Вутві (рис. 102). 

Чисельність. Місцями масовий вид. Зафіксовано одну особину.  
Особливості біології. Тіло завдовжки 8,5 мм (фото 230). Дорослі жуки 

живляться листям кропиви Urtica dioica L., личинки розвиваються й залялько-
вуються у ґрунті [7]. 

 

 
Фото 227. Скосар 

малий чорний – 
Otiorhynchus ovatus  
(В. Ю. Назаренко) 

 
 

Фото 228. Скосар 
чорнуватий – 

Otiorhynchus tristis  
(В. Ю. Назаренко) 

 
 

Фото 229. Довгоносик 
листовий шпористий – 

Phyllobius glaucus  
(В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 230. Довгоносик 
кропив’яний листовий – 

Phyllobius pomaceus 
(В. Ю. Назаренко) 
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Довгоносик грушевий листовий – Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Середня Азія, Сибір. Поширений майже на всій 

території України. 
Місця знаходження. Заселяє ліси, узлісся, чагарники, лісопосадки, лісо-

смуги, сади й парки. Міститься на деревах та трав’янистій рослинності. 
Виявлений поблизу с. Піщі в урочищі Вольках, на щавлі (рис. 102). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Жук завдовжки 5,0–6,5 мм. Забарвлення чорне, ву-

сики й ноги, окремі стегна рудо-жовті, іноді чорні. Надкрила широкі, лусочки 
на них зелені або світло-сірі з металевим бронзовим відблиском (фото 231). 
Дорослі жуки живляться листям різних рослин: дуба Quercus, берези Betula, 
верби Salix, горобини Sorbus, тополі Populus, черемхи Prunus, вишні Cerasus, 
глоду Crataegus, шипшини Rosa та ін. Личинки розвиваються в ґрунті [7; 15]. 

 
Довгоносик – садівник листовий – Phyllobius arborator (Herbst, 1797) 

Поширення. Північна й Середня Європа. Дуже поширений в Україні. 
Місця знаходження. Трапляється зазвичай у листяних та мішаних лісах на листяних деревах і 

трав’янистій рослинності. Виявлений поблизу с. Острів’я (рис. 102). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Жук завдовжки 6,0–8,0 мм. Тіло в обох статей 

вузьке, витягнуте. Кормові рослини – береза Betula, верба Salix, горобина 
Sorbus, вільха Alnus, малина Rubus, суниця Fragaria, перстач Potentilla. Ли-
чинка розвивається в ґрунті [7]. 

Довгоносик щетинистий листовий – Polydrusus pilosus (Gredler, 1866) 
Поширення. Європа, Сибір. В Україні трапляється здебільшого в 

західних областях.  
Місця знаходження. Поширений у лісах, чагарниках. Виявлений у мі-

шаному лісі поблизу с. Піщі (рис. 102). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Жук завдовжки 5,5–7,5 мм. Головотрубка трохи 

довша, ніж її ширина перед очима. Передньоспинка має чітку темну обмежу-
ючу смужку, яка розділена світлою лінією з трикутних лусочок (фото 232). 
Жуки трапляються на листі бука Fagus, вільхи Alnus, берези Betula, верби 
Salix, тополі Populus, горобини Sorbus. Личинки живляться корінням [7]. 

 
Полідрозус звичайний – Polydrusus picus (Fabricius, 1792) 

Поширення. Європа, окрім півночі та заходу, Мала Азія. В Україні 
поширений вид.  

Місця знаходження. Дорослі жуки трапляються на листі та пагонах 
дерев на узліссях, у чагарниках. Виявлений поблизу с. Ростані (рис. 103). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Надкрила майже голі, блискучі, мають зелену-

ваті або червонуваті блискучі лусочки зібрані в плями (фото 233). Дорослі 
жуки навесні та на початку літа живляться листям дерев і чагарників дуба 
Quercus, бука Fagus, берези Betula, глоду Crataegus [7]. 

Довгоносик сивий сосновий – Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, окрім півдня. В Україні звичайний вид у 

соснових та мішаних лісах, лісосмугах. 
Місця знаходження. Трапляється на соснових гілках, під корою 

та на стовбурах сосен, у лісовій підстилці. Виявлений у с. Піщі (рис. 103). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Жук 7–11 мм завдовжки, головотрубка 

широка, коротка, біля основи не довша від ширини. Надкрила трохи 
ширші, ніж передньоспинка, вузькі, довгі. Самки значно ширші, ніж 
самці. Тіло темно-буре в густих прилягаючих сірих та золотистих во-
лосках і лусочках (фото 234). Личинка розвивається в ґрунті, живиться 
коренями. Дорослі жуки об’їдають шпильки сосни Pinus silvestris L. 
Активні переважно в сутінках [7]. 

 
Фото 231. Довгоносик 
грушевий листовий – 

Phyllobius pyri  
(В. Ю. Назаренко) 

 

 
Фото 232. Довгоносик 

щетинистий листовий − 
Polydrusus pilosus  
(В. Ю. Назаренко) 

 

 
Фото 233. Полідрозус 

звичайний – Polydrusus 
picus (В. Ю. Назаренко) 

 
 

Фото 234. Довгоносик сивий 
сосновий – Brachyderes incanus  

(В. Ю. Назаренко) 
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Довгоносик головатий – Strophosoma capitatum 
(De Geer, 1775) 

Поширення. Європа. В Україні виявлений 
майже на всій території.  

Місця знаходження. Заселяє ліси, галявини, 
чагарники, луки. Зібраний на березі каналу в 
мішаному лісі поблизу с. Піщі (рис. 103). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано 
дві особини. 

Особливості біології. Поліфаг різних хвой-
них та листяних дерев, чагарників і трав’янистих 
рослин – сосни Pinus, дуба Quercus, горобини 
Sorbus, рокитника Cytisus та ін. Личинки розви-
ваються в ґрунті [7]. 

 
Довгоносик люпиновий бульбочковий – Sitona 

(Charagmus) griseus (Fabricius, 1775) 
Поширення. Європа, Північна Африка. В 

Україні трапляється в місцях розповсюдження 
люпину.  

Місця знаходження. Заселяє лучні біотопи 
та агроценози. Жуки поширені на поверхні 
ґрунту серед рослинних решток та на рослинах. 
Виявлений на околицях с. Піщі в урочищі 
Липках (рис. 103). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано 
одну особину. 

Особливості біології. Тіло видовжено-овальне, 
укрите лусочками, довгими волосками й щетин-
ками. Головотрубка коротка, товста, широка, її 
довжина дорівнює ширині. Кормові рослини на-
лежать до родини бобових Fabaceae (Sarothamnus, 
Ornithopus, Lupinus), дорослі жуки живляться лис-
тям, личинки в ґрунті живляться корінням [7]. 

 
Довгоносик щетинистий бульбочковий – 

Sitona macularius (Marsham, 1802) 
Поширення. Палеарктика, Північна Амери-

ка. В Україні трапляється майже на всій тери-
торії.  

Місця знаходження. Заселяє лучні та сте-
пові біотопи, агроценози, галявини, схили, заплави. Виявлений на ґрунті серед рослинних решток на 

околицях с. Піщі в урочищі Волоках (рис. 103). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Довжина тіла 4,5 мм. Жуки мешкають на 

різних трав’янистих бобових рослинах, живляться листям. Личинки 
розвиваються на корінні [2; 7; 15]. 

 
Довгоносик бульбочковий смугастий – Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика, Північна Америка. В Україні відомий 
майже на всій території. 

Місця знаходження. Трапляється на газонах, галявинах, рудераль-
ній рослинності, схилах ярів, в агроценозах, заплавних біотопах. Виявле-
ний на ґрунті та рослинах поблизу с. Піщі в урочищі Псячому (рис. 103). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. На надкрилах і передньоспинці є характерні 

смужки. Головотрубка коротка, але її довжина не менша, ніж ширина 
біля основи. Очі доволі великі, опуклі. Тіло зверху слабко опукле, 
завдовжки 3–5 мм (фото 235). Олігофаг бобових, переважно конюшини, 

 
 

Фото 235. Довгоносик 
бульбочковий смугастий – 

Sitona lineatus  
(В. Ю. Назаренко) 

Рис. 103. Місця збору матеріалу представників 
надродини Довгоносикоподібні − Curculionoidea: 

Полідрозус звичайний − Polydrusus picus 
Довгоносик сивий сосновий − Brachyderes incanus 
Довгоносик головатий − Strochosoma capitatum 
Довгоносик люпиновий бульбочковий − Sitona griseus 
Довгоносик щетинистий бульбочковий − Sitona macularius 
Довгоносик бульбочковий смугастий − Sitona lineatus 
Довгоносик гребінчастий − Asperogronops inaequalis 
Довгоносик бобовий листовий − Donus zoilus 
Довгоносик гераневий листовий − Donus dauci 
Довгоносик листовий витягнутий − Hypera diversipunctata 
Довгоносик щавлевий листовий − Hypera rumicis 
Довгоносик гвоздичний листовий − Hypera arator 
Довгоносик виковий безкрилий листовий − Hypera miles 
Довгоносик конюшиновий чорнохоботковий листовий − 
Hypera nigrirostris 
Довгоносик горошковий листовий − Hypera viciae 
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люцерни, буркуну. Личинки розвиваються в ґрунті, дорослі жуки живляться листям. Найбільшої 
шкоди завдає виці, конюшині, гороху, бобам та люцерні [7]. 

 
 

Підродина Цикломіни – Cyclominae 
Довгоносик гребінчастий – Asperogronops inaequalis (Boheman, 1842) 

Поширення. Палеарктика. В Україні відомі поодинокі знахідки в багатьох областях [4; 7].  
Місця знаходження. Трапляється на ґрунті, під рослинними рештками, здебільшого в агро-

ценозах та рудеральних біотопах. Виявлений на полі ранньої капусти поблизу оз. Соминця (рис. 93). 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Жук завдовжки 3,5–4,5 мм. Лоб сильно вдавлений, його боки біля очей 

високо припідняті. Передньоспинка поперечна. Килі на надкрилах перервані, поділені на окремі 
бугорки. Надкрила вкриті одноманітними сірими або буро-сірими лусочками, мають загальну світлу 
поперечну пляму. Розвиток пов’язаний із лободою білою Chenopodium album. 

 
 

Підродина Гіперини – Hyperinae 
Довгоносик бобовий листовий – Donus zoilus (Scopoli, 1763) 

Поширення. Палеарктика, Північна Америка. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Трапляється в лучних біотопах, агроценозах. Виявлений на вологих луках 

поблизу с. Пулемця (рис. 103). 
Чисельність. Численний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Личинки й дорослі жуки живляться листям конюшини (Trifolium L.). 

Зимують дорослі жуки та яйця, що відкладає самка восени в стебла [7]. 
 
Довгоносик гераневий листовий – Donus dauci (Olivier, 1807) 
Поширення. Європа, Середземномор’я, Кавказ. В Україні здебіль-

шого відомий на Поліссі та в південних областях. 
Місця знаходження. Трапляється в лісах на галявинах, узліссях, лу-

ках, степових та рудеральних ділянках. Знайдений поблизу с. Піщі в 
урочищі Псяче (рис. 103). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Невеликий жук, зазвичай коричневого забарв-

лення. На надкрилах має характерні темні поздовжні смуги (фото 236). 
Розвивається на рослинах із родини Геранієві Geraniaceae. Личинки й 
жуки живляться надземною частиною рослин [7]. 

 
Довгоносик листовий витягнутий – Hypera diversipunctata  

(Schrank, 1798) 
Поширення. Голарктика. В Україні трапляється локально майже на 

всій території. 
Місця знаходження. Мешкає в лісах, на галявинах, узліссях, луках, 

чагарниках на трав’янистій рослинності. Знайдений поблизу с. Острів’я на березі оз. Чорного (рис. 103). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Розвиток відбувається на рослинах родини гвоздикових Сaryophyllaceae – 

Stellaria crassifolia Ehrh., S. uliginosa Murr., Cerastium arvense L. Личинки й жуки живляться над-
земною частиною рослин [22]. 

 
Довгоносик щавлевий листовий – Hypera rumicis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, Північна Африка, Сибір, 
Північна Америка. Поширений майже на всій території України. 

Місця знаходження. Поширений на вологих та заплавних луках, 
на берегах водойм, боліт, ярів. Виявлений на околиці с. Піщі в урочищі 
Волоках (рис. 103). 

Чисельність. Нечисленний вид. Відомі поодинокі знахідки. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 6,5 мм. На передньогрудях є 

типові для виду дві темні смужки (фото 237). Личинки та дорослі жуки 
живляться листям різних видів щавлів Rumex (R. crispus L.) [7]. 

 
Фото 236. Довгоносик 

гераневий листовий – Donus 
dauci (В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 237. Довгоносик 

щавлевий листовий – Hypera 
rumicis (В. Ю. Назаренко) 
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Довгоносик гвоздичний листовий – Hypera arator (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Північна Африка, Сибір. В Україні дуже поширений вид. 
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, узлісся, степові ділянки, рудеральні біотопи. 

Виявлений на поверхні ґрунту серед рослинних решток та на рослинах поблизу с. Піщі в урочищі 
Псяче (рис. 103). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовані поодинокі знахідки. 
Особливості біології. Дорослі жуки та личинки живляться рослинами з родини гвоздичних 

Caryophyllaceae. Зимують дорослі довгоносики, личинки з’являються у квітні–травні й зазвичай 
перетворюються на дорослих жуків у червні–липні [7]. 

 
Довгоносик виковий безкрилий листовий – Hypera meles (Paykull, 1792) 

Поширення. Європа, Кавказ, Сибір, Монголія. В Україні відомий майже на всій території. 
Місця знаходження. Заселяє трав’янисті угруповання схилів, галявин, луків, заплав та берегів 

водойм, рудеральну рослинність та агроценози. Виявлений на вологих луках поблизу с. Пулемця 
(рис. 103). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 5,0 мм. Кормові рослини імаго та личинок – бобові, 

особливо горошок Vicia L. Зимують дорослі жуки, розмноження відбувається навесні [7]. 
 

Довгоносик конюшиновий чорнохоботковий листовий – Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) 
Поширення. Палеарктика, Північна Америка. Виявлений на всій території України. 
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, 

заплави та береги водойм, агроценози, рудеральну 
рослинність. Комахи зібрані на вологих луках поблизу 
с. Пулемця, у мішаному лісі поблизу с. Ростані та 
Залісся (рис. 103). 

Чисельність. Численний вид. Зафіксовано три 
особини. 

Особливості біології. Тіло завдовжки 3,0–4,0 мм. 
Стегна вкриті простими волосоподібними лусочками. 
Надкрила з паралельними боками, без темної смуги 
при основі шва; укриті коричневими або зеленими 
лусочками. Розвиток відбувається в суцвіттях коню-
шини Trifolium L. Зимують дорослі жуки [7]. 
Довгоносик горошковий листовий – Hypera viciae 

(Gyllenhal, 1813) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибір. В Україні 

поширений вид. 
Місця знаходження. Трапляється на луках, га-

лявинах, схилах ярів, берегах водойм, у степах та 
агроценозах. Виявлений у мішаному лісі поблизу 
с. Ростані (рис. 103). 

Чисельність. Численний вид. Відловлено три 
особини. 

Особливості біології. Тіло завдовжки 5,7 мм. Ли-
чинки розвиваються на листках бобових рослин – 
вики Vicia, чини Lathyrus. Зимують імаго [7]. 

 
Лімобіус північний – Limobius borealis 

(Paykull, 1792) 
Поширення. Європа, Кавказ, Північна Африка. 

В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, схи-

ли ярів, береги водойм, степи, агроценози, рудераль-
ну рослинність. Виявлений на околицях с. Хрипська, 
Піщі (рис. 104). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві осо-
бини. 

Рис. 104. Місця збору матеріалу представників 
надродини Довгоносикоподібні − Curculionoidea: 
Лімобіус північний − Limobius borealis 
Слоник чортополоховий − Cleonis pigra 
Довгоносик кореневий сосновий − Coniocleonus turbatus 
Довгоносик смугастий буряковий − Chromoderus affinis 
Довгоносик тигровий − Cyphocleonus dealbatus 
Стеблоїд щавелевий − Lixus bardanae 
Стеблоїд алжирський − Lixus pulverulentus 
Фрачник звичайний (Фрачник райдужний) − Lixus iridis 
Фрачник омеговий − Lixus paraplecticus 
Фрачник білобокий − Lixus albomarginatus 
Фрачник червоний − Lixus sanguineus 
Ларинус обтузус − Larinus obtusus 
Ларинус турбінатус − Larinus turbinatus 
Великий сосновий довгоносик − Hilobius abietis 
Довгоносик малий сосновий − Hilobius pinastri 
Довгоносик поперечноплямистий, 
довгоносикплакуновий − Hilobius transversovittatus 
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Особливості біології. Личинки розвиваються в пуп’янках та квітах гераней – Geranium san-
guineum L., G. molle L., G. pyrenaicum L., G. pratense L., Erodium L., де й заляльковуються. Зимують 
імаго [2; 22]. 

 
 

Підродина Ліксини – Lixinae 
Слоник чортополоховий – Cleonis pigra (Scopoli, 1763) 

Поширення. Європа, Північна Африка. Поширений в Україні. 
Місця знаходження. Трапляється на галявинах, луках та степових ділян-

ках, в агроценозах та рудеральній рослинності. Відловлений у с. Піщі, під час 
польоту (рис. 104). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 15 мм, забарвлення сіре або буре. 

Надкрила з косими світлими плямами (фото 238). Виявлено на різних 
складноцвітих – будяку українському Cirsium ukrainicum Bess., будяку 
щетинистому C. setosum M. B., чортополоху пониклому Carduus nutans L., 
чортополоху крючечковому C. hamulosus Ehrh., чортополоху крючковому C. 
uncinatus Bieb., волошці розлогій Centaurea diffusa Lam., волошці одеській 
C. odessana Prod., татарнику звичайному Onopordon acanthium L. [22]. 

 
Довгоносик кореневий сосновий – Coniocleonus 

turbatus (Fahaeus, 1842) 
Поширення. Європа, Сибір. Поширений в Україні, трапляється здебіль-

шого на Поліссі та в Лісостепу. 
Місця знаходження. Заселяє соснові й мішані ліси, мешкає на ґрунті. 

Виявлений у мішаному лісі поблизу с. Піщі (рис. 104).  
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Забарвлення тіла загалом сіре, надкрила з тем-

ними поперечними смугами. Задньогруди довші від поперечника середніх 
тазикових ямок. Кігтики товсті, майже паралельні (фото 239). Личинки 
розвиваються на коренях сосни (Pinus silvestris L.), утворюючи трубочки з 
піску [7]. 

 
Довгоносик смугастий буряковий – Chromoderus affinis (Schrank, 1781) 

Поширення. Європа, Сибір. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Заселяє галявини, луки, агроценози й рудеральну рослинність. Виявлений у 

мішаному лісі поблизу с. Піщі (рис. 104). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло сірого забарвлення, завдовжки 9,0 мм. Розвивається в нижній частині 

стебла й кореневій шийці лободових (Chenopodiaceae) [7]. 
 

Довгоносик тигровий – Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, Південно-Західний Сибір. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений на луках, галявинах, рудеральній рослинності на околицях 

с. Піщі (рис. 104). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано дві особини. 
Особливості біології. Дорослих жуків та личинок виявили на складноцвітих – деревії Achillea, 

полину Artemisia, волошці Centaurea [2; 22]. 
 

Стеблоїд щавелевий – Lixus bardanae (Fabricius, 1781) 
Поширення. Європа, Мала та Середня Азія, Північна Африка. В 

Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Трапляється на луках, болотах, узбережжі 

водойм. Виявлений у шкільному саду с. Піщі, на березі оз. Піщанського, 
поблизу с. Острів’я (рис. 104). 

Чисельність. Численний вид. Зафіксовано чотири особини. 
Особливості біології. Жук доволі видовжений, тонкий, забарвлення 

жовто-золотисте, іноді буре (фото 240). Личинки розвиваються в стеблах 
щавлів (Rumex L.) [7]. 

 
Фото 238. Слоник 
чортополоховий − 

Cleonis pigra  
(В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 239. Довгоносик 
кореневий сосновий – 
Coniocleonus turbatus  

(В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 240. Стеблоїд 

щавелевий – Lixus bardanae 
(В. Ю. Назаренко) 
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Стеблоїд алжирський – Lixus pulverulentus (Scopoli, 1763) 
Поширення. Європа, Середземномор’я, Мала Азія, Афганістан. Поширений в Україні вид.  
Місця знаходження. Заселяє луки, агроценози, рудеральну рослинність. Виявлений на полі у 

с. Піщі (рис. 104). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в стеблах мальви Malva, алтею Althea, чорто-

полоху Carduus, будяка Cirsium [7]. 
 

Фрачник звичайний (Фрачник райдужний) – Lixus iridis (Olivier, 1807) 
Поширення. Палеарктика. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Трапляється на луках, галявинах, рудеральній рослинності. Виявлений на 

околиці с. Острів’я, на березі оз. Острів’янського (рис. 104). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Тіло сильно витягнуте, вузьке, завдовжки 12–22 мм. Вершини надкрил 

загострені, кожна окремо. Головотрубка слабко вигнута. Весь жук у тонких коротких волосках. 
Живиться на зонтичних. Личинки розвиваються в стеблах рослин родини селерових, зокрема в 
петрушці, кмині та моркві. Іноді досить сильно шкодить [2; 22]. 

 
Фрачник омеговий – Lixus paraplecticus (Fabricius, 1801) 

Поширення. Європа, Західна та Мала Азія. В Україні поши-
рений вид. 

Місця знаходження. Заселяє береги водойм, луки. Виявлений 
поблизу с. Піщі в урочищах Ладинці та Волоках (рис. 104). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Великі жуки, завдовжки 12–24 мм. Тіло 

вузьке, видовжене, вершини надкрил витягнуті у довгі шипи. 
Забарвлення сіре. Хоботок товстий, до кінця трохи потовщений 
(фото 241). Вид трапляється в навколоводних біотопах. Личинки 
розвиваються в стеблах зонтичних рослин – омежника Oenanthe, 
веха Sium, берули Berula [2; 22]. 

 
Фрачник білобокий – Lixus albomarginatus (Boheman, 1843) 

Поширення. Європа, Передня та Середня Азія, Сибір, Північна Африка. В Україні поширений 
вид. 

Місця знаходження. Виявлений на трав’янистій рослинності в околицях с. Піщі в урочищі 
Псячому та поблизу с. Хрипська (рис. 104). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано дві особини. 
Особливості біології. Тіло сильно витягнуте, вузьке, завдовжки 12–22 мм. Вершини надкрил 

заокруглені. Забарвлення буре, з обох боків на грудях та надкрилах є біла смуга. Розвиток і живлення 
всіх фаз розвитку довгоносика відбувається на резеді Reseda L [2; 16]. 

 
Фрачник червоний – Lixus sanguineus (Rossi, 1792) 

Поширення. Європа, Мала Азія. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений на трав’янистій рослинності в околицях с. Затишшя в урочищі 

Камені (рис. 104). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зареєстровано одну особину. 
Особливості біології. Тіло сильно витягнуте, вузьке, завдовжки 12–22 мм. Вершини надкрил 

заокруглені. Забарвлення яскраве буро-червоне. Головотрубка слабко вигнута. Весь жук у тонких 
коротких волосках. Живиться на складноцвітих Asteraceae (Leontodon, Hieracium) та деяких інших 
трав’янистих рослинах [2; 16]. 

 
Ларинус обтузус – Larinus obtusus (Gyllenhal, 1836) 

Поширення. Європа, Кавказ, Середня Азія. В Україні дуже поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений на луках уздовж каналу насосної станції поблизу с. Піщі (рис. 104). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 5,5–6,5 мм. Головотрубка досить товста, укрита грубо-

крапковою скульптурою. Вусики короткі й товсті. Надкрила короткояйцеподібні, опуклі, із тонкими 
крапковими рядами. Кормові рослини – різні види волошок Centaurea L. Личинки розвиваються в 
суцвіттях [2; 22].  

 
 

Фото 241. Фрачник омеговий – 
Lixus paraplecticus  
(О. М. Кравченко) 
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Ларинус турбінатус – Larinus turbinatus (Gyllenhal, 1835) 
Поширення. Європа, Передня й Середня Азія. Вид поши-

рений на території Україні. 
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини. Виявлений 

поблизу с. Світязя на території табору «Супутник» (рис. 94). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Невеликий жук завловжки 6,0–10,0 мм 

(фото 242). Імаго живляться на будяках Cirsium L., чортопо-
лохах Carduus L. Личинки розвиваються в суцвіттях [2; 22]. 

 
 

Підродина Молітини – Molytinae 
Великий сосновий довгоносик – Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. В Україні звичайний вид, поширений 
на всій території. 

Місця знаходження. Здебільшого трапляється на вирубках, лісо-
пилках та біля деревообробних виробництв, на повалених вітром дере-
вах і великах гілках, у лісорозплідниках. Виявлений поблизу с. Піщі в 
урочищі Волоках (рис. 104). 

Чисельність. Численний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завловжки 10–13 мм. Забарвлення сіро-

буре в жовтих цятках (фото 243). Трапляється на хвойних породах, 
переважно Pinus silvestris L. Дорослі жуки об’їдають кору гілок та 
стовбурів молодих дерев. Личинка розвивається в корі соснових колод, пеньків та коренів. 
Заляльковування відбувається в корі в лялечковій комірці. Розвиток зазвичай триває близько двох 
років [7]. 

 
Довгоносик малий сосновий – Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813) 

Поширення. Північна та Середня Європа, Північна Азія. В Україні 
трапляється на заході, у Карпатах, на Поліссі. 

Місця знаходження. Виявлений у ялиновому лісі на околицях с. Кам’ян-
ки (рис. 104). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину.  
Особливості біології. Тіло завдовжки 11 мм, забарвлення коричневе, на 

надкрилах дві поперечні світлі смужки, ноги бурі (фото 244). Розвивається в 
пеньках та колодах. Кормові рослини – хвойні, здебільшого сосна та ялина [7]. 

 
Довгоносик поперечноплямистий, довгоносик плакуновий – 

Hylobius transversovittatus (Goeze, 1777) 
Поширення. Європа, Кавказ, Сибір. Відомий Україні майже на всій 

території. 
Місця знаходження. Заселяє береги во-

дойм, болота, вологі луки. Виявлений поблизу с. Піщі в урочищі 
Широкій Піщі (рис. 104). 

Чисельність. Численний вид. Зареєстровано одну особину.  
Особливості біології. Тіло завловжки 9–11 мм. Забарвлення 

іржаво-червоне. Передньоспинка рівномірно вкрита волоскоподібни-
ми лусочками. Боріздки надкрил до вершини стають тонші й дрібніші 
(фото 245). Розвивається в коренях плакуна верболистого Lythrum 
salicaria. Дорослі жуки активні в сутінках та вночі, а навесні також 
удень. Живляться листям. Яйця відкладають у стебла. Залялько-
вуються в корінні [2; 22]. 

 
Лепірус капуцин – Lepyrus capucinus (Schaller, 1783) 

Поширення. Голарктика. В Україні відомий майже на всій території. 
Місця знаходження. Заселяє степові та лучні біотопи, болота, береги водойм, заплавні луки, 

чагарники, ліси, агроценози. Виявлений на полі поблизу с. Піщі в урочищі Широкій Піщі (рис. 105). 

 
Фото 242. Ларинус турбінатус – 

Larinus turbinatus (В. Ю. Назаренко) 

 
 

Фото 243. Великий сосновий 
довгоносик – Hylobius abietis  

(В. Ю. Назаренко) 

 

 
Фото 244. Довгоносик 

малий сосновий – 
Hylobius pinastri  

(В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 245. Довгоносик 

поперечноплямистий – Hylobius 
transversovittatus  

(В. Ю. Назаренко) 
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Чисельність. Нечис-
ленний вид. Зафіксовано 
одну особину.  

Особливості біології. 
Жук бурого забарвлення 
завдовжки 10–12 мм. Че-
ревце без плям, рівномірно 
вкрите волоскоподібними 
лусочками (фото 246). 
Трапляється на трав’я-

нистих та чагарникових рослинах із родини розо-
цвітих, а саме на родовику, перстачу, полуницях, 
суницях, ожині, іноді на вербах. Яйця самка відкла-
дає в ґрунт біля основи стебел розоцвітих. Личинки 
розвиваються в корі коренів, зокрема ожини, та в 
коренях трав’янистих розоцвітих, заляльковуються в 
ґрунті. Дорослі жуки виходять наприкінці літа – 
восени. Вони живляться листям. Мають майже пов-
ністю редуковані крила, пересуваються по рослинах 
та на поверхні ґрунту [2; 5; 22]. 

 
Лепірус болотяний – Lepyrus palustris  

(Scopoli, 1763) 
Поширення. Голарктика. В Україні поширений 

вид. 
Місця знаходження. Трапляється на болотах, 

берегах водойм, заплавних луках, чагарниках, у лі-
сах. Виявлений на вологих луках поблизу с. Піщі в 
урочищі Волоках (рис. 105). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано 
одну особину.  

Особливості біології. 
Тіло завдовжки 7–12 мм. 
Черевце з боків має плями 
із густих світлих лусочок. На кожному надкрилі майже посередині є світла 
пляма (фото 247). Розвивається на вербі, іноді на тополі. Яйця самка 
відкладає в ґрунт біля основи стовбура верби. Личинки розвиваються в 
корі коренів верб, заляльковуються в ґрунті. Дорослі жуки виходять на-
прикінці літа – восени. Вони живляться листям, на якому можуть трапля-
тися зранку, також дорослі жуки часто ховаються у підстилці біля стовбу-
рів верб, у сухому листі на гілках, на гілках, стовбурах та під відслоненою 
корою. Вони завжди мають більш або менш розвинуті крила, проте польо-
тів не зафіксовано [2; 22]. 

 
Смолівка соснова – Pissodes pini (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. В Україні дуже поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений у хвойних, переважно соснових та мішаних лісах на околицях 

с. Піщі в урочищі Вутві (рис. 105). 
Чисельність. Численний вид у хвойних лісах на вирубках. Зафіксовано одну особину.  
Особливості біології. Темно-коричневий жук, завдовжки 7–9 мм. Передньоспинка вкрита 

грубою й густою пунктировкою. На надкрилах борозни грубої та густої пунктировки, простір між 
борознами зернистий. Плями утворюють дві поперечні смужки на надкрилах. Розвивається на хвой-
них деревах – сосні Pinus, ялині Picea [6; 7]. 

 
Фото 246. Лепірус капуцин – 

Lepyrus capucinus  
(В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 247. Лепірус 

болотяний – Lepyrus 
palustris (В. Ю. Назаренко) 

Рис. 105. Місця збору матеріалу  представників 
надродини Довгоносикоподібні − Curculionoidea: 

Лепірус капуцин − Lepyrus capucinus 
Лепірус болотяний − Lepyrus palustris 
Смолівка соснова − Pissodes pini 
Крапчаста смолівка − Pissodes castaneus 
Соснова жерднякова смолівка − Pissodes piniphilus 
Довгоносик-короїд плодовий − Magdalis ruficornis 
Довгоносик сосновий − Magdalis memnonia 
Довгоносик хвойний − Magdalis phlegmatica 
Ринкол видовжений − Rhyncolus elongatus 
Ринкол блискучий, Ринкол скульптурований − 
Rhyncolus sculpturatus 
Ринкол чорний − Rhyncolus ater 
Прихованохоботник вербовий − Cryptorhynchus lapathi 
Барид полиновий − Baris artemisiae 
Барид зелений − Baris coerulescens 
Барид болотяний смугастий − Limnobaris dolorosa 
Барид болотяний прикрашений − Limnobaris t-album 
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Крапчаста смолівка – Pissodes castaneus (De Geer, 1775) 
Поширення. Європа, Західний Сибір. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений у хвойних, переважно соснових та мішаних лісах на околицях 

с. Піщі (рис. 105). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 5–7 мм. Надкрила з двома смугами: передня розірвана 

посередині, задня посередині біла, ззовні жовта. Розвивається на хвойних деревах – сосні Pinus, ялиці 
Abies, модрині Larix. Личинка розвивається в нижній частині стовбура молодих і дорослих дерев. 
Живиться лубом. Жуки виходять восени, частина личинок зимує [2; 9]. 

 
Соснова жерднякова смолівка – Pissodes piniphilus (Herbst, 1795) 

Поширення. Європа, Сибір, Далекий Схід. Вид поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється у хвойних, здебільшого соснових та мішаних лісах. Виявлений 

поблизу с. Піщі в урочищі Териброд (рис. 105). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Іржаво-коричневий або темно-сіро-коричневий жук завдовжки 4–5 мм. 

Задні краї щита заокруглені. На надкрилах міститься одна поперечна смуга, яка складається зі світлих 
лусочок. Заселяє сосну, іноді ялину у верхівкових частинах дорослого дерева. Личинки розвиваються 
в лубі й камбії. Зимують у лялечкових комірках [2; 9]. 

 
 

Підродина Мезоптиліїни – Mesoptiliinae 
Довгоносик-короїд плодовий – Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. Поширений в Україні вид.  
Місця знаходження. Поширений у лісах, парках, садах, на узліссях. Жуки 

зазвичай трапляються на листі та гілках плодових дерев. Виявлений на сіно-
косних луках поблизу сіл Острів’я, Ростані, Піщі в урочищі Вутві (рис. 105). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано три особини.  
Особливості біології. Жук завдовжки 2,0–3,5 мм, чорний, тіло видовжене, 

слабко розширене до заднього кінця, вусики жовті з темною булавою 
(фото 248). Личинки розвиваються у верхівкових тонких пагонах горобини 
Sorbus та багатьох плодових культурах. Дорослі жуки скелетують листкові 
пластинки [7]. 

 
Довгоносик сосновий – Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837) 

Поширення. Європа, Північна Африка. В Україні 
трапляється здебільшого на Поліссі та в Лісостепу.  

Місця знаходження. Заселяє соснові та мішані ліси. Виявлений на воло-
гих луках поблизу насосної станції в с. Піщі (рис. 105). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Тіло видовжено-овальне, чорне з металевим блис-

ком (фото 249). Розвивається в стовбурах молодих сосон та у відмираючих 
гілках Pinus sylvestris L. [7]. 

 
Довгоносик хвойний – Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений у соснових місцях. 
Місця знаходження. Виявлений на соснових гілках, хвої, стовбурах та на 

льоту в околицях с. Піщі (рис. 105). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Тіло видовжено-овальне, чорне із зеленим метале-

вим блиском. Очі сильно опуклі, виступають із загального контура голови. Передні стегна з пере-
тяжкою біля основи. Личинки розвиваються всередині гілок, що відмирають, де й заляльковуються 
наприкінці літа. Дорослі жуки живляться на сосні Pinus, ялині Picea [7]. 

 

 
Фото 248. Довгоносик-

короїд плодовий – 
Magdalis ruficornis  
(В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 249. Довгоносик 
сосновий – Magdalis 

memnonia  
(В. Ю. Назаренко) 
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Підродина Косоніни (Трухляки) – Cossoninae 
Ринкол видовжений – Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827) 

Поширення. Європа, Кавказ, Північна Африка. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Заселяє соснові та мішані ліси. Виявлений у с. Піщі під час льоту (рис. 105). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 4,0–4,5 мм. Розвивається в деревині хвойних порід: сосни, 

ялини, ялиці [2; 23]. 
 

Ринкол блискучий, Ринкол скульптурований − Rhyncolus sculpturatus (Waltl, 1839) 
Поширення. Європа, Кавказ. В Україні відомий здебільшого на заході. 
Місця знаходження. Виявлений у лісі на околиці с. Піщі в урочищі Бабиному (рис. 105). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Розвивається в гниючій деревині хвойних та листяних порід [2; 23]. 
 

Ринкол чорний – Rhyncolus ater (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибір. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений у лісі під корою сосни поблизу с. Піщі в урочищі Вутві (рис. 105). 
Чисельність. Численний вид. Зафіксовано одну особину.  
Особливості біології. Тіло завдовжки 3,0 мм, циліндричне, подібний на короїда. Забарвлення 

темно-каштанове. Головотрубка широка. Надкрила мають ряди дрібних доріжок. Розвивається в 
гниючій деревині хвойних, зокрема ялини, та листяних дерев. Можуть пошкоджувати дерев’яні 
будівлі [2; 23]. 

 
 

Підродина Крипторинхіни – Cryptorhynchinae 
Прихованохоботник вербовий – Cryptorhynchus lapathi (Dejean, 1821) 

Поширення. Голарктика. Дуже поширений в Україні вид. 
Місця знаходження. Заселяє береги водойм, болота, ліси, заплав-

ні луки й чагарники. Виявлений на околицях с. Піщі в урочищі Зе-
ленці, на березі оз. Піщанського (рис. 105). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано дві особини. 
Особливості біології. Темнозабарвлений довгоносик, завдовжки 

6–9 мм. Тіло вкрите темно-коричневими, майже чорними лусочками з 
короткими щетинками (фото 250). Передньоспинка з боків укрита бі-
лими лусочками. Передньогруди між стегнами мають глибоку борозну, 
у яку вкладається головотрубка. Личинка біла з бурою головою, без-

нога, завдовжки 10–12 мм. Розвивається на вільхах, вербах і тополях. Личинки в гілках або пнях, 
іноді у великій кількості. Зимують дорослі жуки, яйця й личинки [2; 23]. 

 
 

Підродина Баридини – Baridinae 
Барид полиновий – Baris artemisiae (Herbst, 1795) 

Поширення. Європа, Сибір. В Україні відомий майже на всій території. 
Місця знаходження. Виявлений на трав’янистій рослинності, дорослі жуки мешкають на 

стеблах полину. Зібрані поблизу с. Піщі, в урочищі Псячому (рис. 105). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Чорний видовжений жук завдовжки 5–8 мм, надкрила з поздовжніми бо-

рознами, передньоспинка в дрібних крапочках. Розвивається й живиться на полинах – Artemisia L. [7]. 
 

Барид зелений – Baris coerulescens (Scopoli, 1763) 
Поширення. Європа, Північна Африка, Кавказ, Середня Азія, Іран. В Україні майже на всій 

території. 
Місця знаходження. Трав’яниста рослинність, агроценози, рудеральна рослинність. Околиці 

с. Піщі, урочище Волоки (рис. 105). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Чорний видовжений жук завдовжки 5–7 мм, надкрила з поздовжніми 

борознами, передньоспинка в дрібних крапочках. Розвивається й живиться на хрестоцвітих – капусті 
Brassica oleracea L., рапсі B. napus L., суріпиці озимій B. campestris L., суріпиці звичайній Barbarea 

 
Фото 250. Прихованохоботник 

вербовий – Cryptorhynchus 
lapathi (В. Ю. Назаренко) 



Тип Членистоногі − Arthropoda (Siebold і Stannius, 1848) 

 291 

vulgaris R. Br., гірчиці польовій Sinapis arvensis L., дворядник тонколистий Diplotaxis tenuofolia 
(Juslen) DC. [2; 24]. 

 
Барид болотяний смугастий – Limnobaris dolorosa (Goeze, 1777) 

Поширення. Європа. В Україні трапляється зазвичай на Поліссі та в 
Лісостепу.  

Місця знаходження. Заселяє болота, береги водойм. Виявлений у міша-
ному лісі на околицях с. Піщі (рис. 105). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 4,6 мм. Забарвлення чорне, темно-

зелене, по краю надкрил проходить світла смуга (фото 251). Розвивається на 
осоках Cladium P. Browne, Cyperaceae [7]. 

 
Барид болотяний прикрашений – Limnobaris t-album (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Поширений на болотах та заболочених луках, берегах водойм. Виявлений у 

мішаному лісі поблизу с. Піщі (рис. 105). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксова-

но три особини. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 

3,5−4,5 мм. Мешкає в сирих місцях, на осоках 
Cladium P. Browne [7]. 

 
 

Підродина Цевторинхіни – 
Ceutorhynchinae 

Здутоносик бобер – Rhinoncus castor 
(Fabricius, 1792) 

Поширення. Палеарктика. Вид поширений 
на території України.  

Місця знаходження. Виявлений на трав’я-
нистій рослинності поблизу с. Піщі в урочищі 
Волоках, на вологій луці в околицях с. Пулемця 
(рис. 106). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксова-
но дві особини. 

Особливості біології. Тіло завдовжки 2–3 мм. 
Надкрила вкриті густими світлими волосками, 
що розміщені плямами, є велика біла прищит-
кова пляма. Проміжки надкрил мають ряди зуб-
цеподібних гострих бугорків. Ноги бурі, іноді 
жовто-червоні. Стовпчик вусиків має червоне 
забарвлення. Монофаг, розвивається на Rumex 
acetosella L. [7]. 

 
Здутоносик щавлевий – Rhinoncus pericarpius 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. В Україні по-

ширений вид.  
Місця знаходження. Трапляється на тра-

в’янистій рослинності, узбережжях, галявинах, 
луках поблизу с. Піщі (рис. 106). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксова-
но одну особину. 

 
Фото 251. Барид 

болотяний смугастий − 
Limnobaris dolorosa  
(В. Ю. Назаренко) 

Рис. 106. Місця збору матеріалу представників 
надродини Довгоносикоподібні − Curculionoidea 

Здутоносик бобер − Rhinoncus castor 
Здутоносик щавлевий − Rhinoncus pericarpius 
Здутоносик перпендикулярний − Rhinoncus perpendicularis 
Здутоносик зернівкоподібний − Rhinoncus bruchoides 
Пеленомус Уолтона − Pelenomus waltoni 
Прихованохоботник вербозіллевий − Tapeinotus sellatus 
Прихованохоботник Бессера − Marmaropus besseri 
Прихованохоботник подорожниковий − Trichosirocalus 
troglodytes 
Прихованохоботник Барневіля − Trichosirocalus barnevillei 

Прихованохоботник капустяний − Ceutorhynchus contractus 
Прихованохоботник щетинистий − Ceutorhynchus hirtulus 
Прихованохоботник жовтушниковий − Ceutorhynchus 
erysimi 
Прихованохоботник суріпицевий − Ceutorhynchus 
barbareae 
Прихованохоботник крупковий − Ceutorhynchus atomus 
Прихованохоботник кропив’яний − Parethelcus pollinarius 
Прихованохоботник крапчастий − Glocianus punctiger 
Прихованохоботник Гампе − Ceutorhynchus hampei 
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Особливості біології. Довжина 2,0–3,5 мм (фото 252). Надкрила короткі, 
мають сильно заокруглені боки та світлу прищиткову пляму з лусочок. 
Проміжки надкрил без чітких бугорків. Личинка розвивається у корінні ревеня 
та щавлів, утворюючи багатокамерні гали. Жук живиться листям щавлю, 
ревеню, різних видів гречкових. Яйцекладка складається з поодиноких яєць, 
розміщених на верхівці пагона, трапляється в липні. Дорослі особини та 
личинки виявлені на Rumex L. [7]. 

 
Здутоносик перпендикулярний – Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Заселяє береги водойм, луки, болота. Виявлений у 

с. Острів’я (рис. 106). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 1,5–2,0 мм. Надкрила видовжені, мають майже паралельні 

боки, укриті численними дрібними світлими плямами, прищиткова пляма велика та яскрава. Черевце 
й пігідій укриті густими білими лусочкамси. Розвивається на гірчаках Polygonum persicaria L., 
P. aviculare L., P. hydropiper L., P. mite Schrk., P. amphibium f. terrestre Leyss. [2; 24]. 

 
Здутоносик зернівкоподібний – Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784) 

Поширення. Палеарктика. Вид дуже поширений на території України.  
Місця знаходження. Трапляється на луках, берегах водойм, болотах. Зібраний поблизу с. Піщі в 

урочищі Псячому (рис. 106). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зафіксовано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 2,0–2,5 мм. Надкрила вкриті бурими, рудувато-бурими або 

коричнево-сірими волоскоподібними лусочками, які іноді утворюють нечіткі плями. Розвивається на 
гірчаках Polygonum persicaria L., P. hydropiper L., P. aviculare L. [2; 24]. 

 
Пеленомус Уолтона – Pelenomus waltoni (Boheman, 1843) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. На території Шацького поозер’я виявлений на луках, берегах водойм, 

болотах в околицях с. Піщі (рис. 106). 
Чисельність. Численний вид. Зібрано одну особину.  
Особливості біології. Тіло завдовжки 1,5–2,0 мм. Надкрила плямисті, ноги жовто-червоні. 

Головотрубка у три рази довша, ніж її ширина. Розвивається на гірчаках Polygonum hydropiper L., 
P. mite Schrk. [2; 24]. 

 
Прихованохоботник вербозіллєвий – Tapeinotus sellatus (Fabricius, 1794) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Заселяє вологі луки, береги водойм, заплави. Виявлений у мішаному лісі на 

околицях смт Шацька в урочищі Гряді (рис. 106). 
Чисельність. Численний вид. Зафіксовано чотири особини. 
Особливості біології. Тіло видовжене, чорне, завдовжки 3–4 мм, гомілки та лапки частково 

іржаво-руді. Надкрила вкриті густими білими або біло-сірими лусочками, плямисті. Трапляється на 
вербозіллі Lysimachia vulgaris L. [7]. 

 
Прихованохоботник Бессера – Marmaropus besseri (Gyllenhal, 1837) 

Поширення. Середня Європа. В Україні значно поширений вид. 
Місця знаходження. Трапляється на луках та лісових галявинах. Виявлений на дикому щавлі 

поблизу с. Пулемця (рис. 106). 
Чисельність. Численний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Тіло видовжене, коричневе, завдовжки 3–4 мм. Надкрила вкриті густими 

золотисто-коричневими волосками. Трапляється на щавлі горобиному Rumex acetosella L. [7]. 
 

Прихованохоботник подорожниковий – Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) 
Поширення. Європа, Мала Азія, Сибір, Північна Африка. В Україні значно поширений вид. 

 

 
Фото 252. Здутоносик 
щавлевий – Rhinoncus 

pericarpius  
(В. Ю. Назаренко) 
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Місця знаходження. Заселяє луки, степові ділянки, галявини, узлісся, рудеральну рослинність. 
У Шацькому поозер’ї виявлений на околицях с. Острів’я вздовж рову в с. Піщі та в урочищі Ладинці 
(рис. 106). 

Чисельність. Численний вид. Зафіксовано три особини.  
Особливості біології. Тіло овальне, видовжене, завдовжки 3,4–4,8 мм, забарвлення червоно-буре. 

Головотрубка має зморшкуватий кіль. Розвивається й живиться на подорожнику ланцетолистому 
Рlantago lanceolata L. [7]. 

 
Прихованохоботник Барневіля – Trichosirocalus barnevillei (Grenier, 1866) 

Поширення. Європа. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Заселяє степові ділянки, галявини, узлісся, рудеральну рослинність. У 

Шацькоу поозер’ї виявлений біля каналу на околицях с. Піщі (рис. 106).  
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину.  
Особливості біології. Жук завдовжки 2,3–2,9 мм, має іржаво-червоне забарвлення, головотрубка 

чорна або коричнева. Надкрила мають яскравий білий малюнок із косих смужок. Розвивається на 
деревії прямостоячому Achillea millefolium L. [2; 24]. 

 
Прихованохоботник капустяний – Ceutorhynchus contractus (Marsham, 1802) 

Поширення. Європа, Передня та Середня Азія. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений на трав’янистій рослинності поблизу с. Хрипська (рис. 106). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Жук завдовжки 1,5–1,8 мм. Надкрила чорно-сині або чорно-зелені, мають 

слабкий блиск. Поліфаг, живиться й розвивається здебільшого на хрестоцвітих Brassicaceae [7]. 
 

Прихованохоботник щетинистий – Ceutorhynchus hirtulus (Germar, 1824) 
Поширення. Європа, Північна Африка, Кавказ, Мала Азія. Вид поширений в Україні. 
Місця знаходження. Виявлений на лісових галявинах у мішаному лісі поблизу с. Піщі (рис. 106). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Трапляється на крупці весняній Erophila verna (L.) C. A. M. Личинка 

розвивається в стеблах, а дорослі жуки − на листі жерухи Cardamine pratensis L., C. amara L., 
арабідопсиса Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., різухи Arabis hirsuta (L.) Scop. [2; 24]. 

 
Прихованохоботник жовтушниковий – Ceutorhynchus erysimi (Fabricius 1787) 

Поширення. Голарктика. В Україні відомий майже на всій 
території. 

Місця знаходження. Трапляється на тв’янистій рослинності 
вздовж каналу поблизу с. Піщі (рис. 106). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 1,8–2,5 мм. Надкрила 

яскраво-сині, синьо-зелені або золотисто-зелені, блискучі (фото 253). 
Жуки та їхні личинки розвиваються на грициках Capsella bursa-
pastoris L. [7]. 

 
Прихованохоботник суріпицевий – Ceutorhynchus barbareae (Suffrian 1847) 

Поширення. Європа, Кавказ, Середня Азія. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, степові ділянки, рудеральну рослинність, агро-

ценози. Виявлений уздовж каналу р. Копаївки на околицях с. Піщі (рис. 106). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Розвивається на хрестоцвітих Barbarea W. T. Aiton, Cardamine L. (Den-

taria) [7]. 

Прихованохоботник крупковий – Ceutorhynchus atomus (Boheman, 1845) 
Поширення. Європа, Північна Африка. Відомий на території України вид.  
Місця знаходження. Виявлений на луках поблизу с. Піщі (рис. 106). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину.  
Особливості біології. Вид розвивається на арабідопсисі Arabidopsis Heynh., крипці Draba L., 

тисдалії Teesdalia [7]. 

 
Фото 253. Прихованохоботник 

жовтушниковий – Ceutorhynchus 
erysimi (В. Ю. Назаренко) 
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Прихованохоботник кропив’яний – Parethelcus pollinarius (Forster, 1771) 
Поширення. Європа, Північна Африка. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Заселяє узлісся, береги водойм, лучні та рудеральні біотопи. Виявлений 

поблизу с. Піщі в урочищі Жирні (рис. 106).  
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Дорослі жуки та личинки розвиваються на кропиві дводомній Urtica 

dioica L. [7]. 
 

Прихованохоботник крапчастий – Glocianus punctiger (C. R. Sahlberg, 1835) 
Поширення. Європа, Передня й Середня Азія, Північна Америка. Виявлений майже на всій 

території України. 
Місця знаходження. Трапляється на трав’янистій рослинності в околицях с. Піщі (рис. 106). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 2,2–2,9 мм, забарвлення коричневе з яскравою білою 

плямою на початку надкрил. Монофаг кульбаби Taraxacum officinale L., розвивається в її квіткових 
кошиках [7]. 

Прихованохоботник Гампе – Ceutorhynchus hampei (C. Brisout, 1869) 
Поширення. Європа, Кавказ. Вид відомий на території України. 
Місця знаходження. Трапляється на луках в околицях с. Піщі (рис. 106). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Дрібний жук завдовжки 

1,5–2,5 мм. Голова округла, головотрубка довга. Роз-
виток відбувається на гикавці Berteroa incana L. [7]. 

 
Однокіготник білокрапковий – Mononychus 

punctumalbum (Herbst, 1784) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія. В Укра-

їні поширений вид. 
Місця знаходження. Заселяє болота, береги 

водойм, заплавні луки. Виявлений на луках поблизу 
с. Ростані та в мішаному лісі на околицях с. Піщі 
(рис. 107). 

Чисельність. Не-
численний вид. Зібра-
но дві особини. 

Особливості біо-
логії. Тіло завдовжки 
4,5–5 мм (фото 254). 
Забарвлення чорне, має 
чітку білу прищиткову 
пляму. Личинки розви-
ваються в плодах во-
дяного ірису Iris L., за-
звичай I. pseudaco-
rus L. [7]. 

 
Довгоносик кропив’яний чотириплямистий – 

Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Передня й Середня Азія, 

Сибір. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Заселяє береги водойм, га-

лявини, луки, рудеральні біотопи. Виявлений на 
квітах горобини біля геодезичної вишки в околицях 
оз. Мошного (рис. 107). 

Чисельність. Численний, місцями масовий вид. 
Зібрано одну особину.  

 
Фото 254. Однокіготник 

білокрапковий – Mononychus 
punctumalbum (В. Ю. Назаренко) 

Рис. 107. Місця збору матеріалу представників 
надродини Довгоносикоподібні − Curculionoidea: 

Однокіготник білокрапковий − Mononychus punctumalbum 
Довгоносик кропив’яний чотириплямистий − Nedyus 
quadrimaculatus 
Водяний довгоносик шипастий − Bagous elegans 
Водяний довгоносик жовтуватий − Bagous lutulentus 
Водяний довгоносик вузький − Bagous tubulus 
Водяний довгоносик пухирниковий − Bagous petro 
Довгоносик довгорукий − Dorytomus longimanus 
Довгоносик чорноокий − Dorytomus melanophthalmus 
Довгоносик осиковий жовтий − Dorytomus tortrix 
Плодожил хрестоносець − Archarius ctux 
Плодожил вербовий − Archarius salicivorus 
Плодожил жолудевий − Curculio glandium 
Плодожил вільшаний − Curculio rubidus 
Квіткоїд яблуневий − Anthonomus pomorum 
Квіткоїд грушевий − Anthonomus pyri 
Квіткоїд малиновий − Anthonomus rubi 
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Особливості біології. Тіло завдовжки 2,1–2,8 мм. Жук округлий, чорный, вусики й лапки іржаво-
червоні. Монофаг кропиви дводомної Urtica dioica [7]. 

 
 

Підродина Багоїни – Bagoinae 
Водяний довгоносик шипастий – Bagous elegans (Fabricius, 1801) 

Поширення. Європа, Середня Азія. В Україні відомі поодинокі зна-
хідки. 

Місця знаходження. Заселяють узбережні ділянки водойм. Виявлений 
поблизу с. Піщі в урочищі Ладинці (рис. 107). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло видовжено-овальне. Голова широкоокругла, 

очі приплюснуті. Головотрубка коротка (фото 255). Дорослі особини зібра-
ні під водою на стеблах тростини Phragmites communis L., гліцерії Glyceria 
maxima L. Личинки розвиваються в стеблах. Зимують у ґрунті [2; 16]. 

 
Водяний довгоносик жовтуватий – Bagous lutulentus (Gyllenhal, 1813) 

Поширення. Європа, Мала Азія. Вид поширений на більшій частині 
території України. 

Місця знаходження. Виявлений на водних рослинах уздовж узбережжя водойм на околицях 
с. Піщі в урочищі Ладинка (рис. 107). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло видовжено-овальне. Голова широкоокругла, очі приплюснуті. Голо-

вотрубка коротка. Жуки мешкають на хвощі Equisetum fluviatile L., а личинки розвиваються в його 
стеблах [7; 16]. 

 
Водяний довгоносик вузький – Bagous tubulus (Caldara et O’Brien, 1994) 

Поширення. Європа. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений на узбережжі ставка поблизу с. Піщі в урочищі Волоках (рис. 107). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло видовжено овальне. Голова широко округла, очі приплюснуті. Голо-

вотрубка коротка. Личинки розвиваються в стеблах гліцерії Glyceria plicata Fr., G. fluitans L., 
тимофіївки Allopecurus fulvus Sm., дорослі жуки трапляються також на інших рослинах [2; 16]. 

 
Водяний довгоносик пухирниковий – Bagous petro (Herbst, 1795) 

Поширення. Європа. В Україні відомі поодинокі знахідки в західних областях. 
Місця знаходження. Заселяє водні рослини на узбережжі водойм. Виявлений в оз. Великому Пі-

щанському (рис. 107). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло видовжено-овальне. Голова широкоокругла, очі приплюснуті. Го-

ловотрубка коротка. Личинки розвиваються на утрикулярії Utricularia L. Жуки трапляються також на 
роголистнику Ceratophyllum submersum L., елодеї Elodea canadensis Rich. [2; 16]. 

 
 

Підродина Довгоносики – Curculioninae 
Довгоносик довгорукий – Dorytomus longimanus (Forster, 1771) 

Поширення. Європа, Сибір, Північна Африка. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Трапляється в лісах, лісосмугах, парках, на берегах водойм поблизу с. Піща 

(рис. 107). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в суцвіттях тополь Populus nigra L., P. italica Mnch. 

Жуки відкладають яйця восени у квіткові бруньки. Личинки заляльковуються в ґрунті [2; 23]. 
 

Довгоносик чорноокий – Dorytomus melanophthalmus (Paykull, 1792) 
Поширення. Європа, Північна Африка. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Заселяє верболози, заплавні чагарники, узбережжя. Виявлений поблизу 

с. Піщі, на березі оз. Піщанського та в урочищі Ладинці (рис. 107). 

 
 

Фото 255. Водяний 
довгоносик шипастий – 

Bagous elegans  
(О. М. Кравченко) 
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Чисельність. Численний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Жуки завдовжки 4,0 мм, коричневого забарвлення (фото 256), відкладають 

яйця восени у квіткові бруньки. Личинки розвиваються в суцвіттях верб Salix L. Заляльковування 
відбувається в ґрунті [7]. 

 
Довгоносик осиковий жовтий – Dorytomus tortrix (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Європа. Вид поширений на території України.  
Місця знаходження. Заселяє заплавні тополеві та вербово-

тополеві ліси, листяні ліси, береги водойм, болота. Упійманий під час 
польоту в с. Піщі (рис. 107). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 4,0–5,5 мм, забарвлення 

жовте або червоно-буре. Личинки розвиваються в суцвіттях осики 
Populus tremula L., P. italica Mnch. [2; 23]. 

 
Плодожил хрестоносець – Archarius crux (Fabricius, 1776) 

Поширення. Європа, Сибір, Мала Азія, Монголія, Північна Африка. В Україні дуже поширений 
вид.  

Місця знаходження. Трапляється у верболозах, заплавах, болотах, чагарниках, лісах, на берегах 
водойм. Виявлений на березі оз. Піщанського (рис. 107). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Розвивається на вербах Salix L. [7]. 

 
Плодожил вербовий – Archarius salicivorus (Paykull, 1792) 

Поширення. Європа, Сибір, Північна Африка, Мала Азія, 
Монголія. В Україні вид значно поширений. 

Місця знаходження. Заселяє ліси, береги водойм, болота. 
Виявлений на осиці в мішаному лісі поблизу с. Ростані (рис. 107). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 1,9–2,5 мм, забарв-

лення чорне, передньоспинка рівномірно вкрита сірими волос-
ками. Надкрила в тонких сірих волосках (фото 257). Розвива-
ється на вербах Salix L. [7]. 

 
Плодожил жолудевий – Curculio 

glandium (Marsham, 1802) 
Поширення. Європа, Сибір, Мала Азія, Монголія, Північна Африка. 

Вид поширений в Україні.  
Місця знаходження. Заселяє діброви та мішані ліси, береги водойм. 

Виявлений на околицях с. Піщі в урочищі Тугорі (рис. 107). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Бурий, здебільшого жовто-сірий жук, завдов-

жки 4–9 мм (фото 258). Його легко відрізнити за дуже довгим, тонким 
блискучим хоботком. Довжина хоботка майже дорівнює довжині тіла. 
Жуки трапляються на дубі Quercus L. Личинка розвивається в жолудях, 
лісових горіхах. Після завершення розвитку вона прогризає круглий отвір 
у стінці плоду й випадає або виходить у ґрунт, де заляльковується в комір-
ці [7].  

 
Плодожил вільшаний – Curculio rubidus (Gyllenhal, 1827) 

Поширення. Європа, Японія. Вид відомий на території України.  
Місця знаходження. Трапляється в лісах, на берегах водойм, боліт. Зібраний поблизу с. Піщі в 

урочищі Жирні (рис. 107). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зареєстровано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 3–4 мм, забарвлення руде. Розвивається на вільсі Alnus 

glutinosa (L.) Gaertn., A. incana (L.) Mnch., а також на терені Prunus spinosa L., вишні Cerasus vulga-
ris Mill. [2; 18; 23]. 

 
 

Фото 256. Довгоносик чорноокий – 
Dorytomus melanophthalmus  

(В. Ю. Назаренко) 

 
Фото 257. Плодожил вербовий – 

Archarius salicivorus (В. Ю. Назаренко) 

 

 
Фото 258. Плодожил 
жолудевий – Curculio 

glandium (В. Ю. Назаренко) 
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Квіткоїд яблуневий – Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. Завезений до Північної Америки. В 

Україні трапляється на всій території. 
Місця знаходження. Мешкає в лісах, на галявинах, серед чагар-

ників, а також на луках, зокрема, заплавних, на берегах водойм, у садах. 
Виявлений на болоті поблизу с. Піщі (рис. 107). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Коричнево-бурий жук завдовжки 4 мм, густі 

волоски на його надкрилах утворюють плями та смуги (фото 259). Зимує 
під корою кормових рослин. Жуки живуть на яблуні, рідше на груші. 
Личинки розвивається у квіткових пуп’янках [2; 23]. 

 
Квіткоїд грушевий – Anthonomus pyri (Kollar, 1837) 

Поширення. Європа, Кавказ. В Україні зареєстрований на всій 
території, але має низьку чисельність. 

Місця знаходження. Трапляється в лісах та садах. Виявлений у с. Світязі, у таборі «Супутник», 
на околицях с. Піщі в урочищі Жирні (рис. 107).  

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини.  
Особливості біології. Самка відкладає яйця восени. Личинки розвиваються у квіткових брунь-

ках рослин родини Rosaceae, найчастіше в груші. Вони завершують розвиток навесні, на початку 
розкриття бруньок, пошкоджені бруньки не розкриваються й опадають на ґрунт. Заляльковування 
відбувається в бруньках [2; 18; 23]. 

 
Квіткоїд малиновий – Anthonomus rubi  

(Herbst, 1795) 
Поширення. Палеарктика. В Україні відомий 

на всій території. 
Місця знаходження. Зареєстрований у лісах, 

на галявинах, серед чагарників, а також на луках, 
зокрема, заплавних, по берегах водойм. Виявле-
ний на березі оз. Мошного, поблизу с. Острів’я та 
Піщі в урочищі Ладинці (рис. 107). 

Чисельність. Численний вид. Зібрано три осо-
бини. 

Особливості біології. Жук завдовжки 2–3 мм, 
овальний, чорний з коричневим відтінком, укри-
тий тонкими світло-сірими волосками; щиток бі-
лий; головотрубка довга, тонка, слабовигнута, 
ноги тонкі, довгі. Трапляється на різних чагарни-
кових та трав’янистих рослинах родини Rosaceae, 
найчастіше на ожині. Личинки розвиваються у 
квіткових пуп’янках [7]. 

 
Довгоносик кістянковий – Anthonomus 

rectirostris (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Сибір. Поширений в 

Україні. 
Місця знаходження. Трапляється в лісах, 

парках, узліссях, чагарниках, садах, виявлений на 
квітах черемхи в мішаному лісі поблизу с. Піщі 
(рис. 108). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві 
особини. 

Особливості біології. Жук завдовжки 4,0−4,5 мм. 
Забарвлення коричнево-жовте, матове; негусті во-
лоски утворюють дві світлі поперечні смужки на 

 

 
Фото 259. Квіткоїд 

яблуневий – Anthonomus 
pomorum (В. Ю. Назаренко) 

Рис. 108. Місця збору матеріалу представників 
надродини Довгоносикоподібні − Curculionoidea: 

Довгоносик кістянковий − Anthonomus rectirostris 
Сосновий голочковий довгоносик − Brachonyx pineti 
Довгоносик вербовий плодовий − Elleschus bipunctatus 
Насіннєїд дроковий − Tychius parallelus 
Довгоносик п’ятикрапковий − Tychius quinquepunctatus 
Насіннєїд-тіхіус конюшиновий − Tychius stephensi 
Насіннєїд-мікотрогус конюшиновий − Tychius picirostris 
Сібінія гвоздична − Sibinia pellucens 
Смікронікс Юнгермана − Smicronyx jungermanniae 
Ромашковий довгоносик − Pseudostyphlus pillumus 
Довгоносик садовий − Cionus hortulanus 
Гімнетрон вероніковий − Gymnetron beccabungae 
Мецінус червонуватий − Mecinus pyraster 
Мецінус звичайний − Mecinus janthinus 
Гімнетрон рухливий − Mecinus labilis 
Гімнетрон подорожниковий − Mecinus pascuorum 
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надкрилах і три поздовжні смуги на передньоспинці. Головотрубка товста, пряма, надкрила значно 
розширені назад, щиток помітно піднімається над надкрилами. Розвивається в плодах різних кісточ-
кових розоцвітих Prunus L., Cerasus L., Padus L. [7]. 

 
Сосновий голочковий довгоносик – Brachonyx pineti (Paykull, 1792) 
Поширення. Європа, Кавказ. В Україні відомий у місцях поширення 

сосни.  
Місця знаходження. Трапляється в соснових та мішаних лісах. Виявле-

ний на сінокосних луках поблизу с. Піщі (рис. 108). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Жук завдовжки 3–3,5 мм, яйцеподібно видовжений. 

Тіло чорне, надкрила зазвичай червоні, забарвлення може бути різноманітним 
(фото 260). Личинки мінують хвоїнки сосни, переважно сосни звичайної. За-
ляльковування в основній частині хвоїнки, дорослі жуки з’являються в липні, 
живляться тканинами шпильок сосни й зимують на рослинному опаді [23]. 

 
Довгоносик вербовий плодовий – Elleschus bipunctatus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Сибір, Північна Америка. В Україні 
поширений вид. 

Місця знаходження. Виявлений на вербі козячій у вологому лісі по-
близу с. Піщі (рис. 108). 

Чисельність. Численний вид. Зібрано чотири особини. 
Особливості біології. Жук завдовжки 3,5–4,0 мм, яйцеподібно видовже-

ний. Тіло коричневе, на кожному надкрилі є дві темні крапки. Розвиток відбувається в плодах різних 
видів верб Salix L. [7]. 

 
Насіннєїд дроковий – Tychius parallelus (Panzer, 1794) 

Поширення. Європа, Північна Америка. В Україні виявлений у західних областях. 
Місця знаходження. Трапляється на луках та лісових галявинах в околицях с. Піщі (рис. 108). 
Чисельність. Численний вид. Зібрано п’ять особин. 
Особливості біології. Жук завдовжки 3,0–3,8 мм. Надкрила обернено-яйцеподібні. Малюнок на 

тілі дуже мінливий, загальне забарвлення тіла буре. Розвивається на рокитнику Sarothamnus L., дроку 
Genista L. [7]. 

Довгоносик п’ятикрапковий – Tychius quinquepunctatus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. В Україні трапляється майже на всій території. 
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, агроценози. Виявлений під осиками поблизу с. Пу-

лемця (рис. 108). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 3–4 мм, овальне, надкрила ширші, ніж передньоспинка. 

Забарвлення золотисто-коричневе, мідне, на передньоспинці поблизу щитка та вздовж шва є білі 
плями. Живиться на конюшині й інших Fabaceae [7]. 

 
Hасіннєїд-тіхіус конюшиновий – Tychius stephensi (Schonherr, 1836) 

Поширення. Європа, Західна Азія, Північна Америка. В Україні досить поширений вид. 
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, агроценози, рудеральну рослинність. Виявлений на 

рослинах уздовж дороги у с. Піщі (рис. 108). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Забарвлення комахи чорне, тіло вкрите густими білуватими волосками. 

Розвивається на конюшинах Trifolium L. [2; 7; 18; 23]. 
 

Насіннєїд-мікотрогус конюшиновий – Tychius picirostris (Fabricius, 1787) 
Поширення. Європа, Південно-Західна Азія, Північна Америка. В Україні досить поширений 

вид. 
Місця знаходження. Трапляється на луках, галявинах, агроценозах, рудеральній рослинності. 

Виявлений на околицях с. Хрипська (рис. 108). 

 

 
Фото 260. Сосновий 

голочковий – довгоносик 
Brachonyx pineti  

(В. Ю. Назаренко) 
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Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Невелика комаха завдовжки 1,2–2,5 мм. Її головотрубка слабко вигнута, 

звужена до верхівки. Надкрила мають одноманітне буре забарвлення, укриті тонкими біло-сірими 
волосками. Розвивається на бобових, зокрема в плодах конюшини Trifolium L. [7; 23]. 

 
Сібінія гвоздична – Sibinia pellucens (Scopoli, 1772) 

Поширення. Північна, Середня, Східна Європа, Північна Африка. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Заселяє галявини, луки, чагарники, береги водойм, рудеральні біотопи, 

агроценози. Виявлений у шкільному садку с. Піщі (рис. 108). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Трапляється на гвоздичних Melandrium L., Silene L. Личинка розвивається 

в плодах, живлячись насінням. Після дозрівання прогризає стінки плоду й випадає в ґрунт, де й 
заляльковується в комірці. Дорослі жуки виходять у тому ж році [7; 23]. 

 
Смікронікс Юнгермана – Smicronyx jungermanniae (Reich, 1797) 

Поширення. Європа. На території України поширений вид. 
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, чагарники, рудеральну рослинність. Виявлений у 

саду в с. Пулемці (рис. 108). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Личинка розвивається в стеблах повитиці Cuscuta europaea L., C. epi-

thymum (L.) Murr., утворюючи гали [2; 23]. 
 

Ромашковий довгоносик – Pseudostyphlus pillumus (Gyllenhal, 1835) 
Поширення. Європа. Вид поширений на території України.  
Місця знаходження. Заселяє луки, галявини, рудеральну рослинність. Виявлений поблизу 

с. Піщі в урочищі Жирні (рис. 108). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Невелика комаха, що має коричнево-сіре 

забарвлення (фото 261). Личинка розвивається на дні кошиків складно-
цвітих, зокрема ромашки лікарської Matricaria chamomilla L., трире-
берника непахучого Tripleurospermum inodorum (L.) Schutze-Bip [2; 23]. 

 
Довгоносик садовий – Cionus hortulanus (Geoffroy, 1785) 
Поширення. Європа, Мала та Середня Азія, Сибір, Північна 

Африка. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Галявини, луки, узлісся, береги водойм, 

агроценози, рудеральна рослинність. Виявлений на околицях с. Піщі в 
урочищі Ладинці (рис. 108). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 4,0–4,5 мм. Тіло вкрите густими жовтими або жовтувато-

зеленими волосками. Передньоспинка з темними плямами. Личинки розвиваються на раннику Scro-
phularia nodosa L., мулянки Limosella aquatica L., дивини Verbascum phlomoides L., V. nigrum L. [2; 25; 26]. 

 
Гімнетрон вероніковий – Gymnetron beccabungae (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Європа. В Україні трапляється локально, зазвичай на 
Поліссі. 

Місця знаходження. Заселяє луки, береги водойм, болота. Вияв-
лений поблизу с. Хрипська (рис. 108). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Жук завдовжки 1,5–2,5 мм, має чорне забарв-

лення надкрил із червоним диском або плямою (фото 262). Іноді черво-
ний колір редукований. Гомілки червоні, лапки чорні, стегна чорні або 
червоні. Розвивається в плодах різних видів вероніки Veronica L. [7; 25]. 

 
Фото 261. Ромашковий 

довгоносик – Pseudostyphlus 
pillumus (В. Ю. Назаренко) 

 

 
Фото 262. Гімнетрон 

вероніковий – Gymnetron 
beccabungae (В. Ю. Назаренко) 
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Мецінус червонуватий – Mecinus pyraster (Herbst, 1795) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала та Середня Азія. В Україні вид поширений локально.  
Місця знаходження. Виявлений на трав’янистій рослинності на околицях с. Піщі в урочищах 

Липи та Вутва, на сухих луках поблизу с. Острів’я (рис. 108). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Надкрила чорні або червоно-коричневі. Ширина передньоспинки дорів-

нює ширині надкрил. Головотрубка вигнута. Розвивається на подорожниках Plantago lanceolata L., 
рідше P. media L. Личинка розвивається в стеблах, кореневій шийці та корінні [7; 25]. 

 
Мецінус звичайний – Mecinus janthinus (Germar, 1817) 

Поширення. Європа. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Виявлений на трав’янистій рослинності на околицях с. Піщі в урочищі 

Волоках, на вологих луках в урочищі Меневому (рис. 108). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Тіло сильно видовжене, циліндричне. Ноги короткі, із потовщеними 

стегнами, кігтики зрослися. Личинки розвиваються в стеблах льонків Linaria vulgaris (L.) Mill., 
L. minor (L.) Desf., L. repens (L.) Mill. [2; 25]. 

 
Гімнетрон рухливий – Mecinus labilis (Herbst, 1795) 

Поширення. Європа. В Україні трапляється на всій території. 
Місця знаходження. Заселяє луки, береги водойм, рудеральну рослинність. Виявлений на узбе-

режній рослинності вздовж каналу в с. Піщі (рис. 108). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Тіло видовжене, циліндричне. Кормова рослина – подорожник ланцето-

листий Plantago lanceolata L. [7]. 
 

Гімнетрон подорожниковий – Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813) 
Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, Північна Африка. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений на сухих луках та галявинах в околицях с. Хрипська (рис. 108). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло видовжене, циліндричне. Розвивається на подорожнику Plantago lan-

ceolata L. [7]. 
 

Рінуза тетра – Rhinusa tetra (Paykull, 1800) 
Поширення. Голарктика. В Україні досить поширений вид. 
Місця знаходження. Трапляється на трав’янистій рослинності поблизу с. Острів’я (рис. 109). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Тіло завдовжки 2–4 мм. Вид мінливий за фомою тіла та забарвленням. 

Надкрила сильно опуклі, короткояйцеподібні, укриті тонкими світло-сірими або жовтими волосками. 
Личинка розвивається в плодах, живлячись насінням дивини Verbascum L. [7; 25]. 

 
Рінуза льонкова – Rhinusa linariae (Panzer, 1792) 

Поширення. Європа. На території України поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений на трав’янистій рослинності поблизу с. Піщі (рис. 109). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Головотрубка майже гачкоподібно вигнута. Верх тіла вкритий одноманіт-

ними світло-сірими притиснутими волосками. Личинка розвивається в корінні, утворюючи гали на 
льонках Linaria vulgaris (L.) Mill., L. genistifolia (L.) Mill., L. repens (L.) Mill., L. odora Chavan. [2; 25; 26]. 

 
Довгоносик-стрибун прикрашений – Tachyerges decoratus (Germar, 1821) 

Поширення. Європа. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Заселяє береги водойм, заплавні чагарники, болота, верболози. Виявлений 

на сфагновому болоті оз. Лук (рис. 109). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Розвивається на вербах Salix purpurea L., S. fragilis L., S. triandra L., 

личинка мінує листя, дорослі жуки трапляються також на S. incana Schrk. і Populus nigra L. [2; 25]. 
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Miapyc дзвониковий – Miarus campanulae 
(Linnaeus, 1767) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, Пів-
нічна Африка.  

Місця знаходження. Виявлений на трав’янис-
тій рослинності поблизу с. Пулемця (рис. 109). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну 
особину (самка).  

Особливості біології. Тіло завдовжки 2–3 мм, 
має слабке, напівприлегле опушення, без волосяного 
гребеня на шві. Розвивається на різних видах дзво-
ників Campanula L. [7]. 

 
Безкіготник вільшаний – Anoplus roboris 

(Suffrian, 1840) 
Поширення. Центральна Європа. В Україні 

виявлений здебільшого в західних областях. 
Місця знаходження. Заселяє ліси та узлісся в 

околицях с. Піщі (рис. 109).  
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну 

особину. 
Особливості біології. Личинки мінують листя 

вільхи Alnus L. [7; 25]. 
 

Довгоносик-блішка тополевий – Isochnus sequensi 
(Stierlin, 1894) 

Поширення. Європа, Сибір. В Україні поши-
рений вид. 

Місця знаходження. Трапляється в лісах, пар-
ках, чагарниках, на галявинах та узбережжях в око-
лицях с. Хрипська (рис. 109). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну 
особину. 

Особливості біології. Личинки мінують листя 
верб Salix L., тополь Populus L. [7; 25]. 

 
Довгоносик листовий мінуючий – Orchestes (Salius) jota (Fabricius, 1787) 

Поширення. Палеарктика. Вид поширений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє ліси, узлісся, чагарники, береги водойм. Виявлений на вербі по-

близу с. Ростані (рис. 109). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Личинка мінує листя берези Betula L., вільхи Alnus L., верби Salix L., 

тополі Populus L., мірики Myrica gale L. [7; 25]. 
 

Довгоносик-стрибун вербовий – Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Голарктика. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Трапляється в лісах, на узліссях, чагарниках, бере-

гах водойм. Виявлений на березі оз. Піщанського (рис. 109).  
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Розвиток відбувається на вербах Salix L. [7]. 
 
Довгоносик-стрибун листовий – Tachyerges stigma (Germar, 1821) 
Поширення. Європа, Сибір. В Україні досить поширений вид.  
Місця знаходження. Заселяє ліси, узлісся, чагарники, береги водойм. 

Виявлений поблизу с. Піщі в урочищі Ладинці (рис. 109). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Жук невеликих розмірів, завдовжки 2–3 мм, чор-

ного забарвлення, на наддкрилах має руду пляму та світлі поперечні смужки 
(фото 263). Розвивається на березі Betula, вільсі Alnus, вербі Salix [7]. 

 
Фото 263. Довгоносик-

стрибун листовий – 
Tachyerges stigma  
(В. Ю. Назаренко) 

Рис. 109. Місця збору матеріалу представників 
надродини Довгоносикоподібні − Curculionoidea: 
Рінуза тетра − Rhinusa tetra 
Рінуза льонкова − Rhinusa linariae 
Довгоносик-стрибун прикрашений − Tachyerges decoratus 
Міарус дзвониковий − Miarus campanulae 
Безкіготник вільшаний − Anoplus roboris 
Довгоносик-блішка тополевий − Isochnus sequensi 
Довгоносик листовий мінуючий − Orchestes jota 
Довгоносик-стрибун вербовий − Tachyerges salicis 
Довгоносик-стрибун листовий − Tachyerges stigma 
Чорно-бурий лубоїд − Hylurgops glabratus 
Український коренежил − Hylastes angustatus 
Чорний коренежил − Hylastes ater 
Малий ялиновий коренежил − Hylastes opacus 
Строкатий ясеневий лубоїд − Hylesinus varius 
Плющевий лубоїд − Kissophagus hederae 
Пальцехідний лубоїд − Xylechinus pilosus 
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Підродина Короїди – Scolytinae 
Чорно-бурий лубоїд – Hylurgops glabratus (Zetterstedt, 1828) 

Поширення. Палеарктика. В Україні трапляється в західних областях.  
Місця знаходження. Заселяє хвойні ліси. Виявлений на околицях с. Піща в урочищі Хмелисько-

му (рис. 109). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Тіло жука широке, масивне, завдовдки 5,5 мм, забарвлення надкрил 

темно-буре, без «тачки», черевце чорне. Розвиток відбувається на соснах Picea abies (L.) Karst., Рinus 
cembra L. [1; 2; 20]. 

 
Український коренежил – Hylastes angustatus (Herbst, 1793) 

Поширення. Європа. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Трапляється у хвойних та мішаних лісах на околицях с. Піщі в урочищі 

Вутві (рис. 109). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Розвиток відбувається під корою сосни [1; 2; 20]. Шкідник лісового госпо-

дарства. 

Чорний коренежил – Hylastes ater (Paykull, 1800) 
Поширення. Європа, Північна Азія. В Україні трапляється на всій території.  
Місця знаходження. Виявлений у хвойних та мішаних лісах на вирубці вільхи поблизу с. Піщі 

(рис. 109). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Розвиток відбувається на сосні й триває один або два роки [2; 20]. Зи-

мують жуки в підстилці. Навесні дорослі жуки відкладають яйця. Масовий виліт комах трапляється в 
травні−червні. Маточні ходи прості, поздовжні. 

 
Малий ялиновий коренежил – Hylastes opacus (Erichson, 1836) 

Поширення. Європа, Сибір. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Заселяє хвойні та мішані ліси поблизу с. Піщі (рис. 109). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Вид має порівняно малі розміри − 2,9–3,5 мм, розвиваеться на кореневих 

лапах сосни Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) Karst. [1; 2; 20]. 
 

Строкатий ясеневий лубоїд – Hylesinus varius (Fabricius, 1775) 
Поширення. Європа, Північна Африка. Вид розповсюджений на території України.  
Місця знаходження. Виявлений у лісах, парках, садах та на поодиноких деревах у с. Піщі та в 

урочищі Волоках (рис. 109). 
Чисельність. Численний вид. Зібрано шість особин. 
Особливості біології. Мешкає під корою верхівок, великих гілок та пнів ясена [1; 2; 20]. 

Трапляється і на інших листяних деревах.  
 

Плющевий лубоїд – Kissophagus hederae (Schmidt, 1843) 
Поширення. Європа, Північна Африка. В Україні відомий на заході та в Криму.  
Місця знаходження. Заселяє ділянки та дерева, зарослі плющем. Виявлений у с. Піщі під час 

льоту (рис. 109). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Розвиток відбувається на плющі Hedera helix L. [1; 2; 20]. 
 

Пальцехідний лубоїд – Xylechinus pilosus (Ratzeburg, 1837) 
Поширення. Європа, Сибір. В Україні виявлений у західних областях.  
Місця знаходження. Виявлений у хвойних та мішаних лісах поблизу с. Піщі під час льоту (рис. 99). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Дрібний жук завдовжки 2,0–2,5 мм, бурого забарвлення. Маточний хід має 

вигляд поперечної лапки завдовжки 30–40 мм. Личинкові ходи поздовжні, здебільшого паралельні, 
до 5 см. Розвивається на Picea abies (L.) Karst. [1; 2; 20]. 
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Волохатий лубоїд – Hylurgus ligniperda 
(Fabricius, 1787) 

Поширення. Палеарктика. В Україні пошире-
ний вид.  

Місця знаходження. Виявлений у хвойних та 
мішаних лісах, вирубці вільхи, під колодою сосни 
поблизу с. Піщі та у с. Піщі під час льоту (рис. 110). 

Чисельність. Численний вид. Зібрано п’ять осо-
бин. 

Особливості біології. Среднього розміру кома-
ха, завдовжки 4,0–5,7 мм. Тіло має матовий блиск, 
сильно волохате. Волоски утворюють на надкрилах 
типову для роду щіточку. Розвивається на коренях 
сосни Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) Karst. [1; 2; 20]. 

 
Малий лісовий садовник, малий сосновий лубоїд – 

Tomicus minor (Hartig, 1834) 
Поширення. Палеарктика. В Україні наявний 

майже на всій території. 
Місця знаходження. Виявлений у хвойних і мі-

шаних лісах, а також у с. Піщі на льоту та на околиці 
с. Піщі, на грибах-копитняках, що росли на вільсі 
(рис. 110). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві 
особини. 

Особливості біології. Жук завдовжки 3,4–4,0 мм, 
довгастий, чорний, блискучий; вусики, ноги й над-
крила іржаво-червоні. Розвивається на соснах, рідше на 
ялинах та модринах [1; 2; 20]. 

 
Великий лісовий садівник, великий сосновий 

лубоїд – Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Північна Азія, Японія, 

Північна Африка, Канарські острови. В Україні по-
ширений у зоні хвойних лісів.  

Місця знаходження. Виявлений у с. Піщі під 
час льоту та в урочищі Замалля (рис. 110). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Жук завдовжки 3,5–5,0 мм, довгастий, червоно-

бурий, блискучий; поверхня надкрил між крапчастими борозенками 
всіяна рідкими горбками (фото 264). Самці можуть видавати звуки, що 
нагадують скрип. Розвивається на сосні Pinus sylvestris L. [1; 2; 8; 20]. 

 
Чотиризубий гравер – Pityogenes quadridens (Hartig, 1834) 

Поширення. Європа, Кавказ. В Україні виявлений у соснових лісах.  
Місця знаходження. Трапляється у хвойних та мішаних лісах 

поблизу с. Піщі (рис. 110). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Розвивається на сосні Pinus sylvestris [1; 2; 20]. 
 
Європейський гравер – Pityogenes trepanatus (Noerdlinger, 1848) 
Поширення. Європа. В Україні поширений майже на всій території.  
Місця знаходження. Виявлений у хвойних та мішаних лісах поблизу 

с. Піщі під час льоту (рис. 110). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Розвивається на сосні Pinus sylvestris [1; 2; 20]. 

 
Фото 264. Великий 

сосновий лубоїд – Tomicus 
piniperda (В. Ю. Назаренко) 

Рис. 110. Місця збору матеріалу представників 
надродини Довгоносикоподібні − Curculionoidea: 

Волохатий лубоїд − Hylurgus ligniperda 
Малий лісовий садовник − Tomicus minor 
Великий лісовий садівник − Tomicus piniperda 
Чотиризубий гравер − Pityogenes quadridens 
Європейський гравер − Pityogenes trepanatus 
Малий модриновий короїд − Orthotomicus laricis 
Довгогрудий короїд − Orthotomicus longicollis 
Сухостійний короїд − Orthotomicus proximus 
Короїд згарищ − Orthotomicus suturalis 
Шестизубий короїд − Ips sexdentatus 
Короїд-типограф − Ips typographus 
Дубовий деревник − Trypodendron domesticum 
Хвойний деревник смугастий − Trypodendron lineatum 
Багатоїдний деревник − Xyloterus signatum 
Західний непарний короїд − Xyleborus dispar 
Багатоїдний непарний короїд − Xileborinus saxesenii 
Сосновий мікрограф − Pityophthorus glabratus 
Західний мікрограф − Pityophthorus pityographus 
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Малий модриновий короїд – Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792) 
Поширення. Палеарктика. В Україні трапляється в смузі хвойних лісів.  
Місця знаходження. Виявлений під корою сосни в с. Піщі та під час льоту (рис. 110). 
Чисельність. Численний вид. Зібрано п’ять особин. 
Особливості біології. Вид розвивається на сосні, ялині, рідше на ялиці й модрині [1; 2; 8; 20]. 
 

Довгогрудий короїд – Orthotomicus longicollis (Gyllenhal, 1827) 
Поширення. Європа. Поширений майже на всій території України.  
Місця знаходження. Заселяє хвойні ліси. Виявлений у с. Піщі та в 

урочищі Волоках (рис. 110). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Заселяє старі сосни, що всихають на корені [1; 2; 20]. 
 

Сухостійний короїд – Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1867) 
Поширення. Палеарктика. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Трапляється у хвойних та мішаних лісах поблизу 

с. Піщі (рис. 110). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Жуки червоно-бурого забарвлення, їхні надкри-

ла світліші, ніж передньоспинка. Надкрала мають різко скошену вершину, 
що оточена зубцями й бугорками (фото 265). Самка робить два-три маточ-
них ходи, які беруть початок від шлюбної камери, що за формою нагадує 
трикутник. Личинкові ходи довгі, зазвичай переплетені. Заселяє вершини 
сухих сосен, повалених дерев та рештки видобутку деревини. Розвивається 
під тонкою корою стовбура й гілок сосни [1; 2; 20]. 

 
Короїд згарищ – Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827) 

Поширення. Європа, Сибір. В Україні поширений у зоні хвойних лісів.  
Місця знаходження. Трапляється у хвойних та мішаних лісах поблизу с. Піщі в урочищі Воло-

ках (рис. 110). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Заселяє стовбури сосни Pinus, ялини Picea, ялиці Abies, модрини Larix 

[1; 2; 8; 20]. 

Шестизубий короїд, стенограф – Ips sexdentatus (Boerner, 1767) 
Поширення. Палеарктика. В Україні наявний майже на всій території.  
Місця знаходження. Трапляється у хвойних та мішаних лісах поблизу с. Піщі в урочищі Тери-

брод (рис. 110). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Жук завдовжки 8 мм, найбільший короїд України. Має добре розвинену 

«тачку», на краях якої є шість зубців із кожного боку. Колір тіла буро-коричневий, до чорного; голова 
й надкрила вкриті густими волосками. Розвивається на сосні Pinus sylvestris L., ялині Picea abies (L.) 
Karst. [1; 2; 20]. 

Короїд-типограф – Ips typographus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. В Україні наявний повсюди, крім степу.  
Місця знаходження. Заселяє хвойні та мішані ліси. Виявлений під корою ялини в с. Кам’янці та 

під корою дуба в с. Піщі (рис. 110). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Розвивається на ялині Picea abies (L.) Karst., рідше на інших хвойних, 

іноді на листяних деревах. Цей невеликий завдовжки до 5 мм жук є одним із найбільш небезпечних 
потенційних шкідників ялини в наших умовах. Розвивається на ослаблених, відмираючих деревах, 
розшукуючи їх за запахом. Самець вигризає вхідний отвір та шлюбну камеру. Тут він парується із 
двома-трьома самками. Кожна з них прогризає свій маточний хід, по боках якого відкладає яйця. За 
кілька днів із них виходять личинки, які прокладають свої окремі ходи. Личиночні ходи густі, 
звивисті, проходять на межі кори та заболоні. Біля маточного ходу вони тонкі, а потім поступово 

 
Фото 265. Сухостійний 
короїд – Orthotomicus 

proximus (В. Ю. Назаренко) 
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розширюються, оскільки личинка збільшується в розмірах. У кінці ходу личинка утворює лялечкову 
колисочку, де заляльковується й перетворюється на жука [1; 2; 10; 20]. 

 
Дубовий деревник – Trypodendron domesticum (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. В Україні відомий майже на всій території.  
Місця знаходження. Виявлений у лісах, парках, на поодиноких деревах у с. Піщі та в урочищі 

Вутві (рис. 110). 
Чисельність. Численний вид. Зібрано п’ять особин. 
Особливості біології. Жуки 3,0–3,5 мм завдовжки; передньоспинка вся чорна, скат надкрил 

укритий короткими, густими, прилягаючими та довгими волосками, які стирчать. Пошкоджує дуб, 
клен, вільху, бук, граб, горіх, шовковицю, акацію білу. Зимують молоді жуки зазвичай у колисоч-
ках [1; 2; 20]. 

Хвойний деревник смугастий – Trypodendron lineatum (Olivier, 1795) 
Поширення. Палеарктика. В Україні поширений вид.  
Місця знаходження. Трапляється у хвойних та мішаних лісах поблизу с. Піщі (рис. 110). 
Чисельність. Численний вид. Зібрано чотири особини. 
Особливості біології. Жук завдовжки 2,8–3,5 мм. Уздовж жовтих лакованих надкрил проходять 

чорні смуги. Ходи в деревині нагадують сходи. Розвивається на ялині Picea abies (L.) Karst., ялиці 
Abies alba Mill., сосні Pinus sylvestris L., модрині Larix decidua Mill. [1; 2; 20]. 

 
Багатоїдний деревник – Xyloterus signatum (Fabricius, 1787) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений майже на всій території.  
Місця знаходження. Трапляється в лісах, садах та на поодиноких деревах у с. Піщі (рис. 110). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Розвивається на листяних деревах [1; 2; 20]. 
 

Західний непарний короїд – Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) 
Поширення. Європа, Крим, Каказ, Західний Сибір, Північна Африка. В Україні поширений у 

Криму, степовій та лісостеповій зонах, рідше − на Поліссі.  
Місця знаходження. Заселяє ліси, сади, поодинокі дерева. Виявлений поблизу с. Піщі в урочищі 

Волоках (рис. 110). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано дві особини. 
Особливості біології. Невеликі жуки, самки завдовжки 3,0–3,5 мм, а самці помітно менші − 

2−2,8 мм. Тіло широке, чорно-буре. Надкрила червоно-бурі, блискучі, гладенькі, із ясними крапко-
вими борозенками, що доходять до верхівки. Розвивається на різних листяних та хвойних деревах і 
чагарниках. Пошкоджує здорові дерева [1; 2; 8; 20]. 

 
Багатоїдний непарний короїд – Xyleborinus saxeseni (Ratzeburg, 1837) 

Поширення. Палеарктика, завезений до Північної та Південної Амери-
ки. Відомий на всій території України.  

Місця знаходження. Виявлений у деревній та чагарниковій рослинності 
у с. Піщі (рис. 110). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 
Особливості біології. Дрібний жук, завдовжки 2,0–2,2 мм. Загальне за-

барвлення тіла коричневе, передньогруди світліші, ніж надкрила, ноги жовті 
(фото 266). Поліфаг, живиться на листяних деревах і чагарниках [1; 2; 20]. 

 
Сосновий мікрограф – Pityophthorus glabratus (Eichhoff, 1878) 

Поширення. Європа, Північна Азія. В Україні відомий здебільшого в 
західних областях.  

Місця знаходження. Заселяє хвойні та мішані ліси. Виявлений під 
корою осики поблизу с. Піщі в урочищі Вутві (рис. 110). 

Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано одну особину. 

 
 

Фото 266. Багатоідний 
непарний короїд – 

Xyleborinus saxesenii  
(В. Ю. Назаренко) 
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Особливості біології. Жуки оселяються на здорових деревах сосни в молодих пагонах діаметром 
2–4 мм. Хвоя на цих гілочках жовтіє, і вони добре помітні на зеленому фоні крони дерева. Маточних 
ходів зазвичай один−два; самка прокладає їх у заболоні. Від шлюбної камері ходи розходяться 
радіально, а далі в поздовжньому напрямку. Максимальна довжина маточного ходу сягає 35 мм, 
мінімальна – 17 мм. У ходах трапляється 2–3 жуки [1; 2; 20]. 

 
Західний мікрограф – Pityophthorus pityographus (Ratzeburg, 1837) 

Поширення. Європа. В Україні трапляється в зоні поширення ялини, здебільшого в західних 
областях. 

Місця знаходження. Трапляється у хвойних та мішаних лісах поблизу с. Піщі (рис. 110). 
Чисельність. Нечисленний вид. Зібрано три особини. 
Особливості біології. Маточні ходи завдовжки до 5 см і глибоко проникають у деревину. 

Личинкові ходи відбиваються на корі й на древині. Розвивається на ялиці Abies alba Mill., ялині Picea 
abies (L.) Karst., сосні Pinus sylvestris L., Pinus mugo Turra, іноді на модрині, ще рідше на листяних 
деревах [1; 2; 10; 20]. 
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Ряд Сітчастокрилі – Neuroptera Linnaeus, 1758 
Родина Мурашині леви – Myrmeleontidae (Latreille, 1802) 

 
Комахи середнього або великого роз-

міру, з повним перетворенням. Передньо-
груди великі, рухомі. Передні й задні крила 
однорідні, голі, з сітчастим жилкуванням. 
Вусики прикріпляються між очима. Рото-
вий апарат гризучого типу, добре розви-
нутий і в імаго, і в личинок. Багато видів – 
активні хижаки, які живляться різними 
комахами. Представники ряду на території 
Шацького поозер’я вивчені недостатньо. 
Поширення зареєстрованих видів позна-
чено на карті-схемі (рис. 111). 

 
Мурашиний лев звичайний – Myrmeleon 

formicarius (Linnaeus, 1767) 
Поширення. Європа, крім Англії та 

Швеції [1], степова та лісостепова зони 
України. 

Місця знаходження. Мешкає на піща-
них пагорбах у сосновому лісі поблизу бази 
практик «Гарт» СНУ ім. Лесі Українки та 
на піщаних галявинах у сосновому лісі 
поблизу с. Острів’я [2]. 

Чисельність. Нечисленний вид. 

Рис. 111. Місця збору матеріалу: 
● родина Мурашині леви − Myrmeleontidae 
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Особливості біології. Дорослі мурашині леви зовні 
нагадують бабок (фото 267). Довжина їх тіла 3,5 см, роз-
мах крил близько 7 см. Вони мають коричневе забарв-
лення черевця із жовтуватими плямами, маленьку голову з 
короткими булавоподібними вусиками, дві пари сітчастих 
прозорих крил, які в спокої складаються дахоподібно 
вздовж черевця. Зрілі личинки сягають 12 мм завдовжки 
та 6 мм завширшки. Вони будують пастки безпосередньо 
посередині піщаної дороги або на піщаних галявинах із 
молодими деревцями сосни та куртинами лишайників, які 

зрідка вкривають пісок. Щільність розташування пасток мурашиного лева в місцях знахідок − 
10−15 шт./м2. Готова лійка діаметром завширшки 7–8 см і завглибшки 5 см. Личинка заривається в 
центрі лійки, виставляючи з піску лише щелепи. Живиться дрібними комахами, найчастіше 
мурашками та павуками, які потрапляють у пастку. Личинки розвиваються три роки. Завершивши 
розвиток, личинка плете кулеподібний кокон і заляльковується. Кокон наполовину занурений у пісок. 
Розвиток лялечки триває близько місяця. Імаго літають із середини липня на узліссі неподалік місця 
розвитку личинок. Вони активні лише ввечері та вночі. Дорослі живляться пилком рослин або не 
живляться зовсім, якщо личинка накопичила достатньо поживних речовин. Після парування самка 
відкладає яйця в пісок. 
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Ряд Лускокрилі – Lepidoptera Linnaeus, 1758 
 

Біотопи Шацького поозер’я створюють 
сприятливі умови для існування багатьох видів 
лускокрилих, які виявлені на території України 
[2; 5; 11; 15]. Проте більшість опублікованих 
відомостей із лепідептерофауни має фрагмен-
тарний характер [1; 2; 6; 9; 10; 12; 13]. Ряд 
Lepidoptera представлений на території Шаць-
кого поозер’я 14 родинами лускокрилих. Серед 
денних лускокрилих домінують представники 
родин синявці, німфаліди, сатири. 

Загалом на підставі аналізу власних зборів 
(2001–2008 рр.), колекційних матеріалів – ен-
томологічних колекцій кафедри зоології Во-
линського національного університету ім. Лесі 
Українки, а також наукових літературних дже-
рел [6−8; 14; 16] на території Шацького поозер’я 
можна вважати достовірно зареєстрованими 
69 видів лускокрилих: 50 видів денних і 19 ви-
дів нічних метеликів. Місця збору матеріалу 
нанесені на карту (рис. 112). Представлений 
видовий список, очевидно, неповний. Особли-
во це стосується нічних метеликів, видовий 
склад яких на території Поозер’я досліджений 

 
Фото 267. Мурашиний лев звичайний – 
Myrmeleon formicarius (О. П. Зінченко) 

Рис. 112. Місця збору матеріалу: 
● ряд Лускокрилі − Lepidoptera 
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ще дуже поверхово. Майже не вивчені дрібні види метеликів. Обмеженість кількісних матеріалів та-
кож не дає змоги чітко схарактеризувати чисельність тих чи тих видів на території Шацького поозер’я. 

На території Шацького поозер’я було виявлено шість видів лускокрилих, занесених до Червоної 
книги України [15]: Бражник мертва голова – Acherontia atropos (L.), Бражник прозерпіна – 
Proserpinus proserpinus (Pall.), Махаон – Papilio machaon (L.), Райдужниця велика – Apatura iris (L.), 
Стрічкарка тополева – Limenitis populi (L.), Ведмедиця-пані – Callimorpha dominula (L.). 

 
 

Родина Пістрянки – Zygaenidae (Latreille, 1809) 
Пістрянка таволгова – Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа і Західна Азія. Заселяє території заввишки до 2000 м над рівнем моря. 
Мешкає на території України. 

Місця знаходження. Виявлений на різноманітних луках, болотистих ділянках, вересових 
пустищах. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмір метелика − 11–18 мм, розмах крил − 33–38 мм. Довжина передніх 

крил до 2 см. Верхній бік передніх крил чорно-зеленуватий із 
металевим вилиском, має шість помітних круглих червоних 
плям, із яких дві крайні можуть зливатися в одну. Задні крила 
яскраво-червоні з темним зовнішнім краєм. Має довгі булаво-
подібні вусики характерної форми (фото 268). Родич нічних 
метеликів, але активна вдень. Малорухливі комахи, відрізня-
ються слабким і повільним польотом. Отруйні – у гемолімфі є 
ціанисті сполуки. Гусінь теж отруйна, завдовжки до 25 мм. Має 
золотисто-жовте забарвлення, з двома ланцюжками чорних 
плямочок на спині й рядами чорних цяточок із боків. Укрита 
тонкими волосками. Кормові рослини – лядвенець рогатий, 

конюшина й інші низкорослі бобові. Має одне покоління на рік. Зимує у фазі гусениці. Метелики 
літають у червні–серпні [3; 4]. 

 
Пістрянка щавелева – Adscita statices (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, крім Півночі. Мешкає на території України. 
Місця знаходження. Знайдений на луках, узліссях. 
Чисельність. Численний вид у межах Шацького поозер’я. 
Особливості біології. Розмір метелика 12 мм. Розмах крил 25–28 мм. Забарвлення передніх крил 

варіює від золотисто-зеленого до синюватого. Задні крила бурувато-сірі. Вусики поступово 
булавоподібно потовщуються до кінця (фото 269). Активний удень, політ повільний. Гусінь сіра, до 
22 мм завдовжки. Голова чорна, тіло із чорною лінією на спині в оточенні двох жовтих смужок і з 
червоними смужками по боках. Живиться різними видами щавлю. Зимує у фазі гусениці. Моно-
вольтинний. Метелики літають із червня до серпня [3; 4]. 

 
 

Родина Трав’яні вогнівки – Crambidae (Latreille, 1810) 
Вогнівка кропив’яна – Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика, Північна Америка, крім півночі та південих районів. В Україні 
поширений у лісовій, лісостеповій і степовій зонах. 

 
Фото 268. Пістрянка таволгова – 

Zygaena filipendulae (О. П. Зінченко) 

                           
Фото 269. Пістрянка щавелева – Adscita statices (О. П. Зінченко) 
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Місця знаходження. Мешкає в мішаних лісах, на луках. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 24–28 мм. Основний 

фон крил білий, із невеликою ділянкою жовтого кольору біля 
основи передніх крил. Крила зі світлою торочкою і чорно-ко-
ричневими плямами, розміщеними окремими групами та сму-
гами, які утворюють облямівку по зовнішньому краю. Груди 
попереду та з боків опушені жовтими волосками, черевце корич-
неве з невеличкими опушеними ділянками жовтого кольору 
(фото 270). Зимує гусінь. Кормові рослини гусені – кропива, 
буквиця лікарська, м’ята та інші трав’янисті рослини. Має одне 

покоління на рік. Літають із червня до липня [3; 4].  
 
 

Родина Пальцекрилки – Alucitidae (Leach, 1815) 
Пальцекрилка п’ятипала – Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Східний Сибір, Мала Азія, територія України. 
Місця знаходження. Виявлений на сухих луках, у садах та листяних лісах. 
Чисельність. Нечисленний вид.  
Особливості біології. Розмах крил 20–28 мм. Крила вузькі, білувато-сірі, з довгою облямівкою, у 

спокої лежать горизонтально під прямим кутом до тіла, передні розщеплені на дві лопаті, задні – на 
три, тіло комароподібне, тонке, з дуже довгими тонкими ногами. Гусениця живиться рослинами з 
роду берізка (Convolvulus). Літає із червня до липня [3; 4]. 

 
 

Родина Товстоголовки – Hesperiidae (Latreille, 1809) 
Товстоголовка морфей – Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) 

Поширення. Європа, Сибір, окрім півночі, Кавказ, Середня Азія, Корея. В Україні виявлений на 
всій території, крім Криму, Закарпатської низовини та посушливих південих районів. 

Місця знаходження. Заселяє вологі луки, поля, лісові галявини.  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил самців 30–35 мм, самок 30–38 мм. Верхня сторона крил 

темно-коричнева зі світлими плямами біля верхівки крил і на зовнішніх полях задніх крил. У самок 
світлі верхівкові плями яскравіші й більші, ніж у самців. Нижній бік крил світліший, з характерними 
великими білими плямами овальної форми в темних ободках. Кормові рослини гусені – різні злаки: 
куничник, очерет, куцоніжка та ін. Зимує гусениця. Має одне покоління. Період льоту − червень–
липень [16]. 

 
Товстоголовка Актеон – Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) 

Поширення. Південна і Центральна Європа, Близький Схід, Іран, Північна Африка. В Україні 
поширений у північних та західних областях. 

Місця знаходження. Мешкає на відкритих трав’янистих місцях, сухих сонячних схилах та 
галявинах у лісах. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 22–29 мм. Світле золотисте кільце на передніх крилах у 

самки краще виражене, ніж у самця, який має помаранчеве забарвлення з опуклою чорною рискою. 
Нижня сторона тьмяно-помаранчева в самців і самок, кінчики антен знизу кремові. Живиться різними 
злаками (куцоніжками, житняками, райграсом, стоколосами та ін.). Зимує гусениця. Має одне 
покоління. Період льоту − із червня до серпня [16].  

 
Товстоголовка тире – Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) 

Поширення. Європа, Азія, Північна Африка, Північна Америка, крім крайніх північних і пів-
дених теренів. В Україні виявлена на всій території. 

Місця знаходження. Відзначений на луках і узбіччі доріг. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 21–28 мм. Крила однобарвні мідно-оранжеві, із чорною ото-

рочкою. Статевий діморфізм виражений: самці мають на верхньому боці передніх крил темне поле у 

 
Фото 270. Вогнівка кропив’яна – 

Eurrhypara hortulata (О. П. Зінченко) 
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вигляді тире. Гусінь живе на злаках: тимофіївці, куничнику, осоці, китнику та ін. Зимують яйця. Має 
одне покоління на рік. Літають із червня до початку серпня [16]. 

 
Товстоголовка лісова – Thymeilicus sylvestris (Poda, 1761) 

Поширення. Південна й Центральна Європа, крім Шотландії та Ірландії, Закавказзя, Близький 
Схід, Мала та Середня Азія, Північна Африка – у межах Палеарктики. В Україні поширений скрізь, 

окрім посушливих ділянок степової зони. 
Місця знаходження. Мешкає на луках і лісових дорогах, 

іноді у садах, на пасовищах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Размах крил 26–32 мм. Верхня 

сторона крил помаранчева, однак у самки на передніх крилах 
відсутня чітка чорна лінія з андроконіальних лусочок. Нижній 
бік крил темно-оранжевий із сірим відтінком. Кінчики вусиків 
знизу оранжеві (фото 271). Кормова рослина – бухарник 
шерстистий, костриці, солодники й інші високі трави. Зимує у 
фазі гусениці. Має одне покоління на рік. Метелики літають у 
червні–серпні [16].  

 
Товстоголовка жилкувата – Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853) 

Поширення. Помірний та субтропічний пояси Європи й Азії. Дуже поширений на території 
України. 

Місця знаходження. Знайдений на відкритих схилах, у листяних лісах, на галявинах та 
окультурених ландшафтах. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 27–38 мм. Основний фон крил коричневий, із невеликою 

ділянкою жовтого кольору. Статевий діморфізм виражений: самці з андроконіальними полями на пе-
редніх крилах. Живиться гусінь житняками, кострицею, мітлицями, тимофіївкою, тонконогом лучним 
та ін. Зимує у фазі гусениці. Має одне покоління на рік. Метелики літають від травня до початку 
серпня [16]. 

Товстоголовка кома – Hesperia comma (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Голарктика, крім крайніх північних теренів. Поширений в Україні вид. 

Місця знаходження. Виявлений на луках із ділянками 
оголеного ґрунту, просіках у лісах, іноді на окультурених 
ландшафтах. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 24–34 мм. Верхня сто-

рона крил яскрава, коричнева з помаранчевими плямами. Ниж-
ня сторона крил брудно-зелена з кутастими жовтими плямами. 
Статевий діморфізм виражений: на передніх крилах самці мають 
характерні андроконіальні поля у вигляді коми (фото 272). Жи-
виться гусінь злаками та іншими травами – житняками, костри-
цею овечою, пажитницею звичайною та ін. Зимує у фазі яйця. 
Має одне покоління на рік. Метелики літають у липні−серпні [3; 4]. 

 
 

Родина Косатці – Papilionidae (Latreille, 1802) 
Махаон, косатець-ластівець – Papilio machaon (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, помірна зона Азії, Північна Африка, деякі райони Північної Америки. В 
Україні поширений на всій території. 

Місця знаходження. Знайдений на лісових галявинах, узліссях та порубах, луках, окультурених 
ландшафтах.  

Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України [15]. 
Особливості біології. Великий метелик – розмах крил 60−80 мм. На яскраво-жовтих крилах 

виділяються темні жилки й широка чорна облямівка з хвилястим внутрішнім та зубчатим зовнішнім 
краями. На облямівці проходить перев’язь із синього напилення, яскравішого на задньому крилі, а на 

 
Фото 271. Товстоголовка лісова – 

Thymeilicus sylvestris, самець  
(О. П. Зінченко) 

 
Фото 272. Товстоголовка кома – 

Hesperia comma, самець  
(О. П. Зінченко) 
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зовнішньому краї – перев’язі з жовтих плям-чарунок. Основа 
переднього крила чорна, має жовте напилення. Заднє крило 
прикрашене яскраво-червонуватим очком у задньому куті 
крила та чорною косицею, має чорну облямівку із синіми та 
жовтими плямами (фото 273). Забарвлення верхнього та ниж-
нього боків крил подібне, нижній бік трохи світліший. Кормові 
рослини гусені: копрій, рута городня, ясенці, петрушка й інші 
зонтичні. Зимують у фазі лялечки. Має два покоління на рік: 
весняне покоління літає у травні–червні, літнє – в липні–серпні 
[6−8; 14].  

 
 
 

Родина Білани – Pieridae (Duponchel, 1835) 
Білан капустяний – Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика, крім крайніх північних та 
східних теренів. Поширений вид на території України. 

Місця знаходження. Мешкає на луках і полях. 
Чисельність. Численний вид у господарській зоні Поозер’я. 
Особливості біології. Метелик має розмах крил 49–63 мм. 

Статевий діморфізм виражений: самки мають по дві круглі 
чорні плями на верхній стороні передніх крил. Нижній бік крил 
самців і самок подібний, задні крила зеленувато-жовті, передні – 
білі з двома чорними плямами (фото 274). Гусениці мають 
яскраве забарвлення: молоді – жовте, а старшого віку – синю-
вато-зелені, із жовтими й чорними рядами цяточок. Кормові 
рослини гусені − культурні й дикорослі хрестоцвіті рослини: 
капуста, гірчиця, редька, синильник та ін. Зимує гусениця. 
Мають два–три покоління на рік. Період льоту − квітень–жовтень [10; 16]. 

 
Білан ріповий – Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Голарктика, крім крайніх північних теренів. Дуже поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений на різних квітучих луках та 

оброблюваних ділянках. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 39–50 мм. Статевий 

діморфізм виражений: у самки на верхній стороні передніх крил є 
дві чорні плями, у самців наявна або відсутня одна чорна 
(фото 275). Нижній бік передніх крил самців і самок білий з двома 
чорними плямами, задні крила знизу зеленувато-жовті. Кормові 
рослини гусені – культурні й дикорослі види родин: капустяних, 
бобових, складноцвітих та ін. Зимує лялечка. Мають два–три 
покоління на рік. Період льоту − квітень–вересень, у теплі роки – 
до кінця жовтня [10; 16].  

Білан бруквяний – Pieris nарі (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, північна частина Азії, Північна Африка та Північна Америка. Дуже 

поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешкає на квітучих луках у садах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 34–50 мм. Статевий 

диморфізм виражений: у самки на верхній стороні передніх 
крил дві округлі чорні плями; у самців вони відсутні (фото 276). 
У метеликів першого покоління жилки на нижній стороні крил 
мають зелену облямівку, але ця ознака не завжди добре помітна 
в метеликів літнього покоління. Кормові рослини гусені − дико-
рослі хрестоцвіті: жерухи, гусимці, гірциця польова та ін. Зимує 
лялечка. Має дві−три генерації на рік. Період льоту триває від 
початку квітня до кінця вересня [16]. 

 
Фото 273. Махаон − Papilio machaon 

(О. П. Зінченко) 

 
Фото 274. Білан капустяний – Pieris 

brassicae, самка (О. П. Зінченко) 

 
Фото 275. Білан ріповий – Pieris 
rapae, самець (О. П. Зінченко) 

 
Фото 276. Білан бруквяний – Pieris 

nарі, самець (О. П. Зінченко) 
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Жовтушка лучна – Colias hyale (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика, крім північних та південих районів. Поширений на території України. 

Місця знаходження. Заселяє лісові галявини та луки. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил метелика 35–50 мм. Ста-

тевий диморфізм виражений: у самців верхній бік крил яскраво-
жовтий; у самок – жовто-білий, значно світліший (фото 277). 
Переднє крило вгорі має темну облямівку, на якій є розплив-
часта пляма кольору фону крила; дискальна пляма чорна, 
суцільна, овальної форми. Заднє крило вгорі має слабку темну 
смужку на краю та оранжеву дискальну пляму. Біля основи крил 
є темний наліт. Фон нижньої поверхні крил жовтий. Кормові 
рослини гусені: конюшина лучна, горошок кучерявий, лядве-
нець, буркуни, люцерни та ін. Зимує лялечка. Має два–три 
покоління на рік. Період льоту − травень–вересень [10]. 

 
Білан жилкуватий – Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. Дуже поширений на теритоії 

України. 
Місця знаходження. Виявлений на луках, галявинах лис-

тяних лісів, у садах, де ростуть кормові рослини.  
Чисельність. У межах Шацького поозер’я нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил самців 51–65 мм, самок − 

57–67 мм. Має виражений статевий диморфізм: у більшості 
самок напівпрозорі передні крила, які мають нечисленні лусоч-
ки після декількох днів польоту й коричневі жилки (фото 278). 
Верхня і нижня поверхні крил подібні. Кормові рослини гусені: 
яблуня, груша, горобина, черемха, слива, глід та ін. Зимує гусінь. Має одну генерацію. Період льоту 
триває від середини травня до кінця червня [16].  

Лимонниця жостерова, цитринець – Gonepterix rhamni (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Помірний і субтропічний пояси Палеарктики. 

Дуже поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешкає у світлих листяних лісах із 

чагарниковою рослинністю і в садах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил метелика 52–60 мм. 

Верхня сторона в самців яскраво-жовта; у самок – зеленувато-
біла (фото 279). Верхівки передніх крил витянуті у вістря, на 
всіх чотирьох крилах у центрі розміщена червона цяточка. 
Нижній бік крил в обох статей світло-зелений, нагадує листя. 
Це один із перших метеликів, який з’являється навесні. Кормові 
рослини гусені: крушина ламка, терен колючий, жостер. Зимує 
імаго. Має одну генерацію. Період льоту триває від липня до 
травня–червня наступного року [16].  

 
 

Родина Сатири – Satyridae (Boisduval, 1833) 
Сатир боровий, Семела – Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, крім півночі. В Україні виявлений на Поліссі, на Передкарпатті та в 
Лісостепу.  

Місця знаходження. Знайдений на сухих лісових галявинах соснових лісів. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил метелика 46–59 мм. Швидкий метелик, якого важко помітити, 

коли він сидить, склавши крила, головою до сонця, для зменшення тіні. Верхня частина крил тьмяно-
коричнева зі світлою перев’яззю на зовнішньому краї. Перев’язь уключає декілька неяскравих оранже-
вих прямокутних або трикутних плям, із кожного боку переднього крила розміщені дві вічкоподібні 
плями. Статевий диморфізм виражений: самці дрібніші, мають чіткі андроконіальні поля на передніх 

 
Фото 277. Жовтушка лучна – Colias 

hyale, самець (О. П. Зінченко) 

 
Фото 278. Білан жилкуватий – Aporia 

crataegi, самець (О. П. Зінченко) 

 
Фото 279. Лимонниця жостерова – 

Gonepterix rhamni, самець  
(О. П. Зінченко) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 314 

крилах, самки із чіткою світлою стрічкою на верхньому боці крил. Кормові рослини гусені: житняки, 
тонконіг лучний, грязтиця звичайна й інші різноманітні злаки. Зимує в фазі гусені. Має одну гене-
рацію. Період льоту триває від середини−кінця червня до середини серпня [16].  

Окач великий, волове очко, юртина – Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, крім півночі. Поширений вид на території України. 
Місця знаходження. Мешкає на різноманітних луках, у садах та городах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил самців 36–44 мм, самок − 37–49 мм. Статевий диморфізм ви-

ражений: самці з одноманітним темно-бурим забарвленням верхньої сторони крил та мають у 
середині переднього крила темні оксамитові андроконіальні поля і ближче до верхівки темні плями з 
легким оранжевим відтінком (фото 280). Нижня частина передніх крил переважно оранжева в самців 
та самок, задні крила мають коричневі строкаті поля. Кормові рослини гусені: різноманітні злаки, 
особливо тонконоги. Зимує у фазі гусені. Має одну генерацію. Період льоту із червня до вересня [16].  

Лікаон − Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) 
Поширення. Помірний пояс Західної і Центральної Палеарктики. В Україні поширений на всій 

території, крім посушливих степових районів та Карпат. 
Місця знаходження. Відзначений на сухих сонячних ділянках, насамперед косогорах, кам’янис-

тих схилах, на лісових галявинах, городах і в садах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 34–42 мм. Статевий диморфізм виражений: самці мають одно-

манітне темно-буре забарвлення верхнього боку крил та темні андроконіальні плями. У самок передні 
крила оранжево-коричневі з двома плямами. Кормові рослини гусені: костриці, тонконоги, стоколос 
та інші злаки. Зимує у фазі гусені. Має одну генерацію. Період льоту із червня до серпня [16].  

Окачик квітковий – Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Південа й Центральна Європа, крім Шотландії. 
Місця знаходження. Виявлений в живих огорожах, на лісових галявинах і луках із заростями 

чагарників. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 30–42 мм. Верхня частина крил темно-коричнева, оксамитова. На 

нижньому боці однотонно-коричневих крил розміщені вічка з кремовою облямівкою (фото 281). 
Кормові рослини гусені − різноманітні трави: тимофіївка, мітлиці, тонконоги, житняки, осоки та ін. 
Зимує у фазі гусені. Має одну генерацію. Період льоту − із червня до серпня [16]. 

                                
а                                                                                                    б 

Фото 280. Окач великий – Maniola jurtina: а – самка, б – самець (О. П. Зінченко) 

                               
а                                                                                            б 

Фото 281. Окачик квітковий – Aphantopus hyperantus, самка: а – вигляд зверху, б – нижній бік крил  
(О. П. Зінченко) 
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Окачик болотяний – Coenonympha tullia (Muller, 1764) 
Поширення. Арктичний і помірний пояси Палеарктики. В Україні виявлений на Поліссі, у 

Лісостепу, Карпатах, в Одеській та Донецькій областях. 
Місця знаходження. Мешкає на вологих луках, болотах та торфовищах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 30–40 мм. Верхній бік крил, оранжево-коричневого забарв-

лення з різною кількістю сірих лусочок. Нижній бік передніх крил оранжевий, задні крила майже 
повністю сірі. Вічка можуть бути добре розвинені з обох боків. Кормові рослини гусені: тонконоги, 
костриці, осоки, пухівки та ін. Зимує у фазі гусені. Має одну генерацію. Період льоту − із червня до 
липня [16].  

Окачик звичайний, Памфіл – Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Західна Палеарктика, крім крайніх півночі та 

півдня. В Україні дуже поширений.  
Місця знаходження. Виявлений в різноманітних трав’я-

нистих місцях на луках та лісових галявинах. 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Розмах крил 23–33 мм. Статевий 

диморфізм не виражений. У спокої метелик не показує верхній 
оранжево-коричневий бік крил із сірим краєм і невеликим віч-
ком поблизу вершини переднього крила (фото 282). Нижня час-
тина передніх крил переважно оранжева з вічком. Світла смуга 
й вічка з нижньої сторони задніх крил дуже мінливі. Кормови-
ми рослинами гусені є різноманітні злаки: костриці, тонконоги, 
грязтиці та ін. Зимує у фазі гусені. Має дві генерації на рік. 
Період льоту триває з липня до вересня [16]. 

Окачик білосмугий, Арканія – Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Помірний пояс Палеарктики. В Україні виявлений на всій території, крім Криму, 

посушливих степових районів та висогір’я Карпат.  
Місця знаходження. Знайдений на луках, серед чагарників, на просіках та галявинах, у світлих 

листяних та мішаних лісах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 30–40 мм. Статевий диморфізм не виражений. Верхній бік 

передніх крил оранжево-коричневий із широкою коричневою облямівкою. Задні крила вгорі тьмяно-
коричневі (фото 283). Метелик у спокої ніколи не розкриває крил. Нижній бік задніх крил має 
сріблясту перев’язь на краю і помітне переднє вічко за її межами. Кормовими рослинами гусені є 
різноманітні трави: костриця, тонконіг, перлівки, осоки та ін. Зимує у фазі гусені. Має одне покоління 
на рік. Період льоту триває із червня до серпня [16].  

Окачик Глікеріон – Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 
Поширення. Помірний пояс Палеарктики. В Україні виявлений на всій території, крім Степу та 

Південного Лісостепу. 
Місця знаходження. Мешкає на території від сухих лісових галявин до вологих лук і боліт. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 28–35 мм. Статевий диморфізм проявляється слабо: у самок 

передні крила жовто-брунатні, у самців − однобарвні темно-брунатні. Кормовими рослинами гусені є 

 
Фото 282. Окачик звичайний – 

Coenonympha pamphilus  
(О. П. Зінченко) 

                              
а                                                                                                 б 

Фото 283. Окачик білосмугий – Coenonympha arcania, самка: а – вигляд зверху, б − нижній бік крил  
(О. П. Зінченко) 
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різноманітні злаки: тонконоги, перлівки, трясучки та ін. Зимує у фазі гусені. Має одне покоління на 
рік. Період льоту − із середини червня до початку серпня [16]. 

Окачик Едип, сатир торф’яний – Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)  
Поширення. Помірний пояс Палеарктики. В Україні виявлений у північній частині Полісся 

(Волинська та Київська області). 
Місця знаходження. Знайдений на болотах, заболочених лісах та вологих луках. 
Чисельність. Нечисленний вид, зафіксовано поодинокі особини. 
Особливості біології. Розмах крил 34–42 мм. Статевий диморфізм не виражений. Крила вгорі 

темно-коричневі, але метелик їх ніколи не розкриває, коли сидить. У самки на верхньому боці є 
слабкі вічкасті плями. Нижній бік крил у самки з характерними вічками на обох крилах; у самця вічка 
добре помітні на задніх крилах. Між краєм крила й вічками проходить характерна срібляста лінія. 
Кормові рослини гусені: осоки, тонконоги, пажитниці, жовтий ірис. Зимує у фазі гусені. Має одне 
покоління на рік. Період льоту триває із червня до липня [16].  

 
Лісовий сатир Егерія – Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Західна Палеарктика, крім півночі. В Україні 

поширений на всій території, крім безлісних степових районів. 
Місця знаходження. Виявлений на затінених лісових 

дорогах і галявинах, просіках, іноді у парках. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 35–45 мм. Статевий 

диморфізм виражений: самки мають світліше забарвлення та 
заокруглені крила (фото 284). Коли крила складені, строкатий 
коричневий нижній бік крил робить цього метелика схожим на 
сухе листя. Кормовими рослинами гусені є різноманітні злаки: 
тонконоги, житняки, пажитниці, куцоніжки та ін. Зимує у фазі 
гусені або лялечки. Має два–три покоління на рік. Період льоту 

триває з квітня до вересня–жовтня [16].  
 
 

Родина Німфаліди – Nymphalidae Rafinesque, 1815 
Переливниця вербова, райдужниця велика – Apatura iris (Linnaeus, 1758)  

Поширення. Європа, крім крайніх північних та південних частин, помірна зона та субтропіки 
Східної Азії. Дуже поширена в Україні, крім зони Степу та Криму. 

Місця знаходження. Виявлений в листяних лісах на 
галявинах, заселяє береги водойм. 

Чисельність. Рідкісний вид. Занесений до Червоної книги 
України [15]. 

Особливості біології. Розмах крил самців 60–70 мм; самок − 
69−80 мм. Своєю яскравістю нагадує тропічних метеликів. За-
гальне забарвлення крил самця темно-буре з яскравим синьо-
фіолетовим вилиском; у самки − світло-буре. На передньому 
крилі поблизу верхівки два ряди косих білих плям і біла смуга. 
На задніх крилах – пряма біла смуга із зубчиком на зовнішньому 
краї, у заднього кута крила – темне очко з облямівкою рудого 
або коричневого кольору (фото 285). Метелики полюбляють 

сідати на купки гною тварин, на багнюку біля калюж на лісових стежках і галявинах. Гусінь мешкає 
на вербах і осиках. Зимує гусінь. Має одну генерацію. Період льоту триває від середини–кінця червня 
до кінця липня – початку серпня [6; 8; 10; 16].  

 
Переливниця червона, Ілія – Apatura ilia ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

Поширення. Європа, крім крайніх півночі й півдня, помірний та субтропічний пояси Східної 
Азії. В Україні на всій території дуже поширений, крім Криму, посушливих районів степової зони та 
високогір’я Карпат.  

Місця знаходження. Трапляється у світлих листяних та мішаних лісах, парках та садах. 

 
Фото 284. Лісовий сатир Егерія – 

Pararge aegeria, самка (О. П. Зінченко) 

 
Фото 285. Райдужниця велика – 

Apatura iris, самець (О. П. Зінченко) 
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Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 64–70 мм. Статевий 

диморфізм виражений: верхня частина крил самців із фіолето-
вим полиском. Верхня частина крил із перерваною білою або 
жовтуватою смугою. У зовнішнього краю крила розміщується 
чорна пляма з оранжевою оторочкою. Із нижнього боку крила 
оранжево-коричневі, з чорними й білими плямами (фото 286). 
Гусінь живе на тополях, вербах і осиках. Зимує лялечка. Має 
одну–дві генерації на рік. Період льоту триває від червня до 
кінця липня, у теплі роки при появі другого покоління – у 
серпні–вересні [10; 16].  

 
Стрічкарка тополева – Limenitis populi (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Помірний пояс Палеарктики. В Україні поширений на всій території, крім степової 
зони та Криму. 

Місця знаходження. Мешкає у світлих листяних та мішаних лісах, часто поблизу водойм. 
Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної 

книги України [15]. 
Особливості біології. Розмах крил 57–83 мм. Метелик із 

стрімким польотом, літає зазвичай у кронах дерев, спускаючись 
для живлення на гній. Крила тьмяно-коричневі, з білими 
плямами. На задніх крилах є характерний ряд оранжевих 
напівмісяцевих плям (фото 287). Знизу крила оранжеві з білими 
плямами та сіро-блакитним краєм. Статевий диморфізм вира-
жений: самки більші, ніж самці, мають на верхньому боці крил 
ширшу білу стрічку. Кормові рослини гусені: осика й інші 
тополі. Зимує у фазі гусені. Має одне покоління на рік. Період 
льоту триває від початку червня до кінця липня [6; 8]. 

 
Будяківка – Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Мешкає в усьому світі, крім Південної 
Америки. В Україні трапляється на всій території.  

Місця знаходження. Мігрант. Виявлений на разноманітних 
квітучих рослинах, у парках і садах. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 47–65 мм. Статевий 

диморфізм не виражений. Забарвлення верхнього боку крил 
оранжево-чорне. Задні крила дещо темніші, ніж передні, на їх 
зовнішньому краю є круглі чорні плями (фото 288). Нижній бік 
крил має подібне забарвленння, але світліше та строкатіше. 
Кормові рослини гусені: будяк, іноді кропива й калачики. Зимує 
у фазі гусені. Має дві генерації на рік. Період льоту триває від 
квітня до жовтня [3; 4; 10]. 

Ванеса кропив’яна, кропив’янка – Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, помірний пояс Азії. В Україні дуже 

поширений вид.  
Місця знаходження. Мешкає в садах та на інших окуль-

турених ландшафтах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 40–53 мм. Статевий 

диморфізм не виражений. Край переднього й заднього крил має 
блакитні цяточки та великі темні плями поблизу основи задніх 
крил (фото 289). Нижній бік крил чорно-коричневий зі світло-
блакитною оторочкою. Кормовими рослинами гусені є кропиви. 
Зимує імаго. Має від однієї до трьох генерацій на рік. Період 
льоту триває від березня до жовтня–листопада [16].  

 
Фото 286. Переливниця червона – 

Apatura ilia, самець (О. П. Зінченко) 

 
Фото 287. Стрічкарка тополева – 

Limenitis populi, самець (О. П. Зінченко) 

 
Фото 288. Будяківка – Vanessa cardui  

(О. П. Зінченко) 

 
Фото 289. Кропив’янка – Aglais urticae 

(О. П. Зінченко) 
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Щербатка це-біле – Poligonia c-album (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика, крім крайньої півночі. В Украї-

ні поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений на галявинах у листяних і 

мішаних лісах, на живих парканах і в садах.  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 40–52 мм. Статевий 

диморфізм не виражений. Зовнішній край переднього й задньо-
го крил із вирізками (фото 290). Нижній бік крил вкритий 
коричневими строкатими плямами, завдяки чому крила нага-
дують сухе листя. На нижньому боці задніх крил є біла пляма у 
вигляді латинської літери «С». Кормові рослини гусені: хміль, 
кропива дводомна, верби, смородини, в’язи. Зимує імаго. Має 
від двох до трьох генерацій на рік. Період льоту триває від 
березня до жовтня–листопада [10; 16]. 

Адмірал – Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Західна Палеарктика: Європа і Азія (до Малої 

Азії та Іраку), Азорські й Канарські острови, Північна Африка, 
Північна Америка до Гватемали. Дуже поширений вид в 
Україні. 

Місця знаходження. Мігрант. Мешкає на лісових га-
лявинах, у садах, алеях фруктових дерев та парках. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 55–60 мм. Оксамитово-

чорний верхній бік крил із характерним червоно-білим рисун-
ком (фото 291). Нижній бік крил має подібне забарвлення, але 
світліше і строкатіше. Статевий диморфізм слабо виражений: у 
самок на верхньому боці крил на червоній перев’язі є біла 
крапка. Кормові рослини гусені: кропиви, помури, будяк. Зи-
мує імаго або лялечка. Має два покоління на рік. Період льоту може тривати впродовж усієї теплої 
пори року, але найчастіше − з травня до жовтня [10; 16]. 

Павичеве око денне – Inachis io (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, крім півночі; помірний пояс Азії. Дуже поширений вид в Україні. 

Місця знаходження. Мігрант. Виявлений в лісах, садах, 
парках, пустирях та інших місцях із квітучими рослинами. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 45–62 мм. Статевий ди-

морфізм не виражений. У спокої метелик тримає крила відкри-
тими або складеними над тілом, показуючи несподівано вічка, 
для відлякування хижаків (фото 292). Темне забарвлення ниж-
нього боку крил забезпечує їм надійне маскування. Кормові 
рослини гусені: кропива дводомна, помур лікарський, хміль зви-
чайний. Зимує імаго. Має одне покоління на рік. Період льоту 
може тривати впродовж всієї теплої пори року – від кінця черв-
ня до травня наступного 
року [7; 10]. 

 
Перламутрівка Аглая – Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика, крім крайньої півночі. В 
Україні поширений на всій території, крім південих степових 
посушливих районів. 

Місця знаходження. Мешкає на луках, лісових галявинах 
та просіках. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 50–65 мм. Статевий 

диморфізм не виражений. Має мінливий рисунок із чорних 
плям на коричневому фоні (фото 293). Нижній бік задніх крил і 

 
Фото 290. Щербатка це-біле – 

Poligonia c-album (О. П. Зінченко) 

 
Фото 291. Адмірал – Vanessa atalanta  

(О. П. Зінченко) 

 
Фото 292. Павичеве око денне – 

Inachis io (О. П. Зінченко) 

 
Фото 293. Перламутрівка Аглая – 

Argynnis aglaja (О. П. Зінченко) 
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вершини передніх мають зеленуватий відтінок зі сріблястими плямами. Кормові рослини гусені: 
фіалки, ракові шийки. Зимує гусінь. Одна генерація на рік. Період льоту триває від середини червня 
до кінця серпня [16].  

Перламутрівка мала – Clossiana dia (Linne, 1767) 
Поширення. Помірний пояс Західної та Центральної Палеарктики. В Україні поширений на всій 

території, крім Карпат та Криму. 
Місця знаходження. Виявлений на луках, трав’янистих 

схилах, сухих лісових галявинах та просіках. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 32–34 мм. Статевий 

диморфізм не виражений. Задні крила загострені на вершині, 
знизу вони червонувато-коричневі зі сріблястими плямами на 
краях і великими сріблястими плямами в центральної перев’язі. 
Верхня частина крила має характерний плямистий рисунок 
(фото 294). Кормові рослини гусені: фіалки, низькоросла ожина, 
суховершка. Зимує у фазі гусені. Має два покоління на рік. 
Період льоту триває від травня до серпня [4]. 

 

Перламутрівка польова, Латонія – Issoria lathonia 
(Linnaeus, 1758) 

Поширення. Помірний і субтропічний пояси Західної та 
Центральної Палеарктики. В Україні поширений на всій території. 

Місця знаходження. Мешкає на квітучих луках і схилах 
пагорбів, іноді в населених пунктах. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 34–50 мм. Статевий ди-

морфізм не виражений. Верхня частина крил яскраво-оранжева 
із чорними плямами, зовнішній край передніх крил злегка вві-
гнутий (фото 295). Нижній бік крил із дуже великими сріблясти-
ми плямами. Кормові рослини гусені: фіалки, еспарцет та ін. 
Зимує на будь-якій фазі − від яйця до імаго, але переважно у 
фазі гусені або лялечки. Має дві–три генерації на рік. Період 
льоту триває від кінця квітня до жовтня [16].  

Перламутрівка-таволжанка, Іно – Brenthis ino (Rottemburg, 1775) 
Поширення. Помірний пояс Палеарктики. В Україні поширений у північних та центральних 

областях. 
Місця знаходження. Мешкає на лісових болотах, торфовищах, заплавних і заболочених луках. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 28–41 мм. Загальне забарвлення крил помаренчеве із 

чорними плямами та білою облямівкою по краю крил. Статевий диморфізм виражений: самки більші 
за розмірами та мають контрасніше забарвлення. Кормові рослини гусені: таволжник звичайний, 
малини, гадючники. Зимує у фазі яйця, іноді гусені. Має одну генерацію на рік. Період льоту триває 
від початку червня до кінця липня [16].  

 
Перламутрівка Cелена, перламутрівка звичайна – Clossiana selene ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

Поширення. Арктичний і помірний пояси Палеарктики. В Україні поширений на всій території, 
крім Криму й південих посушливих районів. 

Місця знаходження. Виявлений на трав’янистих схилах, луках та лісових галявинах і просіках. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 31–40 мм. Статевий диморфізм не виражений. Основне за-

барвлення верхнього боку крил рудувато-буре з чорним рисунком. Нижній бік задніх крил із срібляс-
тою, іноді з жовтою перев’яззю. Кормові рослини гусені − фіалки. Зимує гусінь. Має одну–дві гене-
рації на рік. Період льоту триває в першго покоління з травня до червня, у другого – із липня до 
вересня [16].  

Шашечниця Аталія – Melitaea athalia (Rottemburd, 1775) 
Поширення. Європа, помірний пояс Західної і Центральної Азії. В Україні поширений на 

Поліссі та в Лісостепу. 

 
Фото 294. Перламутрівка мала – 

Clossiana dia (О. П. Зінченко) 

 
Фото 295. Перламутрівка польова – 

Issoria lathonia (О. П. Зінченко) 
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Місця знаходження. Мешкає у світлих лісах, заростях чагарників і на квітучих луках, іноді в 
населених пунктах. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 30–42 мм. Статевий диморфізм не виражений. Нижній бік 

крил переважно помаранчевий, з білими або кремовими перев’язями на задніх крилах. Кормові 
рослини гусені: подорожники, перестрічі, вероніки та ін. Зимує гусінь. Має одну–дві генерації на рік. 
Період льоту триває із середини травня до серпня [16].  

 
Шашечниця Аврелія – Melitaea aurelia Nickerl, 1850 

Поширення. Помірний пояс Європи та Західної Азії. В 
Україні поширений скрізь, крім південно-східних степових 
районів, Степового Криму та Карпат. 

Місця знаходження. Виявлений на сухих луках, трав’я-
нистих схилах та лісових галявинах. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 28–32 мм. Статевий ди-

морфізм не виражений. Нижня сторона крил переважно пома-
ранчева, з білими або кремовими перев’язями на задніх крилах 
(фото 296). Кормові рослини гусені: пижми, подорожники, пере-
стрічі, вероніки та наперстянки. Зимує гусінь. Має одну генерацію 
на рік. Період льоту триває з кінця травня до середини серпня [16]. 

 
Шашечниця Бритомартида – Melitaea britomartis Assmann, 1847 

Поширення. Помірний пояс Палеарктики. Пошире-
ний вид на території України, окрім безлісих степових 
районів та Криму. 

Місця знаходження. Мешкає на трав’янистих схилах, 
вирубках та лісових галявинах. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 30–36 мм. Стате-

вий диморфізм не виражений. Загальне забарвлення ко-
ричневе з помаранчевими плямами (фото 297). Кормові 
рослини гусені: вероніки, подорожники та ін. Має одне 
покоління на рік. Період льоту триває із середини травня 
до середини липня [16].  

 
 

Родина Голуб’янки, або Синявці – Lycaenidae (Stainton, 1854) 
Червонець темно-червоний, купідон – Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Голарктика. Поширений вид в Україні. 
Місця знаходження. Виявлений на лісових галявинах, у 

садах та городах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 20–32 мм. Верхнє крило 

має помаранчеве забарвлення з коричневою облямівкою, а нижнє – 
коричневе з помаранчевою смужкою (фото 298). Статевий ди-
морфізм виражений нечітко, самка трохи більша, ніж самець. 
Кормові рослини гусені: щавлі, гірчаки, золотушники та ін. Зимує 
у фазі гусені. Дві генерації на рік. Період льоту − від травня до 
вересня [16]. 

 
Червонець непарний – Lycaena dispar ([Haworth], 1802) 

Поширення. Помірний та субтропічний пояси Палеарктики. В Україні дуже поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений на вологих луках і болотах.  
Чисельність. Нечисленний вид. 

 
Фото 296. Шашечниця Аврелія – 
Melitaea aurelia (О. П. Зінченко) 

 
Фото 297. Шашечниця Бритомартида – 

Melitaea britomartis (О. П. Зінченко) 

 
Фото 298. Червонець темно-червоний – 
Lycaena phlaeas, самець (О. П. Зінченко) 
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Особливості біології. Розмах крил 33–41 мм. Статевий 
диморфізм виражений: самці зверху блискучі, мідно-червоні; 
самки на передніх крилах мають ряд чорних видовжених плям 
та інтенсивне темне напилення, більша частина задніх крил 
коричнева. У самців та самок нижня частина передніх крил по-
маранчева, а задніх крил − сріблясто-сіра, у чорних цяточках. 
Характерний сірий зовнішній край переднього крила (фото 299). 
Кормові рослини гусені: щавлі, ракові шийки. Зимує у фазі гу-
сені. Має дві генерації на рік. Період льоту триває від травня до 
початку липня та від середини липня до початку вересня [16]. 

 

Червонець фіолетовий – Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) 
Поширення. Помірний та субтропічний пояси Західної і Центральної Палеарктики − до 

Забайкалля та Монголії включно. Поширений вид в Україні. 
Місця знаходження. Знайдений в різноманітних місцях, укритих травою, на квітучих полях та 

схилах пагорбів.  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 30–40 мм. Статевий диморфізм виражений: самці зверху з 

фіолетовим блиском; самки темно-коричневі з помаранчевою торочкою на задніх крилах або яскраво-
оранжеві. У самців і самок на зовнішньому краю передніх крил проходить нерівний ряд чорних плям. 
В обох статей нижній бік крил сірувато-жовтий із чорними цяточками, задні крила мають оранжеву 
торочку. Кормові рослини гусені − щавлі. Зимує у фазі гусені. Має одне покоління на рік. Період 
льоту триває від середини травня до середини серпня [16]. 

 
Червонець щавелевий – Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Помірний та арктичний пояси Палеарктики, крім крайньої півночі. В Україні 
мешкає на всій території, крім Криму та південно-східних областей. 

Місця знаходження. Виявлений на вологих луках, лісових галявинах та торфовищах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 27–37 мм. Статевий диморфізм виражений: зверху крила 

самців мають фіолетовий відблиск, а в самок – ряди чорних плям та інтенсивне чорне напилення. 
Кормові рослини гусені: щавель кислий, ракові шийки. Зимує у фазі гусені. Має одне покоління на 
рік. Період льоту триває від кінця травня до липня–серпня [16]. 

 
Синявець крушиновий – Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)  

Поширення. Голарктика, крім крайніх північних та високогірних районів і пустель. В Україні 
виявлений на всій території. 

Місця знаходження. Знайдений на лісових узліссях, болотах, полях. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 21–34 мм. Статевий диморфізм виражений: зверху крила 

самців однобарвні, блакитні; самки з дуже широкою темною смугою на верхньому боці переднього 
крила. Нижня сторона крил сірувато-блакитна або блакитна, на передньому крилі є витягнуті чорні 
плями, на задньому – плями дрібніші. Кормові рослини гусені: буркуни, ожини, крушина, лядвенець, 
жостір та ін. Зимує у фазі лялечки. Має два покоління на рік. Період льоту − квітень–травень, 
липень–серпень [16]. 

 
Синявець Ідас – Plebeius idas (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Європа, помірний та субтропічний пояси Західної та Центральної Азії. В Україні 
відомий переважно на території західних, центральних, північних та східних областей. 

Місця знаходження. Мешкає на трав’янистих схилах, луках, торфовищах, узліссях і лісових 
галявинах. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 22–30 мм. Статевий диморфізм виражений: зверху крила 

самців сині; самок – темно-бурі. Кормові рослини гусені: конюшина, буркун, люцерна, зіновать, 

 
Фото 299. Червонець непарний – 

Lycaena dispar, самець (О. П. Зінченко) 
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лядвенець, дроки та ін. Зимує у фазі гусені. Має два покоління на рік. Період льоту триває від кінця 
травня до червня та у липні–серпні [16].  

 
Синявець Аргіад – Everes argiades (Pallas, 1771) 

Поширення. Помірний та субтропічний пояси Палеарктики. В Україні виявлений на всій 
території. 

Місця знаходження. Виявлений на квітучих луках, зазвичай у сирих місцях, іноді у садах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 22–34 мм. Статевий диморфізм виражений: зверху крила 

самців однобарвні, синьо-фіолетові; самки – темно-бурі, іноді з синьою плямою біля основи крил. На 
задніх крилах є дві короткі косиці та дві близько розміщені оранжеві плями на блакитно-сірому фоні 
з нижнього боку. Кормові рослини гусені: конюшини, астрагал, лядвенці та ін. Зимує у фазі яйця або 
гусені. Має два покоління на рік. Період льоту триває від кінця квітня до початку червня та від кінця 
червня до серпня [3; 4]. 

 
Синявець бурий – Polyommatus agestis ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

Поширення. Південно-західна частина Палеарктики. В Україні мешкає на всій території, крім 
високогір’я Карпат. 

Місця знаходження. Мешкає на лісових галявинах, сухих луках, пасовищах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 25–30 мм. Статевий диморфізм виражений: самки мають на 

верхній поверхні крил чіткіші ряди оранжево-брунатних плям. Кормові рослини гусені: журавці, 
сонянка. Зимує у фазі гусені. Має два покоління на рік. Період льоту триває від травня до серпня [3; 4]. 

 
Синявець Ікар – Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

Поширення. Палеарктика, крім крайніх північно-східних частин. В Україні дуже поширений 
вид. 

Місця знаходження. Виявлений на узліссях і галявинах лісів, луках і вересових пустищах, на 
узбіччі доріг, у садах, на городах. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 24–34 мм. Статевий диморфізм виражений: самці синьо-

фіолетові з вузькою чорною облямівкою на крилах і рівномірним забарвленням торочки; самки 
темно-коричневі з густим нальотом блакитних лусочок та мінливими оранжевими плямами по 
задньому краю (фото 300). Нижня поверхня крила коричнево-сіра із чорними й оранжевими плямами. 
У центрі радіокубитальної комірки на передніх крилах розміщена маленька пляма. Кормові рослини 
гусені: вовчуги, конюшини, люцерни, лядвенці, дроки й еспарцети. Зимує у фазі гусені. Має одне 
покоління на рік. Період льоту – червень–серпень [3; 4]. 

 
Синявець гарний – Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) 

Поширення. Європа, крім крайніх північних та південних районів, Південно-Західна Азія. В 
Україні виявлений на всій території, крім Карпат. 

Місця знаходження. Відзначений в місцевостях із трав’янистою рослинністю. 
Чисельність. Нечисленний вид. 

                                  
а                                                                                                    б 

Фото 300. Синявець Ікар – Polyommatus icarus: а – самець, б – самка (О. П. Зінченко) 
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Особливості біології. Розмах крил 28–38 мм. Статевий диморфізм виражений: крила самців із 
яскравим блакитним вилиском; самки темно-коричневі. Кормові рослини гусені: дроки, горошки, 
лядвенець, гіпокрепіс чубатий, горошок кучерявий. Зимує у фазі гусені. Має два–три покоління на 
рік. Період льоту триває від травня до серпня [4]. 

 
Синявець Дафніс – Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

Поширення. Південна, Центральна і Східна Європа, Південно-Західна Азія. В Україні 
виявлений на всій території, крім посушливих південних степових районів та Карпат. 

Місця знаходження. Мешкає на сухих луках, просіках та лісових галявинах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 28–38 мм. Статевий диморфізм виражений: крила самців 

мають яскравий блакитний вилиск; самки із синьо-фіолетовими полями на крилах. Кормові рослини 
гусені: астрагали, чебрець повзучий, горошок кучерявий, чорнозілля і еспарцет сійний. Зимує у фазі 
яйця або гусені. Має одне покоління на рік. Період льоту триває від середини червня до вересня [14]. 

 
 

Родина Бражники – Sphingidae (Latreille, 1802) 
Бражник мертва голова – Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Південна Європа, південно-східні райони Східноєвропейської рівнини, Кавказ, Мала 
й Західна Азія, Південно-Західний Туркменістан, Північна Африка. В Україні спорадично трапля-
ється на всій території. Мігрант. У Європі автохтонні популяції виявлені лише південніше Альп. 

Місця знаходження. Виявлений найчастіше на картопляних полях, городах, у лісосмугах, на 
схилах пагорбів, що поросли повієм звичайним. 

Чисельність. Нечисленний вид. Хімічна боротьба з колорадським жуком на картопляних полях 
призводить до масової загибелі гусені цього бражника. Вид занесений до Червоної книги України [15]. 

Особливості біології. Метелик завдовжки 46–60 мм. Розмах крил 95–125 мм. Статевий димор-
фізм не виражений. Метелик із вузькими видовженими крилами та товстим веретеноподібним тілом. 

Передні крила темно-бурі з нечітким рисунком із зубчастих 
жовтувато-бурих поперечних ліній. Задні крила жовті з двома 
чорними поперечними смугами. Груди чорні з брудно-жовтим 
візерунком, який нагадує людський череп та перехрещені кіст-
ки. Черевце охристо-жовте із широкою повздовжньою блакитно-
сірою смугою і темно-коричневими кільцями. Хоботок корот-
кий (фото 301). Метелики живляться соком дерев, іноді медом. 
Активні в сутінках та вночі. Гусениця 15 см завдовжки, має 
S-подібно вигнутий ріг. Є форми різного забарвлення: жовто-
блакитні, зелені, бурі. Кормові рослини гусені: картопля, 

паслен, дурман, тютюн та інші пасленові, крім того, іноді трапляється на інших рослинах: бузку, 
повію, жасмині, бруслині, малині. Лялечки зимують у ґрунті на глибині 15–20 см, але внаслідок чут-
ливості до холоду часто гинуть. Має два покоління впродовж року. Період льоту − травень–липень, 
серпень – вересень [7; 8; 14].  

Бражник Прозерпіна – Proserpinus proserpinus (Pallas, 1772) 
Поширення. Центральна й Південна Європа, Передня Азія, Північно-Західний Китай, територія 

від Поволжя до Приуралля та Казахстану. В Україні поширений вид. 
Місця знаходження. Виявлений на лісових галявинах, узліссях мішаних лісів, просіках, 

пустирищах із бур’янами та інших сонячних місцях, часто біля водойм.  
Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України [15]. 
Особливості біології. Комаха завдовжки 15–30 мм. Розмах крил – 34–39 мм. Статевий димор-

фізм не виражений. Метелик має товсте кремезне сіро-зелене тіло та порівняно невеликі крила з 
хвилястим зовнішнім краєм. Передні крила брунатно-зелені або сірувато-коричневі, з широким 
затемненням біля краю та широкою темно-зеленою смугою посередині. Задні крила вохристо-жовті з 
брунатно-коричневою облямівкою вздовж краю. На кінці черевця щіточка з брунатно-зелених 
видовжених лусочок. Метелики активні в сутінках і вночі, живляться нектаром квіток. Гусінь із 
редукованим рогом, який має вигляд круглого щитка. Кормові рослини гусені: вербозілля, онагрові та 
плакунові. Заляльковується в ґрунті. Зимує лялечка. Має одне покоління на рік. Період льоту триває 
із середини травня до червня [7; 8; 14]. 

 
Фото 301. Бражник мертва голова – 

Acherontia atropos (О. П. Зінченко) 
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Бражник липовий – Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, крім Шотландії та Ірландії, Кавказ, Мала Азія, Західний Сибір. В Україні 

поширений вид. 
Місця знаходження. Мешкає в лісах, парках, садах. Зафік-

совано одну особину поблизу с. Світязя (20.06.2009 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Метелик завдовжки 32–36 мм. 

Розмах крил 60–80 мм. Фон передніх крил може варіювати від 
світло-рожевого до оливково-зеленого або кольору червоної 
цегли (фото 302). У спокої метелик тримає свої крила витягну-
тими назад і нагадує сухе листя. Центральна перев’язь часто 
перервана посередині й іноді скорочена до маленької темно-
зеленої плями. Задні крила коричнюваті. Метелик не живиться. 
Кормові рослини гусені: липа, вільха, береза, дуб, рідше в’яз, 

інші листяні дерева. Зимує лялечка. Має одне–два покоління на рік. Період льоту триває з травня до 
червня. 

Бражник очкатий – Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Південне Середземномор’я, Мала Азія, Кавказ, Казахстан, Західний Сибір. 

В Україні виявлений на Поліссі, у Лісостепу та Криму.  
Місця знаходження. Виявлений у світлих лісах, парках і садах. Зафіксовано одну особину 

поблизу с. Світязя (30.06.2009 р.). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Нічний метелик завдовжки 33–42 мм. Розмах крил 60–75 мм. Передні 

крила з витягнутою вершиною та з вирізкою на нижній частині зовнішнього краю, мають темні 
розмиті плями та світлі поля. Задні крила рожево-червоні, на 
кожному крилі є одна велика синя окоподібна пляма, облямо-
вана чорним кільцем. На спинці велика темно-бура пляма. Че-
ревце товсте, загострене (фото 303). Довжина гусениці 70 мм, 
ширина 10–11 мм. Гусениця сизо-зелена або жовто-зелена, велика, 
товста, з білими косими смужками на боках кожного сегмента та 
із синьо-зеленим рогоподібним виростом на задньому членику 
черевця. Спереду тіло звужене. На голові є дві жовті вигнуті 
лінії. Кормові рослини гусені: верба, тополя, яблуня, груша, 
іноді інші листяні дерева. Комаха-шкідник, яка вражає яблуню, 
об’їдаючи листя в плодових розсадниках і молодих садах. 
Заляльковується в ґрунті. Зимує лялечка. Метелик не живиться. Має одне покоління на рік. Період 
льоту триває з кінця травня – початку червня до липня–серпня. 

 
Бражник березковий – Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Південна Палеарктика, Ефіопська, Оріентальна й Австралійська області. Пошире-
ний в Україні вид. 

Місця знаходження. Мешкає на пустирях, полях та садах. 
Чисельність. Нечисленний вид. Чисельність виду віднов-

люється за рахунок південних мігрантів. 
Особливості біології. Нічний метелик завдовжки 45–55 мм. 

Розмах крил 80–120 мм. Передні крила сірі з домішками білого 
та бурого кольорів, задні крила – світло-сірі з трьома−чотирма 
бурими смугами. Груди мають характерне попелясто-сіре за-
барвлення, черевце з рожево-чорними поперечними смугами та 
поздовжньою сірою смугою, розділеною чорною смужкою 
(фото 304). Вусики самця майже вдвічі довші та товщі, ніж у 

самки. Хоботок дуже довгий − від 80 до 100 мм, у розгорнутому стані удвічі перевищує довжину тіла. 
Гусениця може бути двох форм, переважно вона жовто-бура, із сімома жовтими косими смужками, 
іноді сіро-зелена із чорними та жовтими косими смужками. Ріг жовтий із чорним кінчиком. Лялечка 
заривається в ґрунт, має дуже довгий, спірально згорнутий чохол хоботка. Кормова рослина гусені − 
березка польова. Зимує у фазі лялечки. Має два покоління на рік. Період льоту триває з кінця травня–
червня до серпня–вересня [3; 4]. 

 
Фото 302. Бражник липовий – 
Mimas tiliae (О. П. Зінченко) 

 
Фото 303. Бражник очкатий – 

Smerinthus ocellatus (О. П. Зінченко) 

 
Фото 304. Бражник березковий Agrius 

convolvuli (О. П. Зінченко) 
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Бражник сосновий – Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Південне і Східне Середземномор’я, Кавказ, Урал, Південне Зауралля та 

Західний Казахстан, Середній і Західний Сибір на захід від Байкалу. Поширений на території 
України. 

Місця знаходження. Виявлений у хвойних і мішаних лісах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Метелик завдовжки 45–55 мм. Роз-

мах крил 70–80 мм. Передні крила сірі зі світло-сірим і буру-
ватим рисунком у вигляді вигнутої лінії на вершині та трьома 
чорними рисочками в центрі. Задні крила коричнево-сірі, без 
рисунка. На задньому краю крил проходить чорно-біла торочка. 
Черевце має поперечні чорні й світло-сірі смуги та поздовжню 
сіру смугу, яка поділена вздовж тонкою чорною лінією 
(фото 305). Гусениця зелена, з білими переривчастими смугами 
на боках і з широкою поздовжньою дорсальною червонувато-

бузковою смугою та чорно-бурим рогом на задньому кінці тіла. Метелики активні в сутінках, летять 
на світло вуличних ліхтарів. Удень сидять нерухомо на стовбурах хвойних дерев. Заляльковування 
відбувається в ґрунті на глибині 5 см або в мосі. Гусениця живиться хвоєю сосни, іноді ялини. Зимує 
у фазі лялечки. Має одне покоління на рік. Період льоту триває з кінця травня до червня [3; 4]. 

 
 

Родина П’ядуни – Geometridae (Leach, 1815) 
П’ядун агрусовий – Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, крім півночі, Кавказ, Середня Азія, Сибір, Далекий Схід. В Україні 
виявлений у північних районах Полісся.  

Місця знаходження. Відзначений в лісах на кущах дикої 
смородини й аґрусу, на запущених плантаціях ягідників, у 
садах. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Метелик завдовжки 22 мм. Розмах 

крил 35–40 мм. Самці менші, ніж самки. Фон крил варіює від 
білого до вершково-жовтого. Зверху крила вкриті численними 
круглими чорними плямами та смужками різного розміру. Че-
ревце жовтого кольору, товсте, із чорними плямами (фото 306). 
Гусениця 30–40 мм завдовжки, зверху сірувато-біла, з рядом 
чорних чотирикутних великих плям у вигляді смужок; знизу 
жовта; з боків тіла є чорні смужки. Кормові рослини гусені: смородина, терен, аґрус, іноді яблуня, 
груша, вишня, слива, абрикос, персик, ліщина, черемха. Зимує гусениця. Має одне покоління на рік. 
Період льоту триває з другої декади червня до серпня. Політ слабкий. Літають зазвичай вночі, але 
активні й упродовж дня [3; 4]. 

 
 

Родина Хвилівки – Lymantriidae (Hampson, 1893) 
Непарний шовкопряд великий – Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, Туркменістан, Сибір, Японія, Північна Америка. В 
Україні виявлений на Поліссі, у Лісостепу та Степу. 

Місця знаходження. Виявлений в лісах і садах. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Самці менші, ніж самки. Розмір тіла сам-

ця близько 22 мм, самки – 30 мм. У самців розмах крил 40−45 мм, у 
самок − 70–75 мм. Самець і самка різняться і формою, і забарв-
ленням. Передні крила самки брудно-білі, мають чотири попе-
речні зубчасті й хвилясті темно-бурі смуги та чорну напівміся-
цеву пляму посередині та круглу маленьку плямку поблизу осно-
ви крила. Черевце товсте, циліндричне, вкрите густими бурувато-
сірими волосками. Вусики й лапки чорні (фото 307). Самець має 
темніше, ніж самка, забарвлення: передні крила бурувато-сірі з 

 
Фото 305. Бражник сосновий – 

Hyloicus pinastri (О. П. Зінченко) 

 
Фото 306. П’ядун аґрусовий – Abraxas 

grossulariata (О. П. Зінченко) 

 
Фото 307. Непарний шовкопряд 

великий – Lymantria dispar, самка  
(О. П. Зінченко) 
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широкими поперечними смугами; задні крила бурі з світлішою облямівкою. Черевце тонке. Вусики 
перисті, бурі. Гусениця 50–70 мм завдовжки. Голова темно-сіра, з двома поздовжніми, ниркоподіб-
ними, чорними плямами. Тіло на спинному боці з трьома тонкими, поздовжніми смугами, зверху 
вкрите темно-червоними та синіми бородавками, а також ламкими довгими волосками, які, потрапля-
ючи на шкіру людини, викликають подразнення і болюче свербіння. Метелики сутінкові. Самці 
швидко літають. Самки малорухливі, слабко літають і незабаром після відродження відкладають на 
корі стовбурів та гілок купки яєць, прикриваючи їх зверху буровато-жовтими волосками зі свого 
черевця. Кормові рослини гусені − близько 300 видів деревно-чагарникових і трав’янистих рослин. 
Мешкають на яблуні, сливі, абрикосі, дубі, грабі, липі іноді на хвойних породах. Зимує кладка яєць. 
Має одне покоління на рік. Період льоту триває з початку липня до середини серпня [3; 4]. 

 
 

Родина Совки – Noctuidae (Latreille, 1809) 
Совка гамма – Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, палеарктична частина Азії, крім крайньої півночі, Індостан, Північна 
Африка. Дуже поширений вид в Україні. Із Південої Європи влітку мігрує у всі частини Європи. 

Місця знаходження. Мешкає в лісах, парках, садах, на луках, болотах, пасовищах, орних землях. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 26–46 мм. Передні кри-

ла темно-сірі з рудуватим відтінком, злегка загострені на кін-
цях. На крилах темно-бурий рисунок із жовтувато-сріблястою 
γ-подібною плямою посередині та чорною діагональною сму-
гою біля верхівки. Задні крила від основи до середини ясно-
коричневі, з широкою темно-бурою облямівкою (фото 308). 
Гусениця завдовки до 32 мм. Голова бура. Тіло звужене до 
голови, жовтувато-зелене, з поздовжніми світлими смужками. 
Поліфаг. Кормові рослини гусені − різноманітні трави: лутиги, 
осоти, жабрії та інші бур’яни, із яких гусінь мігрує на капусту, 
конюшину, буряк, горох, редьку, моркву, цибулю тощо. Зиму-
ють на будь-якій стадії життєвого циклу, але на північ від Альп 
рідко виживають. Має два–три покоління на рік. Період льоту триває з кінця березня до жовтня [3; 4]. 

 
Совка велика жовтокрила, С. стрічкова велика – Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Західний Сибір, Центральної Азії, Північно-Західна Індія, Північна Афри-
ка. В Україні поширений вид.  

Місця знаходження. Еврибіонт. Виявлений в садах, парках, лісах, на пасовищах, орних землях, 
луках і болотах. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Метелик із розмахом крил 50–60 мм. 

Передні крила дуже мінливого забарвлення: від сіро-коричне-
вого до жовто-коричневого, мають ниркоподібну пляму з 
темною серединою. На передньому краї крила темна пляма в 
місці відходження нечіткої підкраєвої лінії. Задні крила жовті з 
вузькою темною облямівкою (фото 309). Гусениця 34–55 мм 
завдовжки, сірувато-жовта або зеленувато-бура, на спині має 
вузьку білувату тонку смугу. Спинно-бічні смуги жовтуваті, 
зверху з чорними поздовжніми плямами. Кормові рослини гусе-
ні: кульбаби, тонконоги, лутиги, щавлі тощо, шкодить багатьом 

овочевим та декоративним культурам. Зимує у фазі гусені або лялечки. Має одне покоління на рік. 
Період льоту триває з травня до липня і після літньої діапаузи у вересні–жовтні [3; 4]. 

 
 

Родина Ведмедиці – Arctiidae (Leach, 1815) 
Ведмедиця-пані – Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Центральна і Південна Європа, Кавказ, Мала Азія. В Україні виявлений у зонах 
мішаних лісів та в лісостепу, на півдні степової зони та в Криму.  

 
Фото 308. Совка гамма – Autographa 

gamma (О. П. Зінченко) 

 
Фото 309. Совка велика жовтокрила – 

Noctua pronuba (О. П. Зінченко) 
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Місця знаходження. Відзначений на узліссях і галявинах листяних та мішаних лісів, у рідко-
ліссях, чагарниках, на берегах струмків та інших вологих місцях.  

Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України [15].  
Особливості біології. Метелик завдовжки 26 мм. Розмах крил 45–55 мм. Чорні передні крила 

мають металево-зелений вилиск, із невеликими білими, жовтими 
або біло-жовтими плямами неправильної форми. Задні крила 
червоного або помаранчевого кольору, вздож краю із чорними, 
великими плямами, що зливаються. Груди чорно-зелені з двома 
поздовжніми оранжевими або кремовими смугами. Черевце 
червоне, із чорною смугою посередині (фото 310). Удень мете-
лик живиться на квітах, уночі може прилітати на світло. Гусе-
ниця чорно-синя, із жовтими смугами і плямами на спині та 
боках. Кормові рослини гусені: кропиви, журавець, незабудка, 
жовтець, жимолость, комірник, іноді суниця, ожина, малина, верба, тополя та ін. Зимує гусінь. Має 
одне покоління на рік. Період льоту − червень–липень [6−8; 14].  

 
Ведмедиця м’ятна – Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Кавказ, Середня Азія, Сибір, Дале-
кий Схід. В Україні поширений майже на всій території. 

Місця знаходження. Виявлений на луках, лісових галя-
винах, узліссях та ягідниках. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Білий метелик із розмахом крил 

35−42 мм. Передні та задні крила вкриті чорними цяточками. 
Черевце світле, оранжево-жовте, на кінці біле, має ряди чорних 
плям (фото 311). Хоботок развинений слабо. Гусениця темно-

бура, із чорно-бурими пучками волосків, червоно-жовтою смугою на спині й білими стигмами. 
Кормові рослини гусені: м’ята, суниця, щавель, кропива, малина, алича, гречка, яблуня та інші 
трав’янисті й деревні рослини. Зимує лялечка. Має одне покоління на рік. Період льоту − травень–
червень [3; 4]. 

Ведмедиця кривава – Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Кавказ, Середня Азія, Казахстан, Південий Сибір. В Україні виявлений на 

всій території, де зростає кормова рослина.  
Місця знаходження. Мешкає на лісових галявинах, луках, пустирях, городах і полях. Зібрано 

одну особину поблизу с. Світязя (25.06.2009 р.).  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Розмах крил 30–39 мм. Метелик 

циліндричний, чорний. Загальний фон передніх крил чорний із 
металевим вилиском, а задніх – криваво-червоний. На кожному 
передньому крилі є дві червоні плями біля зовнішнього краю та 
червона смужка біля переднього краю (фото 312). Хоботок 
розвинений слабо. Зимує лялечка в тонкому коконі. Живиться 
гусінь жовтозіллям. Має одне покоління на рік. Період льоту − 
квітень–червень. 

 
Ведмедиця лучна – Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа до 68º пн. ш., Кавказ, Казахстан, Середня Азія, Сибір. В Україні поширений 
на всій території. 

Місця знаходження. Виявлений на полянах, болотах, луках, у заростях чагарників. 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Статевий диморфізм виражений: самці мають більші розміри, світліше 

забарвлення крил і рожеву облямівку на кожному крилі. Розмір тіла самця 23 мм, самки – 15 мм. 
Розмах крил самця 40–48 мм, самок – 35–42 мм. Передні крила самця жовті з великими чорними 

 
Фото 310. Ведмедиця-пані – 

Callimorpha dominula (О. П. Зінченко) 

 
Фото 311. Ведмедиця м’ятна – 

Spilosoma lubricipeda (О. П. Зінченко) 

 
Фото 312. Ведмедиця кривава – 
Tyria jacobaeae (О. П. Зінченко) 
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плямами, задні – блідо-жовті з тьмяними плямами посередині 
крила й ланцюжком невеличких плям такого самого кольору 
біля зовнішнього краю. Передні крила самки темно-оранжеві, 
задні – оранжеві з темною зоною від основи крила до середини 
(фото 313). Самець літає вдень і вночі. Самка літає переважно в 
сутінках та на світанку. Зимує гусениця. Кормові рослини гусе-
ні: верес, кропива, підмаренник, кульбаба, подорожник й інші 
трав’янисті рослини. Має два покоління на рік. Період льоту − 
червень та серпень–вересень [3; 4]. 

 
Ведмедиця сільська – Arctia villica (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Середня і Південна Європа, Кавказ, Туркменістан, Казахстан, Південно-Західний 
Сибір, Мала Азія, Північна Африка. В Україні поширений вид.  

Місця знаходження. Відзначений на вологих ділянках у світлих лісах, заростях чагарників, на 
луках, у садах і парках. 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Метелик завдовжки 22–30 мм. Розмах крил 50–65 мм. Передні крила вгорі 

чорні, мають вісім великих білих плям. Верхня сторона задніх 
крил жовта з чорними плямами біля зовнішнього краю та біля 
вершини. Голова та груди темні, червоно-бурі, черевце жовто-
червоне, з трьома рядами чорних плям, знизу − чорне, із 
червоною поздовжньою смугою (фото 314). Метелики активні 
вночі, часто летять на світло. Гусениця товста, чорна, з густими 
бурими волосками і темно-червоною головою. Кормові росли-
ни гусені: подорожник, кульбаба, деревій, ясенець, суниця, 
зірочник та інші трав’янисті рослини. Може пошкоджувати 
листя яблуні, груші, малини, але значної шкоди не завдає. 
Зимує гусениця. Має одне покоління на рік. Період льоту − 
червень–липень [3; 4]. 
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Ряд Перетинчастокрилі – Hymenoptera Linnaeus, 1758 
 

Один із найбільших рядів комах, який охоплює пильщиків, ос, бджіл та мурах. Назва ряду похо-
дить від перетинчастих крил цих комах. Самки зазвичай мають спеціальний яйцеклад для відкла-
дання яєць у тіло «господаря» або інші недоступні місця. Яйцеклад часто перетворений на жало. Роз-
виток перетинчастокрилих комах відбувається через повний метаморфоз: від яйця через личинкові 
стадії і стадію лялечки до стадії зрілості (імаго). У межах Шацького поозер’я досліджено представ-
ників лише двох родин − Справжні бджоли – Apidae та Мурашки – Formicidae. Із родини Справжні 
бджоли вивчено рід Джмелі Bombus, який представлений на територій 25 видами; мурашки пред-
ставлені 58 видами. Отже, досліджена фауна перетинчастокрилих на теренах Поозер’я представлена 
83 видами. 

 
 

Родина Справжні бджоли – Apidae Linnaeus, 1758 
Рід Джмелі – Bombus Latreille, 1802 

 
Джмелі належать до ряду перетинчастокрилі – Hymenoptera, родини справжні бджоли – Apidae й 

за сучасною систематикою [5] об’єднані в один рід Bombus Latreille, 1802. У світі існує близько 
250 видів джмелів, переважна більшість яких населяє північну півкулю планети. Усі джмелі живлять-
ся нектаром та пилком квіткових рослин і характеризуються спільними морфологічними, фізіологіч-
ними та поведінковими рисами. Усі палеарктичні види мають однорічний життєвий цикл; це сто-
сується лише запліднених самок – потенційних засновниць сімей. Самки джмелів з’являються після 
зимівлі з кінця лютого до початку червня, час появи різних видів значно відмінний. Через декілька 
тижнів після появи самки засновують гнізда, де із відкладених ними запліднених яєць розвиваються 
личинки робочих особин – каста стерильних самок із недорозвинутою статевою системою. Місця для 
гніздування відповідають видовим особливостям і можуть розміщуватися під землею – у залишених 
норах дрібних ссавців, на поверхні ґрунту – під мохом, сухим листям, у дернинах злаків, над 
поверхнею ґрунту – у трухлявій деревині, дуплах дерев, старих пташиних гніздах. На початкових 
етапах розвитку своєї сім’ї самка-засновниця, або матка, багато часу проводить у гнізді, інкубуючи 
кладку яєць і згодом відроджених личинок теплом власного тіла. Для підтримання температури 
кладки в межах 30–32 ºС матка споживає велику кількість нектару, запаси якого вона регулярно 
поповнює, ненадовго залишаючи гніздо для фуражування. Початковий період розвитку найкритич-
ніший у житті джмелиної сім’ї, оскільки матка самостійно опікується розплодом. Отже, нестача кор-
мових квіткових ресурсів поблизу гнізда може призвести до загибелі личинок. Через чотири−п’ять 
тижнів після першої кладки яєць з’являються дорослі робочі особини, які допомагають матці в 
терморегуляції гніздової порожнини, годуванні наступного розплоду та збиранні корму. Із прогресив-
ним зростанням чисельності сім’ї за рахунок декількох послідовних виплодків робочих особин матка 
цілком покладається на них під час виконання функцій із утримання личинкового розплоду і 
припиняє свої вильоти з гнізда. При досягненні сім’єю певної чисельності робочої сили й необхідної 
кількості кормових запасів матка приступає до відкладання яєць, із яких розвиватиметься нова 
генерація: самці – з незапліднених яєць та самки – із запліднених. Після вильоту з гнізд молоді 
генеративні особини паруються, при цьому самки переважної більшості видів джмелів паруються 
лише раз. Запліднені молоді самки деякий час активно живляться на квітках для нагромадження 
жирових ресурсів у тілі, повертаючись на ніч у материнське гніздо. Згодом вони починають шукати 
придатні місця для зимівлі, закопуючись у ґрунт, під лісову підстилку та трухляву деревину, де 
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перебувають у спокої до наступної весни, виживаючи за рахунок накопиченого жирового тіла. Період 
спокою (зимівля) у самок різних регіональних видів джмелів починається в різний час – із кінця 
червня до вересня. Глибина зимової комірки, місце зимівлі та його тривалість є видоспецифічними 
ознаками. Самці, які вилетіли з гнізда, залишають його назавжди, тривалість їхнього життя 
визначається життєвим ресурсом організму й обмежується наявністю хвороб і різким похолоданням. 
За теплої погоди й достатньої кількості корму самці доживають до середини осені. Після вильоту 
молодої генерації сім’я джмелів швидко деградує і розпадається. Робочі особини, що залишилися, і 
стара матка втрачають активність і гинуть. Життєвий цикл сім’ї обмежується декількома місяцями 
весняного та літнього сезону. 

Самки джмелів-зозуль – підрід Psithyrus − також мають однорічний життєвий цикл. На відміну 
від соціальних видів джмелів, вони не засновують власних гнізд, не продукують робочих особин, не 
збирають кормових ресурсів для потреб власного потомства. Представники підроду є облігатними 
соціальними паразитами – інквілінами − у гніздах видів джмелів з інших підродів. У захоплених 
гніздах вони посідають місце матки-господаря і використовують наявну робочу силу для вигодову-
вання власних репродуктивних нащадків. Самки всіх видів джмелів-зозуль з’являються весною 
пізніше своїх господарів, наприкінці весни й на 
початку літа.  

Усі джмелі, особливо соціальні види, є найефек-
тивнішими з-поміж інших комах запилювачами ве-
ликої кількості видів квіткових рослин − природних 
і культурних. Існує багато видів рослин, які запилю-
ються переважно або лише джмелями, і без їхньої 
участі не здатні утворити насіння. Отже, збереження 
видового різноманіття і чисельності популяцій джме-
лів через створення та охорону біотопів, придатних 
для їхнього існування, включно з природоохорон-
ними об’єктами, є одним із найважливіших завдань 
під час розв’язання проблеми збереження біорізно-
маніття і балансу в екосистемах. 

На території України трапляється 41 вид джме-
лів [4], із них 25 видів – на Західному Поліссі [1−3]. 

У межах Шацького поозер’я збір матеріалу 
проводили на околиці с. Піщі (рибгосп «Ладинка»), 
поблизу озер Піщанського, Малого Піщанського, 
Ставу, Перемуту; на околиці с. Мельників – ліси та 
луки поблизу озер Пісочного, Озерця, Кримного; 
різні біотопи навколо оз. Світязю (рис. 113). 

 
Соціальні види джмелів 

Джміль конфузус – Bombus confusus Schenck, 1859 
Поширення. Європа. Україна − лісова та лісостепова зони. 
Місця знаходження. Трапляється на теплих луках. 
Чисельність. Рідкісний в Україні вид. На території Шацького поозер’я не зареєстрований, проте 

цілком імовірний. На Поліссі виявлений у Волинській і Рівненській областях. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 16−19 мм; тіло щільно вкрите короткими волосками, 

чорними, часто з сивим відтінком вершечків, крім кінця черевця (четвертий-шостий тергіти), де 
волоски рудувато-червоного кольору. Самці мають дуже великі очі, порівняно з самцями інших видів 
джмелів. Самки з’являються у травні, влаштовують підземні гнізда, часом на поверхні ґрунту в 
щільних дернинах [1−4]. 

 
Джміль малий земляний – Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Голарктика. В Україні поширений на всій території. 
Місця знаходження. Трапляється в лісах, на луках, в агроценозах.  
Чисельність. Численний вид. Один із найпоширеніших видів джмелів в Україні. На території 

Шацького поозер’я виявлений усюди. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 18–21 мм; тіло вкрите чорними волосками, за винят-

ком світло-жовтої смужки на передньоспинці та на другому тергіті черевця і білих волосків на трьох 

рід Джмелі − Bombus 



Тип Членистоногі − Arthropoda (Siebold і Stannius, 1848) 

 331 

останніх тергітах черевця (фото 315, 316). З’являється рано навесні, гніздиться підземно, розвиває 
великі сім’ї – декілька сотень особин. Соціальним паразитом виду є Bombus bohemicus [1; 2; 4]. 

 
  

Фото 315. Самка джмеля малого земляного – Bombus 
lucorum (В. Б. Різун) 

Фото 316. Самці Bombus lucorum (І. Б. Коновалова) 

Джміль земляний – Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. В Україні поширений на всій території. 
Місця знаходження. Трапляється в різноманітних біотопах.  
Чисельність. Численний вид. Один із найпоширеніших видів джме-

лів на території України, у т. ч. у Шацькому поозер’ї. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 19–23 мм; тіло вкрите чор-

ними волосками, за винятком темно-жовтої або коричневої вузької смуж-
ки (вужчої, ніж у B. lucorum) на передньоспинці та золотисто-жовтої на 
другому тергіті черевця і білих волосків на трьох останніх тергітах 
черевця (фото 317). З’являється рано навесні, гніздиться підземно, розви-
ває великі сім’ї. Соціальний паразит – Bombus vestalis [1; 2; 4]. 

 
Джміль семеновіеллюс – Bombus semenoviellus Scorikov, 1910 
Поширення. Палеарктика: заселяє зону бореальних лісів Європи й 

Сибіру. В Україні трапляється переважно у північній та західній частинах території. 
Місця знаходження. Трапляється на вологих та заболочених луках зони хвойних і мішаних 

лісів. 
Чисельність. Рідкісний в Україні вид – трапляється на південній межі свого світового ареалу. На 

території Шацького поозер’я не зареєстрований, але цілком імовірний, оскільки виявлений на 
Поліссі, зокрема на Волині. 

Особливості біології. Розмір тіла самки − 15−18 мм; лоб з жовтуватими волосками, лице – з 
чорними; спинка з чорними волосками посередині та з двома смужками зі світло-жовтих волосків на 
передньоспинці і щитку; перший тергіт черевця та основа другого тергіту вкриті жовтими волосками, 
кінець черевця, починаючи з четвертого тергіту, вкритий білими або жовтувато-білими волосками, 
решта тергітів з чорними волосками, вершечки яких можуть мати білуватий відтінок. Особливості 
біології виду на території України не досліджені [1; 2; 4]. 

 
Джміль сороензіс – Bombus soroeensis (Fabricius, 1776) 

Поширення. Палеарктика. В Україні поширений у лісовій та лісостеповій зонах. У західному 
регіоні України представлений підвидом B. s. soroeensis (F.). 

Місця знаходження. На Поліссі, як і на території Шацького поозер’я, трапляється зрідка, пере-
важно на луках. 

Чисельність. Рідкісний в Україні вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 15–17 мм; тіло вкрите чорними волосками, за винят-

ком смужки з жовтих волосків на передньоспинці і такої ж на другому тергіті черевця та білих 
волосків на трьох останніх тергітах черевця; жовта смужка на черевці може бути дуже вузькою або 
перерваною посередині; трапляються екземпляри цілком без жовтих смужок у забарвленні. З’явля-
ється після зимівлі наприкінці травня. Гніздиться підземно, сім’ї розвиває малі − декілька десятків 
особин. Соціальними паразитами вважають Bombus quadricolor (Lep.), B. sylvestris [1; 2; 4]. 

 
 

Фото 317. Самка Bombus 
terrestris (І. Б. Коновалова) 
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Джміль садовий – Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Палеарктика, крім напівпустельних районів і Північно-Східної Азії. Поширений на 

всій території Україна.  
Місця знаходження. Трапляється на лісових галявинах, луках, надає перевагу узліссям, є зви-

чайним в антропогенних ландшафтах. 
Чисельність. Звичайний в Україні вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 17−20 мм; голова дуже довга, з чорними волосками; 

груди вкриті чорними волосками з широкою жовтою смугою на предньоспинці і вузькою жовтою у 
формі півмісяця на щитку, середньо-спинка в чорних волосках; перший та основа другого тергітів 
черевця вкриті жовтими волосками, четвертий і п’ятий тергіти з білими волосками, решта черевця в 
чорних волосках; кошички на гомілках задньої пари ніг облямовані чорними волосками. З’являється 
після зимівлі всередині весни. Гніздиться підземно, часом на поверхні ґрунту серед щільної рослин-
ності. Сім’ї розвиває малі й середні за чисельністю. Соціальний паразит – Bombus barbutellus [1; 2; 4]. 

 
Джміль кам’яний – Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Західна Палеарктика. Поширений на всій території 
України. 

Місця знаходження. Трапляється в лісах, на луках, в агроценозах. 
Чисельність. Численний на Поліссі й на території Шацького 

поозер’я. 
Особливості біології. Розмір тіла самки 20–22 мм; тіло вкрите корот-

кими і щільними волосками однакової довжини, чорними, за винятком 
трьох останніх тергітів черевця, де волоски червоного кольору (фото 318). 
Кошички на гомілках задньої пари ніг облямовані чорними волосками. 
Самки виду пробуджуються із середини весни, гнізда влаштовують під і 
над поверхнею ґрунту, зазвичай у кам’янистих місцях, тріщинах відсло-
нень, стінах будівель. Сім’ї розвиває великі, до кількох сотень особин. 
Соціальний паразит – Bombus rupestris [1; 2; 4]. 

 
Джміль гіпнорум – Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. Поширений у лісовій та лісостеповій зонах України. 
Місця знаходження. Приурочений до лісових біотопів та деревних насаджень. Часто трапля-

ється в населених пунктах. 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 15−18 мм; спинка вкрита рудими або жовто-корич-

невими волосками; лоб, ноги, перші три тергіти черевця і основа четвертого тергіту – у чорних 
волосках, решта тергітів – у білих волосках. З’являється рано навесні, гніздиться переважно над 
поверхнею ґрунту – на деревах у дуплах і старих пташиних гніздах. Чисельність сімей може досягати 
200 особин за сезон. Соціальний паразит − Bombus norvegicus [1; 2; 4]. 

 
Джміль йонеллюс – Bombus jonellus (Kirby, 1802) 

Поширення. Палеарктика: бореально-монтанний вид. В Україні трапляється у лісовій зоні, 
переважно на Західному Поліссі. 

Місця знаходження. Трапляється у вологих соснових лісах та на заболочених луках. 
Чисельність. Локальний, рідкісний в Україні вид. На Поліссі місцями є звичайним. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 15−18 мм; лоб з жовтуватими волосками, лице – з 

чорними; спинка вкрита посередині чорними волосками, на предньоспинці і щитку містяться смужки 
з жовтих волосків; перший тергіт черевця і основа другого у жовтих волосках, останні тергіти 
черевця, починаючи з четвертого, у білих або жовтувато-білих волосках, решта тергітів у чорних 
волосках; кошички на гомілках задньої пари ніг облямовані рудувато-жовтуватими волосками. Самки 
виду з’являються у квітні, гнізда влаштовують під поверхнею і на поверхні ґрунту, іноді у старих пта-
шиних гніздах. Сім’ї розвиває малі, до 30 особин. Вид трапляється на території Шацького поозер’я 
весною та в червні. Соціальний паразит – джміль-зозуля Bombus sylvestris [1; 2; 4]. 

 

 
Фото 318. Самка джмеля 

кам’яного – Bombus 
lapidarius (В. Б. Різун) 
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Джміль праторум – Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Західна Палеарктика. Поширений у лісовій та лісосте-

повій зонах України. 
Місця знаходження. Надає перевагу мішаним лісам. Звичайний в 

антропогенних ландшафтах. 
Чисельність. Звичайний вид, в тому числі у Шацькому поозер’ї. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 15–17 мм; тіло вкрите 

чорними волосками з світло-жовтою смужкою на передньоспинці та на 
другому тергіті черевця, два останні тергіти черевця опушені рудувато-
червоними волосками (фото 319). Самки виду з’являються рано навесні, 
гніздяться підземно або над поверхнею ґрунту, часто в порохнявій 
деревині й лісовій підстилці. Сім’ї малі – 40–50 особин або середні – 
близько 150 особин. Трапляється на залісненій території, чисельність вища 
весною і на початку літа. У гніздах паразитує Bombus sylvestris [1; 2; 4]. 

 
Джміль підземний – Bombus subterraneus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. Поширений у лісовій та лісостеповій 

зонах України. 
Місця знаходження. Трапляється на великих теплих луках в 

оточенні лісів. 
Чисельність. Рідкісний в Україні вид. На території Поозер’я не 

зареєстрований, але цілком імовірний. На Західному Поліссі заре-
єстрований у поодиноких знахідках. 

Особливості біології. Розмір тіла самки − 19−22 мм; голова в 
чорних волосках; передньоспинка з широкою, а щиток з вузькою 
смужками з світло-жовтих волосків, між якими широка смуга з 
чорних волосків; перший тергіт черевця з жовтими волосками, 
другий тергіт по задньому краю оторочений білуватими волосками, 
три останні тергіти з кремово-білими волосками, решта черевця в 
чорних волосках (фото 320). Самки виду з’являються в кінці травня і 
на початку червня. Гніздиться підземно, чисельність сімей – до 
100 особин. Соціальний паразит – Bombus barbutellus [1; 3; 4]. 

 
Джміль дістінгуендус – Bombus distinguendus Morawitz, 1869 

Поширення. Палеарктика. Поширений у лісовій зоні 
України. 

Місця знаходження. Трапляється у відкритих ландшафтах, 
на луках і узліссях. 

Чисельність. Рідкісний в Україні вид. На території По-
озер’я не зареєстрований, але оскільки поширений у Волинській 
області, то його наявність імовірна.  

Особливості біології. Розмір тіла самки − 18−24 мм; голова 
з жовтими волосками з домішкою чорних; все тіло вкрите темно-
жовтими волосками, за винятком широкої смуги з чорних 
волосків на середньо-спинці між крилами (фото 321). Самки 
виду з’являються в кінці травня і на початку червня; гнізда – 
підземні; чисельність сімей − декілька десятків особин. Соціаль-
ний паразит – Bombus barbutellus [1; 3; 4]. 

 
Джміль моховий – Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. Поширений у лісовій та лісостеповій зонах України. 
Місця знаходження. Трапляється в заболочених та заплавних ландшафтах. 
Чисельність. Локальний, рідкісний в Україні вид. На Західному Поліссі, зокрема на Волині, 

звичайний, місцями численний. Вид занесено до Червоної книги України. 

 
Фото 319. Самка джмеля 

праторум – Bombus 
pratorum (І. Б. Коновалова) 

 
Фото 320. Самець джмеля 

підземного − Bombus 
subterraneus (І. Б. Коновалова) 

 
Фото 321. Самка джмеля 

дістінгуендус – Bombus distinguendus  
(І. Б. Коновалова) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 334 

Особливості біології. Розмір тіла самки − 17−19 мм; тіло вкрите 
жовтими волосками без домішки чорних, на середньоспинці волоски 
темно-жовті або руді і утворюють своєрідну пляму, на другому тергіті 
черевця волоски темніші, ніж на решті черевця (фото 322). З’являється 
наприкінці весни; гнізда закладає на поверхні ґрунту під мохом і травами. 
Сім’ї утворює малі − до 40–50 особин за весь сезон. На території Шаць-
кого поозер’я приурочений до заболочених лук навколо озер. Гніздовий 
інквілін – Bombus campestris [1; 2; 4]. 

 
Джміль польовий – Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) 

Поширення. Палеарктика. Поширений по всій території України.  
Місця знаходження. Евритопний вид. Трапляється в лісах, на луках, 

в антропогенних ландшафтах. 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 

15–18 мм; голова вкрита сумішшю з чорних 
та білувато-жовтуватих волосків; спинка в жовтих або рудих волосках 
різних відтінків, з більшою-меншою домішкою чорних волосків, які 
часто утворюють темну трикутну пляму посередині спинки; боки грудей 
у світлих волосках; опушення черевця складається з суміші чорних та 
жовтувато-рудих волосків, які зазвичай розміщені таким чином: перший 
тергіт черевця переважно у жовтих, останні три тергіти переважно у 
рудих та жовтуватих волосках, другий і третій тергіти переважно у чорних 
волосках (фото 323). З’являється рано навесні, гніздиться на поверхні 
ґрунту – у лісовій підстилці, дернинах та над поверхнею – у старих 
пташиних гніздах. Сім’ї розвиває різні за чисельністю, переважно від 100 
до 200 особин за сезон. У його гніздах паразитує джміль-зозуля Bombus 
campestris [1; 2; 4]. 

 
Джміль рудераріус – Bombus ruderarius (Müller, 1776) 

Поширення. Палеарктика. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Трапляється на луках. 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 14−17 мм; тіло 

вкрите чорними волосками, за винятком трьох останніх тергітів 
черевця, опушеного червоними або жовтувато-червоними 
волосками; кошички на гомілках задньої пари ніг облямовані 
червоними або жовтуватими волосками, на передньоспинці і 
щитку може бути домішка блідо-жовтих волосків (фото 324). 
З’являється в травні, гнізда засновує на поверхні ґрунту під 
трав’яною рослинністю, часто під мохом. Сім’ї невеликі − 
декілька десятків особин. У гніздах може паразитувати Bombus 
rupestris [1; 2; 4]. 

 
Джміль Шренка – Bombus schrencki Morawitz, 1881 

Поширення. Палеарктика: бореальний вид. В Україні поширений на Поліссі. 
Місця знаходження. Трапляється у соснових і мішаних лісах та на заболочених луках. 
Чисельність. Рідкісний вид, на території України водиться на південно-західній межі свого 

світового ареалу. На території Поозер’я не виявлений, проте існування його тут можливе, оскільки вид 
зареєстрований у східній частині Волинської області. 

Особливості біології. Розмір тіла самки − 15−18 мм; 
забарвленням опушення тіла подібний до B. pascuorum, від 
якого відрізняється тим, що спинка вкрита однотонними рудими 
або темно-жовтими волосками, майже без домішки чорних, а 
третій−п’ятий тергіти черевця позбавлені рудих волосків, нато-
мість вкриті чорними волосками, які утворюють поперечні 
смужки, що облямовані світлими волосками (фото 325). З’явля-
ється в травні й гніздиться на поверхні ґрунту. Сім’ї розвиває 
невеликі [2; 4]. 

 
Фото 322. Самка джмеля 

мохового − Bombus 
muscorum (І. Б. Коновалова) 

 

 
Фото 323. Самка джмеля 

польового – Bombus 
pascuorum (І. Б. Коновалова) 

 
 

Фото 324. Самець джмеля рудераріус – 
Bombus ruderarius (І. Б. Коновалова) 

 

 
Фото 325. Самка джмеля Шренка – 
Bombus schrencki (Р. О. Журавчак) 
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Джміль сільварум – Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Західна Палеарктика. Поширений по всій території України. 
Місця знаходження. Трапляється на луках, надає перевагу ландшафтам із розрідженою чагар-

никовою рослинністю. 
Чисельність. Звичайний в Україні вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 15−17 мм; голова опушена жовтувато-сірими 

волосками з домішкою чорних; передньоспинка, щиток, боки 
грудей і два перші тергіти черевця вкриті жовтувато-сірими 
волосками, середина спинки у чорних волосках, які утворюють 
округлу пляму з нечіткими краями: третій тергіт черевця з 
чорними волосками, руді волоски на трьох кінцевих тергітах че-
ревця утворюють своєрідні перев’язі, які по краю оздоблені 
жовтувато-сірими волосками; світлі частини опушення можуть 
мати зеленуватий відтінок і домішку чорних волосків (фото 326). 
З’являється в травні; гніздо будує на поверхні ґрунту серед трав. 
Сім’ї утворює малі за кількістю особин. Соціальним паразитом є 
Bombus rupestris [1; 2; 4]. 

 
Джміль ветеранус – Bombus veteranus (Fabricius, 1793) 

Поширення. Палеарктика. Поширений у лісовій та лісостеповій зонах України. 
Місця знаходження. Трапляється на вологих луках, переважно в заплавах річок. 
Чисельність. Рідкісний в Україні вид. У межах Шацького поозер’я не знайдений, проте існу-

вання його тут можливе, оскільки вид виявлено на Західному Поліссі. 
Особливості біології. Розмір та забарвлення тіла самки: 16–19 мм; забарвленням опушення тіла 

подібна до B. sylvarum, від якого відрізняється тим, що перев’язі на трьох кінцевих тергітах черевця 
утворені чорними волосками, замість рудих.. З’являється в травні, гніздиться підземно, іноді – на 
поверхні ґрунту. Чисельність сімей невелика. Можливий соціальний паразит із підроду джмелів-
зозуль – невідомий [1; 2; 4]. 

 
 

Паразитичні види джмелів (джмелі-зозулі) 
Джміль-зозуля барбутеллюс – Bombus barbutellus (Kirby, 1802) 

Поширення. Палеарктика: Європа, Сибір. Поширений на всій 
території України, в межах ареалу свого господаря. 

Місця знаходження. Трапляється на лісових галявинах, луках, 
надає перевагу узліссям. 

Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 17−19 мм; передньо-

спинка і щиток з широкими смугами з світло-жовтих волосків, 
середньо-спинка з перев’яззю з чорних волосків, перший−третій 
тергіти черевця переважно з чорними волосками, четвертий і п’ятий 
тергіти вкриті білуватими або жовтуватими волосками, часом з 
домішкою чорних по центру тергітів (фото 327). Паразитує зазвичай 
у гніздах B. hortorum. Самки, котрі перезимували, відвідують квіти 
рослин із кінця травня до початку червня. Виліт нової генерації 
простежується з другої половини червня до серпня [1; 2; 4]. 

 
Джміль-зозуля богемікус – Bombus bohemicus Seidl, 1837 

Поширення. Палеарктика: Європа, Сибір. Поширений на всій території України, в межах ареалу 
свого господаря. 

Місця знаходження. Трапляється в лісах, на луках, в агроценозах. 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 13−20 мм; спинка 

вкрита чорними волосками з широкою світло-жовтою смугою на 
передньоспинці і часто з смужкою із світлих волосків на щитку; 
перші два тергіти черевця з чорними волосками, третій тергіт з 
чорними посередині і жовтуватими або білими волосками по боках, 
четвертий тергіт переважно з білими волосками, п’ятий – з чорними 
посередині і з білими по боках (фото 328). Здатний паразитувати 

 
 

Фото 326. Самка джмеля сільварум – 
Bombus sylvarum (І. Б. Коновалова) 

 
Фото 327. Самка джмеля-зозулі 

барбутеллюс – Bombus barbutellus  
(І. Б. Коновалова) 

 
Фото 328. Самка джмеля-зозулі 
богемікус – Bombus bohemicus  

(І. Б. Коновалова) 
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лише в гніздах B. lucorum. Самки, котрі перезимували, трапляються в травні. Виліт нової генерації 
відбувається впродовж літа; самці доживають до вересня [1; 2; 4]. 

 
Джміль-зозуля кампестріс – Bombus campestris (Panzer, 1801) 

Поширення. Палеарктика: Європа, Сибір. Поширений на всій території України, в межах ареалу 
своїх господарів. 

Місця знаходження. Трапляється в лісах, на луках, у антропогенних ландшафтах. 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 16−19 мм; спинка з широкими смугами з жовтих 

волосків на передньоспинці і щитку, середньо-спинка з перев’яззю з чорних волосків; черевце вкрите 
чорними волосками, крім бокових частин третього–п’ятого тергітів, де розміщені пучки золотисто-
жовтих волосків; трапляються темні меланістичні форми забарвлення, з редукованими жовтими 
смугами на спинці або на всій поверхні тіла. Здатний захоплювати гнізда B. pascuorum, B. muscorum, 
B. humilis, B. pomorum. Самки, котрі перезимували, трапляються в травні й червні. Виліт нової 
генерації відбувається переважно з кінця липня [1; 2; 4]. 

 
Джміль-зозуля норвезький – Bombus norvegicus (Sparre-Schneider, 1918) 

Поширення. Європа, Сибір. В Україні поширений у лісовій та лісостеповій зонах, в межах 
ареалу свого господаря. 

Місця знаходження. Приурочений до лісових біотопів та деревних насаджень. 
Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 15−19 мм; спинка вкрита чорними волосками, за 

винятком передньоспинки, де жовті або білувато-жовті волоски утворюють широку смужку, на щи-
тику може бути домішка світлих волосків до чорних; перші два тергіти черевця з чорними волосками, 
частина третього і четвертий тергіти − з білими, або жовтуватими, п’ятий – з сумішшю білуватих, 
чорних або темно-коричневих волосків, шостий – з рудувато-коричневими короткими волосками. 
Паразитує в гніздах B. hypnorum. Самки, котрі перезимували, трапляються дуже рідко на початку 
травня. Виліт нової генерації відбувається в першій половині літа [1; 2; 4]. 

 
Джміль-зозуля скельний – Bombus rupestris (Fabricius, 1793) 

Поширення. Палеарктика: Європа, Сибір. Поширений на всій 
території України, в межах ареалу своїх господарів. 

Місця знаходження. Трапляється на узліссях та луках. 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 20−24 мм; більша 

частина тіла вкрита чорними волосками, задня половина четвертого, 
п’ятий і шостий тергіти черевця у яскраво-червоних волосках; іноді 
на передньоспинці наявна вузька смужка з жовтих волосків; крила 
темно забарвлені (фото 329). Переважно захоплює гнізда B. lapidarius, 
іноді трапляється в гніздах B. sylvarum, B. ruderarius. Після зимівлі 
самки з’являються на початку травня. Виліт нової генерації почина-
ється з кінця червня, найінтенсивніше – у липні [1; 2; 4]. 

 
Джміль-зозуля лісовий – Bombus sylvestris (Lepeletier, 1832) 

Поширення. Палеарктика: Європа, Сибір. Поширений у лісовій та лісостеповій зонах України, в 
межах ареалу своїх господарів. 

Місця знаходження. Лісові біотопи. 
Чисельність. Звичайний вид.  
Особливості біології. Розмір тіла самки − 14−17 мм; спинка вкрита чорними волосками, за 

винятком передньоспинки, де жовті волоски утворюють широку смужку, часом чорні волоски на 
щитку мають світлі вершечки; перший тергіт черевця з сумішшю чорних і жовтих волосків, другий 
тергіт з чорними, третій і четвертий з білими, два останні з темними золотисто-коричневими волос-
ками. Паразитує в гніздах B. pratorum, B. jonellus. Самки, котрі перезимували, трапляються в травні. 
Виліт нової генерації відбувається в першій половині літа [1; 2; 4]. 

 
Джміль-зозуля весталіс – Bombus vestalis (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 

Поширення. Європа, Середземномор’я. Поширений на всій території України, в межах ареалу 
свого господаря. 

 
Фото 329. Самка джмеля-зозулі 

скельного – Bombus rupestris  
(І. Б. Коновалова) 
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Місця знаходження. Трапляється в різноманітних біотопах. 
Чисельність. Звичайний вид. 
Особливості біології. Розмір тіла самки − 16−22 мм; на пе-

редньоспинці смужка з темно-жовтих волосків, решта спинки в чор-
них волосках; два перші тергіти черевця вкриті чорними волосками, 
третій тергіт з чорними волосками посередині і пучками з лимонно-
жовтих волосків по боках, четвертий тергіт вкритий білими волос-
ками, п’ятий – з чорними посередині і білими по боках, шостий тергіт 
у темнокоричневих або чорних коротких волосках. (фото 330). Здат-
ний паразитувати лише в гніздах B. terrestris. Самки, котрі перезиму-
вали, трапляються в травні. Виліт нової генерації відбувається 
впродовж літа, самці доживають до вересня [1; 2; 4]. 
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Родина Мурашки – Formicidae (Latreille, 1802) 
 
Через суспільний спосіб життя мурашки − одні з найчисельніших представників тваринного 

світу майже в усіх екосистемах суходолу планети, а у вологих екваторіальних лісах їхня біомаса 
може перевищувати біомасу всіх інших наземних тварин; при цьому сім’ї різних видів налічують від 
20−30 робітниць до багатьох мільйонів особин. 

Дуже різноманітний і характер живлення мурашок. Вони споживають насіння рослин, нектар та 
пилок квітів, медяну росу попелить та інших сисних комах, гриби, проте переважна їх більшість 
активні хижаки, котрі здатні здійснювати вирішальний вплив на чисельність та структуру популяцій 
багатьох безхребетних. Останнє дає змогу продуктивно використовувати низку видів, на Волині це, 
зокрема, руді лісові мурашки Formica rufa та F. polyctena, для захисту лісу від шкідників. Мурашки 
відіграють дуже велику роль у ґрунтоутворенні, особливо в умовах з низькою чисельністю дощових 
червів, зокрема на бідних піщаних ґрунтах Волині, а також у процесах деструкції деревних решток у 
лісах.  

Слід наголосити, що мурашки як суспільні комахи формують в екосистемах порівняно незалежні 
багатовидові асоціації, структуру яких визначає передусім характер внутрішньо- та міжвидових 
відносин між мурашками. Це робить їх дуже зручним модельним об’єктом при проведенні 
досліджень з моніторингу екосистем – одного з найбільш актуальних завдань сучасної екології.  

Усі сучасні види мурашок належать до родини Formicidae, надродини Formicoidea, ряду пере-
тинчастокрилих комах Hymenoptera. Загалом у світі відомо понад 12,5 тис. видів мурашок, серед яких 
у фауні України знайдено 145. 

Проте, незважаючи на досить високий рівень вивчення мірмекофауни нашої країни загалом [8; 9], 
фауна Волині досліджена недостатньо. Є лише кілька праць, де наведені відомості щодо мурашок 
Волині, зокрема у зв’язку з їх використанням у захисті лісу [5−7]. 

 
Фото 330. Самка джмеля-зозулі 

весталіс – Bombus vestalis  
(І. Б. Коновалова) 
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Ця робота ґрунтується на опрацюванні власних зборів, проведених упродовж останніх п’яти 
років у Шацькому поозер’ї; також використано матеріли, які надав учитель Піщанської СШ О. М. Крав-
ченко та С. О. Кравченко, за що автор висловлює їм щиру подяку. Слід наголосити, що докладне 
вивчення фауни та екології мурашок у вказаному районі лише розпочалося і наведені нижче 
результати слід вважати першою спробою узагальнення наявних відомостей з означеного питання. 
Тому дослідження різних аспектів біології та екології мурашок у Шацькому поозер’ї, зокрема їх 
охорони та практичного використання, має велику перспективу.  

Загалом на теренах Шацького поозер’ї знайдено 57 видів мурашок, не враховуючи синантропну 
фараонову мурашку, Monomorium pharaonis, яку завезено в усі регіони світу, але в наших умовах 
вона мешкає лише в будинках. Це досить велика кількість, особливо якщо взяти до уваги, що на 
Українському Поліссі загалом знайдено 65 видів.  

Вже сама кількість видів засвідчує унікальність мірмекофауни Поозер’я, що пов’язано з багат-
ством та різноманіттям природних умов у цій частині Волині, наявністю унікальних природних 
комплексів, які потребують безумовної та суворої охорони.  

 
 

Підродина Доліходерини – Dolichoderinae  
Чотириплямиста мурашка – Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771) 

Поширення. Центральна та Південна Європа, 
центр і південь Східної Європи, Кавказ, Закавказзя, 
Мала Азія, південь Західного Сибіру, Тянь-Шань. В 
Україні трапляється повсюдно, у Степу – в інтразо-
нальних лісах і парках. 

Місця знаходження. Мезотермофільний вид; на-
селяє різні типи лісів, але уникає сильно затінених і 
холодних. Досить звичайний у парках і садах, може 
оселятися також у дровах і дерев’яних будовах 
(рис. 114).  

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид; знай-
дений двічі в мішаних лісах поблизу оз. Острів’ян-
ського та с. Кам’янки. 

Особливості біології.  
Довжина тіла 4−5 мм, голова і черевче чорно-бурі, 
груди червонуваті; характерною ознакою є втиснута 
задня поверхня проподеуму та чотори жовтуваті 
плями на черевці (фото 331). Дендрофіл; гнізда спо-

руджує в сухих гілочках 
на деревах, іноді – в гіл-
ках, що впали на землю. 
Сім’ї невеликі, до кіль-
кох сотень робітниць, за-
звичай моногінні. Ак-
тивні хижаки, фуражу-
ють майже винятково 
на деревах, також збирають медяну росу попелиць. Хоча вид має 
широкий ареал, він ніде не є масовим. Літ крилатих особин відбувається 
в червні−серпні [4; 10; 11]. 

 
 

Підродина Мірміцини – Myrmicinae 
Руда мірміка – Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір, зрідка трапляється на Кавказі та в Закавказзі, у горах Середньої 
Азії. Завезений у Північну Америку. В Україні масовий вид на Поліссі, півдні Лісостепу й Карпатах, 
у Степу й Гірському Криму виявлений у досить зволожених, тінистих лісах. 

 

 
Фото 331. Чотириплямиста 

мурашка − Dolichoderus 
quadripunctatus (Б. Зайферт) 

Рис. 114. Місця збору матеріалу представників 
родини Мурашки − Formicidae: 

Чотириплямиста мурашка − 
Dolichoderus quadripunctatus 
Руда міміка − Myrmica rubra 
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Місця знаходження. Населяє ліси різного типу, крім освітле-
них, сухих та жарких, численний на луках, особливо на луках 
уздовж річок із високим рівнем ґрунтових вод; трапляється також 
на болотах. Найбільш гігрофільний представник роду; одна з най-
більш численних мурашок у лісовій зоні Палеарктики (рис. 114).  

Чисельність. Масовий вид в усіх придатних біотопах Шаць-
кого поозер’я. 

Особливості біології. Всі представники цього роду в Україні 
невеликі, довжиною 4,5−6,5 мм мурашки, колір тіла від рудуватого 

до червоно-бурого (фото 332). Сім’ї здебільшого великі, полігінні, можуть містити більше сотні 
цариць і до декількох десятків тисяч робітниць. В оптимальних умовах, наприклад, на кам’янистих 
луках уздовж водних потоків Карпат здатні утворювати полікалічні структури до сотень тисяч і 
навіть кількох мільйонів особин. Гнізда будують у землі, часто під камінням, у деревних рештках, 
нерідко споруджує мохові купини, особливо в перезволожених біотопах. Живляться дрібними без-
хребетними, а також досить активно використовують медяну росу сисних комах; збирають нектар 
квітів. Крилаті самки й самці з’являються в гніздах з липня; шлюбний літ – у серпні−вересні, у горах – 
навіть у жовтні. Під час шлюбного льоту утворять великі рої, які зазвичай тримаються на висоті крон 
дерев або вище [3; 10−12]. 

Myrmica ruginodis (Nylander, 1846) 
Поширення. Європа, на півдні – в інтразональних, зволожених стаціях та в горах, Сибір, Японія. 

Типовий вид лісової зони Палеарктики. В Україні масовий вид на Поліссі та у Карпатах, в Лісостепу і 
гірському Криму трапляється в досить зволожених, тінистих лісах.  

Місця знаходження. Притаманний переважно помірно зволоженим лісам різного типу, уникає 
перезволожених стацій і сухих, сонячних відкритих місць; при сильному антропогенному наван-
таженні його чисельність різко зменшується. Найменш термофільний з європейських видів мімік 
(рис. 114). 

Чисельність. На теренах Шацького поозер’я масовий лісовий вид. 
Особливості біології. Сім’ї зазвичай складаються з кількох сотень, рідко – більше тисячі робіт-

ниць, моно- або олігогінні, дуже рідко полігінні; в останньому випадку кількість цариць не переви-
щує кількох десятків. Гнізда здебільшого споруджує в деревних рештках, іноді – у землі, земляних 
або мохових купинах, під камінням. Ці мурашки помірковано агресивні, але досить активно захи-
щають своє гніздо від ворогів. Живляться дрібними безхребетними, трофобіоз також розвинений, 
хоча менше, ніж у M. rubra. Крилаті самки й самці знайдені в гніздах з липня; шлюбний літ – у 
серпні−вересні. Під час шлюбного льоту утворять великі рої, які зазвичай тримаються на висоті крон 
дерев або вище [10; 11; 12]. 

Myrmica schencki (Viereck, 1903) 
Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, північний схід Малої Азії, південь Західного Сибіру, 

Північний Казахстан, Тянь-Шань, Алтай. На території України трапляється повсюдно.  
Місця знаходження. У межах усього ареалу M. schencki пов’язаний із ксеротермними трав’янис-

тими біотопами, зокрема лісовими галявинами та вирубками. У Шацькому поозер’ї виявлений на 
галявинах соснових лісів (рис. 114). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Цей вид потребує високої температури ґрунту, але не мешкає в справжніх 

аридних стаціях. Гнізда споруджує зазвичай в ґрунті, іноді з земляними горбиками. Цікава особли-
вість цього виду – зведення маленьких трубочок над виходами з гнізда, у яких постійно перебувають 
робітниці-«сторожі». Імовірно, це пов’язане з потребою охороняти гніздо від інших видів мірмік або 
Tetramorium, з якими вона зазвичай співіснує і конкурує за ресурси. Сім’ї зазвичай моногінні, іноді 
олігогінні і дуже рідко – полігінні. Їхній розмір може коливатися від кількох десятків до декількох 
тисяч робітниць. Мають переважно вечірній тип активності. Фуражири збирають нектар квітів 
більше, ніж інші види мімік, але ці мурашки – активні хижаки, у здобичі яких істотну частку можуть 
складати інші мурахи. Літ крилатих зафіксований у серпні−вересні [3; 10−12]. 

 
Myrmica lobicornis (Nylander, 1846) 

Поширення. Борео-монтанний вид, поширений від Атлантики до Забайкалля; південна межа 
ареалу на рівнинах збігається з зоною мішаних лісів, у Центральній і Південній Європі, на Кавказі, у 

 

 
Фото 332. Руда міміка − Myrmica 

rubra (П. Красенський) 
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Закавказзі, Малій і Середній Азії мешкає лише в 
горах. В Україні відомий на Поліссі, півночі Лісо-
степу та в Карпатах.  

Місця знаходження. Мешкає переважно у хвой-
них, іноді – у мішаних лісах, знайдений також на 
пасовищах і луках, але уникає ксеротермних діля-
нок. Хоча в оптимальних біотопах він численний, 
ніде не досягає високої чисельності. У Поозер’ї 
мешкає в мішаних лісах (рис. 115). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Гнізда споруджує в землі, 

підстилці, моху, під камінням, у щілинах скель, 
іноді у деревних рештках. Сім’ї зазвичай моногінні, 
нараховують до кількох сотень робітниць. Фура-
жують поодинці й рідко взаємодіють на кормовій 
ділянці. Один із найменш агресивних видів мірмік. 
Літ крилатих особин триває з кінця липня до верес-
ня [3; 10−12].  

 
Myrmica rugulosa (Nylander, 1849) 

Поширення. Середня і Східна Європа, Серед-
ній Урал, південь Східного Сибіру, Північний 
Казахстан, Алтай; ізольовані популяції знайдені в 
Піренеях, на Балканах, у горах Криму й на Кавказі. 
В Україні поширений на Поліссі, у Карпатах, Лісостепу та гірському Криму. 

Місця знаходження. Оліготопний термофільний вид, заселяє переважно сухі луки й лісові 
галявини, але уникає зволожених та затінених ділянок, також не знайдений у чисто степових 
біотопах. Толерантний до антропогенного тиску, трапляється в містах і на пасовищах. На теренах 
Шацького поозер’я знайдений на узліссях соснових та мішаних лісів (рис. 115). 

Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Гніздиться в землі, гнізда переважно без жодних зовнішніх споруд, лише з 

невеликими отворами для виходу робітниць, у зв’язку з чим гнізда досить важко знайти. Сім’ї 
зазвичай великі, до декількох тисяч робітниць, оліго- або полігінні. Крилаті особини зафіксовані в 
гніздах з кінця липня до вересня [3; 10−12]. 

 
Myrmica gallienii (Bondroit, 1920) 

Поширення. Центральна Європа і південь Північної Європи, Східна Європа, південь Західного 
Сибіру, Північний Кавказ, Мала Азія. Поширений на всій території України.  

Місця знаходження. Мезофільній вид; живе під покривом лісів і на луках з густим і високим 
травостоєм, зрідка трапляється на зволожених слабозасолених ділянках. У Шацькому поозер’ї 
зафіксований на помірно вологих луках (рис. 115). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Гнізда споруджує в землі, зазвичай з земляними купинами. Сім’ї досить 

великі, до декількох тисяч робітниць, переважно олігогінні. Крилатих особин знаходили в гніздах у 
липні−вересні [10−12]. 

Myrmica scabrinodis (Nylander, 1846) 
Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Мала Азія, Західний Сибір, Тянь-Шань, на схід – до 

Красноярська, в Україні поширений повсюдно. 
Місця знаходження. Політопний, загалом мезофільний вид, хоча заселяє і дуже зволожені біото-

пи, наприклад сфагнові болота. При цьому завжди досить термофільний, уникає надто сухих і надто 
холодних стацій. Трапляється на відкритих ділянках – луках і в лісах, переважно листяних та 
мішаних, де також віддає перевагу сонячним місцям; досить звичайний на сфагнових болотах (рис. 115). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Гнізда будує в землі, часто з горбиками з землі або моху, на болотах будує 

гнізда лише у сфагнових горбиках, іноді – під камінням чи в деревних рештках. Сім’ї зазвичай 
моногінні або з декількома царицями, складаються з кількох сотень до 2–2,5 тис. робітниць. 

Рис. 115. Місця збору матеріалу представників 
родини Мурашки − Formicidae: 
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Агресивні хижаки, часто нападають на гнізда й викрадають розплід у різних видів Lasius; одночасно 
утримують попелиць на коріннях і стеблах трав’янистих рослин. Літ крилатих особин відбувається з 
серпня до жовтня [3; 10−12]. 

 
Myrmica sabuleti (Meinert, 1861) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Західний Сибір до Алтаю, в Україні – повсюдно. 
Місця знаходження. Помірно ксерофільний і термофільний вид, мешкає переважно на сухих 

луках, а також у розріджених світлих лісах. На території Шацького поозер’я трапляється на сухих 
узліссях соснових лісів, а також на сухих луках (рис. 115). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Гнізда споруджує в землі, часто з земляними купинами, іноді – під 

камінням чи в деревних рештках. Сім’ї порівняно невеликі, рідко до 2000 робітниць, моно- або 
олігогінні. Крилаті особини знайдені в гніздах у серпні−вересні [3; 10−12].  

Myrmica lonae (Finzi, 1926) 
Поширення. Європа, Мала Азія, південь Західного Сибіру, північний Казахстан. В Україні 

знайдений в Карпатах та північний частині Лісостепу, на Поліссі. 
Місця знаходження. Мезофільний, досить холодолюбний вид. Заселяє досить затінені мішані та 

листяні ліси, а також луки й болота, скрізь уникає ксеротермних стацій. На теренах Шацького 
поозер’я виявлений у ялинових та мішаних лісах (рис. 115). 

Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Гнізда будує в землі, часто під камінням, у мохових купинах, іноді у 

деревних рештках. Сім’ї невеликі, рідко сягають тисячі робітниць, зазвичай олігогінні. Крилаті 
особини знайдені в гніздах у серпні−вересні [10−12].  

 
Дернова мурашка – Tetramorium caespitum 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Кавказ, Близький Схід, 

Передня та Середня Азія, Сибір, північний захід 
Африки, завезений у Північну Америку. Поширений 
вид на всій території України.  

Місця знаходження. Незважаючи на великий 
ареал, скрізь відомий як геміксерофільний вид, засе-
ляє відкриті, сухі місця з порівняно низьким проек-
тивним покриттям трав’янистої рослинності, які 
добре прогріваються сонцем. Віддає перевагу легким 
піщаним ґрунтам. У північній і центральній частинах 
ареалу уникає вологих лук і боліт; у лісах мешкає на 
галявинах, вирубках, узліссях; звичайний в антропо-
генних ландшафтах – на узбіччях доріг, зокрема за-
лізничних, у садах, на полях і городах, у селах і міс-
тах, де може бути одним із найбільш масових видів 
мурашок. Водночас в аридних регіонах заселяє більш 
вологі інтразональні стації. На теренах Шацького по-
озер’я виявлений на узліссях, галявинах, сухих лу-
ках, узбережжях озер, а також у найрізноманітніших 
антропогенних ладшафтах (рис. 116). 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біо-

логії. Дрібні мурашки довжиною 2,5−3,5 мм, забарвлення тіла від 
червонувато-бурого до чорно-бурого (фото 333). Гнізда споруджує 
переважно в землі, часто під камінням, у містах оселяється на ву-
лицях під асфальтовими доріжками; у вологіших місцеперебуваннях 
зазвичай будує великі земляні купини. Сім’ї майже зазвичай моно-
гінні, проте великі, містять від кількох тисяч до кількох десятків 
тисяч робітниць. Широкий поліфаг; живиться фактично будь-якою 
їжею, яку здатний здобути, зокрема трупами хребетних тварин. Проте 

 
Фото 333. Дернова мурашка − 

Tetramorium caespitum (А. Вайлд) 

Рис. 116. Місця збору матеріалу представників 
родини Мурашки − Formicidae: 

Дернова мурашка − Tetramorium caespitum 
Anergates atratulus 
Сабельна мурашка − Strongylognathus testaceus 
Мурашка-крихітка − Formicoxenus nitidulus 
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вони агресивні й активні хижаки, які полюють на різних безхребетних тварин; суттєву частку здобичі 
може становити насіння рослин; живляться також нектаром і соком плодів та коренеплодів, іноді 
можуть пошкоджувати підземні частини культурних рослин. Розводять попелиць, зокрема кореневих. 
Здатні до активної мобілізації на масове джерело їжі. Літ крилатих особин зафіксований у 
червні−липні [3; 10; 11].  

Anergates atratulus (Schenck, 1852) 
Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Західний Сибір; завезений у Північну Америку, разом з 

видом-«хазяїном», Tetramorium caespitum. Поширений на всій території України. 
Місця знаходження. Територія перебування та ж, що і в вида-хазяїна. На території Шацького 

поозер’я знайдений на узліссі біля оз. Пісочного (рис. 116). 
Чисельність. Рідкісний вид.  

Особливості біології. Дрібні (довжиною 2−3 мм) чорно-бурі 
мурашки, соціальні паразити, позбавлені касти робітниць (фото 341). 
Живуть в гніздах видів Tetramorium – T. caespitum та T. impurum. У 
них проявляються риси морфологічної і біологічної дегенерації. 
Зокрема, це зникнення касти робітниць, а також певна редукція 
мандибул в обох статей, безкрилість самців, редукція члеників мак-
силярних та лабіальних пальп й ін. (фото 334). Такі еволюційні 
перетворення, безумовно, пов’язані з паразитичним способом жит-
тя і виключають самостійне існування сімей цього виду. Водночас 

фізогастрія цариць є прогресивним еволюційним перетворенням і пов’язана з потребою відкладання 
великої кількості яєць. Річ у тім, що в сім’ях виду-«хазяїна» є одна (дуже рідко – декілька) фізогас-
трична самка паразита й тисячі молодих самок і самців, або їхнього розплоду; при цьому кількість 
робітниць хазяїна порівняно невелика, а його цариці й розплоду немає взагалі. Це засвідчує, що 
молоді запліднені самки Anergates можуть проникати в осиротілі сім’ї Tetramorium, але зазвичай вони 
вбивають царицю виду-«хазяїна». Оскільки строк життя сім’ї паразита визначається строком життя 
робітниць хазяїна, що залишилися, безумовно, не більше трьох−п’яти років, то стає очевидною 
потреба продукування великої кількості потомства, особливо крилатих самок, що підвищує шанс 
їхнього проникнення після парування, яке відбувається всередині материнського гнізда, у нове гніздо 
Tetramorium і продовження існування виду [3; 10; 11].  

 
Сабельна мурашка – Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852)  

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, південь Західного Сибіру, Північний Казахстан, в 
Україні трапляється повсюдно.  

Місця знаходження. Місцеперебування і характер гніздування цілком залежить від таких виду-
«хазяїна» Tetramorium caespitum. Геміксерофільний вид, заселяє відкриті, сухі місця з порівняно низьким 
проективним покриттям трав’янистої рослинності, які добре прогріваються сонцем. У Поозер’ї 
виявлений на узліссі поблизу сіл Острів’я та Пулемця (рис. 116). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Досить дрібні мурашки довжиною 3−4 мм, 

тіло червонуватого кольору; їхня характерна особливість – вузькі, 
шаблеподібні мандибули без жувального краю і зубців (фото 335). 
Соціальний паразит у гніздах T. caespitum. Його самка не вбиває 
царицю хазяїна, але феромонно обмежує продукцію нею статевих 
особин, але не робітниць. Іноді роблять грабіжницькі рейди задля 
добування лялечок виду-«хазяїна». Загалом чисельність їхніх сімей 
невелика, не перевищує декількох відсотків від кількості робітниць 
хазяїна у гнізді. Літ крилатих особин реєстрували у липні−серпні 
[3; 10; 11].  

 
Мурашка-крихітка – Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846) 

Поширення. Транспалеаркт. Заселяє переважно лісову й лісостепову зони. В Україні трапля-
ється скрізь, де живуть види-«хазяї». 

Місця знаходження. Поширений від сухих лук до різноманітних лісів, залежно від виду-хазяїна. 
На теренах Шацького поозер’я мешкає, скрізь, де є руді лісові мурашки й інші представники підроду 
Formica s. str. (рис. 116). 

 

 
Фото 334. Anergates atratulus  

(М. Боровець) 

 
Фото 335. Сабельна мурашка − 

Strongylognathus testaceus  
(А. Сейкик) 
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Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Дуже дрібні, блискучі мурашки рудуватого 

кольору, тіло довжиною 2−2,5 мм (фото 336). Живуть як коменсали 
в гніздах видів Formica s. str. Цю форму співжиття В. М. Вілер 
назвав ксенобіозом, а А. Форель – лестобіозом. Гніздові ходи й 
камери будує в стінках мурашника виду-«хазяїна», переважно – у 
пеньках, які зазвичай є основою гнізд формік. Оскільки його ходи 
дуже вузькі, робітниці «хазяїв» у них проникнути не можуть. Жив-
ляться різними органічними рештками, але зазвичай прилаштову-

ються до робітниць формік під час трофолаксису і споживають частину переданої при цьому процесі 
їжі. Сім’ї невеликі, здебільшого складаються з декількох десятків робітниць [3; 10; 11].  

 
Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793) 

Поширення. Європа, Кавказ, гори Середньої 
Азії, Сибір, Японія. Борео-монтанний вид, пошире-
ний переважно в лісовій зоні. На території України 
поширений у лісовій зоні та Карпатах, у горах 
піднімається до субальпіки.  

Місця знаходження. Заселяє ліси та луки, від-
дає перевагу помірно зволоженим стаціям. На 
території Шацького поозер’я знайдений в усіх типах 
лісів (рис. 117). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Дрібні жовтувато- чи 

червонувато-бурі 
мурашкихи зав-
довжки 3–4 мм 
(фото 337). Гнізда 
споруджує в де-
ревних рештках, 
під корою дерев, у 
земляних і мохо-
вих купинах, у 
землі, часто під 
камінням. Сім’ї 

невеликі, складаються переважно з декількох десят-
ків робітниць, моногінні або полігінні. Робітниці 
фуражують поодинці, полюючи на дрібних безхре-
бетних або збираючи їхні рештки. Не агресивні, 
уникають внутрішньо- і міжвидових конфліктів з 
іншими мурашками. Літ крилатих особин зареєстро-
ваний у липні−серпні [3; 10; 11]. 

 
Leptothorax muscorum (Nylander, 1846) 

Поширення. Голарктика. Борео-монтанний вид. В Україні мешкає в лісовій зоні та на півночі 
лісостепової зони, у Карпатах. 

Місця знаходження. Заселяє ліси та луки, віддає перевагу теплим, помірно зволоженим стаціям. 
На території Шацького поозер’я знайдений в усіх типах лісів (рис. 117). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Гнізда будує в деревних рештках, під корою дерев, у земляних і мохових 

купинах, у землі, часто під камінням. Сім’ї невеликі, складаються переважно з декількох десятків 
робітниць, моногінні або полігінні. Робітниці фуражують поодинці, полюючи на дрібних 
безхребетних або збираючи їхні рештки. Не агресивні, уникають внутрішньо- і міжвидових конфліктів з 
іншими мурашками. Літ крилатих особин зареєстрований у липні−серпні [3; 10; 11].  

 

 
Фото 336. Мурашка-крихітка − 

Formicoxenus nitidulus  
(Б. Зайферт) 

 
Фото 337. Leptothorax acervorum 

(А. Вайлд) 

Рис. 117. Місця збору матеріалу представників 
родини Мурашки − Formicidae: 
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Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1849) 
Поширення. Євразія. Бореальний вид, поширений переважно 

в зоні хвойних лісів. В Україні знайдений у лісовій зоні та Карпа-
тах.  

Місця знаходження. Ліси різного типу. На теренах Шацького 
поозер’я знайдений у мішаних та хвойних лісах (рис. 117). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Досить дрібні, довжиною 3,5−4,5 мм 

мурашки, жовтувато- чи червонувато-бурого кольору; їхня харак-
терна ознака – наявність поздовжніх заглиблень між очима і чолом 
для вкладання антен (фото 338). Соціальний паразит, як «рабів» 
використовує види роду Leptothorax. Робить набіги на гнізда видів-

«хазяїв» і викрадає їхніх лялечок. Гнізда споруджує в ґрунті, моху, деревних рештках, у горах – під 
камінням. Сім’ї лише моногінні, невеликі, нараховують кілька десятків робітниць H. sublaevis і до 
80 % населення складають робітниці хазяїна. Цікаво відзначити, що «рабами» в сім’ях H. sublaevis 
бувають і самки, що вийшли з викрадених лялечок, оскільки робітниці H. sublaevis відгризають у них 
крила. Літ крилатих особин реєструється в липні−серпні [3; 10; 11].  

 
Temnothorax affinis (Mayr, 1855) 

Поширення. Європа, окрім Північної, Кавказ, Закавказзя, Україна. 
Місця знаходження. Мезоксерофільний, досить термофільний 

вид, мешкає переважно в широколистяних та мішаних лісах. На тери-
торії Шацького поозер’я знайдено кілька гнізд у мішаних лісах, у 
сухих гілочках дубів (рис. 117). 

Чисельність. Дуже рідкісний вид. 
Особливості біології. Усі представники цього роду дрібні мураш-

ки, завдовжки 2,5−3,5 мм, колір тіла від жовтувато-бурого до бурого, 
черевце часто темніше (фото 339). Гнізда будує в деревних рештках, 
переважно в сухих гілочках на живих деревах. Живляться, як і всі інші 
представники цього роду, дрібними безхребетними та їх рештками. Сім’ї складаються з кількох 
десятків робітниць, моногінні. Літ крилатих особин зафіксовано в липні−серпні [10; 11].  

 
Temnothorax corticalis (Schenck, 1852) 

Поширення. Південна, Центральна та Східна Європа, Кавказ, Алжир. На території України 
поширений повсюдно, але нечисленний вид. 

Місця знаходження. Заселяє листяні й мішані ліси, зазвичай освітлені й теплі. На території 
Шацького поозер’я виявлено два гніда в мішаному лісі поблизу с. Піщі, у сухих гілочках на дубах 
(рис. 117). 

Чисельність. Дуже рідкісний вид. 
Особливості біології. Типовий дендрорбіонт, мезоксерофіл. Гнізда будує в сухих гілочках на 

деревах та тих, що впали на землю, під корою, у жолудях, галах горіхотворок. Літ крилатих особин 
відзначений у серпні – на початку вересня [10; 11].  

 
Temnothorax crassispinus (Karawajew, 1926)  

Поширення. Центральна Європа, Кавказ, Балкани. Поширений на всій території України.  
Місця знаходження. Мезофільний вид, один із найбільш типових представників роду в Україні, 

заселяє соснові, мішані й широколистяні помірно зволожені ліси. На території Шацького поозер’я 
виявлений у соснових та мішаних лісах (рис. 117). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Гнізда будує в сухих гілочках на деревах і в тих, що впали на землю, під 

корою, іноді у підстилці або мосі. Сім’ї зазвичай моногінні, нараховують 100–200 робітниць. По-
рівняно агресивний вид, здатний ужалити людину. Літ крилатих особин відзначений у липні−серп-
ні [3; 10; 11].  

Temnothorax parvulus (Schenck, 1852) 
Поширення. Південна, Середня Європа та південь Східної Європи, Закавказзя, Мала Азія, 

Копетдаг, північний захід Африки. В Україні мешкає на півдні Полісся, у Степу, Лісостепу, Криму та 
на Закарпатті.  

 
Фото 338. Harpagoxenus sublaevis 

(Б. Зайферт) 

 

 
Фото 339. Temnothorax affinis  

(А. Вайлд) 
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Місця знаходження. Заселяє сухі освітлені ліси, переважно мішані та листяні. На теренах 
Шацького поозер’я виявлений на дубах поблизу оз. Пулемецьке (рис. 117). 

Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Екологічно подібний до T. crassispinus, але віддає перевагу більш сухим і 

світлим лісам. Гнізда споруджує в деревних рештках і сухих гілках на деревах, під корою, у галах 
горіхотворок, іноді у підстилці, щілинах скель і ґрунті. Сім’ї зазвичай моногінні, складаються з 
декількох десятків робітниць. На відміну від T. crassispinus не агресивний. Літ крилатих особин 
зафіксовано з липня до вересня [10; 11].  

 
Temnothorax tuberum (Fabricius, 1775) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Мала Азія, південь Західного Сибіру, Північний Казах-
стан, Тянь-Шань, на схід – до Алтаю, Україна.  

Місця знаходження. Мезофільний вид, мешкає переважно в лісах різних типів. На теренах 
Шацького поозер’я виявлений у соснових та мішаних лісах (рис. 117). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Гнізда споруджує переважно в деревних рештках, іноді у сухих гілках на 

деревах, а також у землі. Сім’ї зазвичай моно- або олігогінні, складаються з декількох десятків, іноді 
мають більше ста робітниць. Літ крилатих особин зафіксовано в липні−серпні [10; 11].  

 
Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798) 

Поширення. Середня і Південна Європа, Кавказ, Закавказзя, Мала Азія, Копетдаг, Північна 
Африка. Поширений вид на всій території України.  

Місця знаходження. Мезоксерофільний вид, заселяє переважно світлі широколистяні ліси, 
трапляється також у відкритих, порівняно сухих місцях. На теренах Шацького поозер’я виявлений у 
соснових та мішаних лісах (рис. 117). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Гнізда споруджує переважно в сухих гілках на деревах, порожніх стеблах 

трав’янистих рослин, під корою, у щілинах скель, рідко – у землі, під камінням. Сім’ї зазвичай 
моногінні, порівняно великі, можуть містити до 200 робітниць або трохи більше. Літ крилатих особин 
зафіксовано в липні−серпні [10; 11].  

 
Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, Мала Азія, Близький Схід, північний захід Африки. В 
Україні поширений в Карпатах, на Поліссі, у Лісостепу, горах Криму, у Степу трапляється в інтразо-
нальних лісах. 

Місця знаходження. Мезотермофільний вид, заселяє переважно помірно зволожені листяні, 
іноді мішані ліси, зрідка трапляється на відкритих кам’янистих лучних ділянках. На теренах Шаць-
кого поозер’я знайдений у помірно зволожених мішаних лісах (рис. 118). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Дрібні, чорно-бурі мурашки, довжиною 

3−3,5 мм; характерна особливість – компактне тіло і короткий, дахо-
подібний перший членик стебельця (фото 340). Криптобіонтний вид. 
Гнізда споруджує переважно в підстилці, іноді в ґрунті й моху. Фура-
жують переважно в підстилці, полюючи на різних дрібних членисто-
ногих, іноді збирають їхні рештки. Масового фуражування не органі-
зовують, робітниці полюють поодинці, пересуваються повільно й за 
найменшої тривоги притискають ноги та вусики до тіла, згортаються 

в кульку й на певний час завмирають. Сім’ї невеликі, з декількох десятків робітниць, моно- або 
олігогінні. Літ крилатих особин зафіксований у серпні−вересні [3; 10; 11].  

 
Stenamma debile (Foerster, 1850) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя. В Україні виявлений у Карпатах, горах Криму, 
Лісостепу, на Поліссі. 

Місця знаходження. Мезофільний лісовий вид, мешкає переважно в широколистяних лісах, іноді 
у мішаних з переважанням листяних порід. На території Шацького поозер’я виявлений на дубах 
поблизу с. Ростані (рис. 118). 

Чисельність. Дуже рідкісний вид. 

 
Фото 340. Myrmecina graminicola 

(А. Вайлд) 
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Особливості біоло-
гії. Дрібні червоно-бурі 
мурашки, довжиною 
3,5−4,5 мм; характерна 
особливість – досить ви-
довжене тіло, а особли-
во перший членик сте-
бельця (фото 341). Крип-
тобіонтний вид. Гнізда 
будує в підстилці, під мо-

хом або в ґрунті, іноді під камінням або деревними 
рештками. Сім’ї маленькі, складаються переважно з 
кількох десятків, іноді мають більше ста робітниць, 
зазвичай моногінні. В оптимальних місцеперебу-
ваннях досить звичайний вид, хоча ніколи не буває 
численним; при цьому його важко знаходити. Робіт-
ниці фуражують поодинці в підстилці, збираючи 
трупи й полюючи на дрібних членистоногих. Му-
рашки повільні, не агресивні. Літ крилатих особин 
відбувається з липня до жовтня [3; 10; 11].  

 
Мурашка-злодій – Solenopsis fugax (Latreille, 1798) 

Поширення. Південна, Середня та Східна 
Європа, Кавказ, Закавказзя, Мала Азія, Близький 
Схід, південь Західного Сибіру, Казахстан, Середня 
Азія, північний захід Африки. Поширений вид на 
всій території України.  

Місця знаходження. Термофільний вид, заселяє 
відкриті трав’янисті або чагарникові біотопи, в освіт-
лених лісах трапляється на узліссях. Мешкає на різ-
них типах ґрунтів, але уникає піщаних арен. Звичай-
ний також в анропогенізованих біотопах, зокрема в 
населених пунктах. На теренах Шацького поозер’я 
знайдений на сухих луках, узліссях соснових лісів (рис. 118). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Дуже дрібні, досить поліморфні мурашки 

розміром 2−3,5 мм; тіло жовтувате, блискуче, очі дуже малі, антени 
10-членикові і їх джгутик з великою 2-члениковою булавою 
(фото 342). Гнізда будує в землі, часто під камінням, без зовнішніх 
споруд. Сім’ї великі, з декількох тисяч робітниць, моно- або оліго-
гінні. Літ крилатих особин зафіксований у серпні−вересні. Вид-клеп-
тобіонт, поселяється в гніздах або поблизу гнізд мурашок різних родів 
(Tapinoma, Formica, Camponotus, Lasius, Myrmica, Tetramorium і ін.). 
Від ширших ходів і камер власного гнізда S. fugax прокладає дуже тонкі ходи в гніздо виду-«хазяїна». 
По цих ходах робітниці-«злодії» проникають у чужі гнізда й викрадають розплід. Робітниці-«хазяї» 
не можуть проникнути у вузькі ходи соленопсиса, крім того, S. fugax активно захищається від 
нападаючих мурашок за допомогою жала. З іншого боку, сім’ї S. fugax можуть жити самостійно, 
розводячи кореневих попелиць і збираючи рештки безхребетних, а також поїдаючи трупи хребетних 
тварин. Хоч вони фуражують переважно під землею або в підстилці, у нічний час можуть збирати 
здобич на поверхні ґрунту [3; 10; 11].  

 
Фараонова, або домова мурашка Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Космополіт, випадково завезений із товарами на всі континенти. К. Лінней описав 
цей вид з Єгипту, де він був знайдений на мумії одного з фараонів, однак батьківщина виду – 
Орієнтальна область. Поширений синантропний вид на всій території України. 

Місця знаходження. У тропіках фараонова мурашка заселяє різні біотопи, переважно відкриті 
трав’янисті простори, зокрема ті, які мали антропогенний вплив. У Європі M. pharaonis – типово 

 
Фото 341. Stenamma debile  

(Б. Зайферт) 

 
Фото 342. Мурашка-злодій – 
Solenopsis fugax (Б. Зайферт) 

Рис. 118. Місця збору матеріалу представників 
родини Мурашки − Formicidae: 

Мурашка-злодій − Solenopsis fugax 
Червоногруда мурашка-деревоточець − Camponotus 
herculeanus 
Camponotus ligniperda 
Чорна мурашка-деревоточець − Camponotus vagus 
Блискуча мурашка-деревоточець − Camponotus fallax 
Мурашка-амазонка − Polyergus rufescens 
Фараонова, або домова мурашка − Monomorium 
pharaonis 
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синантропний вид, що живе лише в приміщеннях, які обігріваються взимку. Знайдениий у кам’яному 
багатоквартирному будинку в смт Шацьку (рис. 122). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Дрібні мурашки, розміром 2−2,5 мм, 

голова і груди жовтоваті або червонуваті, матові, черевце більш 
темне, блискуче (фото 343). M. pharaonis – типово синантропний 
вид. У приміщеннях будує гнізда в найрізноманітніших місцях – 
щілинах стін та перекриттів, під плінтусами, у порожніх ємностях, 
навіть серед одягу або білизни в шафах тощо. Водночас запліднені 
самки здатні заснувати нове гніздо у відкритому ґрунті, але взимку 
ці сім’ї гинуть, оскільки оптимальна температура для життєдіяль-
ності фараонової мурашки − 28–30 ºС, при 10 ºС вони припиняють 
активність, а при 0 ºС гинуть.  

У приміщеннях фараонів мурашка формує дифузні полікалічні поселення і характеризується 
мультиполігінією: майже всі окремі гнізда містять одну або декілька цариць, між ними відбуваються 
постійні обміни їжею, розплодом і робітницями. Фактично всі мурашки у великому багатоквартир-
ному будинку належать до єдиної сім’ї, пов’язаної сіткою обмінів. У цих умовах сім’я розселяється 
відводками, а запліднені самки зазвичай повертаються в материнські гнізда. 

Живляться найрізноманітнішими харчовими продуктами, які зберігаються в квартирах, віддаючи 
перевагу білковій їжі. При цьому здатні до активної масової мобілізації, прокладаючи дороги до дже-
рел корму. Шкода, яку завдає фараонова мурашка, не обмежується лише псуванням або знищенням 
запасів продуктів, що особливо відчувається на продуктових складах; ці мурашки можуть бути пасив-
ними переносниками збудників низки небезпечних інфекційних хвороб, оскільки мешкають у сміттє-
проводах або туалетах. Особливо небезпечним це може бути в лікарняних стерильних приміщеннях.  

Боротьба з фараоновою мурашкою досить важка, особливо зважаючи на її біологію. Насамперед 
знищення одного локального гнізда не приводить до бажаних результатів, якщо будинок дуже засе-
лений мурашками. Саме тому малоефективне використання контактних отрут, оскільки від них гине 
лише частина фуражирів, і мурашки швидко відновлять свою чисельність. Домогтися повного 
знищення фараонової мурашки в конкретному будинку можна його повною фумігацією – цей метод 
використовувався в деяких лікарнях США, але в побуті це майже неможливо. Найбільш ефективним 
у реальному житті може бути використання отруйних харчових принад на основі борної кислоти або 
бури. Принади слід розкласти одночасно в усіх приміщеннях будинку, бажано через місяць−півтора 
процедуру повторити. Оскільки борна кислота − отрута повільної дії, отруєна їжа передається 
робітниками царицям і личинкам, унаслідок чого вся популяція в конкретному будинку може бути 
знищена [3; 4; 8].  

 
 

Підродина Форміцини – Formicinae 
Червоногруда мурашка-деревоточець – Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Північна Європа і північ Центральної Європи, на півдні Європи – лише в горах, 
лісова зона Східної Європи, Кавказ, Мала Азія, Західний Сибір, Північний Казахстан, Тянь-Шань. На 
схід від Єнісею і Алтаю до Японії поширений підвид C. herculeanus sachalinensis. В Україні 
знайдений на Поліссі та в Карпатах.  

Місця знаходження. Борео-монтанний лісовий вид; заселяє переважно темнохвойні ліси, іноді 
трапляється в мішаних. На теренах Шацького поозер’я знайдений лише на реліктових ділянках 
смерекових лісів поблизу с. Пулемця (рис. 118). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Усі представники цього підроду – 

найбільші за розмірами мурашки України, довжина тіла може 
сягати понад 1 см. Цей вид (як і наступний) має червонуваті груди і 
чорні голову та черевце (фото 344). Гнізда зазвичай будує у стов-
бурах живих ослаблених дерев, вигризаючи ходи й камери, але 
може гніздитися і в сухих стовбурах; у горах зрідка будує гнізда в 
землі, під камінням, але при цьому частина гнізда розміщується в 
корінні або занурених у ґрунт деревних рештках. Сім’ї моногінні, 

 

 
Фото 343. Фараонова, або домова 
мурашка – Monomorium pharaonis  

(К. Імаї) 

 

 
Фото 344. Червоногруда мурашка-

деревоточець – Camponotus 
herculeanus (Б. Зайферт) 
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порівняно невеликі, складаються з кількох сотень робітниць. Молоді самки й самці виходять з ляле-
чок наприкінці літа або на початку осені, зимують у материнських гніздах і вилітають у червні−липні 
наступного року. Запліднені самки засновують гнізда самостійно й відкладають 15−20 яєць; при-
близно через 1,5 місяця з них виходять личинки, які зимують; лише в травні наступного року 
з’являються перші робітниці. Живляться переважно живими комахами, фуражирують поодинці й 
здебільшого у вечірній та нічний час; збирають також медяну росу попелиць [4; 10; 11].  

 
Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу та 
Карпатах.  

Місця знаходження. Мешканець широколистяних та мішаних лісів, трапляється також на 
відкритих місцях у лісах. На території Шацького поозер’я виявлений у мішаних лісах (рис. 118). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Зовні схожий на попередній вид, вдірізняється від нього червоним забарв-

ленням насади черевця. Більш теплолюбний, ніж попередній вид. Гнізда споруджує в стовбурах 
дерев, у тому числі живих, у горах − часто у землі, під каменями. Сім’ї моногінні, порівняно невели-
кі, складаються з кількох сотень робітниць. Живляться переважно живими комахами, фуражують 
поодинці й здебільшого у вечірній і нічний час; збирають також медяну росу попелиць [4; 10; 11].  

 
Чорна мурашка-деревоточець – Camponotus vagus (Scopoli, 1763) 

Поширення. Європа, Кавказ, спорадично трапляється в Пів-
нічному Казахстані, на схід – до Алтаю, північний захід Африки. По-
ширений на всій території України, у степовій зоні заселяє 
інтразональні ліси. 

Місця знаходження. Заселяє переважно прояснені листяні й мі-
шані ліси, соснові бори, мешкає переважно на відкритих ділянках – 
узліссях, галявинах, просіках, численний на старих порубах (рис. 118). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Відрізняється від двох попередніх видів 

повністю чорним тілом (фото 345). Гнізда будує зазвичай у старих 
пеньках й інших деревних рештках. Сім’ї моно- або олігогінні, нара-

ховують до тисячі робітниць. Активний вдень, пересувається швидко. Агресивний вид, робітниці, 
якщо їх потривожити, досить боляче кусаються. Живляться різними безхребетними, збирають також 
медяну росу попелиць. Літ крилатих особин зафіксовано в липні−серпні [4; 10; 11].  

 
Блискуча мурашка-деревоточець – Camponotus fallax (Nylander, 1856) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, Північно-Західний Казахстан, північний захід Африки. 
Поширений на всій території України, у степовій зоні заселяє інтразональні ліси та сади. 

Місця знаходження. Досить теплолюбний вид, заселяє переважно освітлені й сухі ліси, зазвичай 
листяні, іноді мішані, трапляється також у парках, садах та інших штучних деревних насадженнях. У 
Шацькому поозер’ї виявлений у садах сіл Піщі й Острів’я (рис. 118). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Мурашка середніх розмірів, досить полі-

морфна, довжиною 5−8 мм; тіло чорно-буре, досить блискуче (фото 346). 
Гнізда будує в сухих гілках на деревах, часто також у дерев’яних 
спорудах – парканах, стінах будинків, у дровах. Сім’ї моно- або оліго-
гінні, складаються з кількох сотень робітниць. Живляться різними 
дрібними безхребетними, збирають також медяну росу попелиць. 
Робітниці дуже полохливі, якщо потривожити гніздо, то вони дуже 
швидко розбігаються і падають на землю, навіть не захищаючи роз-
плід. Літ крилатих особин зафіксовано в травні−червні [4; 10; 11].  

 
Мурашка-амазонка – Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 

Поширення. Центральна, Східна й частково Південна Європа, Кавказ, південь Західного Сибіру, 
Північний Казахстан, Тянь-Шань, Алтай. В Україні виявлений на всій території, але скрізь нечис-
ленний. 

 

 
Фото 345. Чорна мурашка-

деревоточець – Camponotus vagus 
(Б. Зайферт) 

 

 
Фото 346. Блискуча мурашка-
деревоточець – Camponotus 

fallax (П. Красенський) 
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Місця знаходження. Заселяє відкриті, сухі місця, які прогріваються сонцем. На теренах Шаць-
кого поозер’я виявлений лише на сухій луці біля оз. Пулемецького, проте реальна його чисельність 
може бути вищою (рис. 118). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Досить великі, червоно-помаранчові, 

блискучі мурашки, довжиною 7−8 мм (фото 347). Облігатний со-
ціальний паразит, «рабовласник», котрий повністю залежить від 
присутності в сім’ї робітниць виду-«хазяїна». Це пов’язано з глибо-
кою спеціалізацією будови мандибул – вони вузькі, гострі, серпо-
подібні, з пилкоподібними маленькими зубчиками на внутрішній 
поверхні й пристосовані лише для захоплення та вбивання супро-
тивника, але не для виконання гніздобудівельних й інших 
внутрішньогніздових робіт, передусім для догляду за розплодом. 

«Рабами» можуть слугувати всі наявні в місцевості види підроду Serviformica роду Formica. Будова 
їхніх гнізд характерна для виду-«раба». Сім’ї амазонок моногінні, містять нормальну або ергатоїдну 
царицю і зазвичай кілька сотень, а іноді й до тисячі робітниць і в 4–7 разів більше робітниць-«рабів». 

Дуже цікаво спостерігати за «загарбницькими» рейдами амазонок, які відбуваються у липні− 
серпні: саме в цей час найпростіше виявити присутність цього виду в певній місцевості. Рейди 
зазвичай здійснюються в післяполуденний час. Перед виходом основної маси солдатів розвідники 
спершу виявляють гніздо, на яке варто напасти. Амазонки рухаються колоною завдовжки до 5–6 м і 
завширшки 10–15 см, підходять до гнізда жертви й масово нападають на робітниць формік, які 
чинять запеклий опір. При цьому вони легко вбивають останніх, прокушуючи головну капсулу й 
уражаючи мозок, або так само легко відгризають голову захисників гнізда. Коли опір зламано, 
амазонки вриваються в гніздо формік і викрадають лялечок та личинок, а іноді навіть цариць.  

Літ крилатих особин відбувається в період рейдів − у липні−серпні. Самка засновує нову сім’ю 
шляхом тимчасового соціального паразитизму в гніздах Serviformica, убиваючи царицю-«хазяїна»; 
при цьому молода запліднена самка зазвичай проникає в гніздо «хазяїна» разом із робітницями під 
час набігу [4; 10; 11].  

 
 

Рід Formica (Linnaeus, 1758) 
Рід Formica традиційно поділяють на низку 

підродів, серед яких на території Шацького поозер’я 
знайдено чотири: Formica s. str., Serviformica Forel, 
Coptoformica Müller і Raptiformica Forel.  

 
Руда лісова мурашка – Formica (Formica s. str.) 

rufa (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Транспалеаркт. В Україні виявле-

ний на Поліссі, у Лісостепу, Карпатах, у Степу – в 
інтразональних лісах.  

Місця знаходження. Заселяє зрілі, віком понад 
40 років, хвойні, мішані й листяні ліси; йому по-
трібні досить освітлені місця, щоб гніздо, принаймні 
частину дня, прогрівалося сонцем. На теренах Шаць-
кого поозер’я трапляється в усіх старих лісах 
(рис. 119). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Усі представники цього 

підроду досить великі, поліморфні мурашки, довжи-
ною 5−9 мм; груди і голова принаймні частково чер-
вонуватого кольору, черевце чорно-буре (фото 348). 
Споруджує гнізда з куполом з рослинних решток, за-
звичай на старому пеньку; купол переважно оточе-
ний земляним валом з ґрунту, винесеного під час 

 

 
Фото 347. Мурашка-амазонка − 
Polyergus rufescens (К. Гомеш) 

Рис. 119. Місця збору матеріалу представників 
родини Мурашки − Formicidae: 

Руда лісова мурашка − Formica rufa 
Мала лісова мурашка − Formica polyctena 
Північна лісова мурашка − Formica aquilonia 
Червоноголова мурашка − Formica truncorum 
Лучна мурашка − Formica pratensis 
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будівництва підземної частини гнізда. Від гнізд відходять фуражу-
вальні дороги завдовжки близько 100 м, орієнтовані зазвичай до дерев 
з колоніями попелиць. Сім’ї можуть бути і моногінними, і високо-
полігінними, що містять до сотні цариць. Населення сім’ї дуже 
велике, у середньому кілька сотень тисяч робітниць, але в особливо 
великих гніздах можуть жити мільйони особин. Агресивний вид з 
кормовою територією, яка охороняється, активний ентомофаг, що 
відіграє важливу роль у захисті лісу від найрізноманітніших шкідників; 
також активно збирає медяну росу попелиць, переважно в родини 

Lachnidae. Нові сім’ї засновують шляхом тимчасового соціального паразитизму в сім’ях різних видів 
підроду Serviformica, зазвичай – F. fusca, або шляхом відокремлення відводків – процес, частково 
аналогічний роїнню медоносної бджоли. Виявлено переважно поодинокі гнізда, але можуть 
утворювати колонії, особливо якщо сім’ї полігінні. Літ крилатих особин зафіксовано в травні−червні. 
Загалом біології, лісогосподарському значенню й іншим аспектам життєдіяльності рудих лісових 
мурашок присвячено роботи багатьох вітчизняних та закордонних авторів [4; 10; 11].  

Мала лісова мурашка – Formica (Formica s. str.) polyctena (Foerster, 1850) 
Поширення. Транспалеаркт. В Україні виявлений на Поліссі, у Лісостепу, Карпатах.  
Місця знаходження. Заселяє зрілі, віком понад 40 років, хвойні, мішані й листяні ліси, йому 

потрібні досить освітлені місця, щоб гніздо, принаймні частину дня, прогрівалося сонцем. На теренах 
Шацького поозер’я мешкає в усіх старих лісах (рис. 119). 

Чисельність. Дуже численний вид. 
Особливості біології. Менш теплолюбний, ніж F. rufa. Гнізда будують під пологом лісу в більш 

затінених місцях. Гнізда зазвичай більші, ніж у F. rufa, і складені з дрібніших рослинних решток. 
Сім’ї високополігінні, з кількома сотнями цариць, утворюють полікалічні поселення – колонії і 
федерації зі спільною кормовою територією. Дуже активний ентомофаг [10; 11].  

Північна лісова мурашка – Formica (Formica s. str.) aquilonia (Yarrow, 1955) 
Поширення. Північна частина Палеарктики. Борео-монтанний вид, який поширений переважно 

в зоні хвойних лісів. Південна межа його суцільного поширення доходить у Європі приблизно до 
55º пн. ш., на рівнинах південніше трапляється спорадично, не південніше 50º пн. ш.; у горах 
Центральної Європи досить рідкісний, а в Південній Європі відомий лише в Болгарії та Піренеях. В 
Україні поширений локально: відомі лише кілька знахідок у Карпатах та Шацькому поозер’ї. 

Місця знаходження. Мешкає переважно в смерекових, іноді соснових та мішаних лісах. На 
теренах Шацького поозер’я виявлене лише одне гніздо в сосновому лісі поблизу с. Піщі (рис. 119). 

Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Холодолюбний вид, живе зазвичай у затінених, густих лісах. Біологія 

подібна до інших видів групи. Сім’ї переважно полігінні, часто формує колонії і федерації. Також 
дуже активний ентомофаг [10; 11].  

 
Червоноголова мурашка – Formica (Formica s. str.) truncorum (Fabricius, 1804) 

Поширення. Транспалеаркт. Поширений на всій території України, крім Криму.  
Місця знаходження. Заселяє хвойні, переважно соснові, а також мішані та листяні ліси, віддає 

перевагу освітленим і теплим місцям – узліссям, галявинам, порубам тощо. На теренах Шацького 
поозер’я виявлений на узліссях соснових лісів (рис. 119). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Відрізняється від інших видів свого підроду майже повністю червоною 

головою. Біологія загалом подібна до рудих лісових мурашок. Гнізда зазвичай будує на пеньках. 
Сім’ї здебільшого моно- або олігогінні, менших розмірів, ніж у рудих лісових мурашок, але при 
цьому можуть містити кілька сотень тисяч робітниць. Ці сім’ї переважно поодинокі, колонії утворять 
украй рідко. Літ крилатих особин відбувається пізніше, ніж у рудих лісових мурашок і досить 
розтягнутий у часі – з червня до кінця серпня. Активний ентомофаг, однак щільність його гнізд 
значно нижча, ніж у рудих лісових мурашок [4; 10; 11].  

 
Лучна мурашка – Formica (Formica s. str.) pratensis (Retzius, 1783) 

Поширення. Транспалеаркт, поширений на північ до південної межі тайги. Знайдений на всій 
території України.  

 
Фото 348. Руда лісова мурашка – 

Formica rufa (Б. Зайферт) 
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Місця знаходження. Заселяє досить сухі місця. У лісах мешкає в молодих насадженнях, але 
численний також на луках. На території Шацького поозер’я виявлений на сухих луках і на узліссях 
соснових лісів (рис. 119). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Гнізда споруджує переважно з низьким і пласким куполом, оточеним 

широким земляним валом та високою трав’янистою рослинністю навколо нього. Купол складений 
зазвичай із досить великих рослинних решток, скріплених часточками ґрунту, чим відрізняється від 
гнізд рудих лісових мурашок. Сім’ї найчастіше моногінні, менші за населенням, ніж у рудих лісових 
мурашок, і складаються з кількох десятків тисяч, іноді – перших сотень тисяч робітниць. Сім’ї 
переважно поодинокі, але можуть також утворювати колонії. Літ крилатих особин у більшості 
популяцій відбувається двічі на рік: у травні−червні й серпні−вересні, чого не відзначено в жодного 
іншого виду Formica.  

Хоча робітниці полюють на різних комах та інших безхребетних, у їх живленні переважають 
мертві комахи й медяна роса попелиць. Тому цей вид не має великого значення як ентомофаг. 
Оскільки F. pratensis є проміжним хазяїном ланцетоподібного сисуна, він може завдавати шкоди на 
пасовищах [4; 10; 11].  

Бура мурашка – Formica (Serviformica) fusca (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Транспалеаркт, заселяє майже зав-

жди лісову зону; Кавказ, Закавказзя, гори Середньої 
Азії. Один зі звичайних видів мурашок у лісовій зоні 
Палеарктики. Завезений у Північну Америку та в 
деякі тропічні й субтропічні райони: Канарські ос-
трови, Суматру, Кубу. В Україні відомий на Поліссі, 
у Лісостепу, Карпатах, гірському Криму; у степу – 
лише в інтразональних заплавних лісах у долинах 
великих річок. 

Місця знаходження. Евритопний мезофіл, ти-
повий мешканець широколистяних, мішаних і хвой-
них лісів. На теренах Шацького поозер’я виявлений 
в усіх типах лісів, іноді на луках (рис. 120). 

Чисельність. Дуже численний вид. 
Особливості біо-

логії. Тіло повністю 
чорно-буре, матове, 
без відлеглих волос-
ків; довжина тіла 
представників цього 
підроду 5−7 мм 
(фото 349). Гнізда 
споруджує в землі, 
іноді з земляними 

купинами, особливо в перезволожених біотопах, 
деревних рештках, часто під камінням. Сім’ї пере-
важно моногінні, іноді олігогінні, містять до кількох 
сотень робітниць. Самка засновує гніздо самостійно – 
гаплометроз або засновують декілька самок – плео-
метроз. Неагресивний вид із досить низьким рівнем 
соціальної організації. Території, яку охороняють, не мають і не конкурують з іншими видами 
формік. Робітниці фуражують поодинці, здобуваючи різних дрібних безхребетних та їхні рештки; також 
збирають медяну росу попелиць. Є одним із типових «рабів» F. sanguinea і Polyergus rufescens. Літ 
крилатих розтягнутий, у різних гніздах відбувається з червня до серпня [4; 10; 11].  

 
Болотяна мурашка – Formica (Serviformica) picea (Nylander, 1846) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя. В Україні трапляється на Поліссі, у Лісостепу, 
Карпатах, горах Криму.  

 

 
Фото 349. Бура мурашка – 

Formica fusca (В. Красильников) 

Рис. 120. Місця збору матеріалу представників 
родини Мурашки − Formicidae: 

Бура мурашка − Formica fusca 
Болотяна мурашка − Formica picea 
Сіра піщана мурашка − Formica cinerea 
Прудка мурашка − Formica cunicularia 
Червонощока мурашка − Formica rufibarbis 
Чорноголова мурашка − Formica uralensis 
Криваво-червона мурашка-рабовласник − 
Formica sanguinea 
Тонкоголова мурашка − Formica excecta 
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Місця знаходження. На рівнинах мешкає лише на сфагнових 
болотах, але в горах живе на субальпійських луках. На теренах Шаць-
кого поозер’я знайдений лише на сфагнових болотах (рис. 120). 

Чисельність. Загалом нечисленний вид, але в місцях мешкання 
має високу чисельність. 

Особливості біології. Тіло чорне, блискуче (фото 350). На 
болотах будує гнізда зі стеблинок моху, на гірських лугах гніздиться 
в землі, зазвичай під камінням. Сім’ї моно- або олігогінні, порівняно 
невеликі, складаються з кількох сотень або трохи більше тисячі ро-
бітниць. Неагресивний вид; у живленні переважають мертві комахи, 

збирає також медяну росу попелиць, у тому числі кореневих. Самки засновують нову сім’ю само-
стійно. Літ крилатих особин зареєстровано в липні−серпні [4; 10; 11].  

 
Сіра піщана мурашка – Formica (Serviformica) cinerea (Mayr, 1853)  

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, південь Західного Сибіру, Алтай. Поширений вид на 
усій території України. 

Місця знаходження. На рівнинах мешкає майже завжди на піщаних ґрунтах, у горах заселяє 
луки. Мешкає і в лісах різного віку, і на відкритих трав’янистих ділянках, морських та річкових 
дюнах. На теренах Шацького поозер’я виявлений на сухих луках, узліссях та галявинах соснових та 
мішаних лісів (рис. 120). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Тіло повністю сірувато-чорне, іноді груди 

червонуваті, з численними відлеглими волосками (фото 351). Гнізда 
будує в землі, часто частина гнізда може бути в деревних рештках. 
Сім’ї великі, переважно утворюють полікалічні поселення, які 
містять десятки чи навіть сотні тисяч робітниць. Поодинокі сім’ї 
бувають і моно-, і полігінними. Агресивний вид, за поведінкою 
більше подібний до видів Formica s. str., ніж до інших представників 
Serviformica. Зазвичай має територію, яка охороняється. Полює 
переважно на живих комах. У молодих лісах має важливе значення 
як ентомофаг. Збирає також медяну росу попелиць. Літ крилатих 
особин зафіксований у червні – на початку серпня [4; 10; 11].  

 
Прудка мурашка – Formica (Serviformica) cunicularia (Latreille, 1798) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, південь Західного Сибіру, гори Середньої Азії. 
Поширений вид на всій території України. 

Місця знаходження. Мезотермофільний, проте досить політопний вид. Мешкає і в лісах, де 
віддає перевагу галявинам та узліссям, і на луках, зокрема гірських. На теренах Шацького поозер’я 
виявлений на луках, окрім перезволожених, узліссях та галявинах соснових і мішаних лісів (рис. 120). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Груди і голова, принаймні частково, 

червонуваті, черевце чорне (фото 352). Гнізда споруджує в землі, 
зазвичай із досить великими земляними купинами. Сім’ї переважно 
моногінні, порівняно нечисленні, рідко перевищують тисячу робіт-
ниць. Самки засновують нові сім’ї самостійно. Досить агресивний 
вид, полює на дрібних безхребетних, збирає також медяну росу 
попелиць на трав’янистій рослинності. Літ крилатих особин відбу-
вається з середини червня до кінця серпня [10; 11].  

 
Червонощока мурашка – Formica (Serviformica) rufibarbis (Fabricius, 1793) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, Західний Сибір. Поширений вид на всій території 
України. 

Місця знаходження. Заселяє мезоксерофітні стації, зокрема сухі луки, але трапляється також на 
узліссях і лісових галявинах (рис. 120). 

Чисельність. Численний вид. 

 
Фото 350. Болотяна мурашка – 

Formica picea (К. Імаї) 

 
Фото 351. Сіра піщана мурашка – 

Formica cinerea (М. Везлик) 

 
Фото 352. Прудка мурашка – 

Formica cunicularia (К. Гомеш) 
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Особливості біології. Гнізда будує в землі, зазвичай із досить великими земляними купинами. 
Досить агресивний вид. Сім’ї переважно моногінні, порівняно нечисленні. Літ крилатих особин 
триває з середини липня до середини серпня [4; 10; 11].  

 
Чорноголова мурашка – Formica (Serviformica) uralensis (Ruzsky, 1895) 

Поширення. Центральна, Північна та Східна Європа, Сибір, Далекий Схід, Монголія, північ 
Китаю, Північна Корея. Борео-монтанний вид. В Україні виявлений лише в Шацькому поозер’ї. 

Місця знаходження. На півдні Західного Сибіру, у Південному Сибіру, Монголії, Китаї і Кореї 
мешкає на сухих та мезофітних луках і на степових ділянках. Загалом у Сибіру його можна вважати 
типовим лісостеповим видом, однак у Європі й на півночі Західного Сибіру F. uralensis типовий 

мешканець сфагнових боліт, іноді вересових пустищ; у Європі іноді 
трапляється на гірських субальпійських луках. На теренах Шацького 
поозер’я відомі лише два невеликі поселення: на Утянському болоті 
та північніше с. Піщі − у заболоченому сосновому лісі (рис. 120). 

Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Характерна особливість цієї мурашки – 

повністю чорне забарвлення голови (фото 353). Будує гнізда з 
куполом із рослинних решток, їхні розміри невеликі, набагато менші, 
ніж у рудих лісових мурашок, мають слаборозвинений земляний вал. 
Сім’ї зазвичай полігінні, зазвичай невеликі, містять до кількох тисяч 
робітниць. Нові сім’ї засновує шляхом тимчасового соціального 

паразитизму в гніздах Serviformica, переважно – F. picea, а також через поділ материнської сім’ї. У 
живленні істотну частину становить медяна роса попелиць, робітниці також полюють на різних 
безхребетних, але вважати їх активними ентомофагами не можна. Літ крилатих особин відбувається  
в липні−серпні [10; 11].  

 
Криваво-червона мурашка-рабовласник – Formica (Raptiformica) sanguinea (Latreille, 1798) 

Поширення. Транспалеаркт, трапляється від Атлантики до Японії, на Кавказі, у Малій Азії і 
горах Середньої Азії. У зоні тайги нечисленний. Мешкає на всій території України. 

Місця знаходження. Досить поширений політопний вид, населяє ліси різного типу і відкриті 
ділянки (луки, дюни, степи тощо), але уникає зволожених ділянок, а також дуже затінених місць; 
загалом його можна вважати мезотермофілом і мезоксерофілом. На теренах Шацького поозер’я 
виявлений на сухих луках, узліссях та галявинах лісів (рис. 120). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Зовні схожі на рудих лісових мурашок, їхня 

характерна ознака – вирізка не пердньому краї кліпеусу (фото 354). 
Типова мурашка-«рабовласник» як «рабів» використовує робітниць 
різних видів підроду Serviformica, іноді представників інших підродів; 
при цьому F. sanguinea можуть жити також самостійно. F. sanguinea 
робить грабіжницькі рейди, робітниці вриваються у гнізда інших видів і 
викрадають лялечок, з яких у гнізді хазяїна виходять робітниці, котрі 
виконують звичайні для них функції. Безумовно, ці робітниці ніяк не 
почувають себе обділеними і сприймають сім’ю «рабовласника» як 
власну. 

Гнізда споруджує в найрізноманітніших місцях, що часто за-
лежить від особливостей гніздування виду-«раба». При самостійному перебуванні здебільшого 
споруджує невеликі куполи з рослинних решток. Сім’ї порівняно невеликі, функціонально моногінні, 
містять від кількох тисяч до 10 000 робітниць; кількість робітниць-«рабів» у гнізді зазвичай невелика 
і не перевищує декількох відсотків загальної чисельності сім’ї. Іноді виникають полікалічні системи, 
які включають кілька гнізд, пов’язаних обмінними дорогами. Нові сім’ї засновують через тимчасовий 
соціальний паразитизм у гніздах Serviformica, через поділ материнської сім’ї, як види Formica s. str., 
або в результаті адоптації молодої заплідненої самки в гнізді, спорудженому робітницями, зазвичай 
після рейдів за лялечками. Літ крилатих особин зафіксовано в червні−серпні. Дуже агресивний вид, 
активно захищає гніздо від ворогів. Хижаки, також збирають мертвих безхребетних і медяну росу 
попелиць [4; 10; 11].  

 

 
Фото 353. Чорноголова мурашка – 
Formica uralensis (Б. Зайферт) 

 

 
Фото 354. Криваво-червона 

мурашка-рабовласник – Formica 
sanguinea (П. Красенський) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 
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Тонкоголова мурашка – Formica (Coptoformica) exsecta (Nylander, 1846) 
Поширення. Транспалеарктичний лісовий вид, на схід доходить до Хабаровського краю, 

Камчатки і північно-східного Китаю; на півдні Європи, на Кавказі та у Малій Азії – лише в горах. В 
Україні поширений на Поліссі, півночі та центрі Лісостепу, у Карпатах. 

Місця знаходження. Мешкає переважно в мішаних і листяних лісах, але віддає перевагу 
освітленим і теплим – галявинам, вирубкам, узліссям; також трапляється на вересових пустирях та на 
сухих ділянках заболочених територій, у горах поширений на субальпійських луках. На теренах 
Шацького поозер’я виявлений на сухих та помірно зволожених луках, узліссях та галявинах лісів 
(рис. 120). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. За забарвленням і розмірами схожа на 

двоколірних представників роду Serviformica, але добре відрізняєть-
ся від них глибоким вирізом на потиличному краї голови (фото 355). 
Будує гнізда з куполом з дрібних рослинних решток, найчастіше − 
зі стебел трави, які зрізують робітниці. Така біологічна особливість 
сприяла формуванню багатьох морфологічних адаптацій: у робіт-
ниць мандибули мають гострі зубці, а внаслідок сильного розвитку 
жувальних м’язів потиличні кути голови відтягнуті й потиличний 
край увігнутий. Гнізда зазвичай набагато менші, ніж у рудих 
лісових мурашок, але трапляються і дуже великі гнізда діаметром 

до 3 м і заввишки до півметра, земляний вал зазвичай заростає травою.  
Дуже агресивний вид, активний ентомофаг, іноді не поступається рудим лісовим мурашкам, 

особливо в молодих лісових насадженнях. Полює на різних безхребетних у всіх рослинних ярусах, 
також активно збирає медяну росу попелиць. Часто утворює колонії, які налічують кілька десятків 
гнізд. Самки засновують нові сім’ї шляхом тимчасового соціального паразитизму в гніздах Serviformica. 
Сім’ї великі, складаються з кількох сотень тисяч робітниць, моно- або полігінні. Літ крилатих особин 
зареєстрований у липні−вересні [10; 11].  

 
Чорна садова мурашка – Lasius (Lasius s. str.) niger (Linnaeus, 1758) 

Поширення. У зв’зку з тим, що раніше L. niger не відрізняли від низки близьких видів, точно 
встановити його поширення на підставі наукових 
літературних джерел неможливо. Імовірно, його 
ареал охоплює Європу, Кавказ, Малу Азію, гори 
Середньої Азії, Сибір і Монголію. В Україні поши-
рений у Карпатах, Лісостепу, на Поліссі.  

Місця знаходження. Мезофільний, проте досить 
термофільний вид; заселяє переважно трав’янисті 
біотопи, уникаючи вологих лук і болотистих 
місцевостей; трапляється також на узліссях і галя-
винах лісів; схильний до синантропізації, будучи 
одним зі звичайних видів у садах, парках, на горо-
дах, вулицях сіл і міст тощо. На теренах Шацького 
поозер’я виявлений в усіх придатних біотопах, 
зокрема антропогенних (рис. 121). 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості 

біології. Всі види 
роду Lasius порів-
няно невеликі, дов-
жиною 3,5−5 мм му-
рашки. Цей вид чор-
ний, з численним 
відлеглими волоска-
ми на ногах і скапусі 
антен (фото 356). 

 

 
Фото 355. Тонкоголова мурашка – 

Formica exsecta (Б. Зайферт) 

 

 
Фото 356. Чорна садова мурашка – 

Lasius niger (В. Красильников) 

Рис. 121. Місця збору матеріалу представників 
родини Мурашки − Formicidae: 

Чорна садова мурашка − Lasius niger 
Lasius platythorax 
Lasius emarginatus 
Блідонога садова мурашка − Lasius alienus 
Lasius paralienus 
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Гнізда будує в землі, зазвичай споруджує земляні купини, які не поростають травою. Іноді висота 
таких купин може сягати майже півтора метра. Сім’ї моногінні, містять від кількох сотень до десяти 
тисяч робітниць. Самки, як і у всіх представників підроду Lasius s. str., засновують нові гнізда 
самостійно, часто відзначався первинний плеометроз, але згодом сім’я стає моногінною. Живляться 
різними дрібними безхребетними та їхніми рештками, але в складі їжі істотну роль відіграє медяна 
роса попелиць. Мурашки розводять та охороняють дендрофільних попелиць і попелиць, що розвива-
ються на трав’янистій рослинності, й можуть завдавати істотної шкоди у садах та городах. Літ 
крилатих розтягнутий, відбувається з червня до кінця серпня. Іноді за високої щільності гнізд 
одночасно вилітають десятки або навіть сотня мільйонів молодих самок та самців, вулиці в містах 
можуть бути встелені загиблими крилатими особинами [4; 10; 11].  

 
Lasius (Lasius s. str.) platythorax (Seifert, 1991) 

Поширення. Оскільки цей вид раніше не відрізняли від L. niger, точно встановити його 
поширення на підставі наукових літературних джерел неможливо. Імовірно, ареал охоплює Європу, 
Кавказ, Малу Азію, Сибір і Монголію. В Україні поширений у Карпатах, Лісостепу, на Поліссі, в 
Степу та у Криму – лише в лісах. 

Місця знаходження. Лісовий вид, заселяє переважно хвойні та мішані ліси, на півдні живе в 
заплавних лісах. На теренах Шацького поозер’я відомий в усіх типах лісів (рис. 121). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Гнізда будує в деревних рештках, які лежать на землі, на скелястих 

ділянках − у моху, в щілинах каменів. Більш мезофільний, ніж L. niger. Уникає антропогенних 
територій, хоча може жити в старих парках і занедбаних фруктових садах. Сім’ї моногінні, містять 
від кількох сотень до десяти тисяч робітниць. Самки, як і у всіх представників підроду Lasius s. str., 
засновують нові гнізда самостійно. Живляться різними дрібними безхребетними та їхніми рештками, 
але в складі їжі істотну роль відіграє медяна роса попелиць. Літ крилатих триває з червня до кінця 
серпня [10; 11].  

 
Lasius (Lasius s. str.) emarginatus (Olivier, 1792) 

Поширення. Південна й Центральна Європа, Кавказ, Мала Азія. В Україні відомий на півдні 
Полісся, у Лісостепу, Степу, Криму. 

Місця знаходження. Найбільш термофільний представник підроду Lasius s. str. на території 
України. Живе переважно в лісах та інших деревних насадженнях, але в горах мешкає і на відкритих 
ділянках, часто з досить рідкою рослинністю. На теренах Шацького поозер’я виявлений у мішаних та 
почасти хвойних, порівняно теплих лісах (рис. 121). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Груди і частково голова цієї мурашки 

червонуваті, черевце чорно-буре (фото 357). Гнізда будує в де-
ревних рештках, щілинах скель і каменів. Часто в гніздах є еле-
менти «картонних» конструкцій, збудованих з часточок деревини й 
ґрунту та скріплених медяною росою попелиць. Сім’ї моногінні, 
але досить великі, включають кілька тисяч робітниць. Досить 
активні хижаки, але істотну частку їжі становлять медяна роса 
сисних комах і нектар квітів. Літ крилатих особин зареєстрований у 
липні−серпні [4; 10; 11].  

 
Блідонога садова мурашка – Lasius (Lasius s. str.) alienus (Foerster, 1850) 

Поширення. У зв’зку з тим, що раніше L. alienus не відрізняли від низки близьких видів, точно 
встановити його поширення на підставі наукових літературних джерел неможливо. Імовірно, його 
ареал охоплює Європу, Кавказ, Малу Азію, гори Середньої Азії, Сибір. Поширений вид на усій 
території України.  

Місця знаходження. Мезоксерофільний вид, заселяє відкриті трав’янисті ділянки, переважно 
сухі луки, трапляється також на узліссях і галявинах лісів; численний в антропогенних ландшафтах – на 
полях, городах, у садах, парках і т. п. На теренах Шацького поозер’я виявлений на сухих та мезо-
фітних луках, узліссях лісів (рис. 121). 

Чисельність. Дуже численний вид. 

 

 
Фото 357. Lasius emarginatus  

(В. Красильников) 
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Особливості біології. Гнізда споруджує в землі, зазвичай будує купини, у горах часто гніздиться 
під камінням. Сім’ї моногінні, нараховують від кількох сотень до декількох тисяч робітниць. 
Живляться різними дрібними безхребетними та їхніми рештками, дуже активно використовують 
медяну росу попелиць й інших сисних комах у всіх ярусах – від коріння до крон дерев; розводячи 
попелиць, можуть завдавати шкоди в садах і на городах. Літ крилатих особин відбувається в 
червні−липні [4; 10; 11].  

 
Lasius (Lasius s. str.) paralienus (Seifert, 1992) 

Поширення. Достовірно відомий у Європі та Малій Азії, можливо, має ширший ареал. 
Поширений на всій території України, але його ареал потребує уточнення. 

Місця знаходження. Мезоксерофільний вид, мешкає на помірно сухих луках з різними типами 
ґрунтів. У Шацькому поозер’ї виявлений на сухих та мезофітних луках (рис. 121). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Гнізда споруджує в землі, іноді з купинами. Відомості про біологію виду 

неповні, але загалом вона подібна до інших представників підроду. Сім’ї моногінні, нараховують від 
кількох сотень до декількох тисяч робітниць. Живляться дрібними безхребетними та їхніми рештка-
ми, дуже активно використовують медяну росу попелиць. Літ крилатих особин спостерігається в 
липні−серпні [10; 11].  

 
Lasius (Lasius s. str.) psammophilus (Seifert, 1992) 

Поширення. Достовірно відомий у Європі, але 
ареал може бути ширшим. В Україні трапляється 
скрізь на піщаних ґрунтах. 

Місця знаходження. Заселяє трав’янисті про-
стори на піщаних ґрунтах – луки, степи, дюни, бере-
ги річок, узлісся і галявини в лісах; досить поши-
рений в антропогенних ландшафтах, включаючи 
міста. На теренах Шацького поозер’я виявлений на 
сухих луках, узліссях і галявинах сухих лісів, лише 
на піщаних ґрунтах (рис. 122). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Мезоксерофільний і до-

сить термофільний вид. На відкритих піщаних ді-
лянках із негустою рослинністю − один із домінант-
них за кількістю гнізд видів мурашок. Гнізда будує в 
землі, без зовнішніх споруд, лише з викидами піску 
навколо виходів. Сім’ї моногінні, порівняно невеликі, 
містять кілька сотень робітниць. Живляться дрібни-
ми безхребетними та їхніми рештками, розводить 
попелиць, переважно кореневих. Літ крилатих осо-
бин зафіксований у червні−липні [10; 11].  

 
Lasius (Lasius s. str.) brunneus (Latreille, 1798) 

Поширення. Європа, Кавказ, Мала Азія, Близь-
кий Схід, Іран. Поширений вид на всій території 
України. 

Місця знаходження. Дендробіонт, заселяє ліси, 
лісосмуги, парки, сади. На теренах Шацького по-
озер’я виявлений у лісах різних типів, трапляється 
також у населених пунктах (рис. 122). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Гнізда будує під корою живих і всохлих дерев, у колодах, пеньках, у 

великих сухих гілках на деревах тощо. Досить звичайний у селах і містах, де може гніздитися в 
дерев’яних спорудах. Живиться різними безхребетними та їхніми рештками, активно збирає медяну 
росу попелиць, що становить основу його раціону. Робітниці фуражують на деревах і в наземному 
ярусі, ведуть прихований спосіб життя і уникають повністю відкритих місць. Сім’ї зазвичай моно-

Рис. 122. Місця збору матеріалу представників 
родини Мурашки − Formicidae: 

Жовта земляна мурашка − Lasius flavus 
Чорна пахуча мурашка-деревоточець − 
Lasius fuliginosus 
Жовта пахуча мурашка − Lasius umbratus 
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гінні, але можуть адоптувати молодих запліднених самок; в останньому випадку здатні утворювати 
полікалічні поселення з населенням до десяти тисяч робітниць. Літ крилатих особин відбувається у 
червн−липні [4; 10; 11].  

 
Жовта земляна мурашка – Lasius (Cautolasius) flavus (Fabricius, 1782)  

Поширення. Голарктика. Відсутній у зоні пустель, у Сибіру заходить на північ далі нижньої 
течії Іртиша й Ангари. Поширений на всій території України, у Степу та Криму мешкає лише у 
вологих інтразональних стаціях. 

Місця знаходження. Заселяє дуже широкий спектр біотопів, передусім відкриті сонячні, але не 
ксерофітні стації. Одна з типових мурашок на помірно вологих луках, зокрема гірських, гірських 
схилах з негустою рослинністю, пасовищах, лісових галявинах, мешкає також на болотах; не живе на 

засолених ділянках. При цьому уникає розораних земель і 
урбанізованих територій. На теренах Шацького поозер’я 
виявлений на луках, у лісах – на галявинах та узбіччях, 
поширений на пасовиськах та сінокосах (рис. 122). 

Чисельність. Дуже численний вид. 
Особливості біології. Жовтуваті, досить блискучі, 

поліморфні мурашки, довжиною 2,5−4,5 мм (фото 358). 
Мезогігрофільний, але досить термофільний вид. Геобіонт, 
будує гнізда й фуражує в землі. Гнізда мають щільні купини 
з винесеного ґрунту, які густо поросли рослинністю. Купини 
іноді дуже великі, до 1 м заввишки й діаметром; досить 

часто в них можуть оселятися види з інших родів – Myrmica, Leptothorax, Formica. Щільність гнізд 
переважно дуже велика, і вони заважають проведенню сінокосіння та інших сільськогосподарських 
робіт. У горах часто гніздиться під камінням, не споруджуючи великих купин.  

Як зазначено, робітниці фуражують у ґрунті й з’являються на поверхні лише іноді. Основу 
живлення становить медяна роса кореневих попелиць, полюють також на дрібних безхребетних. 
Сім’ї моногінні, запліднена самка засновує нову сім’ю самостійно; при цьому досить часто спосте-
рігається первинний плеометроз, хоча згодом сім’ї стають моногінними. Літ крилатих особин 
зареєстрований у липні−серпні [4; 10; 11].  

 
Чорна пахуча мурашка-деревоточець – Lasius (Dendrolasius) fuliginosus (Latreille, 1798) 

Поширення. Європа, Кавказ, Закавказзя, південь Західного Сибіру, Північний Казахстан, на схід – 
до Алтаю. Поширений на території України скрізь, де є деревна рослинність, типовий у Лісостепу й 
на півдні Полісся. 

Місця знаходження. Лісовий мезофільний вид, заселяє переважно широколистяні та мішані 
ліси, але трапляється і у хвойних, переважно соснових, лісах; може також жити в старих парках і 
садах. На території Шацького поозер’я виявлений у мішаних, з переважанням або з великою часткою 
широколистяних порід, лісах (рис. 122). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Чорні, блискучі мурашки розміром 

4−5 мм зі специфічним різким запахом; голова з глибоким вирізом 
на потиличному краї (фото 359). Будує картонні гнізда з деревної 
потерті, змішаної з медяною росою попелиць, які розміщує в 
дуплах дерев, розташованих на різній висоті: і в середній частині 
стовбура, і в його основі; стінки гнізд також армовані гіфами 
мірмекофільних грибів класу Ascomycetes.  

Може також будувати гнізда в різних порожнинах, наприклад, 
занедбаних вуликах, контейнерах, ящиках тощо. Часто утворює 
полікалічні системи з розвиненою сіткою кормових доріг, під-
земних тунелів і проміжних тимчасових гнізд, розміщених у землі 
або під камінням. Має дуже високий рівень соціальної організації, який можна порівняти з таким у 
рудих лісових мурашок. Сім’ї зазвичай полігінні, дуже великі, можуть нараховувати до двох 
мільйонів робітниць.  

Кожна сім’я формує мережу позначених феромонами фуражувальних доріг і підземних тунелів 
завдовжки до кількох десятків метрів, спрямованих до дерев з колоніями попелиць. У складі здобичі 

 

 
Фото 358. Жовта земляна мурашка – 

Lasius flavus (А. Вайлд) 

 

 
Фото 359. Чорна пахуча мурашка-
деревоточець – Lasius fuliginosus  

(Б. Зайферт) 
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переважає медяна роса, але робітниці також активно полюють на різних безхребетних; при цьому 
часто нападають на гнізда інших видів мурашок, поїдаючи розплід останніх. Активно приваблюються 
на білкові приманки, але на цукрові майже не реагують. 

L. fuliginosus – територіальний вид, що активно конкурує і з іншими сім’ями свого виду, і з 
рудими лісовими мурашками за харчові ресурси, переважно за дерева з колоніями попелиць. У разі 
безпосередніх сутичок з конкурентами робітниці використовують дендролазин – субстанцію, яка 
виробляється в мандибулярних залозах і має різкий специфічний запах та відлякує інших мурашок.  

Молоді запліднені самки засновують гніздо шляхом тимчасового соціального паразитизму в 
гніздах різних видів підроду Chthonolasius. Цікаво зазначити, що останні, у свою чергу, є тимча-
совими соціальними паразитами у видів підроду Lasius s. str. Літ крилатих особин розтягнутий, 
триває в різних сім’ях і популяціях з травня до жовтня [4; 10; 11].  

 
Жовта пахуча мурашка – Lasius (Chthonolasius) umbratus (Nylander, 1846)  

Поширення. Транспалеаркт, поширений здебільшого в зоні широколистяних і мішаних лісів. 
Знайдений на всій території України. 

Місця знаходження. Мезофільний, досить еврибіонтний вид. Заселяє луки, ліси, чагарникові 
зарості, звичайний у садах і на городах, але при цьому уникає сухих місць. На теренах Шацького 
поозер’я мешкає переважно на мезофітних луках, іноді на лісових галявинах (рис. 122). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Усі види цього підроду невеликі, мономорфні, довжиною 3,5−4,5 мм 

мурашки жовтуватого кольору (фото 360). Гнізда споруджує в землі, ходи зазвичай ідуть досить 
глибоко вздовж коріння дерев або чагарників; досить часто гніз-
диться під фундаментами різних будівель, іноді для будівництва 
гнізд використовує деревину, яка розкладається. Як і всі види 
підроду Chthonolasius, веде підземний спосіб життя. Живиться 
дрібними безхребетними й медяною росою кореневих попелиць. 
Сім’ї здебільшого моногінні, складаються з кількох сотень до 
декількох тисяч робітниць. Запліднені молоді самки засновують 
нову сім’ю шляхом тимчасового соціального паразитизму на видах 

підроду Lasius s. str. Літ крилатих особин відбувається з липня до вересня [4; 10; 11].  
 

Lasius (Chthonolasius) distinguendus (Emery, 1916) 
Поширення. Транспалеаркт; трапляється у Середній і Південній Європі, на півдні Східної 

Європи, на Кавказі, в Закавказзі, у Південному Сибіру, на півдні Далекого Сходу Росії та в Північній 
Кореї. В Україні відомий у Київській, Волинській, Одеській і Харківській областях. 

Місця знаходження. Мезоксерофільний і термофільний вид, заселяє сухі луки та степи. На 
теренах Шацького поозер’я знайдене лише одне гніздо на сухій луці в районі оз. Пісочного (рис. 122). 

Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Біологія виду вивчена досить слабко. Гнізда будує в землі, іноді з досить 

великими купинами. Запліднені самки утворюють нові сім’ї шляхом тимчасового соціального парази-
тизму в гніздах видів Lasius s. str., зазвичай L. alienus. Літ крилатих особин виявлений у липні−серп-
ні [4; 10; 11].  

Lasius (Chthonolasius) citrinus (Emery, 1922) 
Поширення. Транспалеаркт; трапляється в Середній, Південній і Східній Європі, на Кавказі та 

Закавказзі, у Північному Казахстані, Південному Сибіру, на півдні Далекого Сходу Росії, у Кореї і на 
північному сході Китаю. В Україні знайдений на Поліссі, у Лісостепу, Карпатах.  

Місця знаходження. Мезофільний, але досить термофільний вид. Живе переважно на узліссях і 
галявинах листяних та мішаних лісів. На теренах Шацького поозер’я виявлене лише одне гніздо 
поблизу с. Кам’янки (рис. 122). 

Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Гнізда споруджує в ґрунті і в деревних рештках, які розкладаються. 

Біологія вивчена недостатньо. Крилатих особин знаходили у гніздах з травня до серпня [4; 10; 11].  

Lasius (Chthonolasius) mixtus (Nylander, 1846) 
Поширення. Транспалеаркт; трапляється в Північній, Середній і частково Південній Європі, у 

центрі й на півдні Східної Європи, на Кавказі й Закавказзі, у Північному Казахстані, на півдні Захід-

 

 
Фото 360. Жовта пахуча мурашка – 

Lasius umbratus (А. Вайлд) 



Тип Членистоногі − Arthropoda (Siebold і Stannius, 1848) 

 359 

ного Сибіру, у Південному Сибіру, на півдні Далекого Сходу Росії та в Північній Кореї. Поширений 
вид на всій території України, але скрізь рідкісний.  

Місця знаходження. Мезофільний, досить стенотопний вид. Заселяє луки, чагарникові зарості, 
численний у садах і на городах, надає перевагу сухим лукам, пасовищам тощо. На теренах Шацького 
поозер’я трапляється переважно на мезофітних луках, іноді на лісових галявинах (рис. 122). 

Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Гнізда споруджує в землі, іноді з горбками. Живиться дрібними безхре-

бетними й медяною росою кореневих попелиць. Сім’ї переважно моногінні, складаються з кількох 
сотень до декількох тисяч робітниць. Запліднені молоді самки засновують нову сім’ю шляхом тим-
часового соціального паразитизму на видах підроду Lasius s. str. Літ крилатих особин відбувається у 
липні−вересні [10; 11].  

Робота підтримана грантом Державного фонду фундаментальних досліджень України 
(ДФФД № Ф40.4/043) 
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Ряд Двокрилі – Diptera Linnaeus, 1758 
 
Двокрилі – один із найбільших рядів комах, який має важливе екологічне, медичне, ветеринарне 

та економічне значення. На голові мух містяться фасеткові очі – органи зору і вусики, або ж антени – 
органи нюху, на лапках – органи смаку; між кігтиками лапок знаходяться пульвіли та ароліум – 
клейкі, вкриті волосками, подушечки, які дають змогу мусі ходити по вертикальних площинах. Ротові 
органи дуже різноманітні: у мух – це м’який лижучий хоботок, що утворюється з нижньої губи, у 
кровосисних та хижих двокрилих – колючо-сисні ротові органи, в оводів та деяких інших двокрилих 
комах, які не живляться в дорослому стані, ротові органи недорозвинені. Двокрилі поділяються на дві 
групи: довговусі, або комарі з багаточлениковими вусиками, та коротковусі, або ж мухи із вкороче-
ними вусиками. Представники ряду мають тільки передню пару крил, друга пара перетворена на 
високоспеціалізовані булавоподібні утворення – дзижчальця. На теренах Шацького поозер’я зареє-
стровано 62 види двокрилих, що належать до родин: Мошки – Simuliidae (19 видів), Каліфориди – 
Calliphoridae (21 вид) та Саркофагіди – Sarcophagidae (22 види). 
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Родина Мошки – Simuliidae Newman, 1834 
 
Кровосисні мошки – складова частина гнусу, ектопаразити людини, сільськогосподарських тва-

рин, переносники збудників небезпечних паразитарних та інфекційних хвороб (фото 361). Масовий 
напад цих комах викликає захворювання – симудіїдотоксикоз [2; 6; 8; 19; 22−24]. Основними місцями 
виплоду симуліїд на території Шацького поозер’я є проточні незабруднені водойми, які з’єднують 
систему Шацьких озер, меліоративні канали, малі річки та річку Західний Буг [1; 3; 8; 13; 17; 21]. 
Личинки та лялечки заселяють переважно мікро- та макрофітну рослинність. 

Родина Simuliidae представлена на території Шацького поозер’я 19 видами мошок із дев’яти 
родів (табл. 1). Із них у p. Західний Буг мешкає сім видів, у малих річках, струмках та каналах – 
16 видів: Byssodon End., 1925 (один вид), Nevermannia End., 1921 (2), Eusimulium Roub., 1906 (3), 
Schoenbaueria End., 1921 (2), Wilhelmia End., 1921 (1), Boophthora End., 1921 (2), Odagmia End., 1921 (3), 
Argentisimulium Rubz. et Yank., 1982 (2), Simulium Latr., 1802 (3). У річці Західний Буг переважають 
личинки та лялечки роду Boophthora (ІД–87,2; ІП–51,5), лише тут трапляються представники родів 
Byssodon (ІД–1,1; ІП–3,0) та Schoenbaueria (ІД–8,2; ІП–5,0). Різноманітніша з видового погляду фауна 
мошок малих річок та меліоративних каналів, серед них домінують личинки та лялечки роду Odagmia 
(ІД–40,6; ІП–36,0), Boophthora (ІД–26,3; ІП–25,5), Eusimulium (ІД–14,4; ІП–13,0). Максимальну 
щільність преімагінальних фаз розвитку фіксували у ІІ і ІІІ декадах травня від 250 (р. Західний Буг) 
до 900 (струмки за смт Шацьк) особин/дм2 [8; 14; 18]. 

Таблиця 1 
Відносна чисельність преімагінальних фаз розвитку мошок у водоймах Шацького поозер’я, % 

№ 
з/п Вид Західний Буг Малі річки та меліоративні канали Разом 

ІД ІП ІД ІП ІД ІП 
1 Bys. maculatus 1,1 3,0 − − 5,55 1,5 
2 Nev. volhynica − − 5,0 30,0 2,50 15,0 
3 Nev. lundstromi − − 1,9 5,0 0,95 2,5 
4 E. aureum − − 7,5 13,0 3,75 6,5 
5 E. angustipes − − 4,6 11,0 2,30 5,5 
6 E. securiforme − − 2,3 1,0 1,15 0,5 
7 Sch. nigra 5,2 5.0 − − 2,60 2,5 
8 Sch. pusilla 3,0 2,0 − − 1,50 1,0 
9 W. eguina − − 2,9 15,0 1,45 7,5 
10 B. erythrocephala 44,2 51,5 13,7 25,5 28,15 40,5 
11 B. chelevini 43,0 40,0 12,6 24,0 27,85 32,0 
12 O. omata − − 19,4 36,0 9,70 18,0 
13 O. pratora − − 10,4 13,0 5,20 6,5 
14 O. frigida − − 10,8 4,0 5,40 2,0 
15 Arg. dolini − − 1,0 9,0 1,05 4,5 
16 Arg. noellery − − 1,1 9,0 1,30 5,0 
17 Sim. posticatum − − 0,1 2,5 0,05 1,3 
18 Sim. morsitans 2,4 2,5 3,8 10,6 3,10 6,6 
19 Sim. hibernale 1,1 1,2 2,9 3,8 1,45 2,5 

                                       
1                                                2                                         3 

Фото 361. Фази розвитку мошок: 1 – імаго; 2 – личинка; 3 – лялечка (О. П. Зінченко)  
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Комплекс активних кровососів у біотопах Поозер’я представлений 14 видами із дев’яти родів 
(табл. 2): Byssodon (1), Nevermannia (1), Eusimulium (2), Schoenbaueria (2), Wilhelmia (1), Boophthora (2), 
Odagmia (1), Argentisimulium (2), Simulium (2). Активними і масовими кровососами є види родів 
Boophthora (ІД–56,8), Schoenbaueria (ІД–17,1), Simulium (ІД–11,4).  

Таблиця 2 
Чисельність кровосисних мошок у біотопах Шацького поозер’я (за 10 хв обліку на ВРХ), % 

№ з/п Вид Соснові ліси Дубові ліси Вільхово-березові ліси Луки  Разом 
ІД ІП ІД ІП ІД ІП ІД ІП ІД ІП 

1 Bys. maculatus − − − − − − 8,3 11,2 2,07 11,2 
2 Nev. volhynica − − 2,3 8,5 7,4 21,3 − − 2,42 14,9 
3 E. aureum − − − − 5,8 7,8 − − 1,45 7,8 
4 E. angustipes − − − − 3,3 6,7 − − 0,83 6,7 
5 Sch. nigra − − 5,0 11,4 − − 22,5 64,5 6,88 37,9 
6 Sch. pusilla − − − − − − 18,5 48,4 4,62 48,4 
7 W. eguina − − 0,6 1,9 0,9 8,5 − − 0,37 5,2 
8 В. erythrocephala 43,5 72,1 45,5 68,5 19,1 71,4 26,3 83,1 32,28 73,8 
9 B. chelevini 36,2 60,3 26,2 58,5 11,3 70,1 24,4 79,5 24,50 67,1 

10 O. omata 12,1 34,4 8,0 11,4 18,3 62,8 − − 9,60 36,2 
11 Arg. dolini − − 1,4 2,8 6,3 31,3 − − 2,45 17,1 
12 Arg. noellery − − 1,8 3,1 6,1 29,5 − − 2,82 16,3 
13 Sim. posticatum 4,1 21,8 − − − − − − 1,04 21,8 
14 Sim. morsitans 4,1 45,3 9,2 15,3 21,5 77,1 − − 8,67 45,9 

Ентомологічна ситуація в лісових і лучних біоценозах Шацького поозер’я така [4; 5; 7; 24]: 
− соснові ліси становлять 24 % площі [10]. Комплекс мошок, що нападають, представлений 

п’ятьма видами із трьох родів: Boophthora (2), Odagmia (1), Simulium (2). Серед кровососів 
домінують види роду Boophthora (ІД–43,5). Максимальна активність симуліїд наприкінці 
травня сягає 95 особин/облік (середня інтенсивність нападу становить 28 особин/облік); 

− дубові ліси займають 5 % площ і складаються з дубово-соснових та дубово-грабових лісів. 
Комплекс кровосисних мошок тут представлений дев’ятьма видами із семи родів: Never-
mannia (1), Schoenbaueria (1), Wilhelmia (1), Boophthora (2), Odagmia (1), Argentisimulium (2), 
Simulium (1). Серед кровососів домінують види роду Boophthora (ІД–45,5). Максимальна 
активність симуліїд наприкінці травня сягає 110 особин/облік (середня інтенсивність стано-
вить 35 особин/облік); 

− вільхово-березові ліси займають 19 % площі, представлені насадженнями вільхи та берези на 
місці корінних сосново-дубових лісів та в пониззях рельєфу. Комплекс симуліїд складений 
10 видами із семи родів: Nevermannia (1), Eusimulium (2), Wilhehnia (1), Boophthora (2), 
Odagmia (1), Argentisimulium (2), Simulium (1). Активними і масовими кровососами є види 
родів Boophthora (ІД–23,1), Simulium (ІД–21,5), Odagmia (ІД–18,3). Максимальна активність 
симуліїд наприкінці травня сягає 120 особин/облік (середня інтенсивність нападу становить 
38 особин/облік); 

− луки займають 13 % досліджуваної території. Сюди належать заплави та невкриті лісом галя-
вини. Комплекс кровососів на заплавних луках представлений п’ятьма видами із трьох родів: 
Byssodon (1), Schoenbaueria (2), Boophthora (2). Це власне полівольтинні, еврибіонтні види, які 
мешкають у річках і завдають значної шкоди тваринництву. Серед кровососів тут домінують 
види родів Boophthora (ІД–26,3), Schoenbaueria (ІД–22,5), лише на заплавних луках нападає 
вид Bys. maculatus (ІД–8,3). Максимальна активність мошок наприкінці травня сягає 
220 особин/облік (середня інтенсивність становить – 50 особин/облік). Видовий склад крово-
сосів на лісових галявинах відповідає їхньому видовому складу у лісі [11; 12; 14; 15; 19; 20]. 

Оскільки досліджувані біотопи розташовані поблизу місць виплоду кровосисних мошок, то їхні 
фауністичні комплекси майже ідентичні. Виявлена чітка відмінність лише у видовому складі крово-
сосів лісових та лучних біоценозів. Так, у лісових угрупованнях (соснові, дубові, вільхово-березові 
ліси) переважають види родів Simulium та Odagmia; на відкритій місцевості активніше нападають 
представники родів Byssodon та Schoenbaueria. В обох біотопах численними є види роду Boophthora. 
Упродовж вегетаційного періоду зафіксовано два підйоми активності нападу мошок: весняний – 
травень та літній – липень–серпень. Найвищий рівень активності кровососів зареєстровано на луках 
та лісових галявинах і становить, залежно від погодних умов, від 20 (1989 р.) до 220 особин/облік 
(2000 р.). 
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Мошка плямиста – Byssodon maculatus 
(Meigen, 1804) 

Поширення. Північ Європи, до степової зони, 
Сибір. Поширений на півночі України. 

Місця знаходження. Виявлений у р. Західному 
Бузі, дорослі особини – на заплавних луках (рис. 123). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Мешканець великих річок 

та нижньої течії середніх річок. Личинки та лялечки 
заселяють водяну рослинність при швидкості течії 
0,4−0,9 м/с. Заляльковування відзначено при темпе-
ратурі води +17...+21 °С. Щільність преімагінальних 
фаз у період заляльковування невисока, у середньому 
15 особин/дм2. Має одне покоління на рік, виліт яко-
го відбувається наприкінці травня – на початку червня 
за температури води +17...+21 °С. Зимує у фазі яйця. 
Кровосос домашніх тварин [4; 9; 12; 16; 20].  

 
Мошка волинська – Nevermannia volhynica 

Usova et Sukhomlin, 1990 
Поширення. Білорусь, Україна. 
Місця знаходження. Заселяє струмок між озе-

рами Світязем та Луками, імаго виявлені в дубових 
та вільхових лісах (рис. 123). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки та лялечки 

знайдені в малих лісових річках, каналах і струмках. 
Водні фази трапляються поодиноко, переважно на 
рослинах, на ділянках річок із повільною течією – 
0,2–0,5 м/с. Розвиток відбувається при коливанні 
температури води +4...+22 °С. Має два−три поко-
ління на рік. У межах Поозер’я заляльковування і виліт першого покоління простежуються 
наприкінці квітня – на початку травня, другого – у червні. Розвиток третього покоління відзначено в 
роки з теплою осінню, виліт його можливий на початку вересня. Зимує у фазі яйця. Активний крово-
сос. Самки в пошуках живителя розлітаються до 8–10 км від місць виплоду. Самці летять слідом за 
ними [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка Люндстрема – Nevermannia lundstromi (Enderlein, 1922) 

Поширення. Центральна Європа. Вид відомий на території України. 
Місця знаходження. Личинки виявлені у струмку між озерами Світязем та Луками (рис. 123). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Живе у струмках і малих річках завширшки 0,5–1,5 м і завглибшки 0,1–0,5 м. 

Личинки прикріплюються до вузьколистої водної рослинності та листя злаків, що звисають у воду. 
Холодолюбний вид, розвиток личинок і лялечок відзначений при температурі +6...+15 °С на ділянках 
річок зі швидкістю течії 0,6–0,8 м/с. Вид, імовірно, має одне покоління на рік, виліт якого відбу-
вається в травні. Поодиноких личинок і лялечок знаходили у водотоках упродовж усього теплого 
періоду. Зимує у фазі яйця [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка золотиста – Eusimulium aureum (Fries, 1824) 

Поширення. Європа, Закавказзя, Сибір. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Личинки виявлені у струмку між озерами Світязем та Луками, каналі в 

урочищі Ладинці, імаго – у вільхових лісах (рис. 123). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Населяє малі річки та струмки. Личинок і лялечок знаходили на вузько-

листій водній рослинності та листі злаків, що опускаються у воду, в місцях, де швидкість течії 0,5–0,8 м/с. 
Розвиток преімагінальних фаз відбувається при температурі води +11...+19 °С. Вид має одне−два по-

Рис. 123. Місця збору матеріалу представників 
родини Мошки − Simuliidae: 

Мошка плямиста − Byssodon maculatus 
Мошка волинська − Nevermannia volhynica 
Мошка Люндстрема − Nevermannia lundstromi 
Мошка золотиста − Eusimulium aurem 
Мошка ангустипес − Eusimulium angustipes 
Мошка секуриформе − Eusimulium securiforme 
Мошка чорна − Schoenbaueria nigra 
Мошка тундрова − Schoenbaueria pusilla 
Мошка кінська − Wilhelmia eguina 
Мошка червоноголова − Boophthora erythrocephala 
Мошка Хелевіна − Boophthora chelevini 
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коління. Перше заляльковується і вилітає наприкінці червня, друге розвивається лише в роки з теп-
лою осінню, його виліт відбувається у вересні. Зимує у фазі яйця. Кровосос свійських птахів [4; 9; 
12; 16; 20]. 

Мошка ангустіпес – Eusimulium angustipes (Edwards, 1956) 
Поширення. Центральна та Південна Європа, Казахстан, Сибір. Поширений на території 

України. 
Місця знаходження. Личинки заселяють канал в урочищі Ладинці, дорослі особини – вільхово-

березові ліси (рис. 123). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Виявлений у малих річках, що добре прогріваються, струмках, меліора-

тивних каналах. Личинки та лялечки прикріплюються до каменів, підводних предметів, вузьколистої 
водної рослинності – осока, лепеха, заселяючи зазвичай перекати, де швидкість течії 0,6–0,9 м/с. 
Температура води в літні місяці +10...+18 °С. Розвивається одне−два покоління на рік. У Шацькому 
поозер’ї перше покоління вилітає наприкінці червня, друге – у вересні. Зимує у фазі яйця. Відзна-
чений як кровосос свійських птахів [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка секуріформе – Eusimulium securiforme Rubzov, 1956 

Поширення. Європа. Зареєстрований на території України. 
Місця знаходження. Зафіксований у каналі в урочищі Ладинці (рис. 123). 
Чисельність. Порівняно численний вид. 
Особливості біології. Личинки та лялечки живуть у невеликих річках і струмках завширшки 

0,5–2 м, завглибшки 0,3–0,5 м. Заселяють водяну рослинність і листя лепехи та іриса, що спускаються 
у воду. Розвиток личинок і лялечок відбувається при швидкості течії 0,3–0,6 м/с і температурі води 
+15...+22 °С. Має, ймовірно, одне покоління; заляльковування личинок і виліт дорослих просте-
жуються у серпні. Самки відкладають яйця на поверхні листя, що плаває, довгими вузькими купками 
у кілька шарів. Зимує у фазі яйця [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка чорна – Schoenbaueria nigra (Meigen, 1804) 

Поширення. Центральна Європа. Розповсюджений на території України. 
Місця знаходження. Преімагінальні фази розвиваються у р. Західному Бузі (рис. 123). 
Чисельність. Численний вид, трапляється разом із Sch. pusilla.  
Особливості біології. Заселяє великі й середні ріки в їхній нижній течії. Личинки та лялечки 

заселяють водяну рослинність, гілки чагарників, що спускаються у воду, на ділянках зі швидкістю 
течії 0,6–0,9 м/с. Розвиток преімагінальних фаз відбувається при температурі води +8...+22 °С. 
Максимальна щільність водних фаз (до 600 особин/дм2) зареєстрована в середині травня. Вид має 
одне−два покоління на рік. Виліт першого покоління відбувається в травні – на початку червня, 
другого – із середини липня до початку серпня. Зимує у фазі яйця або личинки. Активний кровосос 
людини та домашніх тварин [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка тундрова – Schoenbaueria pusilla (Fries, 1824) 

Поширення. Північна і Середня Європа, Сибір, Далекий Схід. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Личинки мешкають у р. Західному Бузі (рис. 123). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Преімагінальні фази заселяють великі ріки та нижні течії середніх річок, а 

також меліоративні канали, що протікають на відкритій місцевості – луки, поле. Личинок і лялечок 
знаходили на водяній рослинності й гілках чагарників, що опускаються у воду. Вони мешкають на 
ділянках водотоків, де швидкість течії 0,35–0,9 м/с. Розвиток личинок і лялечок відзначений при 
температурі води +10...+22 °С. Максимальна щільність популяції личинок (до 850 особин/дм2) 
зареєстрована у першій декаді травня. Має одне−два покоління на рік, виліт яких відбувається в 
травні, іноді в третій декаді квітня та із середини липня до серпня. Зимує у фазі яйця або личинки. 
Активний кровосос людини та домашніх тварин [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка кінська – Wilhelmia eguina (Linnaeus, 1746) 

Поширення. Європа, Закавказзя, Сибір. Поширений на території України. 
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Місця знаходження. У межах Шацького поозер’я заселяє меліоративні канали біля шлюзів, 
загат (рис. 123). 

Чисельність. Вид численний. 
Особливості біології. Живе в середніх і малих річках, меліоративних каналах, іноді в струмках, 

де швидкість течії 0,25–0,6 м/с. Личинки і лялечки заселяють водяну рослинність та всілякі підводні 
предмети. Розвиток преімагінальних фаз відбувається при температурі води +6...+23 °С. Максималь-
на щільність популяції личинок весняного покоління в середньому 100 особин/дм2. Має два−три 
покоління на рік. Виліт першого покоління відбувається у кінці травня – на початку червня, другого – 
у кінці липня – на початку серпня і третього – у середині вересня. Зимують у фазі яйця або личинки. 
Кровосос людини та свійських тварин [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка червоноголова – Boophthora erythrocephala (De Geer, 1776) 

Поширення. Європа, Сибір, Північна Африка. Дуже поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений у р. Західному Бузі, малих річках, меліоративних каналах (рис. 123). 
Чисельність. Масовий вид.  
Особливості біології. Личинки трапляються у всіх типах водотоків, окрім джерельних струмків і 

річок, що витікають із боліт. Личинки та лялечки оселяються на різних підводних предметах, каменях 
і рослинах. Розвиток преімагінальних фаз відзначений при температурі води +0,5...+22 °С. Личинки і 
лялечки заселяють ділянки річок зі швидкістю течії 0,3–0,9 м/с, але найбільша щільність водних фаз 
(до 1000 особин/дм2) простежується при швидкості течії 0,4–0,6 м/с. Вид має три покоління на рік, 
виліт першого покоління відбувається у середині травня за температури води +15...+17 °С, другого – 
наприкінці червня – на початку липня, третього – у серпні–вересні. Зимує у фазі яйця або личинки. У 
великих і середніх водотоках зимують личинки, у дрібних – яйця. Активний кровосос людини і 
свійських тварин [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка Хелевіна – Boophthora chelevini Ivashchenko, 1968 

Поширення. Європа, Сибір, Північна Африка. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений у р. Західному Бузі, малих річках, сітці меліоративних каналів 

(рис. 123). 
Чисельність. Масовий вид, розвивається разом із B. erythrocephala. 
Особливості біології. Личинки і лялечки оселяються на каменях, опорах мостів, занурених у 

воду гілках чагарників та іншій узбережній рослинності, але надають перевагу вузьколистим водним 
рослинам. Еврибіонтний вид, що розвивається при температурі води +0,4...+22 ° і швидкості течії 
0,3−0,9 м/с, хоча личинки краще заселяють ділянки річок зі швидкістю течії 0,4–0,6 м/с. Максимальна 
щільність популяції (550 особин/дм2) зареєстрована у другій декаді травня. Розвиваються три 
покоління на рік. Виліт першого весняного відбувається у середині травня, коли вода прогрівається 
до +15...+18 °С. Літні покоління чисельніші. Їхній виліт простежується у червні–липні та наприкінці 
серпня – на початку вересня. Зимівля залежить вид типу водотоку. У великих ріках зимують личинки, 
у дрібних – яйця. Активний кровосос людини та свійських тварин [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка прикрашена – Odagmia ornata (Meigen, 1818) 

Поширення. Європа, Сибір, Казахстан. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє меліоративні канали (рис. 124). 
Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Місцем виплоду личинок є водотоки різних типів – від струмків до 

великих річок. Личинки та лялечки заселяють камені, підводні предмети, рослинність − водяну і ту, що 
опускається у воду. Вид пластичний, розвивається при коливанні температури +4...+21 °С, швидкості 
течії 0,3–0,9 м/с і значному забрудненні водотоку. Максимальна щільність заселення преімагінальних 
фаз відзначена на початку травня і сягає 325 особин/дм2. Щороку розвиваються три покоління. 
Зимують личинки, що відроджуються у першій половині жовтня, при температурі води +5...+7 °С. 
Заляльковування і виліт імаго першого покоління простежується у першій−другій декадах травня при 
температурі води +8...+10 °С. Виліт імаго другого покоління зареєстрований у липні при температурі 
води +11...+22 °С. Наприкінці серпня – початку вересня відбувається заляльковування і виліт імаго 
третього покоління при температурі води +16...+19 °С. Активний кровосос людини та домашніх тварин 
[4; 9; 12; 16; 20]. 



Тип Членистоногі − Arthropoda (Siebold і Stannius, 1848) 

 365 

Мошка пратора – Odagmia pratora 
(Friederichs, 1922) 

Поширення. Центральна Європа, Сибір. По-
ширений на території України. 

Місця знаходження. Виявлений у меліоратив-
них каналах (рис. 124). 

Чисельність. Масовий вид, мешкає разом із 
Od. ornata.  

Особливості біології. Личинки та лялечки 
знайдені у малих річках, меліоративних каналах, 
переважно на водяній рослинності. Вони заселяють 
ділянки русла, де швидкість течії 0,3–0,5 м/с. Розви-
ток личинок і лялечок відзначений при температурі 
води +6...+20 °С. Найбільша щільність популяції ли-
чинок (280 особин/дм2) зареєстрована при темпера-
турі води +18 °С і швидкості течії 0,4−0,5 м/с. Вид 
має три покоління на рік. Виліт першого відбуваєть-
ся на початку травня, другого – у червні, третього – 
наприкінці серпня – на початку вересня. Зимує у 
фазі личинки. Вид пластичний стосовно умов зов-
нішнього середовища [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка фригида – Odagmia frigida Rubzov, 1940 

Поширення. Європа, Східний і Західний Сибір. 
Поширений на території України. 

Місця знаходження. Виявлений у меліоратив-
них каналах (рис. 124). 

Чисельність. Масовий вид. 
Особливості біології. Трапляється у малих 

зарослих ріках і меліоративних каналах, де швидкість течії 0,1–0,3 м/с. Личинки і лялечки для 
заселення надають перевагу вузьколистій рослинності. Розвиток преімагінальних фаз відзначений 
при температурі води +11...+21 °С. Моновольтинний вид, його виліт відбувається наприкінці червня – 
початку липня, коли вода прогрівається до +18...+20 °С. Зимує у фазі личинки. Витривалий до 
забруднення водойм [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка Доліна – Argentisimulium dolini Usova et Sukhomlin, 1989 

Поширення. Східна Європа. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє меліоративні канали (рис. 124). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Личинки та лялечки виявлені у меліоративних каналах. Заселяють пере-

важно водяну рослинність на перекатах і порожистих ділянках водотоків, де швидкість течії може 
сягати 0,7 м/с. Має одне покоління на рік, виліт якого відбувається у третій декаді травня. Зимує у 
фазі яйця. Кровосос людини та свійських тварин [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка світлолоба – Argentisimulium noellery (Friederichs, 1920) 

Поширення. Європа. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Мешкає в меліоративних каналах (рис. 124). 
Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Місцями мешкання личинок і лялечок є малі річки, меліоративні канали та 

гідротехнічні шлюзи. Вони заселяють переважно камені, водяну рослинність. Вид розвивається при 
температурі води +6...+22 °С, надає перевагу ділянкам водотоків із перекатами, де швидкість течії до 
0,9 м/с. Максимальна щільність преімагінальних фаз (45 особин/дм2) зафіксована у другій декаді 
травня. Можливий розвиток трьох−чотирьох поколінь, виліт яких виражений нечітко: ймовірно, виліт 
першого покоління відбувається у травні, другого – наприкінці червня, третього – на початку серпня, 
четвертого – на початку вересня. Зимує у фазі яйця або личинки. Кровосос людини та домашніх 
тварин [4; 9; 12; 16; 20]. 

Рис. 124. Місця збору матеріалу представників 
родини Мошки − Simuliidae: 

Мошка прикрашена − Odagmia ornata 
Мошка пратора − Odagmia pratora 
Мошка фригида − Odagmia frigida 
Мошка Доліна − Argentisimulium dolini 
Мошка світлолоба − Argentisimulium noellery 
Мошка гібернале − Simulium hibernale 
Мошка короткощупикова − Simulium morsitans 
Мошка постікатум − Simulium posticatum 
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Мошка гібернале – Simulium hibernale Rubzov, 1957 
Поширення. Європа. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений у р. Західному Бузі, меліоративних каналах (рис. 124). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Заселяє різноманітні за екологічними умовами водойми: великі, середні, 

малі річки, меліоративні канали. Обирає вузьколисту водяну рослинність у місцях, де швидкість течії 
0,3–0,8 м/с. Ріст і розвиток личинок відбувається при температурі води +4...+20 °С. Полівольтинний 
вид. Перше покоління вилітає у травні, друге – у червні – на початку липня. Зимує у фазі личинки або 
яйця [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка короткощупикова – Simulium morsitans Edwards, 1915 

Поширення. Європа, Сибір, Казахстан. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Виявлений у р. Західному Бузі, сітці меліоративних каналів (рис. 124). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Заселяє різні типи водотоків: від струмків до середніх річок. Личинок і 

лялечок зазвичай знаходили на узбережній рослинності. Розвиток водних фаз відбувається при 
температурі води +6...+19 °С та швидкості течії 0,4–0,6 м/с. На рік розвивається три покоління. 
Максимальна щільність популяції личинок (650 особин/дм2) відзначена у другій декаді травня. 
Активний кровосос людини і свійських тварин [4; 9; 12; 16; 20]. 

 
Мошка постікатум – Simulium posticatum Meigen, 1915 

Поширення. Східна Європа. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Заселяє меліоративні канали (рис. 124). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки та лялечки мешкають у малих річках і струмках. Трапляються на 

макрофітній рослинності, іноді на каменях, затонулих стовбурах дерев і надають перевагу ділянкам, 
де швидкість течії 0,5–0,8 м/с. Розвиток личинок і лялечок простежується при температурі +11...+21 °С. 
Має одне покоління на рік, що вилітає у травні. Зимує у фазі яйця. Кровосос [4; 9; 12; 16; 20]. 
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Родини Каліфориди – Calliphoridae та Саркофагіди – Sarcophagidae 
 
Відомості про видовий склад мух Шацького поозер’я наведено в роботі за 2009 р. [84], це 21 вид 

Calliphoridae та 22 види Sarcophagidae, зареєстровані переважно в межах одного пункту – навчальної 
бази Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за 2 км на північ від 
с. Світязя, на березі оз. Світязю (далі у тексті – База практик СНУ «Гарт»). Нижче подано анотований 
список цих видів. У видових описах області України подано в алфавітному порядку. Місця збору 
нанесено на карту (рис. 125). 

 
 

Родина Каліфориди – Calliphoridae (Brauer et Bergenstamm, 1889) 
 
Металічно-зелені, сині або пурпурові, іноді чорні, сірі або жовті мухи різних розмірів, від 2,5 до 

19,0 мм. Самки відкладають яйця або, інколи, народжують личинок першої стадії. Личинки більшості 
видів підродин Calliphorinae та Chrysomyinae розвиваються в трупах різноманітних тварин та (або) 
фекаліях. Деякі види цікаві дуже спеціалізованими формами некрофагії; так, личинки орієнтальних 
видів Nepenthomyia malayana з триби Melanomyini та Wilhelmina nepenthicola з триби Calliphorini 
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мешкають у ловильних листках-капсулах комахоїд-
них рослин роду Nepenthes, де живляться зловленими 
рослиною комахами; личинки видів Eurychaeta підро-
дина Helicoboscinae розвиваються лише в трупах на-
земних черевоногих молюсків. Некробіонтні личинки 
багатьох видів – Lucilia caesar, L. cuprina, L. sericata, 
Chrysomya albiceps, C. megacephala та ін. − здатні 
викликати факультативні тканинні мійязи (специ-
фічні виразки) людини та свійських тварин – овець, 
ВРХ тощо. Личинки окремих видів – облігатні пара-
зити тканин хребетних, а саме: Lucilia (Bufolucilia) 
spp. – дорослих амфібій, зокрема ропух, жаб та 
саламандр, переважно з летальним закінченням; 
Trypocalliphora braueri – пташенят горобцеподібних 
птахів та ін. Личинки Chrysomya bezziana, Cordylobia 
anthropophaga та Cochliomyia hominivorax відомі як 
дуже небезпечні збудники мійязів людини та худоби 
в тропічних та субтропічних регіонах. Личинки ви-
дів роду Protocalliphora мешкають у гніздах різно-
манітних птахів, де ссуть кров пташенят. Личинки 
видів Pollenia, Bellardia та Onesia паразитують у 
дощових червах, а Melanomyini – у наземних черевоногих молюсках. Личинки Bengalia з підродини 
Bengaliinae та більшості видів підродини Rhiniinae мешкають у гніздах суспільних комах, де ссуть 
гемолімфу личинок та лялечок мурашок, ос або німф термітів; деякі з них (Idiella tripartita) здатні 
ссати кров свиней у хлівах. Личинки Stomorhina lunata живляться вмістом ворочків саранових. 
Личинки другої та третьої стадій Chrysomya albiceps та C. rufifacies полюють на личинок інших 
двокрилих, що розвиваються в трупах та фекаліях. Дорослі мухи живляться цукристими речовинами 
– нектаром квітів, солодкими виділеннями попелиць, соками гниючих фруктів тощо. Імаго видів, 
личинки яких розвиваються у трупах чи фекаліях, окрім цукристих речовин, ссуть рідини із гниючих 
субстратів тваринного походження. Імаго кількох десятків синантропних видів відомі як механічні 
переносники збудників різноманітних захворювань кишкового тракту, а також поліомієліту, сухот, 
прокази та ін. Некробіонтних личинок Lucilia sericata, Calliphora vicina, C. vomitoria, Phormia regina 
та деяких інших видів застосовують у медичній практиці для загоювання ран, зокрема гангренозних, 
та в судово-медичній експертизі для встановлення часу смерті. У країнах південно-східної Азії 
личинок Chrysomya megacephala люди вживають у їжу. Зрілих личинок багатьох некробіонтних видів 
під назвою «опариші» застосовують як наживу під час рибалки та корм для свійських тварин. 
Близько 1600 видів із 139 родів поширені в усьому світі; в Україні відомо 71 вид, на Волині загалом – 
21 вид, що становить не більше 50 % повного видового списку.  

Загальні відомості про поширення видів, зокрема в Україні, наведено за роботами [10; 19; 34–38; 
56; 66; 73; 75; 86; 87; 114; 117; 128; 133; 135; 145; 146; 155; 156; 162; 167; 181; 188; 189; 191; 192; 201–
203; 214; 215; 218; 221; 238–243; 252; 259; 260; 264; 266; 269; 272; 274; 278–289; 313; 316; 319; 320; 
341–348; 351; 357; 360; 366; 374; 389; 391–396; 398; 399; 403; 408; 410; 413; 414]; систему родини 
подано згідно з [121; 342; 346; 396].  

 
 

Підродина Calliphorinae 
Триба Calliphorini 

Bellardia pandia (Walker, 1849) 
Поширення. Голарктика. В Україні відомий в Івано-Франківській, Закарпатській, Київській, 

Львівській, Луганській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернівецькій областях та АР Крим.  
Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Самки народжують личинок першої стадії на копроліти дощових червів [23]; 

личинки самостійно знаходять хазяїв – дощових червів Eisenia sp. [36] й E. foetida [342] − та про-
никають у них через отвори метанефридіїв. Мухи віддають перевагу вологим та мезофітним лукам, 
чагарникам та лісам; також численні в межах культурних ландшафтів у парках, садах, подвір’ях із 
деревами та кущами тощо [84, 392, 394, 398]. 
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Bellardia stricta (Villemeuve, 1926) 
Поширення. Палеарктика − Європа до Норвегії на північ, Закавказзя, Південний Сибір, Примор’я, 

північний Китай. В Україні поширений у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, 
Запорізькій, Київській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігів-
ській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Мухи живляться солодкими виділеннями попелиць та нектаром квітів 

Cuscuta epithymum [155]. Віддають перевагу мезофітним лукам, чагарникам та лісам; у культурних 
ландшафтах трапляються лише іноді [84; 392; 394; 398]. 

 
Calliphora (s. str.) loewi (Enderlein, 1903) 

Поширення. Голарктика, Орієнтальна область – Непал, Індія, 
Китай. В Україні поширений у Волинській, Закарпатській, Пол-
тавській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. 

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в трупах хре-

бетних тварин та фекаліях [313]. Дорослі мухи віддають перевагу 
різним типам лісів, іноді лукам, а також підвищенням, особливо 
зарослим вересом. У синантропних умовах не знайдений; в горах 
мухи трапляються на висотах до 3700 м [145; 155; 243; 300; 301]. 
Імаго (фото 362) приваблюють плодові тіла гриба Phallus impudicus 
та фекалії; відмічене живлення на квітах різних видів рослин із 

родин Asteraceae та Apiaceae [84; 155; 394; 398]. 
 

Calliphora (s. str.) uralensis (Villeneuve, 1922) 
Поширення. Голарктика, Орієнтальна область – Північний Пакистан. В Україні поширений у 

Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Одеській, Сумській, 
Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Гемісинантропний вид [21; 86]; у горах трапляється на висотах до 

5000 м над рівнем моря [410]. Личинки розвиваються в трупах та фекаліях хребетних тварин. Мухи 
живляться рідинами з фекалій, трупів, сміттєзвалищ, солодкими виділеннями попелиць, нектаром та 
пилком квітів Angelica silvestris, Heracleum sphondylium, Pimpilella saxifraga та ін. [87; 155]; їх 
приваблюють зрілі плодові тіла гриба Phallus impudicus [174]. Імаго відомі як механічні переносники 
збудників сальмонельозу, холери, дизентерії [35; 37; 86]. Описано факультативний тканинний мійяз 
лося (Alces alces), викликаний личинками цього виду [96]. В Україні мухи трапляються в синантроп-
них біотопах, а також чагарниках та вторинних лісах [84; 394; 398]. 

 
Calliphora (s. str.) vicina (Robineau-Desvoidy, 1830) 

Поширення. Голарктика, Орієнтальна, Австралазійсько-Океанічна та Неарктична області. 
Поширений на всій території України.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Еусинантропний вид. Личинки розвиваються в трупах, фекаліях; викли-

кають випадкові мійязи кишкового тракту, сечового міхура та факультативні тканинні мійязи людини 
й багатьох видів свійських і диких ссавців та птахів. Дорослі мухи живляться рідинами трупів, фекалій, 
гниючих тваринних продуктів, фруктів та овочів, а також слизовими виділеннями людини та тварин, 
зокрема з очей, носа тощо, нектаром і пилком квітів та солодкими виділеннями попелиць. Часто залі-
тають до житлових помешкань, де сідають на продукти харчування людини. Мають велике медико-
санітарне значення як механічні переносники збудників різноманітних захворювань людини та свій-
ських тварин, зокрема бактеріальної та амебної дизентерій, сальмонельозу, поліомієліту, сухот, пта-

 
 

Фото 362. Calliphora (s. str.) loewi  
(В. Хасинто) 
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шиних актиномікозів, яєць аскарид, гостриків та інших гельмінтів. У судово-медичній експертизі має 
значення для встановлення часу загибелі потерпілого. Цей вид культивують як лабораторну тварину 
для різноманітних експериментів та досліджень у галузях біохімії, фізіології та ембріології комах, а 
також застосовують личинки для загоювання ран, зокрема гангренозних [21; 25; 86; 169; 173; 184; 
185; 233; 394; 398; 415]. Мухи ефективно запилюють моркву, капусту та цибулю; під час цвітіння 
культурних рослин виведених у лабораторії комах у деяких країнах Європи випускають на городи 
[379]. Мухи постійно у великих кількостях присутні в синантропних біотопах, інколи залітають до 
житлових приміщень; зрідка трапляються в місцях відпочинку людей, на луках різних типів, піщаних 
пляжах, у чагарникових заростях [84; 394; 396; 398]. 

 
Calliphora (s. str.) vomitoria (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія, Північна Африка, Північна та Центральна Америка, Австралія, Нова 
Зеландія, Гавайські острови. В Україні поширений у Волинській, Івано-Франківській, Київській, 
Луганській, Львівській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються у гниючих речовинах тваринного походження, 

переважно у трупах значних розмірів, зокрема овець тощо [35; 56; 86]. Личинки викликають факуль-
тативні мійязи ран овець [294; 298; 307], гвінейської свині Cavia porcellus [335], інколи людини [415]. 
Мухи групуються на заплавних луках, у чагарникових заростях, на полянах та узліссях, парках, 
садах, на пасовиськах; у міських кварталах у помірних широтах трапляються лише поодинокі 
особини [145; 398], однак у субарктичних умовах це типовий синантропний вид [300]. В Японії та 
Кореї дорослі мухи взимку мешкають у населених пунктах, улітку мігрують на гірські луки на висоти 
до 3000 м над рівнем моря [103]. Імаго живляться на трупах, фекаліях, квітах, фруктовій падалиці, 
солодких виділеннях попелиць [84; 394; 398].  

 
Calliphora (Steringomyia) subalpina (Ringdahl, 1931) 

Поширення. Палеарктика − середня смуга та північ Європи, Закавказзя, Сибір, передгір’я Середньої 
Азії, Монголія, далекий схід Росії, Японія. В Україні поширений у Волинській, Сумській, Чернівецькій 
областях.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в трупах ссавців. Дорослі мухи трапляються пере-

важно в пониззях до 200 м над рівнем моря, головно на узліссях та в лучних біотопах, інколи в 
агроценозах; зазвичай у помірно урбанізованих парках та садах, а також у раніше індустріалізованих 
місцевостях, що нині перебувають на різних стадіях десинантропізації; особливо часто – на 
торфовищах та в заростях вересу на висоті до 400–500 м над рівнем моря [145, 302]. Імаго живляться 
нектаром квітів із родин Asteraceae та Apiaceae, плодовими тілами гриба Phallus empudicus, у горах 
мешкають на висотах до 1000 м над рівнем моря [56; 84; 87; 152; 394; 398].  

 
 

Триба Luciliini 
Lucilia (s. str.) caesar (Linnaeus, 1758)  

Поширення. Палеарктика, окрім крайньої півночі. В Україні поширений у Вінницькій, Волин-
ській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтав-
ській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігів-
ській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Личинки мешкають у трупах різноманітних хребетних: даурського хо-

м’ячка Cricetulus barabensis [10], мишоподібних гризунів [144; 367; 368], овець [144; 194; 195], свій-
ських свиней та людей [182], іноді у фекаліях [221]. Личинки викликають факультативні тканинні 
мійязи людини [155; 177], собак [31], котів [372], овець [31; 126; 177; 281; 294; 298; 369; 371; 402], вели-
кої рогатої худоби [333], кролів [329], європейського їжака Erinaceus europaeus [155]. Личинок інколи 
застосовують у медичній практиці для лікування остеомієліту [273] та при судово-медичній 
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експертизі для встановлення часу загибелі [182]. Імаго (фото 363) 
живляться на фекаліях, трупах, нектаром та пилком квіток різно-
манітних рослин, цукристими виділеннями рівнокрилих Pterocomma 
populeum та Rhopalosiphon padi [155; 391, 394; 398]; приваблюються 
запахом дозрілих плодових тіл гриба Phallus impudicus [174]. 
Гемісинантропний вид; здебільшого трапляється в сільських населених 
пунктах [210], а в містах порівняно нечисленний [394; 398]. Імаго 
численні в лісах та передгір’ях [221; 283]; у горах трапляються до висоти 
2500 м над рівнем моря [410].  

 
Lucilia (s. str.) illustris (Meigen, 1826) 

Поширення. Голарктика, Орієнтальна область, Австралія. В Україні поширений у Вінницькій, 
Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Одеській, Полтавській, 
Харківській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик ВНУ «Гарт».  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в трупах птахів та ссавців [10; 128; 307], зокрема 

овець, іноді мишей [144], пацюків, кролів [365], перепелів [367], інколи в фекаліях [37; 221]; викликають 
факультативні тканинні мійязи людей [177; 195; 249], овець [126; 143; 177; 190; 194; 195; 294; 307], єнота 
Procyon lotor [124], собак [329], лисенят [197; 249], звичайного їжака Erinaceus europaeus, гірського 
барана Ovis ammon [155], бурозубки звичайної Sorex araneus, 
білки звичайної Sciurus vulgaris, лося Alces alces [177], птаха 
осоїда європейського Pernis apivorus [205], також виведені з 
живих личинок хруща Dictyoploca japonica [284]. Личинок часто 
використовують у медичній практиці для загоювання гнійних ран 
[130; 163; 184; 193; 196; 250; 363]. Імаго (фото 364) живляться на 
трупах, фекаліях, гниючих фруктах, паді попелиць, квітах [21; 
59; 155; 316; 394; 398], зрілих плодових тілах гриба Phallus 
impudicus [174]; залітають у приміщення [99]. Найчастіше тра-
пляються в населених пунктах, тваринницьких фермах, пасовища, 
парки, луки; спорадично в лісах [168]; у горах до 2600 м над рівнем моря [409]. Гемісинантропний 
вид, характерний для урбанізованих екосистем [210], зокрема лісопарків [84; 282; 394; 398]. 

 
Lucilia (Phaenicia) sericata (Meigen, 1826) 

Поширення. Голарктика, Орієнтальна, Австралазійсько-Океанічна, Афротропічна та Неотро-
пічна області. В Україні поширений у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Жито-
мирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, 
Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Черні-
вецькій, Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Еусинантропний вид [239; 265; 325]. Личинки розвиваються в трупах різно-

манітних хребетних, від мишей до великої рогатої худоби [21; 35; 73; 86; 135; 144; 170; 182; 242; 367], 
у т. ч. людей [415], необробленій шкірі [307], фекаліях людини та ссавців [21; 35; 59; 86; 414], вигріб-
них ямах [73; 128; 170]. Часто викликають тканнинні мійязи овець [21; 114; 126; 190; 194–197; 199; 
241; 268; 294; 298; 329; 369; 371; 402; 415], лише в Англії та Уельсі щорічно вражається близько 
500 тис. особин [195]. Паразитування окремих личинок призводить до втрати маси тіла в овець від 
0,5 до 5,5 кг за чотири−шість діб; масове ураження ран викликає загибель хазяїв [199]. В Україні ура-
жено 0,1–0,7 % всього поголів’я овець; з них 27–32 % гинуть [394]. Личинки епізодично викликають 
мійязи кіз Capreolus capreolus [195; 205], нубійського гірського козла Capra ibex nubiana та газелі 
Gazella gazella [195], коней [195], кролів Oryctolagus cuniculus [194; 197], пацюка Rattus norvegicus [205], 
морської свинки Cavia porcellus [205; 335], собаки свійського Canis familiaris [197; 205; 329; 334], свій-
ських котів Felis catus [197; 205; 268; 329; 334], європейського їжака Erinaceus europaeus [197; 205], 
гіндикa Meleagris gallopavo [197], сича Athene noctua, сови болотяної Asio flammeus, сови вухастої Asio 
otus, пугача Bubo bubo, неяситі Strix aluco, пустельги Falco tinnunculus, сипа білоголового Gyps fulvus, 
осоїда Pernis apivorus, луня болотяного Circus aeruginosus, лелеки білого Ciconia ciconia [205], ропухи 
Bufo sp. [195]. Відомо багато випадків виразкових травматичних (тканинних) та порожнинних 

 

 
Фото 363. Lucilia (s. str.) caesar  

(Дж. К. Ліндсі) 

 
 

Фото 364. Lucilia (s. str.) illustris  
(Дж. К. Ліндсі) 
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(носоглотки, вуха, прямої кишки, піхви тощо) мійязів людини 
[10; 137; 138; 184; 195; 196; 228; 268; 347; 414 та ін]. Дорослі ли-
чинки та пупарії зимують у ґрунті [185; 379]. Імаго (фото 365) 
живляться рідинами з трупів, фекалій, гниючих фруктів та овочів, 
солодкими виділеннями попелиць, нектаром та пилком квіток 
[21; 56; 59; 73; 86; 155; 170; 182; 239; 316; 391; 396; 398; 415]. 
Мух інколи розводять у лабораторіях та випускають на поля як 
ефективних запилювачів моркви, цибулі та капусти [379]. Пере-
носники збудників холери, сальмонельозу, паратифів, поліоміє-
літу, амебної та бактеріальної дизентерій, дерматофілозів, 
пташиних актиномікозів, лямбліозу та яєць гельмінтів Taenia sp. 
[21; 52; 54; 77; 78; 86; 88; 89; 141; 173–175; 185; 186; 263; 415]. 

Травні ферменти личинок мають сильну бактерицидну та антигрибкову дію. Тому вирощених у 
лабораторних умовах стерильних личинок використовували в медицині (т. зв. «medical maggots») в 
30-х роках минулого сторіччя для загоєння гнійних ран, трофічних виразок, лікування гангрени та 
остеомієліту [105; 129; 254; 405 та ін.]. Із відкриттям антибіотиків цей метод на певний час забули, 
однак повернулися до нього в останній четверті ХХ ст. Річ у тім, що бактерії швидко стають стійкими 
до дії антибіотиків, однак не можуть протистояти лізуючим ферментам личинок мух [109; 130; 141; 
163; 184; 193; 287–289; 354; 355; 363; 375; 401]. У судово-медичній експертизі личинки та лялечки, 
взяті з (біля) трупів людей, слугують для встановлення часу загибелі [115; 135; 365]. В Австралії мух 
використовують як переносників специфічних вірусних інфекцій для боротьби зі здичавілими 
кролями [110; 140; 199]. Мухи звичайні в населених пунктах та їхніх околицях, тваринницьких фер-
мах, на пасовищах, у парках, на пляжах; залітають до приміщень [21; 35; 86; 208; 209; 221; 239; 265; 
269; 356; 362; 368; 396; 398; 415]. У горах трапляються на висотах до 1900 м над рівнем моря [170].  

 
Lucilia (Bufolucilia) silvarum (Meigen, 1826) 

Поширення. Голарктика. В Україні відомий у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, 
Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, 
Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в мертвих мишах [144], каченятах [127], гнилому 

м’ясі [86; 127], інколи в людських трупах [95]; відмічений тканинний мійяз пацюка Rattus norvegi-
cus [149]. Личинки часто паразитують у тканинах різноманітних безхвостих амфібій Bufo america-
nus [100; 121; 122], Bufo boreas [158; 216], B. bufo [155; 272; 286], B. hemiophrys [158], Pleurodeles 
waltl [272], Rana catesbeiana [192], R. perezi [272], R. sylvatica [123; 158] та Pseudacris maculata [158; 339]. 
Самки мухи відкладають яйця на шкіру амфібій. Личинки виходять через одну−дві години та 
проникають під шкіру, де розвиваються в м’язових тканинах або ходах носоглотки, викликаючи 
ушкодження, які переважно призводять до загибелі хазяїна [158]. Дорослі мухи живляться на фе-
каліях, трупах та різноманітних квітах [155], звичайні на луках та галявинах [21], однак відсутні в 
лісових масивах [168]; у горах знайдені на висотах до 3500 м над рівнем моря [95].  

 
 

Триба Melanomyini 
Melinda viridicyanea (Robineau–Desvoidy, 1830) 

Поширення. Палеарктика: Європа до Норвегії на північ, Північ-
на Африка (Марокко), Близький Схід (Ізраїль, Сирія), Казахстан, 
Середня Азія, північ Китаю. В Україні поширений в Закарпатській, 
Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чер-
каській, Чернівецькій, Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик ВНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки – паразити наземних черевоногих 

молюсків Cernuella virgata, Discus rotundatus, Helicella itala [224; 225]. 
Мухи (фото 366) трапляються на вологих луках [394; 398] та відкри-
тих крейдяних ділянках [139], де живляться на паді попелиць та 
квітах [155; 398].  

 
 

Фото 365. Самець Lucilia (Phaenicia) 
sericata (Дж. К. Ліндсі) 

 
 

Фото 366. Melinda viridicyanea  
(Н. Віхрєв) 
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Підродина Polleniinae 
Pollenia amentaria (Scopoli, 1763) 

Поширення. Палеарктика: Європа до Норвегії на північ, 
Закавказзя, Північна Африка (Марокко), Туреччина, Афганістан. В 
Україні знайдений у Волинській, Закарпатській, Київській, Львів-
ській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернівець-
кій, Чернігівській областях.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Мухи (фото 367) трапляються переважно 

на піщаних ділянках, сухих луках, у степах, соснових лісах; жив-
ляться на квітучій рослинності та солодких виділеннях рівнокрилих 
Anoecia corni [87; 155; 391; 395; 398].  

 
 

Pollenia hungarica (Rognes, 1987) 
Поширення. Палеарктика, окрім Британських островів.  
Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в живих дощових червах Eisenia rosea (Oligo-

chaeta: Lumbricidae). Мухи зібрані на висотах до 1600 м над рівнем моря [341; 342]; трапляються на 
різних типах луків, у заростях, лісах та синантропних умовах [84; 394; 398].  

 
Pollenia labialis (Robineau–Desvoidy, 1863) 

Поширення. Голарктика. В Україні поширений у Волинській, Закарпатській, Київській, Мико-
лаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Імаго зібрані на різних типах луків та піщаних ділянках; у культурних 

ландшафтах порівняно рідкісний вид [84; 395; 398].  
 

Pollenia rudis (Fabricius, 1794) 
Поширення. Голарктика, Орієнтальна область – Індія, Пакистан; Австралазійсько-Океанічна 

область – Гавайські острови, Нова Зеландія. В Україні поширений у Волинській, Дніпропетровській, 
Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, 
Сумській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Мухи (фото 368) відкладають яйця на 

копроліти дощових червів; із яєць незабаром вилуплюються личин-
ки та шукають хазяїв у їхніх нірках. Личинки проникають у тіло 
черва через отвори метанефридіїв або статевих шляхів [376; 377]. У 
природних екосистемах вони паразитують усередині тіла дощових 
червів Allolobophora chlorotica та Eisenia rosea [376; 377]; також 
виведені з гусені Chondrostegia maghrebica (Chrysalidae) [341] та 
Phragmatobia fuliginosa (Arctiidae) [353]. У лабораторних умовах 
успішно заражали червів Allolobophora calliginosa, Eisenella tetraedra, 
Lumbricus rubellus, L. terrestris, Octolasium lacteum [377]. Нещодавно було показано, що в 
лабораторних умовах личинки атакували Allolobophora chlorotica та Aporrectodea caliginosa, проте 
черви легко вбивали личинок, покриваючи їх слизом [373]. Тому субстрати розвитку цього виду ще 
остаточно не встановлені. Імаго активні протягом року [87; 342]; живляться солодкими виділеннями 
різноманітних рівнокрилих та на квітах. Цей політопний вид звичайний у різноманітних переважно 
мезофітних природних та культурних ландшафтах [155; 342; 391; 394; 398].  

 
 

Фото 367. Pollenia amentaria  
(Дж. К. Ліндсі) 

 
 

Фото 368. Pollenia rudis  
(Дж. К. Ліндсі) 
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Підродина Chrysomyinae 
Protocalliphora azurea (Fallen, 1817) 

Поширення. Палеарктика до лісотундри на північ; Орієнтальна область – південь Китаю, 
Пакистан. В Україні поширений у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Луган-
ській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Личинки мешкають у підстилці надземних та дупляних гнізд горобиних й 

інших зазвичай невеликих за розмірами птахів, де ссуть кров пташенят [90; 91]. Вони виснажують 
хазяїв, а збільшення кількості личинок понад дев’ять на одному пташеняті може викликати загибель 
останнього [330]. Список відомих видів птахів-живителів такий: Passeriformes: Alaudidae: Alauda arvensis; 
Certhidae: Certhia familiaris; Cinclidae: Cinclus cinclus; Corvidae: Corvus corone cornix, C. corone 
corone, C. frugilegus; Emberizidae: Emberiza citrinella, Miliaria calandra; Fringillidae: Fringilla coelebs, 
Serinus canarius; Hirundinidae: Delichon urbica, Hirundo rustica, Riparia riparia; Laniidae: Lanius collurio; 
Motacillidae: Anthus pratensis, A. spinoletta, Motacilla alba, M. cinerea; Muscicapidae: Cyanoptila 
cyanomelana, Ficedula albicollis, F. hypoleuca, Muscicapa striata, Xanthopygia narcissina; Paridae: Parus 
ater, P. caeruleus, P. cinctus, P. cristatus, P. major, P. montanus, P. palustris hensoni, P. palustris palustris, 
P. rutilans, P. varius; Ploceidae: Passer domesticus, P. montanus, Petronia petronia; Sittidae: Sitta europaea; 
Sturnidae: Sturnus philippensis, S. vulgaris; Sylviidae: Phylloscopus collybita, P. sibilatrix, P. trochilus, 
Sylvia atricapilla, S. borin, S. cantillans, S. communis; Troglodytidae: Troglodytes troglodytes; Turdidae: 

Callocalis brevirostris innomunite, Erithacus rubecula, Luscinia sp., 
Oenanthe oenanthe, Phoenicurus ochruros, P. phoenicurus, Turdus 
chrysolaus, T. iliacus, T. merula, T. philomelos; T. рiciformes; 
Picidae: Junx torquilla [27; 46; 48; 66; 90; 91; 106; 113; 133; 
153−155; 167; 181; 201–204; 206; 207; 212; 221; 240; 276; 285; 
320−322; 332; 342; 347 та ін.]. Дорослі мухи (фото 369) жив-
ляться рідинами гниючих речовин тваринного походження та 
падалиці фруктів, нектаром та пилком квітів [87; 155; 342]; по-
ширені в різноманітних природних екосистемах – луки, ліси та 
культурофільних – парки, сади тощо [394; 398]. У горах цей вид 
трапляється на висоті до 4500 м над рівнем моря [73; 410].  

 
Protocalliphora proxima (Grunin, 1966) 

Поширення. Палеарктика: Європа до Фінляндії на північ, Західна Сибір, Примор’я, Північний 
Китай. В Україні знайдений у Волинській та Чернігівській областях.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки ссуть кров пташенят у гніздах вівсянки Emberiza schoeniclus та 

берегової ластівки Riparia riparia [84; 133; 394; 398]. 
 

Protocalliphora rognesi (Thompson & Pont, 1993) 
Поширення. Голарктика. В Україні поширений у Волинській, Дніпропетровській, Київській, 

Луганській, Черкаській областях та АР Крим.  
Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки – спеціалізовані облігатні кровососи пташенят берегової ластівки 

Riparia riparia [128; 133; 299; 320; 351; 409]. Імаго живляться на квітах [84; 155; 394; 398]. 
 

Protophormia terraenovae (Robineau–Desvoidy, 1830) 
Поширення. Голарктика, Орієнтальна область – Пакистан; Неотропічна область – південні 

частини Аргентини та Чилі; Антарктична область – острови Св. Георгія. В Україні поширений у Він-
ницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Львівській, 
Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Черні-
гівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  

 
 

Фото 369. Самка Protocalliphora 
azurea (Дж. К. Ліндсі) 
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Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в трупах ссавців та птахів [144; 182; 183; 260; 303; 

331; 414]; викликають травматичні тканинні мійязи людей [95; 413], овець [181; 194; 196; 298; 307], 
ВРХ [196], північного оленя Rangifer tarandus [51; 192]. Личинок використовують для загоєння гній-
них ран [130; 184; 250; 363] та в судово-медичній експертизі для встановлення часу смерті [115; 304]. 
Скам’янілі пупарії цього виду були знайдені в рештках викопних ссавців: Coleodonta antiquitatis [178], 
мамута Mammutus sp. [180; 200], бізона [179]. Імаго живляться на гниючих речовинах тваринного 
походження, цукристих рідинах, квітах [86; 87; 155]. Трапляються в різноманітних синантропних та 
культурофільних стаціях [35; 37; 267; 300; 301; 331; 394; 398]; у горах – на висоті до 4500 м над 
рівнем моря [73; 410]. Мухи цього виду – механічні переносники різних більш-менш патогенних 
кишково-шлункових бактерій людини з родів Citrogaster, Klebsiella, Proteus, Salmonella [52; 181; 303].  

 
 

Підродина Helicoboscinae 
Eurychaeta palpalis (Robineau–Desvoidy, 1830) 

Поширення. Палеарктика, окрім Північної Африки. В Україні відомий у Вінницькій, Волин-
ській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Сумській, Харків-
ській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Самка народжує єдину велику, близько 7 мм завдовжки, личинку першої 

стадії раз у два тижні впродовж усього літа та поміщає її на трупи м’якунів. Личинки розвиваються в 
мертвих наземних черевоногих молюсках Arianta arbustorum, Cepaea hortensis, C. nemoralis, Helix 
pomatia, Theba pisana [155; 258; 340; 342; 380]. Імаго живляться на квітах; трапляються переважно у 
вологих місцях, чагарниках, на луках, інколи в парках [84; 380; 394; 398]. 

 
 
 

Родина Саркофагіди – Sarcophagidae (Macquart, 1834) 
 

Сірі, іноді піщано-жовті, жовто-сірі або темно-сірі, майже чорні мухи, різноманітної довжини − 
від 2 до 22 мм. Статевий диморфізм більш-менш виражений. Розмноження переважно статеве, хоча 
відомий один партеногенетичний вид – Chaetoravinia anandra. Саркофагиди яйцеживородні; самки 
народжують живих личинок першої, інколи (Myorhina nigriventris) другої стадії. Личинки багатьох 
видів підродин Paramacronychiinae та Sarcophaginae розвиваються у фекаліях та трупах різноманітних 
хребетних і безхребетних тварин. Принаймні на першій стадії багато схізобіонтних личинок з родів 
Ravinia, Rosellea, Sarconeiva та ін. полюють на личинок інших комах, тобто фактично є хижаками. 
Такі личинки виділяють у навколишнє середовище специфічний сильнодійний токсин (саркотоксин), 
що вбиває інші організми – від бактерій до комах. Відомі досить спеціалізовані некрофаги, наприклад, 
личинки видів з родів Fletcherimyia, Myorhina (підроди Sarraceniamyia, Shinonagaella) та Sarcosolomonia 
розвиваються в рідині ловильних листків комахоїдних рослин, живлячись упійманими комахами. 
Досить багату видами групу становлять так звані трупно-хижі форми, личинки яких залежно від 
наявності того чи іншого харчового субстрату хижачать у скупченнях лялечок лускокрилих або 
розвиваються в трупах. Облігатне хижацтво в скупченнях лялечок лускокрилих та пильщиків відоме 
для багатьох видів із родів Agria, Liosarcophaga, Robineauella тощо. Личинки деяких Notochaeta і 
Sarcophaga – паразити дощових червів, а личинки представників підтриби Heteronychiina – наземних 
черевоногих молюсків. Види триби Emblemasomatini – спеціалізовані паразити цикад, триб Blaeso-
xiphellini і Protodexiini – прямокрилих та твердокрилих, роду Spirobolomyia – багатоніжок. Личинки 
Senotainia tricuspis паразитують в імаго медоносної бджоли, а личинки видів Brachicoma хижачать 
серед розплоду джмелів. Личинки більшості Macronychiinae і Miltogrammatinae – інквіліни (клепто-
паразити) жалячих перетинчастокрилих, а личинки багатьох видів Phyllotelini (Miltogrammatinae) 
мешкають в термітниках. У яйцекладках саранових хижачать личинки Oophagomyia, Phylloteles hessei 
і Dolichotachina proxima, черепах – Eumacronychia, Galapagomyia і Tripanurga, ящірок – Pandelleana. 
Личинки Sarina і Parasarcophaga (Baranovisca) живляться вмістом яйцевих коконів павуків. Схізо-
біонтні личинки багатьох видів здатні викликати факультативні мійязи ран людини та хребетних 
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тварин. Облігатні паразити хребетних серед саркофагид поодинокі: Notochaeta bufonivora викликає 
тканинні мійязи безхвостих амфібій, N. blakeae – хамелеонів, Cistudinomyia cistudinis – черепах, 
Wohlfahrtia meigeni та W. vigil – різних хребетних, W. magnifica – птахів і ссавців. Імаго живуть у 
різноманітних умовах, але більшість видів тяжіє або до перезволожених узлісь та галявин лісів, 
чагарникових заростей, лук або ж ксерофітних піщаних асоціацій. Імаго схізобіонтних та хижих видів 
живляться рідинами речовин, що розкладаються, тваринного походження, потом і слизовими виді-
леннями тварин і людини, на гниючих фруктах, солодкими виділеннями попелиць, іноді нектаром і 
пилком квітів. Імаго паразитів та інквілінів віддають перевагу нектару та виділенням рівнокрилих. 
Серед саркофагін відомо кілька еусинантропних видів – Bercaea africa, Liopygia argyrostoma, 
L. crassipalpis, L. ruficornis тощо та близько 80 гемісминантропних із родів Bercaea, Boettcherisca, 
Helicophagella, Liosarcophaga, Parasarcophaga та ін. Вони слугують векторами механічного переносу 
збудників деяких інфекцій та інвазій – дизентерії, сальмонельозу, паратифів, яєць гельмінтів тощо. 
Понад 2800 видів з 400 родів поширені в усіх зоогеографічних областях, окрім Антарктичної; в 
Україні відомо 177 видів, на Волині загалом – 32 види, що становить не більше 40 % повного 
видового списку.  

Дані про загальні ареали та поширення в Україні наведено згідно з [5; 18; 22; 61; 147; 148; 151; 
166; 219; 220; 223; 256; 257; 291; 308–310; 312; 314; 336; 349; 359; 364; 386; 388; 389; 391; 407]; 
систему родини подано за [16; 17; 22; 63; 64; 328; 380–385; 387; 390; 397]. 

 
 

Підродина Miltogrammatinae 
Senotainіa (s. str.) conica (Fallen, 1810) 

Поширення. Палеарктика, окрім Північної Африки. В Україні поширений у Вінницькій, Волин-
ській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, 
Кіровоградській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопіль-
ській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки виявлені в гніздах сфекоїдних ос Ammophila sabulosa, Bembicidium 

tridens, Bembix integra, Crabro peltarius, C. scutellatus, Oxybelus bipunctatus, O. uniglumis, Philanthus 
triangulum, Sphex albicestus, Tachysphex ibericus, T. unicolor, Tachytes sp., Thyreopus sp. та бджіл 
Halictus gracilis, H. lucidulus, H. subauratus [20; 32; 102; 172; 306; 328; 359]. Імаго живляться на квітах, 
паді попелиць, падалиці фруктів та фекаліях. Мухи трапляються на піщаних ділянках мезофітних та 
ксерофітних луків, узлісь, чагарникових заростей, ґрунтових дорогах [43; 84; 328; 388; 394]. 

 
Taxigramma heteroneura (Meigen, 1830) 

Поширення. Голарктика до лісотундри на північ; Орієнтальна область – Індія. В Україні 
поширений у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, 
Кіровоградській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, 
Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки живляться паралізованими комахами в гніздах сфекоїдних ос 

Ammophila sp., Eucerceris fulvipes, Podalonia luctuosa, P. occidentalis, Sphex sp., Steniolia obliqua, 
Tachysphex acutus, T. pompiliformis, T. tarsatus [164; 165; 244; 246; 247; 292; 293; 370]. Мухи трапля-
ються на піщаних заплавних ділянках, схилах ярів, ґрунтових дорогах [43; 84; 328; 388; 394]. 

 
Metopia campestris (Fallen, 1810)  

Поширення. Голарктика, Орієнтальна область – Індія, південь Китаю. В Україні поширений у 
Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кі-
ровоградській, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, 
Чернівецькій та Чернігівській областях.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки – інквіліни гнізд ос-евменід: Arachnospila trivialis [295], помпілід: 

Episyron conterminus [245], Pompilus sp. [258], сфецид: Ammophila campestris [296], Bembecinus hun-
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garicus [411], Cerceris halone [131; 132], Crabro sp. [175], C. advena [404], C. cribrellifer [111; 404; 405], 
Gorytes laticinctus [255], Larropsis sp. [308], Nysson sp. [408], Philanthus triangulum [175], Sphex 
ichneumoneus [176; 337], S. maxillosus [32; 305], S. rufocinctus [255] та поодиноких бджіл Andrena sp., 
Halictus sp. [22], Lasioglossum zephyrum [112]. Імаго живляться на квітах із родин селерових, айстро-
вих, молочайних тощо, паді попелиць; поширені на мезофітних луках, полянах, узліссях, у садах, 
парках, чагарникових заростях [43; 84; 87; 150; 328; 388; 389; 394].  

 
 

Підродина Paramacronychiinae 
Brachicoma devia (Fallen, 1820) 

Поширення. Голарктика та Орієнтальна область – Індія (Джамму та Кашмір), Китай (Юннань). 
В Україні поширений у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, 
Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харків-
ській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Самки (фото 378) входять у підземні гнізда хазяїв, де народжують живих 

личинок. Останні проникають у комірки з розплодом та чекають, коли личинки хазяїв починають 
заляльковуватись, і тільки після цього розпочинають живлення. Личинки ссуть соки передлялечок у 
гніздах джмелів Bombus agrorum [104; 258; 340], В. hortorum [22], В. hypnorum [198], В. lapidarius 
[198; 258], В. pratorum [104], B. impatiens [318], В. ruderatus [359], В. silvarum [104], В. soroensis, B. 
ternarius [318], В. terrestris [104, 198, 258] та веспоїдної оси Vespula silvestris [104]. Імаго живляться 
нектаром та пилком квітів, паддю попелиць, потом та слизовими виділеннями ссавців, рідинами з 
трупів та гнилих фруктів [8; 9; 150]. Мухи поширені на мезофітних луках, узліссях та галявинах, у 
чагарникових асоціаціях, на перелогових землях, полях, пасовищах, узбіччях доріг, у населених 
пунктах, садах, парках [5; 22; 84; 328; 380; 388; 389; 394].  

 
Sarcophila latifrons (Fallen, 1817) 

Поширення. Палеарктика (Європа, Казахстан, Таджикистан, Сибір, північно-західний Китай) та 
Орієнтальна область (Індія). В Україні поширений у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, 
Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Мико-
лаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, 
Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в мертвих комахах [57; 359], у лабораторних умо-

вах – на варених білках курячих яєць [22]; виведені з живих німф та імаго прямокрилих Chorthippus 
albomarginatus, C. longicornis, Dociostaurus maroccanus [359], Locusta migratoria [150], імаго пластин-
частовусих жуків Oryctes nasicornis [161], жуків-чорнотілок Blaps halophila, B. lethifera, Tentyria 
nomas [18], жуків-златок Capnodis carbonaria [338] та C. tenebrionis [142]; відомі випадки вушних [60] 
та кишкових [359] мійязів людей. Імаго живляться нектаром та пилком квітів, цукристими виділен-
нями попелиць, рідинами падалиці фруктів, трупів безхребетних та хребетних, гною та фекалій [150]. 
Мухи населяють мезо- і ксерофітні луки та чагарники, узлісся й галявини лісів, степи, піщані ділянки, 
пасовища; нерідко трапляються в населених пунктах, зокрема на ринках [87; 101; 187; 271; 359].  

 
 

Підродина Sarcophaginae 
Helicophagella crassimargo (Pandelle, 1896) 

Поширення. Палеарктика: Європа до Норвегії на північ, Закавказзя, Туреччина, Казахстан, Середня 
Азія, Західний Сибір. В Україні поширений у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Фран-
ківській, Київській, Одеській, Полтавській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в трупах та фекаліях [72]; також виведені з назем-

них черевоногих молюсків Helicella (Cernuella) virgata [225]. Імаго живляться нектаром та пилком 
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квітів, рідинами трупів невеликих ссавців та птахів [118; 150]. Мухи трапляються переважно на боло-
тах, гігро- та мезофітних луках, узліссях, в степах, чагарникових заростях, садах, іноді в населених 
пунктах, зокрема на ринках. У горах знайдено на висотах до 2000 м над рівнем моря [84; 98; 162; 328; 
389; 394].  

Helicophagella melanura (Meigen, 1826)  
Поширення. Голарктика, Орієнтальна та Афротропічна (Мавританія) області. Виявлений скрізь 

на території України.  
Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки цього гемісинантропного виду здебільшого розвиваються у фека-

ліях, іноді гноївці, вигребах убиралень, трупах безхребетних та дрібних хребетних тварин [5; 26; 39; 
71; 79; 118; 119; 171; 291], органічних рештках у підстилці гнізд ластівки Hirundo rustica [358], 
факультативні паразити наземних черевоногих молюсків Arion hortensis та Helix aspersa [104], 
саранового Chorthippus brunneus [150], личинок пластинчастовусого жука Oryctes nasicornis [104]; 
спричинюють факультативні травматичні мійязи їжаків [297], пацюків, кролів [413], людини [137]. 
Мухи живляться нектаром та пилком квітів різноманітних рослин, цукристими виділеннями попе-
лиць, рідинами гниючих фруктів, фекалій, трупів; часто залітають у житлові помешкання; відомі як 
механічні переносники збудників амебної та бактеріальної дизентерії, сальмонельозу, сепсисів, 
поліомієліту, онкосфер ціп’яків, яєць гостриків та людської аскариди [1; 88; 185]. Мухи поширені на 
луках та в інших заплавних екосистемах, на степових і піщаних ділянках, узбережжях морів, тварин-
ницьких фермах, в садах, парках, населених пунктах [22; 59; 73; 87; 98; 101; 150; 162; 271]. У горах 
імаго трапляються на висотах до 3000 м над рівнем моря [26; 84; 170; 328; 388; 389; 394].  

 
Heteronychia (s. str.) depressifrons (Zetterstedt, 1845)  

Поширення. Палеарктика та Орієнтальна область: Південний Китай, Японія (острови Рюкю). В 
Україні поширений у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернівецькій та 
Чернігівській областях.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Мухи населяють вологі луки, болота, поляни та узлісся гігрофітних лісів 

та чагарників; у горах трапляються на висотах до 1400 м над рівнем моря. Імаго живляться солод-
кими виділеннями попелиць, нектаром і пилком квітів Heracleum sp. та ін. [22; 84; 226; 275; 328; 388; 
389; 394; 407].  

Heteronychia (s. str.) haemorrhoides (Bottcher, 1913)  
Поширення. Палеарктика: Європа до південних берегів Балтійського моря та Санкт-Петербургу 

на північ, за винятком Британських островів; Азія: Закавказзя, Ізраїль, Іран, Росія (Алтай, Красно-
ярський край), Сирія, Туреччина. В Україні поширений на всій території.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки виведені з наземних черевоногих молюсків родини Helicidae [15; 323]. 

Мухи переважно трапляються на полянах та узліссях вологих лісів та чагарників, гігрофільних луках 
тощо. Імагінальне живлення відбувається на квітах різноманітних трав’янистих рослин [29; 84; 328; 
388; 389; 394; 407].  

Heteronychia (s. str.) vagans (Meigen, 1826)  
Поширення. Палеарктика: від Британських островів до Японії (Хоккайдо); на північ до Норвегії, 

Карелії та центральної Якутії, на південь – до Закавказзя; вид відсутній у північній Африці, на 
Близькому та Середньому Сході, в Казахстані, Середній та Центральній Азії. В Україні поширений на 
всій території.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки – паразити наземних черевоногих молюсків Eulota maacki [4] та 

Succinea sp. Самки впорскують личинок через дихальний отвір у мантійну порожнину хазяїв [15]. 
Мухи трапляються на болотах, вологих луках, полянах та узліссях низовинних гігрофітних та мезо-
фітних лісів, у парках та садах. Імаго живляться солодкими виділеннями попелиць, нектаром та пил-
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ком квітів, зокрема Anethum graveolens, Heracleum sibiricum, Solidago сanadensis, зрідка – на мертвих 
молюсках [4; 84; 323; 328; 388; 389; 391; 394; 407].  

 
Heteronychia (s. str.) vicina (Macquart, 1835)  

Поширення. Палеарктика: Європа (Австрія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Ірландія, Іспанія, 
Італія, Німеччина, Норвегія, Польща, Росія (Північний Кавказ), Сербія, Словаччина, Угорщина, 
Фінляндія, Франція, Чехія (Моравія), Швейцарія, Швеція); Азія (Грузія). В Україні поширений у 
Волинській та Чернівецькій областях.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки, ймовірно, паразити наземних черевоногих молюсків. Дорослі мухи 

трапляються переважно в гірських (на висотах до 2300 м над рівнем моря), іноді на рівнинних гігро- 
та мезофітних трав’янистих і чагарникових асоціаціях та вапнякових ділянках [84; 275; 327; 328; 389; 
394; 407]. 

Bellieriomima subulata (Pandelle, 1896)  
Поширення. Палеарктика: Європа до півдня Норвегії, Швеції та Карелії на північ, в т. ч. Бри-

танські острови; Азія (Азербайджан, Грузія, Казахстан (Кузнецький Алатау), Росія (Алтай та 
Амурська обл.). В Україні поширений у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, 
Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігів-
ській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в лялечках Porthetria dispar [28]. Мухи живляться 

нектаром та пилком квіток, солодкими виділеннями попелиць, рідинами гниючих фруктів та трупів. 
Трапляється на галявинах та полянах гігро- і мезофітних лісів, в парках, садах [22; 84; 226; 328; 389; 394]. 

 
Bercaea africa (Wiedemann, 1824) 

Поширення. Голарктика; Орієнтальна, Афротропічна, Мадагаскарська, Австралазійсько-Океа-
нічна, Неотропічна області. В Україні поширений на всій території.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт»; 10 км на північ від смт Шацька, берег оз. Піща-
ного.  

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Еусинантропний вид. Личинки розвиваються в різноманітних гниючих 

субстратах тваринного походження, переважно в людських екскрементах, в т. ч. у вигрібних ямах 
убиралень; іноді в гної ВРХ та свиней, трупах хребетних та безхребетних тварин [3; 5; 26; 40; 68–70; 
73; 74; 79; 94; 101; 196]; викликають факультативні вушні, анальні, вагінальні [125; 369] та випадкові 
кишкові мійязи людей [97; 217; 227; 270], а також травматичні мійязи собак [227]. Дорослі мухи 
домінують на фермах, подвір’ях, часто залітають у помешкання; живляться рідинами різноманітних 
гниючих субстратів тваринного походження, гнилих фруктів, нектаром та пилком квітів [22; 42; 101; 
291; 397]. У горах трапляються на висотах до 3000 м над рівнем моря [170; 324; 350]. Цей вид має 
велике медико-ветеринарне значення як механічний переносник збудників багатьох захворювань – яєць 
гельмінтів (Hymenolepis nana, Taeniarhynchus saginatus, Ascaris lumbricoides, Trichocephalus trichiurus), 
цист найпростіших (Entamoeba hystolitica, Bodo caudata) та бактерій (Aerobacter aerogenes, Bacillus 
megaterium, Cytobacter sp., Diplococcus pneumoniae, Paracytobacter sp., Proteus rettgeri, P. vulgaris, 
Escherichia coli, E. intermedia, Salmonella enteritidis, S. paratyphi «A» та «B», S. typhi, Shigella 
dysenteriae), вірусів поліомієліту [1; 53; 54; 77; 78; 80; 88; 89; 107; 186].  

 
Liosarcophaga (Pandelleisca) similis (Meade, 1876)  

Поширення. Палеарктика; Орієнтальна область (південний Китай). В Україні поширений у 
Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Фран-
ківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тер-
нопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Гемісинантропний вид. Личинки розвиваються в трупах безхребетних та 

невеликих (риби, гризуни) хребетних тварин, гнилому м’ясі, зрідка у фекаліях ссавців [5; 22; 42] та 
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птахів [213; 306]. Відомі як факультативні хижаки лялечок метеликів Dendrolimus pini, Lymantria 
monachae [152], Mamestra oleracea [378]; спричиняють випадкові кишкові [211; 234], факультативні 
вушні та очні [138; 185; 219; 413] мійязи людини. Імаго живляться рідинами різноманітних гниючих 
субстратів тваринного походження (трупи, фекалії тощо), гнилих фруктів, нектаром та пилком кві-
тів [152]; переносять цисти збудника амебної дизентерії Entamoeba hystolitica. Мухи трапляються в 
населених пунктах, на тваринних фермах, у парках, садах, на пасовищах, луках, узліссях та галявинах, у 
чагарникових заростях [3; 22; 282; 317]. У горах цей вид знайдений на висотах до 1000 м над рівнем 
моря [79].  

Liosarcophaga (s. str.) tuberosa (Pandelle, 1896)  
Поширення. Палеарктика; Орієнтальна область (південь Китаю, острови Рюк’ю, Пакистан, Тай-

вань). В Україні поширений у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Київ-
ській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Черні-
гівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в трупах комах, молюсків [162] та птахів [6]; у 

лабораторних умовах – у гнилому м’ясі [4; 82]; факультативні хижаки лялечок метеликів Dendrolimus 
pini [83; 104; 236; 361], Lymantria dispar [67; 81; 82; 85; 134], L. monacha [4; 104; 236]. Імаго живляться 
рідинами трупів [30], фекалій [6], фруктової падалиці [277], рідкими виділеннями попелиць, нектаром 
та пилком квітів [22]. Мухи трапляються переважно на галявинах та узліссях різноманітних лісів, 
у т. ч. гірських, луках, у чагарникових заростях, у парках та садах, на випасах; уникають населених 
пунктів (мізантропний вид) [7; 22; 219; 328].  

 
Parasarcophaga (s. str.) albiceps (Meigen, 1826) 

Поширення. Палеарктика, Орієнтальна, Афротропічна та Австралазійсько-Океанічна області. В 
Україні поширений у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закар-
патській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, 
Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, 
Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Гемісинантропний вид. Личинки розвиваються в трупах безхребетних [22; 237] 

та невеликих хребетних тварин [79], гнилому м’ясі, фекаліях [74; 79]. Також личинки відомі як 
факультативні хижаки лялечок метеликів Aporia crataegi [12; 49; 359], Dasychira albodentata [55], 
Dendrolimus albolineatus [219], D. pini [13; 359], D. segregatus [13], D. sibiricus [49], Lymantria dis-
par [12; 55], L. monachae [55; 359], Nomagria sp. [360], Orgyia antiqua [55], Selenephera lunigera [55] та 
пильщиків Acantholyda postialis [251], паразити личинок та імаго жуків Melolonta sp., Oryctes 
nasicornis, Polyphylla fullo [359], Saperda populnea [232]; викликають факультативні тканинні мiйязи 
ВРХ, буйволів та людини. Імаго живляться рідинами на трупах, фекаліях, гнилих фруктах, харчових 
продуктах, паддю попелиць, нектаром та пилком на квітах; злизують піт та інші слизові виділення 
людини та ссавців. Цей вид населяє лісові поляни, узлісся, чагарникові зарості, луки, пасовища, поля, 
парки, сади; нерідко мухи трапляються на фермах та в населених пунктах [7; 22; 219; 283; 311; 328; 
360; 391]. У горах імаго зафіксовано на висотах до 3000 м над рівнем моря [222; 350].  

 
Robineauella (s. str.) caerulescens (Zetterstedt, 1838)  

Поширення. Голарктика; Орієнтальна область: Китай (Юннань). В Україні поширений у Він-
ницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоград-
ській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, 
Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в трупах хребетних тварин [5; 6; 248], іноді ко-

мах [14; 50]; факультативні хижаки гусені метеликів Lymantria dispar [29; 235] та L. monacha [136; 359]. 
Імаго живляться на фекаліях, трупах, солодких виділеннях попелиць, падалиці фруктів, харчових 
продуктах, нектаром та пилком квітів. Цей мезофільний вид мешкає на галявинах та узліссях, у ча-



Тип Членистоногі − Arthropoda (Siebold і Stannius, 1848) 

 381 

гарниках, на луках, пасовиськах, у садах, парках, населених пунктах [7; 22; 328]. У горах мухи 
трапляються на висотах до 2500 м над рівнем моря [76; 410].  

 
Kramerea schuetzei (Kramer, 1909)  

Поширення. Палеарктика, Орієнтальна область: Тайвань. В Україні поширений у Волинській, 
Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Харківській, Херсонській, Хмельниць-
кій, Черкаській, Чернігівській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки розвиваються в трупах молюсків, комах та дрібних хребетних – 

риб, птахів, мишей, інколи у фекаліях [3; 5; 9]; факультативні хижаки лялечок лускокрилих Aporia 
crataegi [49], Arctia sp. [253], Cosmotriche potatoria [44], Dasychira albodentata [44; 45; 55], Dendro-
limus pini [83; 104], D. segregatus [22], D. sibiricus [11; 44; 49; 58; 92], D. spectabilis [219], Dictyoploca 
japonica [2], Lymantria dispar [6; 29; 55; 108; 134], L. monacha [3; 49; 55; 104], Orgya antiqua [55], 
Pygaera anastomosis [41], Selenephera lunigera [55]. Мухи трапляються в лісах, чагарникових заростях, 
на луках, у садах, парках та населених пунктах. Імаго живляться рідинами трупів, фекалій, слизовими 
виділеннями з очей, ніздрів тощо ссавців, паддю попелиць, нектаром та пилком квітів [8; 22; 29; 328].  

 
Rosellea aratrix (Pandelle, 1896)  

Поширення. Голарктика. В Україні поширений у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закар-
патській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, 
Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях 
та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки – облігатні хижаки; розвиваються в трупах безхребетних та дріб-

них хребетних тварин, де вбивають та поїдають личинок інших двокрилих [119; 120]; відомі як хижаки 
лялечок метелика Lymantria monacha [235], паразити імаго жука-вусача Prionus coriarius [161; 252]. 
Мухи трапляються в лісах, чагарникових заростях, на луках, в садах, парках та населених пунктах. 
Імаго живляться рідинами трупів, фекалій, слизовими виділеннями з очей, ніздрів тощо ссавців, 
паддю попелиць, нектаром та пилком квітів [22; 98; 328; 389; 394].  

 
Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика: Європа на північ до лісотундри, Закавказзя, Казахстан, південна 
Сибір. В Україні поширений у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпат-
ській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, 
Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігів-
ській областях та АР Крим.  

Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки – облігатні паразити дощових червів [24; 33; 159; 160; 231]. Мухи 

поширені на галявинах та узліссях вологих лісів, луках, в парках, садах та населених пунктах. Імаго 
живляться в основному нектаром та пилком квітів, солодкими виділеннями попелиць, іноді гнию-
чими речовинами тваринного походження [22; 326; 328]. У горах трапляються на висотах до 2500 м 
над рівнем моря [410].  

Sarcophaga lehmanni (Mueller, 1922) 
Поширення. Палеарктика: Європа окрім Британських островів, Північна Африка, Закавказзя, 

Близький та Середній Схід, Середня Азія, Західний Сибір. В Україні поширений у всіх регіонах.  
Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт»; 10 км на північ від смт Шацька, берег оз. Піща-

ного.  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки – паразити дощових червів, однак здатні до розвитку в гнилому 

м’ясі [24; 82]. Також виведені з гусені метеликів Erannis defoliaria В. Рафальським та Lymantria dispar 
А. Котенком (опубліковано вперше). Мухи поширені в різноманітних мезо- та ксерофітних місце-
знаходженнях: лісах, чагарникових заростях, луках, випасах, перелогах, піщаних ділянках, ґрунтових 
дорогах, у парках, садах, населених пунктах. Живляться на квітах, падалиці фруктів, паді попелиць, 
гниючих тваринних рештках [326; 328; 388; 389; 391; 394].  
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Sarcophaga variegata (Scopoli, 1763)  
Поширення. Палеарктика до лісотундри на північ, крім пустель. В Україні поширений в усіх 

регіонах.  
Місця знаходження. База практик СНУ «Гарт».  
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Личинки – паразити дощових червів Allolobophora sp. [230; 231] та назем-

ного черевоногого молюска Euparyphia pisana [116], а також хижаки гусені та лялечок метеликів 
Agrostis segetum [104], Batathra brassicae [326], Dendrolimus pini [93], Hyphantria cunea [65; 290], 
Lymantria monacha [104]. Мухи поширені в різноманітних гігро- та мезофітних стаціях: лісах, чагар-
никових заростях, луках, на випасах, перелогах, в парках, садах, населених пунктах. Живляться на 
квітах, падалиці фруктів, паді попелиць, гниючих тваринних рештках; мають деяке епідеміологічне 
значення як переносники дерматофітного грибка Microsporum canis та збудників сальмонельозу [98; 
101; 118; 326; 328; 391]. У горах трапляються на висоті до 2300 м над рівнем моря [275].  
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ТИП ХОРДОВІ – CHORDATA (BATESON, 1885) 
Хордові Chordata – тип вторинноротих тварин, що включає хребетних. Опорою тіла є внутрішній 

осьовий скелет, або хорда. У вищих хордових у дорослому стані хорда замінюється на хребет. 
Центральна нервова система трубчастого типу, розміщена над хордою. У вищих поділяється на 
головний і спинний мозок. Під хордою розміщується травна трубка. Передній відділ кишки – глотка − у 
зародків пронизана зябровими щілинами, які зберігаються протягом життя у нижчих та риб і 
замінюються у процесі розвитку у вищих на легені. Головний орган кровообігу – серце. Тип Хордові 
в межах Поозер’я представлений 297 (352) видами тварин, серед них до класу Променеперих риб 
належить 30 видів, до класів Земноводні – 13, Плазунів – сім, Птахів – 186 (241), Ссавців – 61 вид. 
 
 

НАДКЛАС ЩЕЛЕПОРОТІ − GNATHOSTOMATA  
Клас Променепері риби – Actinopterygii (Klein, 1885) 

Підклас Новопері риби – Neopterуgii 
Відділ Кісткові риби – Teleostei 

У складі іхтіофауни озер Шацького поозер’я нараховують 30 видів риб [7]. Серед них акліма-
тизовані людиною: товстолобик строкатий південнокитайський, товстолобик білий амурський, білий 
амур східноазіатський, річковий вугор європейський та ін. За кілька останніх десятиліть іхтіофауна 
Шацького поозер’я поповнилася інвазійними видами риб (головешка ротань, карликовий сомик корич-
невий), котрі доволі успішно натуралізувалися та почали створювати неабиякий пресинг на абориген-
ну іхтіофауну. Найчастіше в промислових та любительських виловах трапляються плітка звичайна, 
карась сріблястий, лящ звичайний, верховодка звичайна, карликовий сомик коричневий. Інколи 
трапляється карась звичайний (золотий) та минь річковий, які занесені до Червоної книги України. У 
найбільших озерах − Світязі та Пулемецькому − виявлено 16 видів риб, серед яких промислове зна-
чення мають плітка звичайна, лящ звичайний, сом європейський, річковий вугор європейський, щука 
звичайна (оз. Світязь), а плітка звичайна, лящ звичайний, короп звичайний, карась сріблястий, судак 
звичайний та річковий вугор європейський (оз. Пулемецьке) (табл. 3). На цих риб припадає 90–92,0 % 
іхтіомаси. Загалом такі ж види (з невеликими відмінностями) є основними об’єктами рибальства і в 
інших Шацьких озерах. Майже не відрізняється і їхній видовий склад. Найменше видове різноманіття 
іхтіофауни виявлено в озері Чорному, де зафіксовано лише 12 видів риб та їх молоді. 

Таблиця 3 
Іхтіофауна у водних об’єктах Шацького поозер’я 

№ 
з/п 

Вид риби 
українська назва російська назва  латинська назва  англійська назва  

1 2 3 4 5 
КЛАС ПРОМЕНЕПЕРІ РИБИ ACTINOPTERYGII (KLEIN, 1885) 

І. РОДИНА КОРОПОВІ КАРПОВЫЕ CYPRINIDAE FLEMING, 1822 CARP-LIKE 
FISHES, CARPS 

1 Білий амур 
східноазіатський Белый амур Ctenopharyngodon idella 

(Valenciennes, 1844) Grass Carp 
2 Білизна європейська Обыкновенный жерех Aspius aspius (Linnaeus, 1758) European asp  
3 Верховодка звичайна Уклейка Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Bleak 
4 Верховка звичайна Обыкновенная верховка Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) Common verkhovka, 

Sunbleak  
5 В’язь звичайний Язь Іdus idus (Linnaeus, 1758) Ide 
6 Гірчак європейський  Европейский 

обыкновенный горчак Rhodeus amarus (Bloch, 1782) European bitterling  
7 Головень європейський  Голавль Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) European chub  
8 Карась звичайний 

(золотий) 
Обыкновенный 
(золотой) карась  Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Crucian Carp 

9 Карась сріблястий  Серебряный карась  Сarassius gibelio (Bloch, 1782)  Prussian саrp  
10 Краснопірка звичайна Обыкновенная 

краснопёрка  
Scardinius erythrophthalmus 
(Linnaeus, 1758) Rudd, Redeye 

11 Лин звичайний  Линь Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Common tench  
12 Лящ звичайний Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) Common bream 
13 Пічкур звичайний Обыкновенный пескарь Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Common gudgeon  
14 Плітка звичайна Обыкновенная плотва  Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Roache 
15 Плоскирка європейська  Густера Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) European white 

bream, Silver bream  
16 Короп звичайний  Сазан  Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) Common Carp 
17 Товстолобик білий 

амурський  Белый толстолобик  Hypophthalmichthys molitrix 
(Valenciennes, 1844) Silver carp 
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Закінчення таблиці 3 
1 2 3 4 5 
18 Товстолобик строкатий 

південнокитайський  Пёстрый толстолобик  Aristichthys nobilis 
(Richardson, 1846) 

Bighead carp, Spotted silver 
carp 

ІІ. РОДИНА ОКУНЕВІ ОКУНЁВЫЕ PERCIDAE CUVIER, 1816  PERCHES 
19 Йорж звичайний Обыкновенный ёрш  Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 

1758) Common ruffe, Pope 
20 Окунь звичайний  Речной окунь  Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) European perch  
21 Судак звичайний Обыкновенный судак  Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Common zander, Pikeperch  

IІІ. РОДИНА 
КОЛЮЧКОВІ КОЛЮШКОВЫЕ  GASTEROSTEIDAE 

BONAPARTE, 1831  STICKLEBACKS 

22 Триголкова колючка 
звичайна  Трехиглая колюшка  Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 

1758) 
European threespined 
stickleback, Threespined 
stickleback  

ІV. РОДИНА СОМОВІ СОМОВЫЕ  SILURIDAE CUVIER, 1816  SHEATFISHES, WELS  
23 Сом європейський  Европейский 

обыкновенный сом  Silurus glanis (Linnaeus, 1758) Catfish, European catfish, 
European sheatfish  

V. РОДИНА 
ГОЛОВЕШКОВІ ГОЛОВЕШКОВЫЕ ODONTOBUTIDAE HOESE 

ET GILL, 1993 
ODONTOBUTIDS, 

FRESHWATER 
SLEEPERS  

24 Головешка ротань Ротан-головешка Perccottus glenii  
(Dybowski, 1877) 

Amur sleeper, Chinese 
sleeper  

VІ. РОДИНА ЩУКОВІ ЩУКОВЫЕ  ESOCIDAE CUVIER, 1816 PIKES 
25 Щука звичайна  Обыкновенная щука  Esox luceus (Linnaeus, 1758) Nothern pike, Pike  
VІI. РОДИНА В’ЮНОВІ ВЬЮНОВЫЕ  COBITIDAE SWAINSON, 1839 OACHES 

26 В’юн звичайний  Вьюн Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Common weatherfish, 
Weather loach  

27 Щипавка звичайна  Обыкновенная щиповка Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) Nothern spined loach 
VІIІ. РОДИНА МИНЕВІ  НАЛИМОВЫЕ  LOTIDAE BONAPARTE, 1837 BURBOTS 

28 Минь річковий  Налим Lota lota (Linnaeus, 1758) River burbot  
ІХ. РОДИНА ВУГРЕВІ, 
ПРІСНОВОДНІ ВУГРІ 

УГРЁВЫЕ, ПРЕСНО-
ВОДНЫЕ УГРИ 

ANGUILLIDAE 
RAFINESQUE, 1815 FRESHWATER EELS 

29 Річковий вугор 
європейський Речной угорь  Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) European eel, European 

freshwater eel  
Х. РОДИНА ІКТАЛУРОВІ, 

АМЕРИКАНСЬКІ 
КОТЯЧІ СОМИ  

ИКТАЛУРОВЫЕ ICTALURIDAE GILL, 1861 
NORTH AMERICAN 

FRESHWATER 
CATFISH 

30 Карликовий сомик 
коричневий  Aмериканский сомик  Ameiurus nebulosus  

(Le Sueur, 1819)  Brown bullhead  

Багаторічний аналіз показника рибопродуктивності озер свідчить про те, що найбільшим він був 
у період 1945–1955 рр., коли сягав рівня 22–37 кг/га. З того часу цей показник різко зменшився. Уже 
в 1979–1986 рр. промислова рибопродуктивність не перевищувала 8–15 кг/га, а в 1987–1992 рр. в 
озерах Світязі та Пулемецькому вона впала до 2,7–4,3 кг/га. Причиною такого падіння рибопродук-
тивності у найбільших озерах Шацького поозер’я вважається застосування електрифікованих знарядь 
лову, перевилов та підрив чисельності плідників промислових видів риб. Лише у порівняно невеликих 
озерах (Луки, Перемут, Люцимер та Острів’янське) цей показник залишився на рівні 11,7−16,2 кг/га, а в 
озері Чорному навіть досягала 31 кг/га [21]. У період 1996–2000 рр. промислова рибопродуктивність 
знизилася до найменшої за всі роки величини − 0,7–3,5 кг/га. Останнім часом (2000–2012 рр.) 
величина промислової рибопродуктивності сягала мізерних величин – 0,1−0,6 кг/га. Під час прове-
дення науково-дослідних робіт на озері Світязі у весняний період в уловах виявлено велику кількість 
річкового вугра європейського (30 % загальної маси) віком 7–9 років, карликового сомика коричне-
вого (35 %) віком 2–3 роки, коропових видів риб: ляща звичайого, плітки звичайної, краснопірки 
звичайної, плоскирки європейської, лина звичайного, карася сріблястого (25 %) віком 2–4 роки, окуня 
звичайого (2 %) віком 2–5 років, щуки звичайної (8 %) віком 2−4 роки. Привертає увагу той факт, що 
рівень природного відтворення багатьох видів риб різко скоротився, унаслідок чого чисельно 
переважають малоцінні види риб: плітка звичайна, плоскирка європейська, краснопірка звичайна та 
верховодка звичайна. Відмічається низький темп росту багатьох промислових видів риб, які 
перетворилися на тугорослі форми. Причиною таких змін є зростання впливу стресових факторів, що 
супроводжується погіршенням якості води, високим рекреаційним навантаженням на екосистеми 
озер, перевиловом риб, малою забезпеченістю зимувальними ямами. Ці чинники призвели до підриву 
відтворювальної здатності найбільш цінних з промислового погляду популяцій риб [16; 18; 19]. 
Статус національного парку не захищає Шацькі озера від антропогенного тиску, тому потрібно 
посилити природоохоронні заходи для збереження цих унікальних водних екосистем та рибного 
населення (табл. 4). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
І. РОДИНА КОРОПОВІ − CYPRINIDAE FLEMING, 1822 

1 Білий амур 
східноазіатський +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В ++В +−В ++В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В 

2 Білизна європейська ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р ++Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р 
3 Верховодка звичайна ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З 
4 Верховка звичайна ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н 
5 В’язь звичайний ++Р +−Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р 
6 Гірчак європейський  ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н 

7 Головень 
європейський  ++Р +−Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р 

8 Карась звичайний 
(золотий) ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н 

9 Карась сріблястий  ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З 
10 Краснопірка звичайна ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З 
11 Лин звичайний  ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З 
12 Лящ звичайний ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н 
14 Плітка звичайна ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З 

15 Плоскирка 
європейська  ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З 

16 Короп звичайний  ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н 

17 Товстолобик білий 
амурський  +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В ++В +−В ++В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В 

18 
Товстолобик стро-
катий південноки-
тайський  

+−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В ++В +−В ++В +−В +−В +−В +−В +−В +−В +−В 

ІІ. РОДИНА ОКУНЕВІ − PERCIDAE CUVIER, 1816 
19 Йорж звичайний ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н 
20 Окунь звичайний  ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З ++З 
21 Судак звичайний ++Р ++Р ++Р ++Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р 399 
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Закінчення таблиці 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

IІІ. РОДИНА КОЛЮЧКОВІ − GASTEROSTEIDAE BONAPARTE, 1831 

22 
Триголкова 
колючка 
звичайна 

+−Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р 

ІV. РОДИНА СОМОВІ − SILURIDAE CUVIER, 1816 

23 Сом 
європейський +−Р ++Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р ++Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р +−Р 

V. РОДИНА ГОЛОВЕШКОВІ − ODONTOBUTIDAE HOESE ET GILL, 1993 

24 Головешка 
ротань** В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

VІ. РОДИНА ЩУКОВІ − ESOCIDAE CUVIER, 1816 

25 Щука звичайна ++З ++З ++З ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++З ++З ++Н ++З ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н ++Н 

VІI. РОДИНА В’ЮНОВІ − COBITIDAE SWAINSON, 1839 
26 В’юн звичайний  ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Н ++Р ++Н ++Н ++Р ++Н ++Н ++Н ++Н ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Н ++Н ++Н ++Н 
27 Щипавка звичайна  ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р 

VІIІ. РОДИНА МИНЕВІ − LOTIDAE BONAPARTE, 1837 
28 Минь річковий* ++Р ++Р ++Р ++Р +−Р ++Р ++Р ++Р +−Р ++Р ++Р +−Р ++Р ++Р ++Р +−Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р ++Р 

ІХ. РОДИНА ВУГРЕВІ − ANGUILLIDAE RAFINESQUE, 1815 

29 Річковий вугор 
європейський ++НВ ++НВ ++Н ++НВ ++НВ ++НВ +−В ++НВ +−В +−В ++В −− −− ++НВ ++НВ ++НВ ++НВ −− −− −− −− −− −− 

Х. РОДИНА ІКТАЛУРОВІ, АМЕРИКАНСЬКІ КОТЯЧІ СОМИ − ICTALURIDAE GILL, 1861 

30 
Карликовий 
сомик 
коричневий 

++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ ++ЗВ 

Примітка: 1 − ліва позначка показує наявність виду (підвиду) у минулому (+−), права − наявність сучасна (+−), ? − існування ймовірне або викликає 
сумнів; літерами позначено орієнтовну сучасну чисельність: З − звичайна, місцями промислова риба, Н − нечисленна, місцями зникаюча; Р − рідкісна; В − 
вселенець;  

2 − зірочкою (*) позначені таксони, занесені до Червоної книги України; ** − в озерах не виявлені, масово поширені в меліоративних каналах 
Шацького поозер’я. 
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У розділі детально досліджено та узагальнено склад іхтіофауни Шацького поозер’я, подано 
матеріали щодо розмірно-вагових характеристик, коротко описано анатомічні та біологічні особли-
вості риб. Представлено зовнішній вигляд досліджуваних риб, назви подано українською, 
російською, англійською та латинською мовами [1–3; 13–15; 17; 24; 25]. 

У перелік не включено деякі види риб, перебування яких на цій території має дуже рідкісний або 
випадковий характер і в деяких випадках не підтверджено достовірними матеріалами (Сиг чудський − 
Coregonus maraenoides Poljakow, 1874; Чебачок амурський − Pseudorasbora parva Temminck et Shlegel, 
1842; гібрид Плоскирки європейської з Лящем звичайним – Blicca bjoerkna × Abramis brama та ін.).  

 
 

Ряд Коропоподібні – Cypriniformes Goodrich, 1909 
Родина Коропові – Cyprinidae Fleming, 1822 

Білий амур східноазіатський – Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) 
Поширення. Природний ареал – Східна Азія 

(Китай) від Амуру на південь до Сицзяна. Широко 
інтродукований у водоймах Європи, Азії і Північної 
Америки як об’єкт рибництва. Задля акліматизації в 
1960–1970 рр. випускався у водойми республік 
колишнього СРСР. Поширений на території України. 

Місця знаходження. Зариблялись озера Люци-
мер, Велике Чорне (рис. 126). В озерах парку не 
розмножується. 

Чисельність. На території Шацького поозер’я – 
нечисленний, рідкісний вид. Кількісні показники 
виду у водоймах визначаються обсягами випуску 
риб із риборозплідників. На чисельності популяцій 
виду негативно позначається відсутність природного 
відтворення. Перспективний об’єкт регіонального 
риборозведення, що дає змогу одночасно досягти 
меліоративного ефекту й одержати високі показники 
нагулу. 

Особливості біології. Належить до цінних видів 
риб, що їх охороняє законодавство. Вирощується у 
ставкових господарствах. Відтворення проводиться 
тільки у штучних заводських умовах. Довжина тіла 
до 120 см, маса до 32 кг. Зовні білий амур східно-
азіатський дещо схожий на сазана. Тіло видовжене, 
валькувате, черево випукле, без кіля. Лоб дуже ши-
рокий, рот напівнижній (фото 370). Глоткові зуби 
зазубрені, дворядні з повздовжньою борозною на 
жувальній поверхні. У бічній лінії 40–45 лусок. Має 
10–13 коротких і грубих зябрових тичинок [9–12; 

20; 27]. За-
барвлення тіла золотисто-жовте, спина темніша. Харчується 
зазвичай вищою водною рослинністю. Є біологічним меліора-
тором. Поїдає також траву, черв’яків, комах, ракоподібних. 
Молодь спочатку харчується планктоном, а в місячному віці 
переходить на рослинну їжу. Зимує білий амур східноазіат-
ський, не харчуючись, концентрується в ямах. У цей період 
шкірні залози амура виділяють у великих кількостях слиз, який 
обволікає його тіло. Висока харчова якість м’яса, швидкий ріст 
і невибагливість у їжі роблять білого амура східноазіатського 
цінним об’єктом ставкового риборозведення, особливо в полі-
культурі з коропом. 

Фото 370. Білий амур східноазіатський – 
Ctenopharyngodon idella (П. Г. Шевченко, 

Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 

Рис. 126. Місця поширення відділу Кісткові риби − 
Teleostei: 

Білий амур − Ctenopharyngodon idella 
Білизна європейська − Aspius aspius  
Верховодка звичайна − Alburnus alburnus  
Верховка звичайна − Leucaspius delineatus 
В’язь звичайний − Іdus idus 
Гірчак європейський − Rhodeus amarus 
Головень європейський – Squalius cephalus 
Карась звичайний (золотистий) − Carassius 
carassius  
Карась сріблястий − Carassius gibelio 
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Білизна європейська – Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Середня Азія. Звичайний вид водо-

сховищ, великих озер, малих і середніх річок. Поширений у 
водоймах України. 

Місця знаходження. Віддає перевагу проточній воді, пере-
важно річкова риба. Зимує у відкритій частині водойм, весною 
здійснює невеликі міграції з місць зимівлі на ділянки нересту і 
нагулу (рис. 126). 

Чисельність. Нечисленний вид, оскільки у водоймах району кількісні показники порівняно 
невеликі. 

Особливості біології. Об’єкт аматорського рибальства. Лімітує його поширення якість води і 
динаміка гідрологічного режиму. Належить до цінних видів риб, що їх охороняє законодавство. Вели-
кі екземпляри можуть сягати 80 см при масі тіла 11–12 кг, середні розміри риб становлять 30–45 см, а 
маса – близько 800 г. Тіло стисле з боків, луска дрібна (фото 371). Рот великий, кінцевий, має виступ 
на нижній щелепі, що входить у виїмку верхньої щелепи. Глоткові зуби дворядні, гладкі. На череві за 
черевними плавцями є покритий лускою кіль. У бічній лінії 64–76 лусок. Спина синювато-сірого 
кольору, спинний і хвостовий плавці сірі. Райдужна оболонка срібляста або жовта. Статевозрілою 
білизна європейська стає на четвертому−п’ятому році життя. Нерест проходить зазвичай у травні при 
температурі води +18...+20 °С. Нереститься здебільшого на швидкій течії і на кам’янистому ґрунті. 
Виметує від 70 тис. до 360 тис. ікринок. Личинки, що виклюнулися, мають довжину 6 мм, а цьоголітки 
в кінці вегетаційного періоду – 7 см. Молодняк харчується здебільшого планктонними ракоподібними, 
дорослі риби – хижі, харчуються дрібною рибою. Під час полювання глушать жертву ударом сильного 
широкого хвоста [5; 7; 8; 22; 27]. 

 
Верховодка звичайна – Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Мала Азія, Сибір, Кавказ. Мешкає у річках, проточних озерах, водо-
сховищах та струмках. Вид поширений на території України. 

Місця знаходження. Звичайний вид Шацького поозер’я. У світлий час доби тримається далеко 
від берега, із настанням сутінків мігрує на мілководдя. У водоймах надає перевагу нерестовим місцям 
(рис. 126). 

Чисельність. Численний вид. Характеризується високою 
смертністю молодняку, зокрема, через значний біотичний прес 
з боку хижаків. Проте, незважаючи на низький коефіцієнт ви-
живання, відносна чисельність її молодняку у водоймах є 
значною. 

Особливості біології. Численна дрібна риба, промисло-
вого значення не має. Звичайний, місцями масовий вид. Заходів 
охорони не потребує. Довжина тіла невелика – 9–15 см, маса – 
до 40 г. Тіло подовжене, стиснуте з боків. Рот кінцевий, напів-
верхній, нижня щелепа видається вперед (фото 372). Глоткові 
зуби дворядні, злегка зазублені й зігнуті на кінцях. У бічній лінії 
45–55 лусок. Зябрових тичинок 17–22. Загальне забарвлення 
сірувато-блакитне, спина із зеленуватим відливом, плавці сірі. 
Статевої зрілості досягає на третьому році життя, тоді як 
загальна тривалість життя становить п’ять−шість років. Нерест порційний, триває з кінця травня до 
початку липня. Плодючість – 1,5 тис. ікринок. Клейкі жовті ікринки відкладаються на водні рослини 
на глибині 0,1–0,6 м. Ікрометання першої порції починається при температурі води +12 °С, а масовий 
нерест проходить при температурі понад +16 °С. Харчується зоопланктоном, фітопланктоном, 
личинками хірономід, літом у період збільшення кількості комах може повністю переходити на 
живлення ними. Верховодкою звичайною харчуються чимало хижих риб – щука звичайна, судак 
звичайний, окунь звичайний, минь річковий, а також водоплавні птахи [5; 7; 8; 22; 27]. 

 
Верховка звичайна – Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) 

Поширення. Європа – басейни Рейну, Дунаю, Дніпра, Волги та інших річок. Поширена на 
території України. 

 
Фото 371. Білизна європейська – Aspius 

aspius (В. К. Бігун) 

 
Фото 372. Верховодка звичайна – 

Alburnus alburnus (П. Г. Шевченко,  
Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 
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Місця знаходження. Виявлений в озерах Світязі, Луках-
Перемуті, Острів’янському, Люцимері, Кримному, Круглому, 
Довгому, Плотиччі (рис. 126). 

Чисельність. Звичний, місцями масовий вид, заходів охо-
рони не потребує. У деяких водоймах кількісні показники 
сягають високих значень. 

Особливості біології. Масовий непромисловий вид, є 
об’єктом живлення цінних хижих риб. Дрібна риба (4–6 см) із 
порівняно великою лускою, неповною бічною лінією, подовже-
ним тілом і верхнім ротом (фото 373). Глоткові зуби однорядні, 

дворядні або змішані (на одній стороні однорядні, на іншій – дворядні). Зяброві тичинки дуже густі, 
переважно їх 14–16. У бічній лінії зазвичай не більше 14 лусок. Забарвлення тіла сріблясте, спина 
зеленувата, з боків тіла проходить блискуча голубувата смужка. Плавці безбарвні. У самок попереду 
анального плавця є горбисте потовщення, утворене декількома дрібними і двома великими 
сферичними горбиками, що оточують сечостатевий отвір. У самців у період нересту на голові добре 
помітна «висипка», так зване «шлюбне вбрання». Упродовж року верховки звичайні ведуть зграйний 
спосіб життя, мешкають у поверхневих шарах води і лише при пониженні температури повітря 
опускаються у придонні шари. Типовими водоймами є слабопроточні заплавні озера, ставки. Статевої 
зрілості сягають при довжині тіла 3,8−4,0 см на другому році життя. Нерест порційний, починається 
при температурі води 13 °С і триває близько двох місяців. Плодючість невисока – від 600 до 2000 ікри-
нок. Ікра відкладається на нижню поверхню плавучого листя рдестів, стрілолиста та на інші плавучі 
предмети. Відкладена ікра на вигляд нагадує стрічки завширшки в 1–2 ікринки [5; 7; 8; 22; 27]. 
Інкубація ікри тривала, але молодь здатна відразу плавати і добувати їжу. Харчується зоопланктоном, 
комахами, що падають у воду, ікрою, дрібною рибою. У ставках виїдає значну кількість коловертко-
рачкового планктону. Верховка звичайна – проміжний хазяїн небезпечного для людини паразита – 
котячого сисуна. 

 
В’язь звичайний – Іdus idus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Азія. Мешкає у річках, які впадають у Каспійське, Балтійське, північну 
частину Чорного морів, та в басейні Північного Льодовитого океану. Звичайний вид водосховищ, 
великих озер, малих і середніх річок. Поширений у водоймах України. 

Місця знаходження. Заселяє озера, віддає перевагу глибоким місцям із незначною течією, ямам 
із замуленими ґрунтами (рис. 126). 

Чисельність. Звичайний, у деяких біотопах масовий вид. 
Особливості біології. Цінний промисловий вид. Обмежувальним поширення і чисельність фак-

тором є конкурентні внутрішньовидові відносини з головнем європейським. Належить до цінних 
видів риб, що їх охороняє законодавство. Розміри тіла становлять від 22 до 40 см, маса від 300 г до 
1,5 кг. Тіло подовжене, анальний плавець виїмчастий, рот кін-
цевий. Голова невелика, лоб опуклий (фото 374). Глоткові зуби 
дворядні, циліндричні, гладкі. Другий ряд глоткових зубів має 
три зуби. У бічній лінії 56–61 луска. Зовнішній край спинного 
плавця прямий, його основа розміщена позаду основи черев-
них. Забарвлення тіла сріблясто-жовтувате. Усі плавці червону-
ватого відтінку, особливо яскраво забарвлені черевні й аналь-
ний плавці. Від плітки звичайної в’язь звичайний відрізняється 
дрібнішою лускою, зеленувато-жовтою райдужною оболонкою 
очей, від головня європейського – вищим тілом і виїмчастим 
анальним плавцем. Зграйна риба. Разом із головнем європей-
ським трапляється рідко. У літній час тримається в тіні при-
бережних кущів і дерев. Росте порівняно швидко і стає статевозрілою на четвертому−шостому році 
життя, досягши довжини тіла 22 см і більше. Самці можуть дозрівати і швидшими темпами. Початок 
нересту відбувається ранньою весною при температурі води +4 °С, розмноження стає масовим, коли 
вода прогрівається до +7 °С. Плодючість 11–200 тис. ікринок і більше. Відкладає ікру на кам’янистий 
або рослинний субстрат на глибині 0,2–3,0 м. Личинки, що виклюнулися, завдовжки до 6 мм за 
допомогою цементного органа прикріпляються до рослин. Цьоголітки виростають до 6 см [5; 7; 8; 22; 
23; 27]. Харчується водоростями, водними рослинами, хірономідами, дрібними молюсками й кома-
хами, що падають у воду. У харчовому спектрі молоді переважають зоопланктон і водорості. 

 
Фото 373. Верховка звичайна – 

Leucaspius delineatus (П. Г. Шевченко, 
Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 

 
Фото 374. В’язь звичайний – Іdus idus  

(П. Г. Шевченко, Р. О. Новіцький,  
Ю. М. Ситник) 
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Гірчак європейський – Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 
Поширення. Євроазіатський вид із перерваним ареалом – Європа, Далекий Схід. Відомий на 

території України. 
Місця знаходження. Виявлений у озерах: Світязі, Пулемецькому, Люцимері, Острів’янському, 

Пісочному. Місця проживання пов’язані з ділянками поширення двостулкових молюсків. Може 
мешкати у ставках і озерах незаморного типу, річках. Водойм із мулистим дном уникає (рис. 126). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Непромисловий вид, що є об’єктом 

живлення хижих риб. Гірчак європейський увійшов до харчо-
вих ланцюгів таких хижих риб, як окунь звичайний, щука зви-
чайна, судак звичайний, що може бути одним зі стримувальних 
чинників росту його чисельності. Завдовжки до 10 см. Зовні 
подібний на карася сріблястого, від якого відрізняється дріб-
ними розмірами, неповною бічною лінією і наявністю ледве 
помітної повздовжньої темної смуги позаду з боків і на хвості, 

має високе тіло, напівнижній рот (фото 375). Вусиків немає, глоткові зуби однорядні, у спинному й 
анальному плавцях немає колючок. Початок анального плавця розміщений перпендикулярно до 
середини спинного. У бічній лінії не більше 10 лусок. Боки сріблясті, із вузькою зелено-синьою 
повздовжньою смужкою в задній частині тіла. Під час нересту боки і черево самця набувають 
яскравого забарвлення. У самки виростає довгий яйцеклад. Статевозрілими гірчаки стають у віці двох 
років при довжині 4–5 см. Гірчак належить до видів, які нерестують порційно. Термін нересту – 
квітень, при оптимальній температурі води 6–12 °С. Нерестяться з інтервалом у п’ять−сім днів до 
десяти разів. У нерестовий період самка відкладає ікру в мантійну порожнину великих двостулкових 
молюсків – перлівниць і беззубок. У процесі нересту самка викидає яйцеклад під кутом 75° у 
вивідний сифон молюска і вводить ікринки, весь процес займає менше однієї секунди. Потім самець 
поблизу ввідного сифона молюска випускає сперму, яка засмоктується у мантійну порожнину, де 
запліднює ікру. Плодючість невисока – 20–80 ікринок, проте специфічна форма розмноження і тур-
бота про потомство підвищують репродуктивний потенціал. Інкубація ікри та ріст личинок відбу-
ваються поволі всередині молюска, де зародки, що розвиваються, утримуються між зябровими 
пелюстками молюска. Кишечник довгий. Харчується дрібними водоростями – Протококовими, 
Евгленовими, Золотистими, Вольвоксовими [5; 7; 8; 22; 28]. 

 
Головень європейський – Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. Заселяє водосховища, великі озера, 
малі й середні річки в межах України.  

Місця знаходження. Відомий у всіх озерах Шацької 
групи. Мешкає на ділянках із чистою водою і піщаним ґрунтом 
(рис. 126).  

Чисельність. Нечисленний вид. Кількісні показники 
повсюди порівняно низькі. Частка в загальній чисельності й 
біомасі іхтіофауни низька, оскільки віддає перевагу водоймам із низькою забрудненістю води. 

Особливості біології. Дорослі великі риби ведуть одиночний спосіб життя. Тривалих міграцій не 
здійснює. Зимовий час проводить у зимувальних ямах. Об’єкт аматорського рибальства. Обмежним 
чинником є конкурентні, передусім нерестові відносини з в’язем звичайним, високе забруднення 
водойм. Належить до цінних видів риб, що їх охороняє законодавство. Максимальні розміри: 
довжина – 40 см і вага – до 2 кг. Тіло невисоке, циліндричне, має великий широкий кінцевий рот, 
широкий лоб (фото 376). Глоткові зуби дворядні, сильні, на вершині часто з гачком. У бічній лінії в 
середньому 44–46 лусок. Зябрових тичинок 8–11. Особливістю виду є наявність темної облямівки 
вільного краю кожної луски, що ніби створює малюнок. Спина майже чорна, боки сріблясті. Грудні 
плавці оранжеві, черевні та анальний – червоні, хвостовий – по краю чорний. Статевозрілим стає на 
третьому−четвертому році життя при довжині тіла близько 20 см. Належить до риб, які нерестують 
порційно: перші порції ікри виметуються при температурі води +5 °С на глибині 0,7–2,5 м. Плодю-
чість від 40 тис. до 200 тис. ікринок [5; 7; 8; 22; 27]. Для розмноження підіймається вверх по течії 
річки і метає ікру на швидких неглибоких перекатах, ікра приклеюється до каміння. Еврифаг, влітку 
харчується комахами, що падають у воду, бабками, кониками, жуками та ін., річковими раками, 

 
Фото 375. Гірчак європейський – 
Rhodeus amarus (П. Г. Шевченко,  
Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 

 
Фото 376. Головень європейський – 

Squalius cephalus (В. К. Бігун) 
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червами, а також споживає нитчасті водорості. Може нападати на дрібних ссавців і птахів, що 
випадково опинилися у воді. 

 
Карась звичайний (золотий) – Carassius carassius (Linnaeus, 1758) 

 
Поширення. Європа, Азія до басейну Лени. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Трапляється в озерах Світязі, Луках-Перемуті, Люцимері, Кримному, 

Круглому, Довгому, Плотиччі (рис. 126).  
Чисельність. Нечисленний вид. Чисельність скорочується унаслідок евтрофування озер і посту-

пового «витіснення» з водойм головешкою ротанем та спорідненим видом – карасем сріблястим. 
Занесений до Червоної книги України. 

Особливості біології. Мешкає у заболочених, зарослих водоймах, 
озерах, у річках. Тримається ділянок із повільною течією і замуленим 
дном, міграцій не здійснює. Довжина тіла до 40 см, маса до 3 кг. Великі 
особини в уловах трапляються дуже рідко, здебільшого добувають дріб-
ніших карасів завдовжки 12–24 см і масою 60–600 г. Тіло високе, 
округле, луска велика, гладка (фото 377). Глоткові зуби однорядні, з 
гладкими краями. У бічній лінії 32–35 великих лусок. Плавці темно-
червоні з темними кінцями, рот напівнижній. Боки мідно-червоні або 
золотисті, спина товста, черевна сторона світла. Дуже схожий на сазана, 
але без вусів на верхній щелепі. Дозріває у віці чотирьох років або дещо 
раніше. Нерест починається при температурі води не нижче +14 °С і 
відбувається в травні–червні при +17...+18 °С. Нерестовища розташо-
вуються на мілководдях, у прибережній зоні озер, стариць і ставків на 
глибині 0,4−0,7 м. Клейка ікра відкладається порційно на підводну 
рослинність. Тривалість одного підходу для розмноження становить 
два−три дні, інтервал між ікрометанням – близько 10 днів, плодючість риб 
середнього розміру – до 200 тис. ікринок. Термін інкубації при 
оптимальних температурах +20...+21 °С) − чотири доби. При підвищенні 

температури до +23 °С і більше термін розвитку ікринок скорочується, а кількість потворних форм 
личинок різко збільшується. До кінця вегетаційного періоду цьоголітки сягають довжини 5 см і маси 
близько 6–7 г. Харчується прибережними донними організмами – личинками хірономід, дрібними 
молюсками, водоростями й частинами водних рослин, іноді заковтує мул [5; 7; 8; 22; 28]. 

 
Карась сріблястий – Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

Поширення. Європа, Азія. Спочатку мешкав у басейні Тихого океану, у річках Сибіру і в нижніх 
частинах річок Аральського моря, проте розселився у водойми Європи та Сибіру. Унаслідок 
штучного розведення поширився по всьому світі. Поширений вид на території України. 

Місця знаходження. Виявлений в усіх озерах Шацького 
поозер’я (рис. 126). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Цінний об’єкт промислу й розведення 

у риборозплідниках. У малих річках довжина тіла сягає 25 см, 
вага – понад 400 г. Відрізняється від звичайного (золотого) ка-
рася більшим число зябрових тичинок (39–50), сріблястим за-
барвленням боків і черевця, чорним кольором очеревини та шор-
сткою на дотик лускою. Рот кінцевий, без вусиків (фото 378). 
Мешкає і в проточній, і в непроточній воді. Заселяє озера, став-
ки, річки та водосховища, міграцій не здійснює. Самки досяга-
ють статевої зрілості у три-чотири роки. Надзвичайно пластичний. Для популяцій карася сріблястого 
характерна повна відсутність самців або часткова, коли частка самців дуже низька. У обох випадках 
самки мають триплоїдний набір хромосом (3n = 162) і розмножуються за участю самців інших видів 
риб, що мешкають у подібних екологічних умовах – карася звичайного (золотого), лина звичайного, 
коропа звичайного. При погіршенні умов з’являються двостатеві популяції карася сріблястого, самки 
яких мають диплоїдний набір хромосом (2n = 100), а самці запліднюють ікру, що розвивається 
звичним способом. Плодючість варіює від 160 до 400 тис. ікринок і в середньому становить 250 тис. 

 
Фото 377. Карась звичайний – 

Carassius carassius 
(П. Г. Шевченко, 

Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 

 
Фото 378. Карась сріблястий – 

Carassius gibelio (П. Г. Шевченко, 
Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 
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Нерест порційний, відбувається у травні–червні при температурі води +14...+15 °С і вище. Ікринки 
виметуються на глибині 0,7–2,0 м і приклеюються на водну рослинність – осоку, рогіз, рдести. 
Тривалість інкубації – п’ять днів при температурі +20 °С. Личинки, що виклюнулися, завдовжки 
4,5 мм; цьоголітки в кінці вегетаційного періоду сягають 5 см. Карась сріблястий є початковою 
формою у селекції акваріумних риб. Від декоративної форми, відомої під назвою «золота рибка», 
виведеної від карася в Китаї майже тисячоліття назад, походять інші широко відомі породи. 
Харчується донними, здебільшого личинками двокрилих, і планктонними організмами, нитчастими 
водоростями, частинами водних рослин. Спектр живлення залежить від кормової бази водойми і 
дуже широко варіює [5; 7; 8; 22; 28]. 

 
Краснопірка звичайна – Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Північна Америка. Мешкає у водоймах, що впадають у Північний Льодо-
витий океан. Вид поширений у водоймах України. 

Місця знаходження. Трапляється у всіх Шацьких 
озерах (рис. 127). 

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Риба місцевого промисло-

вого значення, об’єкт аматорського рибальства. Дов-
жина тіла до 36 см, вага до 1,5 кг, звичайно середня 
вага становить 100–300 г. Тіло досить високе, злегка 
приплюснуте (фото 379). Черево за черевними плав-
цями різко стиснуте із яскраво вираженим кілем. На 
відміну від плітки у краснопірки рот повернутий вго-
ру, зуби дворядні, пилкоподібні. Верхня губа трохи 
видається над нижньою. У бічній лінії 40–45 лусок. 
Спинний плавець зміщений назад, його основа розмі-
щується позаду черевних основ. Спина коричнево-
зелена, боки блискучі, жовтувато-золотисті, очі оран-
жеві з червоною плямою у верхній частині. Плавці, 
окрім спинного, червоні. Забарвлення яскраве, особли-
во у самців під час нересту. Типова прісноводна риба. 
Віддає перевагу озерам, у річках – старицям і затокам. 
Уникає швидкої течії і відкритих глибоких місць. Три-
мається невеликими зграями біля поверхні води або 
серед рослинності. Міграцій зазвичай не здійснює. Зи-
мує у глибоких ямах. Тривалість життя – понад 13 років. 
Статевої зрілості в більшості водойм досягає у 3–4-річ-
ному віці при лінійних розмірах від 5,5 до 12,5 см. 

Нерест порційний, починається з кінця квітня, при температурі 
води +18...+20 °С, плодючість становить 92–232 тис. клейких 
жовтуватих ікринок, у середньому близько 150 тис., які відкла-
даються на водні рослини. Період інкубації короткий (три−чо-
тири доби), довжина личинок, що виклюнулися, не перевищує 
4 мм. Відомі гібриди з лящем звичайним, плоскиркою євро-
пейська, пліткою звичайною. Живлення змішане, у харчовому 
спектрі домінує фітопланктон, дрібна водна рослинність, 
молоді пагони очерету. З тваринної їжі у раціоні наявні черви, 
бокоплави, водяні ослики, личинки комах, ікра і молодь інших 
риб [5; 7; 8; 22; 27]. 

 
Лин звичайний – Tinca tinca (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Азія. Мешкає у річках із незначною течією і озерах басейнів Балтійського, 
Чорного і Каспійського морів. Поширений у водоймах України. 

Місця знаходження. Виявлений у всіх Шацьких озерах (рис. 127). 
Чисельність. Численний, місцями масовий вид. 

 

 
Фото 379. Краснопірка звичайна – 

Scardinius erythrophthalmus 
(П. Г. Шевченко, Р. О. Новіцький, 

Ю. М. Ситник) 

Рис. 127. Місця знаходження надкласу 
Кісткові риби − Osteichthyes: 

Краснопірка − Scardinius erythrophthalmus 
Лин звичайний − Tinca tinca 
Лящ звичайний − Abramis brama 
Пічкур звичайний − Gobio gobio 
Плітка звичайна − Rutilus rutilus 
Плоскирка європейська − Blicca bjoerkna 
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Особливості біології. Цінна промислова риба, об’єкт аматорського рибальства. Заселяє водойми 
з різними екологічними умовами, де проявляє високу толерантність до несприятливих чинників 
антропогенного і природного характеру. Довжина тіла до 60–70 см, маса до 7,5 кг, в озерах Шацького 
поозер’я сягає маси до 3,0 кг, при довжині тіла до 45 см. Тіло 
товсте і досить високе (фото 380). Хвостове стебло коротке і 
високе, кіля на череві немає, черевні плавці подовжені. Рот 
невеликий, кінцевий, м’ясистий, у кутках рота по одному ко-
роткому вусику. Глоткові зуби однорядні, витягнуті в неве-
ликий гачок. Зяброві тичинки довгі й тонкі, звичайно їх 12–14. 
Луска дуже дрібна, глибоко сидить у шкірі. У повній бічній 
лінії не менше 88 щільно розміщених лусок. Тіло покрите гус-
тим шаром слизу. Забарвлення лина сильно варіює залежно від 
кольору води у водоймі: спина звичайно темно-зелена, боки 
зеленувато-бурі, оливково-зелені. Іноді трапляються лини світлого, золотистого забарвлення. Очі 
невеликі, яскраво-червоні. Зовнішні промені черевних плавців самця сильно потовщені, за цією 
ознакою його можна легко відрізнити від самки. Малорухлива риба, віддає перевагу затокам, озерам, 
старицям, замуленим, зарослим водоймам. Постійно тримається поодинці біля дна серед чагарників, 
уникає яскравого світла. Переносить дуже низький вміст кисню у воді, трапляється у заморних 
водоймах. Перед зимівлею збирається у зграї в глибоких місцях, на зиму може зариватися у мул. 
Тривалість життя до 12 років. Статевої зрілості сягає у віці трьох−чотирьох років при довжині тіла 
понад 20 см. Ріст повільний і залежить від умов життя у водоймі. Нерест порційний, зазвичай від 
середини травня до червня при температурі води +18...+20 °С і вище. Ікра дрібна, діаметром 1,0–1,2 
мм, клейка, відкладається на стебла рослин. Тривалість розвитку три−сім днів при температурі 
+22...+24 °С. Плодючість 300–400 тис. ікринок [5; 7; 8; 22; 27]. Їжею є ракоподібні, личинки комах, 
переважно хірономіди, дрібні молюски, водорості. Лин добуває їжу з мулу, повільно рухаючись у 
водоймі. Харчовими конкурентами є карась сріблястий, лящ звичайний і короп звичайний. 

 
Лящ звичайний – Abramis brama (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Сибір. Мешкає в озерах, водосховищах і річках. Поширений у водоймах 
України. 

Місця знаходження. Трапляється в озерах Світязі, Пулемецькому, Луках-Перемуті, Великому 
Чорному, Пісочному, Кримному (рис. 127). 

Чисельність. Численний, місцями масовий вид. Чисельність і біомаса промислової частини 
популяції на незначному рівні. 

Особливості біології. Цінна масова промислова риба. Належить до цін-
них видів риб, що їх охороняє законодавство. Відносно велика риба з висо-
ким тілом, стиснутим із боків. Розміри 25–45 см і маса 0,5–2,0 кг, виявлено 
поодинокі екземпляри масою до 4,5 кг, при довжині тіла 55 см. Голова й очі 
порівняно невеликі. Спина за потилицею різко підіймається вгору, особливо у 
великих особин. Рот напівнижній, невеликий, але може сильно висуватися, 
утворюючи довгу трубку, спрямовану вниз (фото 381). Глоткові зуби одно-
рядні (5–6), однак трапляються особини з дворядними глотковими зубами. 
Зябрових тичинок 19–24. Позаду черевних плавців є кіль, не покритий 
лускою, а перед спинним плавцем − вільна від луски борозна. Забарвлення 
змінюється залежно від віку риби, кольору ґрунту й води у водоймі. Забарв-
лення у молодих особин – сіро-сріблясте, у великих – світло-коричневе із 
золотистим відливом. Лусок у бічній лінії 49–60. Надає перевагу стоячим або 
водам з повільною течією. Мешкає у річках, озерах, ставках і водосховищах. 
Статева зрілість наступає здебільшого у п’ятирічному віці, самці можуть 
дозрівати і в три роки. Нереститься від кінця квітня до червня при темпера-
турі води від +12...+15 °С і вище. Ікру відкладає на корчі, торішні стебла 
рослин, в один прийом до 90–340 тис. ікринок, у середньому 100–150 тис. Із 
відкладеної ікри через три−шість діб вилуплюються личинки, які перші дві 
доби перебувають у стадії спокою, прикріпляючись до водних рослин. 

Перехід на живлення бентосом – малощетинковими червами, личинками комах, детритом − відбу-
вається при досягненні довжини 13–15 см. Лящ не здійснює тривалих міграцій. Унаслідок великої 

 
Фото 380. Лин звичайний – Tinca tinca  

(П. Г. Шевченко, Р. О. Новіцький,  
Ю. М. Ситник) 

 

 
Фото 381. Лящ 

звичайний – Abramis 
brama (П. Г. Шевченко, 

Р. О. Новіцький, 
Ю. М. Ситник) 
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різноманітності локальних умов і груповій мінливості популяція ляща великих водойм неоднорідна і 
складається з угруповань, кожна із яких має свої біологічні особливості. У харчуванні переважають 
планктонні організми й хірономіди [5; 7; 8; 22; 27]. 

 
Пічкур звичайний – Gobio gobio (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Азія, однак відсутній у водоймах Скандинавії, Піренейського, Апеннін-
ського, півдня Балканського та Кольського півостровів. Трапляється на території України. 

Місця знаходження. Виявлений в озерах Кримному, Люцимері, Великому Чорному (рис. 127).  
Чисельність. Нечисленний вид. Кількісні показники виду в озерах Шацького поозер’я порівняно 

не високі. 
Особливості біології. Непромисловий вид, є об’єктом жив-

лення цінних хижих риб. Мешкає у річках на піщаних і 
кам’янистих ділянках із середньою за швидкістю течією. Часто 
трапляється у водосховищах, іноді в озерах і ставках з опти-
мальним кисневим режимом. Чутливий до забруднення водойм. 
Спеціальних заходів охорони не потребує. Розміри невеликі – 
10–15 см завдовжки. Зовнішній вигляд достатньо специфічний: 
тіло веретеноподібне, злегка сплющене на черевці. Луска вели-
ка. Рило подовжене, рот нижній, нижня губа перервана посере-
дині, у кутках рота є добре розвинена пара вусиків. У бічній 

лінії 40–45 лусок. Тіло зверху забарвлене у зеленувато-бурі тони, із боків сріблясте, покрите синю-
ватими або чорнуватими плямами, що іноді зливаються в суцільну темну смужку, черево жовтувате. 
Спинний і хвостовий плавці мають темні крапки (фото 382). Статевої зрілості досягає у віці 
трьох−чотирьох років, коли довжина тіла становить не менше 8 см. Співвідношення самців і самок при-
близно рівне. Нерест порційний, починається при температурі води +7 °С; його загальна тривалість 
становить 1,5–2 місяці [5; 7; 8; 22; 27]. Плодючість не перевищує 1–2 тис. клейких ікринок, які 
відкладаються на тверді субстрати на мілководдях. Ікринки покриваються частинками мулу, 
піщинками, від чого стають непомітними. Личинки вилуплюються з великими грудними плавцями і 
очима, що сильно пігментуються. Вони не реагують на світло і ще декілька днів залишаються лежати 
на дні. До кінця вегетаційного періоду молоді риби сягають у довжину 5 см. Належить до типових 
бентофагів. Личинки харчуються дрібними донними безхребетними, коловертками, молодь та 
дорослі риби споживають одноденок і дрібних молюсків, ікру інших риб. Пічкурі впродовж року 
тримаються великими зграями. 

 
Плітка звичайна – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. Плітка звичайна мешкає у великих і малих річках, струмках, водосховищах 
та озерах України. 

Місця знаходження. Виявлений у всіх водоймах Поозер’я (рис. 127). 
Чисельність. Численний, місцями масовий вид. 
Особливості біології. Мешкає у різноманітних водоймах: водосховищах, річках, озерах, канавах 

і ставках. Віддає перевагу спокійним ділянкам з м’якою водною рослинністю. Зазвичай тримається на 
межі відкритої води і чагарників. Цінний вид промислового й аматорського рибальства. Належить до 
цінних видів риб, що їх охороняє законодавство. Зиму проводить у зимувальних ямах. Може сягати 
завдовжки 30 см і більше, маса до 500 г. Середньорічний приріст плітки звичайної впродовж перших 
восьми років життя становить близько 4 см. У малих річках регіону ці показники значно нижчі. Від 
інших риб добре відрізняється оранжевим забарвленням рай-
дужної оболонки ока і червоною плямою у її верхній частині 
(фото 383). Має високе тіло, сильно стиснуте з боків; рот 
кінцевий, глоткові зуби однорядні з п’ятьма−шістьма зубами в 
ряду. Зябрових тичинок 9–11. Луска досить велика, у бічній 
лінії в середньому 43–45 лусок. У спинному плавці 12–13, в 
анальному – 13–14 гіллястих променів. Забарвлення тіла типове 
для роду – спина темніша, синьо-сіра або зеленувата, боки і 
черево – сріблясті. Хвостовий і спинний плавці сірі, інші – 
оранжеві, іноді червонуваті. У період нересту на тілі самців 

 

 
Фото 382. Пічкур звичайний – Gobio 

gobio (П. Г. Шевченко, Р. О. Новіцький, 
Ю. М. Ситник) 

 
Фото 383. Плітка звичайна – Rutilus 

rutilus (П. Г. Шевченко, 
Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 
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утворюються рогові горбики. Статевої зрілості самці досягають у віці двох років, самки – трьох. Плітка 
звичайна нереститься на мілководдях при температурі води +15...+18 °С. Плодючість від 6 тис. до 
70 тис. ікринок. Ікра виметується в один прийом на затоплену траву і коріння рослин на глибині 
0,5−2,5 м [5; 7; 8; 22; 27]. Відомі численні приклади гібридизації плітки звичайної з лящем звичайним 
і плоскиркою європейською. Молодь харчується фіто- і зоопланктоном, дорослі особини – водними 
рослинами, личинками комах, молюсками й ікрою риб. Склад кормів визначається їх доступністю. 
Висока відтворювальна здатність визначає високу чисельність виду в більшості водойм Поозер’я. 

 
Плоскирка європейська – Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Поширена в Європі в басейнах Північного, Балтійського, Чорного, Азовського та 
Каспійського морів. В Україні трапляється на всій території, за винятком Криму. 

Місця знаходження. Трапляється в усіх «лящевих» озерах Шацького поозер’я (рис. 127). 
Чисельність. Численний вид. Кількісні показники високі у великих водоймах. 
Особливості біології. Об’єкт промислу й аматорського рибальства. Належить до цінних видів 

риб, що їх охороняє законодавство. Росте поволі: довжина тіла 25–
35 см, вага до 1,2 кг, наприклад, розмір плоскирки європейської в 
уловах становить від 13,5 до 30 см у віці від трьох до дев’яти 
років. Тіло високе, стисле з боків, рот невеликий напівнижній 
(фото 384). Зяброві тичинки численні (14–21), густо розміщені, 
короткі. На череві за черевними плавцями розміщується кіль, не 
покритий лускою. У бічній лінії 44–51 луска. Боки тіла сріблясті, 
спина темніша. Парні плавці біля основи червонуваті, а кінці сірі. 
Від ляща звичайного відрізняється дворядними глотковими 
зубами, більшою лускою. Риба озерно-річкова, прісноводна. Під 

час зимівлі утворює великі скупчення. Заселяє більшість водойм досліджуваного регіону різного 
типу. Статевозрілими стають у три−чотирирічному віці. Нереститься від кінця квітня до кінця червня 
при досягненні самками довжини 5–8 см, при температурі води не нижче +12...+15 °С. Самці 
з’являються на нерестовищах раніше самок. Плодючість − 17–109 тис. ікринок, у середньому 55 тис. 
[5; 7; 8; 22; 28]. Нерест може бути порційним або одноразовим залежно від екологічних умов. Роз-
множується у прибережних ділянках, відкладаючи 
ікринки на водні рослини. Ікра клейка, її інкубація 
триває близько шести діб. Харчується переважно дон-
ними організмами: личинками хірономід, ракоподіб-
ними, комахами, молюсками і в невеликій кількості 
водоростями. 

 
Сазан (короп звичайний) – Cyprinus carpio 

(Linnaeus, 1759) 
Поширення. Євразія. Був інтродукований до ба-

гатьох районів світу. Поширений у водоймах України. 
Місця знаходження. Трапляється у всіх Шаць-

ких озерах (рис. 128). Віддає перевагу водоймам зі 
сповільненою течією і рясною рослинністю. 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Цінна промислова риба 

регіону. Чисельність і поширення лімітуються гідро-
логічним режимом у нерестовий період. Належить до 
цінних видів риб, що їх охороняє законодавство. 
Довжина риб від 30 до 60 см, маса від 750 г до 15 кг. 
Відрізняється широким, товстим тілом, покритим щіль-
ною великою лускою, довгим виїмчастим спинним 
плавцем. Рот напівнижній (фото 385). Глоткові зуби 
трирядні з плоскими віночками, які пристосовані для 
розтирання рослинної їжі. У бічній лінії 32–41 луска. 
Зябрових тичинок 21–29. Боки тіла забарвлені у золо-
тисті тони, спина зеленувата, плавці темні, іноді з 
червонуватим відтінком. У кутках рота і на верхній 

 
Фото 384. Плоскирка європейська – 

Blicca bjoerkna (П. Г. Шевченко, 
Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 

Рис. 128. Місця знаходження надкласу 
Кісткові риби − Osteichthyes: 

Сазан (короп звичайний) − Cyprinus carpio 
Товстолобик білий − Hypophthalmichthys molitrix 
Товстолобик строкатий − Aristichthys nobilis 
Йорж звичайний − Gymnocephalus cernuus 
Окунь звичайний − Perca fluviatilis 
Судак звичайний − Sander lucioperca 
Головешка ротань − Perccottus glenii 
Триголкова колючка − Gasterosteus aculeatus 
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губі – по два вусики. Статевої зрілості досягає відносно пізно – 
на четвертому− шостому році життя. Плодючість від 100 тис. 
до 900 тис. ікринок. Інтенсивне розмноження відбувається при 
прогріванні водойми до +18...+20 °С і вище. З прикріплених до 
підводної рослинності ікринок, через три−шість діб викльо-
вуються личинки. Після розсмоктування жовточного мішка 
личинки починають харчуватися дрібними коловертками, інфу-
зоріями, циклопами, поступово переходячи на більші об’єкти. 
В умовах багатої кормової бази і високих (+25...+29 °С) 
температур швидко росте і може досягати до кінця другого 

вегетаційного сезону довжини 30 см і маси 500−600 г [5; 7; 8; 22; 27]. Не вимогливий до кормів і 
кількості кисню у воді. У регіоні значно поширена ставкова культурна форма сазана – короп 
звичайний, породи якого є основою регіонального рибництва. Спектр живлення широкий. Дорослі 
риби харчуються червами, молюсками, хірономідами, ракоподібними, водними рослинами, детритом 
та ін. 

 
Товстолобик білий амурський – Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) 

Поширення. Природний ареал охоплює річки Східної Азії від р. Амура і оз. Буйр-Нура у 
Монголії на півночі до річок Південного Китаю – Янцзи та Сицзян на півдні. Як об’єкт рибництва 
широко розселений у країнах Азії і Європи. Акліматизований у водні об’єкти України. 

Місця знаходження. Зариблені озера Люцимер, Велике Чорне (рис. 128). Штучний вселенець. 
Чисельність. Нечисленний вид. Кількісні показники у водоймах визначаються обсягами випуску 

риб із риборозплідних господарств. На динаміці чисельності істотно позначається відсутність при-
родного відтворення. Перспективний об’єкт регіонального риборозведення, що дає змогу одночасно 
досягти меліоративного ефекту й одержати високі показники нагулу. В озерах Шацького поозер’я до 
створення національного парку здійснювався промисловий вилов риби і проводилися роботи для 
відтворення рослиноїдних видів риб, зокрема й товстолобика. Роботи для відновлення іхтіофауни 
проведені в оз. Люцимер у 2009 р., під час яких було вселено 44,3 тис. дворічних екземплярів тов-
столобика білого амурського.  

Особливості біології. Цінна промислова риба, вид товар-
ного вирощування, належить до видів, що їх охороняє законо-
давство. Відтворення проводиться тільки в штучних заводських 
умовах. Товстолобик білий амурський завдовжки до 60 см, маса 
понад 8 кг. Відмінна ознака – низько розміщені очі, їх нижній 
край нижчий від рівня рота (фото 386). Луска дуже дрібна, у 
бічній лінії її 110–125 шт. Від горла до анального отвору по 
череву йде гострий кіль. Зяброві тичинки зливаються у вигляді 
сітки. Рот косий, верхня щелепа з виїмкою, на нижній є горбик. 
Глоткові зуби, по чотири з кожного боку, однорядні, стислі, на 
жувальній поверхні покреслені. Це дає змогу ефективно 
обробляти затримані зябровою сіткою водорості. Кишечник дуже довгий, у 13 разів більший за 
довжину тіла. Забарвлення тіла сріблясте із синюватим відливом, плавці темні. Товстолобика білого 
амурського успішно розводять разом із коропом звичайним та іншими рослиноїдними рибами – 
білим амуром східноазіатським і чорним амуром східноазіатським, товстолобиком строкатим півден-
нокитайським. Відомі гібриди між білим і строкатим товстолобиками, які широко використовуються 
у рибництві. За способом живлення – фільтратор. Використовується як природний меліоратор, зни-
щуючи надлишок фітопланктону, який може викликати «цвітіння» води [9–12; 20; 27]. 

 
Товстолобик строкатий південнокитайський – Aristichthys nobilis (Richardson, 1846) 

Поширення. Природний ареал – Східна Азія. Широко акліматизований у Європі. Поширений на 
території України. 

Місця знаходження. Зариблені озера Люцимер, Велике Чорне (рис. 128). Штучний вселенець.  
Чисельність. Нечисленний вид. Лімітується випуском із риборозплідних комплексів.  
Особливості біології. Цінний промисловий вид. Використовується у товарному рибництві. 

Природне відтворення у природних умовах неможливе. Пелагічний вид. Належить до цінних видів 
риб, що їх охороняє законодавство. Довжина тіла до 80 см (фото 387). За формою тіла подібний до 

 
Фото 385. Сазан – Cyprinus carpio 
(П. Г. Шевченко, Р. О. Новіцький, 

Ю. М. Ситник) 

 
Фото 386. Товстолобик білий 

амурський – Hypophthalmichthys 
molitrix (П. Г. Шевченко, 

Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 
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білого товстолобика амурського. Відрізняється від останнього 
великими розмірами голови та довшими грудними плавцями, 
які заходять за основу черевних плавців і забарвлені у темні 
тони. Крім того, на череві, попереду черевних плавців, немає 
кіля. Довгі й тонкі зяброві тичинки не зростаються між собою і 
не утворюють такого потужного цідильного апарату, як у 
товстолобика білого амурського, їх число 240–300. Жувальна 
поверхня глоткових зубів гладка. Кишечник дорослих риб дов-
гий, у декілька разів перевищує довжину тіла, але коротший, 
ніж у товстолобика білого амурського. Забарвлення темно-сіре, 

із боків тіла у дорослих риб є темні плями. Молодь має золотисті боки. У межах природного ареалу 
його маса сягає близько 35–50 кг. Статевої зрілості досягає у шести−семирічному віці [9–12; 20; 27]. 
У риборозплідниках терміни дозрівання товстолобика строкатого південнокитайського значно 
коротші: вони готові до розмноження у чотирирічному віці, важать не більше 7 кг і виметують до 
1 млн ікринок. У живленні товстолобика строкатого південнокитайського важливе значення протягом 
усього життя, крім рослинної їжі (фітопланктону), має зоопланктон і детрит. 

 
 

Родина В’юнові – Coditidae Swainson, 1839 
В’юн звичайний – Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Центральна Європа, трапляється у Південній та Східній Азії. Поширений у водой-
мах України. 

Місця знаходження. Виявлений у всіх Шацьких озерах (рис. 129). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Непромисловий вид. Чинники, що 

обмежують поширення і стримують зростання чисельності, не 
відомі, спеціальної охорони не потребує. Довжина тіла 30–35 
см. Тіло вугроподібне, стиснуте з боків. Луска дуже дрібна, 
покрита шаром слизу. Голова невелика, стиснута з боків, очі 
маленькі. Рило подовжене, м’ясисте. Рот нижній, серпастої 
форми. Навколо рота 10 вусиків, із яких чотири розміщуються 
на верхній щелепі, чотири – на нижній, два – у кутках рота. Бічну лінію не видно (фото 388). Спин-
ний плавець розміщений посередині спини і над черевними плавцями, анальний – за вертикаллю 
кінця спинного. У самців на боках тіла за спинним плавцем є потовщення із жирової тканини. У 
серединному ряду тіла 135–175 лусок. Хвостовий плавець заокруглений. Спина забарвлена в жовту-
вато-бурі з чорними крапками тони, черево жовтувате, з боків тулуба тягнуться три повздовжні 
смуги, із яких середня набагато ширша, ніж крайні, всі плавці бурі, з чорнуватими крапками. У цих 
риб добре розвинені органи повітряного дихання. У річках віддає перевагу мулистим, зарослим 
густою водною рослинністю ділянкам, часто оселяється у протоках, затоках, старицях. Розмножу-
ється в травні–червні. Викидає ікру на мілководді у заростях рослинності. Плодючість становить до 
150 тис. ікринок. Ікра велика, діаметром 1,7–1,9 мм [5; 7; 8; 21; 27]. Личинки після вилуплення ще 
якийсь час живуть нерухомо, приклеївшись до рослин і харчуючись запасами жовткового мішка. 
Дорослі в’юни тримаються на дні, часто зариваються у мул, харчуються донними безхребетними – 
личинками хірономід та інших комах, гіллястовусими рачками, дрібними молюсками. 

 
Щипавка звичайна – Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа. Заселяє річки з повільною течією, озера, а також дрібні річки зі швидкою 
течією. Виявлений у водоймах України. 

Місця знаходження. Трапляється в Шацьких озерах (рис. 129). 
Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Непромисловий вид, об’єкт живлення хижих риб. Чинники, що обмежу-

ють поширення і стримують зростання чисельності, не відомі, спеціальної охорони не потребує. 
Невелика риба, що не перевищує в довжину 12 см, із низьким, стиснутим із боків тілом і короткими 
плавцями. Хвостовий плавець закруглений або усічений. Луска дуже дрібна, округла, з невеликим 
центром без борозен; бічна лінія розвинена тільки у передній частині тіла, за головою. Голова 
маленька, на нижній її стороні розміщений маленький рот із потовщеною дволопатевою нижньою 

 
Фото 387. Товстолобик строкатий 
південнокитайський – Aristichthys 

nobilis (В. К. Бігун) 

 
Фото 388. В’юн звичайний − Misgurnus 

fossilis (П. Г. Шевченко, 
Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 
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губою і трьома парами вусиків, чотири з яких розміщені на кінці 
рила, а два – в кутках рота (фото 389). Вусики короткі, не дося-
гають центра очей. Загальний колір спини – жовтий або піщано-
жовтий, черево й боки – світло-жовті. На цьому фоні чітко виді-
ляються смуги чорно-бурих плям різної величини. Один ряд вели-
ких круглястих плям іде по середині спини. Нижче розміщується 
смужка дрібних цяток, далі – ряд більших округлих або довгастих 
плям, що зливаються між собою. У період нересту забарвлення 

стає яскравішим, багато плям у смугах зливаються між собою і смуги ще контрастніше виділяються 
на тілі. Для щипавок звичайних характерний статевий диморфізм: самки більші за самців. Грудний 
плавець самця більш загострений і подовжений. Щипавка звичайна заселяє річки з повільною течією, 
озера, а також дрібні річки зі швидкою течією. Тримається зазвичай біля дна на ділянках із кам’янис-
тим, піщаним або мулистим дном, іноді закопується у пісок. Активніша у вечірній час, може дихати 
атмосферним повітрям. Весною щипавки звичайні виходять на мілководдя, заходять на заплави і 
нерестяться серед чагарників водоростей у травні–червні. Нерест порційний, починається при темпе-
ратурі води +18 °С і більше. Під час нересту самець кладе свої грудні плавці на грудні плавці самки і 
згинається навколо її тіла. Ікра велика – від 1,9 до 3,0 мм у діаметрі, розвивається звичайно серед 
нитчастих водоростей, які наприкінці червня спливають на поверхню [5; 7; 8; 21; 23; 27]. Личинки, 
що вилупилися на четвертий−шостий день, мають зовнішні зябра; досягши довжини 18−20 мм, вони 
переходять до донного способу життя. Щипавка звичайна харчується дрібними донними хребетними 
і личинками комах. 

 
 
 

Ряд Окунеподібні – Perciformes Bleeker, 1859 
Родина Окуневі – Percidae Cuvier, 1816 

Йорж звичайний – Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Центральна та Східна Європа (річки басейну Балтійського моря) та Північна Азія 

(до басейну Колими). Заселяє водойми України. 
Місця знаходження. Озера Світязь, Кримне, Пулемецьке, Став, Кругле, Мошне, Острів’янське, 

Луки, Велике Піщанське, Пісочне (рис. 128). 
Чисельність. Численний вид, належить до звичайних видів різних водойм. 
Особливості біології. Об’єкт аматорського рибальства і харчовий об’єкт хижих риб. Чинники, 

які обмежують поширення і чисельність, не відомі. Належить до цінних видів риб, що їх охороняє 
законодавство. Невелика риба, що сягає довжини 10–18 см і маси 60–100 г. Спина висока, рило тонке 
і тупе, лоб широкий. Рот невеликий, серпастої форми (фото 390). На щелепах розміщені дуже дрібні 
зуби. Ктеноїдна луска середніх розмірів, у бічній лінії нарахо-
вується 35–40 лусок. На голові луски немає. На поверхні тіла 
виділяється рясний слиз. При відкритих зябрових кришках го-
лова здається особливо широкою. На черевних плавцях є велика 
колючка. Спинний плавець один, утворений двома плавцями, 
що злилися, хвостовий плавець виїмчастий. Загальне забарв-
лення тіла темно- або світло-сіре з дрібними темними плямами. 
Нижня частина тіла жовта, черево біле. На спинному і хвосто-
вому плавцях є темні плями. Заселяє більшість водойм, досяга-
ючи в деяких із них високої чисельності. Тримається у придон-
них шарах із піщаним або замуленим ґрунтом. Значних мігра-
цій не здійснює. Досить легко переносить забруднення води. Зимує великими зграями на глибоких 
ділянках водойми. Тривалість життя становить близько семи років. Статевої зрілості досягає у дво-
річному віці. Нерест починається, коли вода прогрівається до +8 °С, у цей момент відкладається 
перша порція ікри. При підвищенні температури води на декілька градусів відкладається друга і 
наступні порції. Плодючість варіює від 5 тис. до 200 тис. ікринок. Ікринки близько 1 мм у діаметрі 
відкладаються на різні субстрати – пісок, камінь, очерет, рогіз, корчі тощо − на глибині до 1,5 м. Інку-
бація не перевищує тижневого терміну, а до кінця вегетаційного періоду цьоголітки сягають довжини 
5 см. Харчується ракоподібними, личинками хірономід, мальками й ікрою риб [5; 7; 8; 22; 26]. 

 
Фото 389. Щипавка звичайна – 
Cobitis taenia (П. Г. Шевченко,  

Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 

 
Фото 390. Йорж звичайний – 

Gymnocephalus cernuus 
(П. Г. Шевченко, Р. О. Новіцький, 

Ю. М. Ситник) 
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Окунь звичайний – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, окрім Іспанії, Португалії та Північної Скандинавії, Північна Азія – до 

басейну Колими включно. Поширений у водоймах України. 
Місця знаходження. Трапляється у всіх озерах Шацького поозер’я (рис. 128). 

Чисельність. Численний вид. Кількісні показники високі у 
всіх водоймах регіону досліджень. 

Особливості біології. Важливий об’єкт промислового й 
аматорського рибальства. Чинники, що обмежують поширення 
і чисельність, не відомі. Належить до цінних видів риб, що їх 
охороняє законодавство. Розміри самців варіюють від 10 до 18 см, 
самок – від 14 до 36 см; маса самців – від 25 до 400 г, самок – 
від 25 до 950 г. Тіло окуня звичайного укорочене, порівняно 
високе. Має горбату спину (фото 391). Рот великий, на щелепах 

розміщені дрібні зуби. Задній кінець верхньощелепної кістки не занурений у шкіру і доходить до 
вертикалі середини очей. Ктеноїдна луска середніх розмірів, на бічній лінії нараховується 57–77 лу-
сок. Загальне забарвлення тіла зеленувате (озерна екологічна форма) або сіро-зеленувате (річкова). 
Спина зелена, боки знизу жовтуваті. По обох боках тіла розміщені п’ять−дев’ять темних, здебільшого 
чорних поперечних смуг. Черевні, анальний і хвостовий плавці червоні. Однаково успішно окунь 
звичайний мешкає в річках і непроточних водоймах. Статевозрілими самки окунів звичайних стають 
на третьому році життя, самці – дещо раніше. Нереститься з третьої декади квітня до першої 
половини травня. Температурний поріг нересту в цих риб становить +7 °С, а масове відкладання ікри 
відбувається при температурі +12 °С. Місцями розмноження є стариці та інші захищені від вітру 
місця. Плодючість коливається від 2 тис. до 120 тис. ікринок. Ікра у вигляді драглистих стрічок при-
клеюється до рослин, каміння та інших предметів. У разі низьких температур період дозрівання кладки 
збільшується до 18 діб. Молодняк харчується спочатку зоопланктоном, а потім бентосними формами; 
досягши 12–13 см, окуні звичайні починають споживати дрібних риб, ікру інших видів [5; 7; 8; 22; 26]. 

 
Судак звичайний – Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Східна Європа, Азія. Відомий у водоймах України. 
Місця знаходження. Зареєстрований у озерах Світязі, Пулемецькому, Люцимері, Великому 

Чорному (рис. 128). 
Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Цінна промислова риба. Дуже чутливий до дефіциту розчиненого у воді 

кисню, що лімітує заселення ним непроточних ставків і озер. Належить до цінних видів риб, що їх 
охороняє законодавство. Середні лінійні розміри судаків звичайних сягають від 30 до 60 см, маса від 
700 г до 4,5–5 кг. Тіло судака прогонисте, торпедоподібне, дещо 
сплюснуте з боків. Голова загострена, рот великий (фото 392). 
Задній край щелепи не занурений у шкіру і заходить за верти-
каль заднього краю очей. На щелепах є іклоподібні зуби. Бічна 
лінія заходить на хвостовий плавець. Ктеноїдна луска невелика, 
на бічній лінії нараховується 80–97 лусок, на «щоках» луски 
немає. Спинні плавці дещо зміщені. Відстань між черевними 
плавцями менша, ніж ширина їх основи. Загальне забарвлення 
тіла сіре або темно-сріблясте. З обох боків вище від бічної лінії є 
8–12 темних поперечних смуг. Пелагічний хижак. Мешканець відкритих зон озер, річок і водосхо-
вищ. Тримається здебільшого у товщі води, іноді в погоні за рибою – біля дна. Активний зранку та 
ввечері. Зимує в глибоких ямах, але повністю неактивним не стає. Статевої зрілості самці досягають 
у п’яти−шестирічному віці, самки – у шести−семирічному. Нерест проходить у квітні–травні, при 
оптимальній температурі води під час нересту +14...+18 ºС. Ікра жовтуватого кольору відкладається у 
вириті самцями в піщаному ґрунті на мілководді кубла діаметром 0,5–0,6 м, завглибшки 15–20 см. 
Плодючість становить від 200 тис. до 500 тис. ікринок і більше. Самець активно охороняє кубло до 
завершення інкубації. Її період нетривалий: при температурі +18 °С личинки викльовуються вже 
через п’ять діб, при нижчих температурах дозрівання триває до 10 днів. Молодь судака звичайого 
харчується зоопланктоном, після досягнення довжини 4 см переходить на живлення рибою, до кінця 
осені цьоголітки стають завдовжки 7–9 см. Росте швидко. При наявності достатньої кількості їжі до 

 
Фото 391. Окунь звичайний – Perca 

fluviatilis (П. Г. Шевченко, 
Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 

 

 
Фото 392. Судак звичайний – Sander 

lucioperca (П. Г. Шевченко, 
Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 
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року сягає довжини 17 см. Основною їжею дорослого хижака є малоцінні види риб: пічкур звичайний; 
верховодка звичайна; гольян звичайний, у літній час у харчовому раціоні виявлено жаб [5; 7; 8; 22; 26]. 

 
 

Родина Головешкові – Odontobutidae Hoese et Gill, 1993 
Головешка ротань – Perccottus glenii (Dybowski, 1877) 

Поширення. Природний ареал охоплює водойми Далекого Сходу. Зараз головешка ротань 
поширена у Європі. Виявлена на території України. 

Місця знаходження. Трапляється в меліоративних канавах та ставках на території Шацького поозер’я 
(рис. 128). 

Чисельність. Відносно численний вид. Якщо немає конкуренції з боку хижаків – окуня звичай-
ного, судака звичайного, щуки звичайної, чисельність може сягати значних величин. 

Особливості біології. Інвазійний вид, об’єкт аматорського 
рибальства та живлення хижих риб. Охорони не потребує, 
навпаки, потрібне штучне зниження чисельності. Довжина тіла 
дорослих особин сягає 6–25 см (фото 393). Тіло головешки ро-
таня валькувате, потовщене, з вираженим хвостовим стеблом. 
Голова і рот великі. Нижня щелепа трохи видається вперед. 
При відкритих зябрових кришках голова виглядає більшою, на 
ній іноді помітне бульбашкоподібне здуття. На щелепах роз-

міщені дрібні зуби. Луска комбінована – на спині циклоїдна, на череві і боках – ктеноїдна. Голова 
покрита циклоїдною лускою до середини лоба, на бічній лінії налічується 36–43 луски. Спинних 
плавців два. Загальне забарвлення тіла темно-коричневе, іноді майже чорне. Черево жовтувате. На 
тілі і плавцях є темні плями. Характерне шлюбне забарвлення. Надає перевагу ділянкам річок зі 
слабкою течією або непроточним водоймам. Здатний витримувати майже повне промерзання і пере-
сихання водойми, зариваючись у мул. Виявлений у водоймах, де інші види, зокрема й карасі, не 
здатні витримувати несприятливих екологічних умов. Головешка ротань є тут єдиним представником 
іхтіофауни. Статевозрілими стають у дворічному віці. Нерест порційний, триває у квітні–червні, при 
прогріванні водойми до +14...+16 °С [4; 7; 8; 26]. Ікру відкладає на нижню поверхню плавучих 
предметів, листя водних рослин. Плодючість – від 300 до 2000 ікринок. Під час інкубації самець 
охороняє кладку. Багатогенеративна популяція використовує майже всю кормову базу водойми. 

 
 
 

Ряд Колючкоподібні – Gasterosteiformes Goodrich, 1909 
Родина Колючкові – Gasterosteidae Bonaparte, 1831 

Триголкова колючка звичайна – Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Північна Європа, Північна Азія та Північна Америка. Виявлений на території 

України. 
Місця знаходження. Трапляється у меліоративних каналах та оз. Люцимері (рис. 128). 
Чисельність. Нечисленний вид. Тенденції в динаміці кількісних показників не відомі. 
Особливості біології. Інвазійний, смітний вид риб. Чинники, що обмежують поширення і стри-

мують зростання чисельності, не відомі. Довжина тіла до 9 см 
(фото 394). Тіло сильно стиснуте. По боках є 24–30 поперечних 
кістяних пластинок, які замінюють луску і поступово звужу-
ються до хвостового плавця. На хвостовому стеблі утворюють 
кіль. Перед спинним плавцем тіло озброєне трьома колючками. 
Забарвлення тіла зеленувато-жовте на спині і сріблясте на 
боках. Зграйна риба. Віддає перевагу озерам, ставкам і річкам із 
мулистим, мулисто-піщаним дном та трав’яними берегами, які 
в літній період сильно заростають. Статева зрілість наступає на 
другому−третьому році життя. Нерест проходить від квітня до 
травня при оптимальній температурі +10...+14 ºС. Самки втрачають блискуче забарвлення, у самців 
черево й боки червоніють, спина стає темно-зеленою, очі – яскраво-синіми. Самець будує кубло зі 
стеблинок та гілочок. Самка відкладає до 200 ікринок. Під час розвитку зародків самець періодично 
здійснює коливання води грудними плавцями для запобігання забрудненню яєць у кублі. Самець 
охороняє ікру та мальків, які через 10–14 днів, звільнившись від жовткового мішка, покидають кубло. 
Харчується бентосом, ікрою риб [5; 7; 8; 22; 29]. 

 
Фото 393. Головешка ротань – 

Perccottus glenii (В. К. Бігун) 

 
Фото 394. Триголкова колючка 

звичайна – Gasterosteus aculeatus 
(П. Г. Шевченко, Р. О. Новіцький, 

Ю. М. Ситник) 
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Рис. 129. Місця знаходження надкласу 
Кісткові риби − Osteichthyes: 

Щука звичайна − Esox lucius 
Сом європейський − Silurus glanis 
Карликовий сомик − Ameiurus nebulosus 
В’юн звичайний − Misgurnus fossilis 
Щипавка звичайна − Cobitis taenia 
Минь річковий − Lota lota  
Річковий вугор європейський − Anguilla anguilla 

Ряд Щукоподібні – Esociformes Bleeker, 1858 
Родина Щукові – Esocidae Cuvier, 1816 

Щука звичайна – Esox lucius (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Голарктика. Типові мешканці со-

лонуватих та прісноводних водойм північної півкулі. 
Поширений у водоймах України вид. 

Місця знаходження. Трапляється у всіх Шаць-
ких озерах (рис. 129). 

Чисельність. Численний вид. 
Особливості біології. Цінний промисловий вид. 

На популяцію негативно впливає коливання рівне-
вого режиму водойм у нерестовий період. Потрібна 
охорона дорослих особин у період нересту. Нале-
жить до цінних видів риб, що їх охороняє законо-
давство. Середні лінійні розміри самців становлять 
від 20 до 70 см, самок – від 25 до 100 см, маса 
близько 3 кг. Тіло щуки звичайної має стрілоподібну 
форму, рило витягнуте і сплюснуте зверху вниз 
(фото 395). Спинний і анальний плавці зміщені до 
хвостового так, що разом вони нагадують оперення 
стріли. Нижня щелепа дещо довша за верхню, задній 
край верхньощелепної кістки вільний, тобто не зану-
рений у шкіру. На нижній щелепі розміщені сильні 
іклоподібні зуби, на верхній щелепі, піднебінних 
кістках і язиці – численні зуби. Луска циклоїдна, се-
редніх розмірів, на бічній лінії налічується 130–140 лу-
сок. Загальне забарвлення тіла сіро-зелене або сіро-
жовте. Боки світліші, ніж спина, з великими оваль-
ними плямами. Мешкає у місцях зі сповільненою 
течією і наявністю чагарників водної рослинності, з 
якої вона нападає на жертву. Веде осілий спосіб життя. Статева зрілість у самців наступає у дво−три-
річному, у самок – три−чотирирічному віці. Мешкає поодиноко, утворюючи невеликі скупчення 

лише під час нересту і пізньою осінню. Інкубаційний період ва-
ріює від дев’яти до 12 діб залежно від погодних умов. Плодю-
чість від 8 тис. до 200 тис. ікринок, діаметр яких 1,4–2,2 мм. 
Личинки після викльовування мають довжину 7 мм, але вже 
через тиждень сягають 1 см. Перехід щуки звичайної на хиже 
живлення відбувається при досягненні довжини 5 см. Щука 
звичайна – швидкоросла риба, до кінця першого року життя 

цьоголітки сягають маси 150–250 г, а ще через рік – 700 г [5; 7; 8; 21; 23; 29]. Склад їжі визначається 
її доступністю, переважно це молодь інших видів риб, які мешкають у водоймі. 

 
 
 

Ряд Сомоподібні – Siluriformes Cuvier, 1817 
Родина Сомові – Siluridae Cuvier, 1816 

Сом європейський – Silurus glanis (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, басейни Балтійського, Чорного, Каспійського й Аральського морів, Ла-

дозького та Онезького озер. Поширений на території України. 
Місця знаходження. Трапляється в озерах Світязі, Пулемецькому, Великому Чорному, Острів’ян-

ське (рис. 129). 
Чисельність. Нечисленний вид. Кількісні показники невисокі. За останні декілька десятиліть 

чисельність сома європейського в регіоні знизилася, тому потрібні заходи для підтримки чисельності. 
Особливості біології. Цінна промислова риба. Потрібні додаткові заходи охорони цих риб у 

нерестовий період. Належить до цінних видів риб, що охороняються законодавством. Відомі осо-

 
Фото 395. Щука звичайна – Esox lucius 

(П. Г. Шевченко, Р. О. Новіцький, 
Ю. М. Ситник) 
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бини, що сягають 2 м завдовжки і понад 100 кг. Голова велика, 
дещо сплющена зверху, рот дуже великий, широкий, черево 
велике, м’яке. Тулуб поступово звужується від черева до хвос-
та. Луски немає (фото 396). Має три пари вусиків, найдовші з 
яких розміщені на верхній губі, що є особливою ознакою сома 
європейського. Нижня щелепа довша за верхню, що створює 
вигляд верхнього рота. Спинний плавець дуже маленький, 
анальний плавець довгий. У грудному плавці є сильний кістко-
вий колючий промінь, зазубрений із внутрішнього боку. Хвос-

товий плавець невеликий, заокруглений. Забарвлення варіює від сірого і брудно-оливкового до майже 
чорного з плямами невизначеної форми. Плавці темні, іноді з жовтою облямівкою. Мешкає на дні 
водойм. Біотопами є заглиблені ділянки річки зі спокійною течією, ями, у яких великі особини три-
маються поодинці. Статева зрілість наступає у самців у чотирирічному віці, у самок – у п’ятирічному, 
коли їхня довжина вже перевищує 50 см. Нереститься у червні при температурі води +22...+26 °С, 
коли виходить на мілководдя; плодючість від 15 тис. до 350 тис. ікринок [5; 7; 8; 21; 23; 29]. Ікра 
відкладається на водні рослини і самець охороняє її. Молоді риби харчуються водними безхребет-
ними і молоддю різних видів риб, дорослі особини – раками, рибою, жабами, дрібними водоплавними 
птахами. 

 
 
 

Родина Ікталурові, американські котячі соми – Ictaluridae Gill, 1861 
Карликовий сомик коричневий – Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819) 

Поширення. Природний ареал – Північна Америка, де вид поширений у зарослих водоймах з 
повільною течією. У 1935 р. з’явився у водоймах Білорусі й України – басейн р. Прип’яті, у Брест-
ській і Волинській областях, звідти проник у річкові системи і зараз значно поширився у водоймах 
Білорусі та Західної України. 

Місця знаходження. Виявлений у всіх Шацьких озерах. Віддає перевагу непроточним водоймам 
або із незначною течією із замуленим дном і чагарниками прибережної рослинності (рис. 129). 

Чисельність. Масовий вид усіх озер Шацького поозер’я. У деяких озерах він становить до 50 і 
більше відсотків промислової рибопродуктивності (оз. Острів’янське, Луки-Перемут). 

Особливості біології. Інвазійний вид. Висока чисельність карликового сомика коричневого у 
водоймах заподіює значну шкоду рибному господарству, оскільки за характером живлення він є 
активним конкурентом цінних промислових видів риб. У водоймах, де живе карликовий сомик 
коричневий, чисельність інших риб різко падає або вони зникають зовсім. Заходів охорони не потре-
бує, навпаки – у водоймах, де переважають цінні промислові види риб, слід усіляко обмежувати його 
чисельність. З’єднання окремих водойм каналами сприяє проникненню цієї риби в інші місця, про що 
свідчить значне поширення карликового сомика коричневого в озерах Шацької групи. Витривалий до 
високих температур і низького вмісту кисню у воді. Може жити там, де інші види риб жити не 
можуть. Тіло валькувате спереду і стиснуте з боків у хвостовій частині. Спина темно-коричнева або 
жовтувато-коричнева, іноді чорна; боки світліші, з темними плямами, черево біле або кремове, плавці 
темні. Голова велика, сплющена. Рот великий, кінцевий, щелепи однакової довжини. На них численні 
дрібні зуби у вигляді щіток. Має чотири пари вусиків: дві пари на верхній частині голови, одна з них 
довга – у кутках рота, друга – коротка, позаду ніздрів, і дві пари коротких вусиків на підборідді, 
розміщені в один ряд. Тіло голе, без луски, з товстою шкірою і 
забезпечено великою кількістю слизових залоз (фото 397). 
Бічна лінія повна, добре помітна від голови до хвоста. На від-
міну від сома європейського в карликових сомиків коричневих 
є жировий плавець. У водоймах природного ареалу карликовий 
сомик коричневий сягає максимальної довжини 50 см і маси 
3 кг, у Європі – до 45 см і 2 кг (іноді). У білоруських водоймах – 
до 30 см і 500 г у восьмирічному віці. Здебільшого в уловах 
переважають риби завдовжки 15–20 см і майже 50–120 г у віці 
три−шість років. Дуже невибагливий у їжі. Споживає організми бентосу – личинки хірономід, бабок, 
ракоподібних, молюсків, водорості та залишки вищих водних рослин, а також дрібних риб та їхню 

 
Фото 396. Сом європейський – Silurus 

glanis (П. Г. Шевченко, 
Р. О. Новіцький, Ю. М. Ситник) 

 
Фото 397. Карликовий сомик 

коричневий – Ameiurus nebulosus 
(П. Г. Шевченко, Р. О. Новіцький, 

Ю. М. Ситник) 
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ікру. Взимку сомик не харчується, із настанням холодів забирається до глибоких ям, звідки виходить 
тільки після скресання криги. Росте сомик повільно, у максимальному восьмирічному віці сягає 30 см 
довжини і маси тіла 500 г. Ріст залежить від кормності і гідрологічного режиму водойм. Статево-
зрілим стає у віці 3–4 років при довжині 16–20 см. Нерест проходить у травні–червні при температурі 
води 17–20 °С на мілководді, де є затоплені дерева, піщані або кам’янисті ґрунти і багато рослинних 
залишків. Самка заздалегідь готує кубло у вигляді ямки. Нерест, що його здійснює одна пара, супро-
воджується шлюбними іграми. Самка відкладає ікру, яка злипається в пухку грудку. Плодючість 
становить 1200–5000 ікринок розміром 3–4 мм [6; 7; 8; 21; 23; 29]. Ікра блідо-кремового кольору. 
Після закінчення нересту самець залишається біля кубла, охороняючи ікру і молодь, що виклю-
нулася. Інкубаційний період триває п’ять−вісім днів залежно від температури води. Передличинки, що 
вийшли, завдовжки 4–6 мм. Вони збиваються в поверхневих шарах води у щільні зграйки, які 
охороняє один із батьків до розсмоктування жовткового мішка і переходу на активне живлення. 

 
 
 

Ряд Тріскоподібні – Gadiformes Goodrich, 1909 
Родина Миневі – Lotidae Bonaparte, 1837 
Минь річковий – Lota lota (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Північна Азія та Північна Америка. Трапляється у водоймах України. 
Місця знаходження. Озера Світязь, Кримно, Велика Корня, Перемут, Довге, Люцимер (рис. 129). 
Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України. 
Особливості біології. На популяціях негативно позначається браконьєрський вилов. Потрібно 

посилити охорону виду в нерестовий період. Невелика риба завдовжки до 35 см, маса тіла до 0,6 кг. 
Звичайно попадаються менші за розміром особини. Тіло миня річкового подовжене, розширюється у 
передній частині та звужується до хвостового плавця. Воно покрите дуже дрібною лускою і значним 

шаром слизу (фото 398). Голова приплюснута, на підборідді 
добре розвинений вусик, на щелепах і сошнику є щетинясті 
зуби, верхня щелепа довша за нижню. Рот кінцевий. Голова 
покрита лускою до носових отворів. Хвіст стиснутий із боків, 
хвостовий плавець невеликий, закруглений. Спинних плавців 
два, довжина основи другого плавця майже уп’ятеро довша за 
основу першого і трохи більша за анальний плавець. Загальне 
забарвлення тіла варіює, здебільшого воно темно-буре, із 
зеленуватим відтінком. Із боків тулуба є світлі плями. Горло і 
велике м’яке черево світлого кольору. Типовими біотопами 

миня річкового є придонні накорчовані ділянки водойми з крутими берегами. Найактивніші фази 
його життєдіяльності припадають на зимовий період. Прогрів води влітку гальмує всі життєві 
процеси аж до стану заціпеніння. У цей час минь річковий ховається під камінням, корінням, віддає 
перевагу придонним течіям і джерелам. Восени, коли температура води понижується, минь річковий 
починає мігрувати. Хід посилюється після льодоставу до лютого–березня. Активний у нічний і 
сутінковий час. Статевозрілим стає у три−чотири роки [5; 7; 8; 21; 23; 29]. Нерест проходить у грудні–
лютому, аж до березня при температурі води близько +1...+4 °С. Нерестовища розташовуються 
вздовж берегів річок, озер на глибині до 1–3 м, на піщаних кам’янисто-галькових ґрунтах. Відкладає 
200–400 тис. ікринок діаметром близько 1 мм. Ікра жовтувата, прозора, із жировою краплею, може 
плавати або слабко прикріплена в придонному шарі води. Розвиток ікринок повільний і триває від 
одного до трьох місяців залежно від температури води. Найсприятливіша температура від +1,5 до 
+4 °С. Через три тижні після викльову молодь підходить до берегів, де активно харчується. Зі 
збільшенням температури води до +14...+15 °С живлення припиняється до осіннього пониження 
температури. Молодь росте швидко і до року може сягати довжини 11–15 см. Цьоголітки миня 
річкового харчуються переважно безхребетними – ракоподібними, на другому році – безхребетними і 
рибою. Повний перехід на хиже живлення завершується на третьому році життя. В озерах Шацького 
НПП основними об’єктами живлення миня річкового є малоцінні види риб: йорж звичайний, пічкур 
звичайний, ін. Вороги і конкуренти – сом європейський, щука звичайна, окунь звичайний. 

 
Фото 398. Минь річковий – Lota lota 

(П. Г. Шевченко, Р. О. Новіцький, 
Ю. М. Ситник) 
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Ряд Вугроподібні – Anguilliformes Regan, 1909 
Родина Вугрові, прісноводні вугрі – Anguillidae Rafinesque, 1815 

Річковий вугор європейський – Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, річки Балтійського, Білого, Баренцевого, Середземного, Чорного морів, 

узбережжя Марокко. Трапляється на території України. 
Місця знаходження. Був розведений в озерах Світязі, Пулемецькому, Люцимері, Острів’ян-

ському, Великому Чорному, через систему каналів поширився в озерах Кримному, Пісочному, 
Круглому, Довгому, Плотиччі та ін. (рис. 129). 

Чисельність. У 1970–1990 рр. проводився промисловий вилов аборигенних видів риб, зокрема й 
акліматизованого річкового вугра європейського. Щорічний вилов вугра становив близько 300–500 т. 
Останнє зариблення личинкою вугра відбулося 1989 р. У 2005–2007 рр. в озерах Світязі, Луках-
Перемуті, Люцимері, Пулемецькому проводився науково-дослідний вилов риби, зокрема вугра, із 
2008 р. – меліоративний. З кожним роком обсяги вилову вугра падають, і у 2010 р. становили 0,3 т. 

Особливості біології. Цінний промисловий вид, чисельність якого у районі досліджень дуже 
низька, заходи охорони не розроблені. Риби завдовжки 50–150 см. Тіло покрите слизом, бічна лінія 

добре розвинена (фото 399). Рот кінцевий, зуби невеликих роз-
мірів, у декілька рядів сидять на щелепах і сошнику. Дрібні 
зубчики є і на глоткових кістках. Зяброві отвори вертикальні, 
добре розвинені. Очі невеликі, губи товсті. Спинний, анальний і 
хвостовий плавці зливаються в один. У плавцях немає колючих 
променів. Нестатевозрілі особини забарвлені в жовті, темно-
зелені, матові кольори. Статевозрілі ходові вугри відрізняються 
наявністю металевого блиску. Мешкає в прісних річкових во-
дах, для розмноження мігрує в Саргасове море, де нереститься 
на великих глибинах (до 1500 м). Личинки у процесі тривалого 
розвитку зазнають складних перетворень і дрейфують із водами 
морських течій з океану до берегів Європи, а потім у річки. По 
вологій траві може переповзати з однієї водойми в іншу. Пере-
бування в озерах триває зазвичай 6–10 років. Статевозрілими 
стають у п’яти−семирічному віці. Продуктивність становить до 
9 млн ікринок [5; 7; 8; 21; 23; 29]. Після нересту плідники 
гинуть. Нагулюється з квітня до листопада. Росте поволі. Зиму 

проводить у сплячці. Веде нічний спосіб життя, харчуючись ракоподібними, червами, личинками 
комах, молюсками й ікрою інших риб. 
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Клас Земноводні – Amphibia Linnaeus, 1758 
 

Земноводні – це холоднокровні тварини, життя яких зазвичай починається у воді. Саме у воду 
самиці відкладають ікру. Наступний життєвий етап відбувається на суші. Через це мають місце сут-
тєві зміни в організмі. Завершивши метаморфоз, земноводні здатні значну частину життя проводити 
на суходолі. Окремі види, зокрема ставкові та озерні жаби, а також кумки, і в личинковій, і в дорослій 
стадії тісно пов’язані із водоймами. Натомість ропухи використовують водойми лише навесні як 
нерестилища. Бурі жаби відкладають ікру у водойми навесні, теплий період року проводять на суші, а 
восени повертаються до водойм для зимівлі. 

З погляду еволюції земноводні належать до тих хребетних тварин, які першими освоїли сушу. 
Вони навчилися пересуватися по землі й перейшли до напівводного способу життя. У зв’язку із цим 
виникли п’ятипала кінцівка, шкірно-легеневе дихання, трикамерне серце, друге коло кровообігу та 
низка інших пристосувань. Однак земноводні без води існувати не можуть. 

У прісній воді з’являються на світ личинки. На вигляд вони подібні до риб. Як і риби, личинки 
земноводних дихають зябрами. Таким чином організм засвоює розчинений у воді кисень. У дорослих 
особин дихання шкірно-легеневе. Тому для більшості із них дуже важливо, щоб шкіра була постійно 
зволоженою.  

В Україні різноманіття земноводних незначне. Усього налічується шість родин – саламандрові, 
кумки, часничниці, квакші, ропухи, жаби. На Поліссі із семи видів ряду хвостаті земноводні (Caudata) 
поширені лише тритон звичайний та тритон гребенястий. Ряд безхвості земноводні (Anura) представ-
лений значно багатше. Тут трапляються представники усіх п’яти родин, типових для України. Поши-
рені на Поліссі озерна, ставкова, їстівна, трав’яна та гостроморда жаби, очеретяна, зелена та звичайна 
ропухи, квакша, часничниця та червоночерева кумка. Загалом, для Полісся типовими є 13 видів 
земноводних. Це 65 % видового різноманіття земноводних фауни України. 

Особливої охорони потребує не лише ропуха очеретяна – вид, що внесений до Червоної книги 
України [12], а й інші види, які потерпають від різного роду антропогенних чинників – зміни 
гідрологічного режиму та погіршення стану водойм, інтродукції хижаків, трансформації наземних 
екосистем тощо.  

 
 

Ряд Caudata 
Родина Salamandridae 

Тритон звичайний – Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, значна частина європейської 

Росії, Кавказ. Вид поширений по всій території України 
за винятком окремих ділянок степової зони.  

Місця знаходження. Заселяє невеликі штучні во-
дойми, меліоративні канали. Тритони успішно розмно-
жуються на мілководдях великих озер – Світязю, Пуле-
мецького, Перемуту, Кримного, Пісочного, а також, у 
меншій кількості, на всіх інших малих озерах (рис. 130). 

Чисельність. Нечисленний вид. До середини 1970-х рр. 
чисельність була досить високою по всій території 
парку, але внаслідок меліорації та каналізації заплавних 
лісів, торфових боліт – різко скорочувалася у наступні 
десятиліття. Від середини 1990-х відбулася відносна 
стабілізація чисельності по всій долині Прип’яті та у 
Шацькому поозер’ї. На значних торфових болотах та в 
заплавах озер на 1 га сприятливих болотних угідь 
трапляється до 35–67 дорослих особин, але на більшості 
ділянок їхня кількість невелика.  

Особливості біології. Населяє тритон звичайний 
різноманітні водойми листяних та мішаних лісів, парки, 
сади, часто трапляється у водоймах серед агроценозів, 
особливо пасовищ та лук. Мешкає також у горах. У 
період розмноження живе у водоймах, а більшу частину 

Рис. 130. Місця знаходження 
класу Земноводні − Amphibia 

Тритон звичайний − Lissotriton vulgaris 
Тритон гребенястий − Triturus cristatus 
Кумка червоночерева − Bombina bombina  
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річного циклу – на суші. Тритон звичайний – тварина неве-
ликих розмірів – до 10 см (довжина тіла з хвостом). Спина і 
боки забарвлені в оливково-бурі та оливково-жовті зі сріб-
лястим відтінком кольори, черевце оранжеве з чорними пляма-
ми (фото 400). Розмножуються тритони переважно в кінці 
березня, у квітні. Ікру відкладають на мілководдях водойм зі 
стоячою водою, іноді в меліоративних каналах. Кожна самка 
відкладає залежно від розміру та віку від 60 до 700 ікринок. 

Через 14–20 днів з’являються личинки [1−5; 7−11]. Метаморфоз триває до трьох місяців. Статево-
зрілими тритони стають на другому–третьому році життя. Після розмноження розпочинаються міс-
цеві міграції та переміщення по лісових масивах й інших зелених зонах, луках. Зиму проводять у 
різноманітних сховищах – під купами листя, під коренями дерев, у заглибинах ґрунту. Місця зимі-
вель здебільшого локалізовані у листяних або мішаних лісових біотопах, зазвичай недалеко від во-
дойм, де навесні тритони розмножуються. Іноді вони зимують у групах разом із кумками чи жабами. 
Живляться комахами, багатоніжками, павуками, червами, молюсками. Природними ворогами трито-
нів є хижі риби, інші види амфібій – тритон гребенястий, зелені жаби, вужі, гадюки, птахи та ссавці. 
Через велику кількість ворогів щільність популяцій звичайних тритонів незначна і помітно колива-
ється з року в рік.  

 
Тритон гребенястий – Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

Поширення. Європа, окрім південної частини, Азія (до західної межі Західного Сибіру). Типо-
вий для лісової та лісостепової зон України. У степовій зоні поширений спорадично, тому там 
існують ізольовані популяції. 

Місця знаходження. Успішно розмножується на мілководдях усіх озер Шацького парку. Крім 
природних, заселяє невеликі штучні водойми зі стоячою або слабкопроточною водою, тримаючись 
глибоких ям (рис. 130).  

Чисельність. Нечисленний, а часом рідкісний вид із тенденцією до стабілізації популяцій. Спо-
радично поширений по всій території парку, але в меліоративній мережі каналів трапляється рідко. 
На торфових болотах та в заплавах озер на 1 га сприятливих болотних угідь виявлено до 7–11 дорос-
лих особин.  

Особливості біології. Гребенястий тритон – лісовий вид, 
але надає перевагу мілководним та відносно глибоким водой-
мам у листяних та змішаних лісах. Трапляється у лісопарках та 
парках, у фруктових садах, значно рідше потрапляє у водойми 
серед агроценозів, а іноді заповзає у підвали. У водоймах затри-
муються триваліший час, ніж звичайні тритони. Розміри тіла – 
12–14 см, іноді до 17 см. Спина чорного кольору, рідше темно-
бура. На боках тіла розміщені світлі плями. Шкіра грубозерниста. Черевце оранжевого кольору з 
чорними плямами (фото 401). Навесні з лісових угідь тритони мігрують до водойм. Розмножуються у 
середині березня, у квітні. Одна самка відкладає 150−200 ікринок, з яких через 13–18 днів 
з’являються личинки. Статевозрілими стають на третьому році життя [1−5; 7−11]. Міграції на зимівлі 
відбуваються від середини вересня до жовтня. Зимують тритони в норах гризунів, трухлявих пнях, 
купах прілого листя, іноді закопуються у м’який ґрунт чи мул. Зиму проводять переважно невелики-
ми групами, у яких декілька десятків особин. Живляться дощовими червами, молюсками, комахами, 
пуголовками, ікрою риб та амфібій. Ворогами є хижі риби, озерні жаби, черепаха болотяна, вуж 
звичайний, птахи, окремі види ссавців – горностай, видра, норка. Гребенясті тритони є агресивними 
щодо звичайних тритонів. Виживання тритонів, як і більшості земноводних, узимку залежить від 
температурного режиму, особливо тривалості залягання снігового покриву. 

 
 
 

Ряд Anura 
Родина Bombinatoridae 

Кумка червоночерева – Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Центральна та Східна Європа. В Україні значно поширений, однак ареал, як і по 

всій Європі, обмежений умовами рельєфу. На території гірських країн цей вид фактично відсутній. 
Немає його і в Карпатах.  

 
Фото 400. Тритон звичайний – Lissotriton 

vulgaris (О. В. Федонюк) 

 

 
Фото 401. Тритон гребенястий – 
Triturus cristatus (О. В. Федонюк) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 
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Місця знаходження. Виявлений по всій території парку, у меліоративних каналах, стоячих 
водоймах, у старицях малих річок, у долині Західного Бугу, на торфових болотах та в заплавах озер 
Шацького поозер’я (рис. 130). 

Чисельність. Численний вид, який вдало адаптувався до антропогенних перетворень водойм. 
Тому часто кумки заселяють штучні водойми, але висока щільність, понад 200 дорослих особин на 
0,4 га, виявляється лише у водоймах зі стоячою чистою водою. Спорадично поширений по всій тери-
торії парку, однак у меліоративній мережі каналів трапляється рідше, ніж у стоячих водоймах. Особ-
ливо висока щільність виявлена у старицях малих річок або в долині прикордонної річки Західний 
Буг. Тут у період розмноження у старицях виявлено близько 350–400 дорослих особин на 0,8–0,9 га. 
На торфових болотах та в заплавах озер Шацького поозер’я на 1 га сприятливих болотних угідь трап-
ляється до 80–150 дорослих особин. Успішно розмножуються на мілководдях усіх озер парку. У 
штучних водоймах населених пунктів із забрудненою водою на 0,5 га трапляється до 27–60 дорослих 
особин.  

Особливості біології. Мешкає на рівнинах у зоні степів, 
широколистяних і мішаних лісів. Населяє постійні водойми. 
Типовими біотопами є болота із заглибинами у вигляді природ-
них чи штучних ям, ровів, заболочені річки, струмки, замулені 
та зарослі мілководні ділянки ставків, озер, заток, стариць. В 
останнє десятиліття кумок виявляли у меліоративних каналах, 
але у малій кількості, а також у калюжах, що живляться дощо-
вою водою і в спекотні літні місяці часто пересихають. У таких 
водоймах кумки трапляються рідше, ніж у природних водойми-
щах. Завдовжки кумки до 50–60 мм. Забарвлення тіла зверху 
світло-сіре, буре, чорне з темними чи зеленуватими плямами 
(фото 402). Черевце червоне або оранжеве із синьо-чорними 

плямами. Прокидається після зимівлі у кінці березня, але зазвичай у середині квітня. У холодні весни 
пробудження буває і пізніше – у другій половині квітня. Майже весь час кумки проводять у водой-
мах, іноді виходять на береги, переважно у нічний час. Розмножуються після 15–20 днів із часу вихо-
ду з місць зимівлі при температурі води +14 ºС. Парування відбувається у травні−червні. Ікру кумки 
відкладають невеличкими грудочками чи поодиноко у водоймах. Одна самка відкладає до 300 ікри-
нок. Ікру самка відкладає порціями по 2–80 штук. Період розмноження розтягнутий в часі. Розвиток 
ікри триває 9–10 діб, метаморфоз – три місяці. Після метаморфозу молодняк живе у водоймах ще 
2,5−3 місяці. Личинки здатні зимувати у воді. У такому випадку метаморфоз завершується навесні. 
Статевозрілими кумки стають на другому−третьому році життя [1−5; 7−11]. Зимують на суші. На 
зимівлю ідуть у вересні–листопаді, обираючи нори дрібних тварин та щілини у ґрунті. Можуть 
зимувати групами разом із іншими видами – жабами, тритонами. Кумки, що населяють глибокі 
водойми, можуть зимувати, зариваючись у мул. Живляться ракоподібними – водяними осликами, 
водяними жуками і їх личинками, одноденками, личинками комарів, молюсками, дощовими червами, 
павуками, мурашками. Кумок червоночеревих поїдають переважно птахи – лелеки, чаплі та інші 
види. Слід зазначити, що кумки у водоймищах мають здатність затаюватися і вдало маскуватися, 
тому вони нечасто потрапляють хижакам.  

 
 

Родина Pelobatidae 
Часничниця звичайна – Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 

Поширення. Центральна Європа, Західний Сибір, Казахстан. В Україні трапляється повсюдно за 
винятком Карпат. 

Місця знаходження. Виявлений на сільськогосподарських угіддях, уздовж берегів усіх озер 
парку (рис. 131). 

Чисельність. Нечисленний вид, хоча щільність цих амфібій на окремих ділянках може бути 
досить значною. Місцева популяція часничниць зазнає значного скорочення через зростання обсягів 
забудови на території Шацького поозер’я. Найбільш негативно впливає забудова сільськогосподар-
ських угідь поруч з озерами та болотами, зростання площ населених пунктів за рахунок забудови 
приватних городів та розширення рекреаційного будівництва по всій території парку. Вид виявлено в 
агроценозах біля берегів усіх великих озер парку, зокрема й біля берегів лісових озер. Упродовж 

 
 

Фото 402. Кумка червоночерева – 
Bombina bombina (О. В. Федонюк) 
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травня–червня в агроценозах виявляли не більше 
трьох−чотирьох дорослих особин на 0,1 га сприятли-
вих сільськогосподарських угідь, де переважає рілля. 
Але в таких біотопах часничниці часто гинуть під 
час обробітку ґрунту. 

Особливості біології. Оптимальні стації – місця 
з піщаними та піщано-мулистими ґрунтами поблизу 
річок та великих водойм. Часничниця населяє широ-
кий спектр біотопів – лісові, степові, узлісся, поля, 
парки, луки та пасовища. У лісах оселяється на від-
критих ділянках. Але слід зауважити, що розселення 
часничниці у всіх біотопах пов’язане з наявністю 
м’яких, часто оброблюваних ґрунтів. Головним осе-
лищем часничниць є агроценози, і навіть невеликі 
ділянки таких сільськогосподарських біотопів при-
ваблюють цих амфібій на інші території, зокрема в 
ліси та лісові галявини, куди ці земноводні проника-
ють лісовими просіками та меліоративними каналами. 
Завдовжки тварини сягають 40–80 мм. Забарвлення 
світло-жовте, сіро-коричневе, коричневе з темно-бу-
рими плямами і дрібними червонуватими цятками. 
Черевце сіро-біле без рисунка або з окремими сірими 
плямами. Лоб між очима опуклий (фото 403). Упро-
довж дня часничниця пасивна, а вночі покидає ґрунтові сховища, викопуючись із них. Розмножуються 
часничниці в кінці березня, квітні. Ембріогенез триває 5–11 діб, розвиток личинок 56–110 діб. У 

кладці 480–3000 ікринок. На зимівлю закопуються на глибину 
до 1–2 метрів. Активними після зимівлі стають при температурі 
повітря +12...+18 ºС. Зимівля розпочинається, коли температура 
повітря знижується до +9 ºС. Статевозрілою стає на третьому− 
четвертому році життя [1−12]. Головними факторами, що впли-
вають на активність часничниці, є вологість повітря та темпера-
тура. Пуголовки живляться детритом, дрібними рослинами – 
ряскою і тваринами, іноді поїдають інших пуголовків. Дорослі 
особини живляться павуками, слизнями, червами, комахами. 
Ворогами часничниці є риби – щука, окунь, дорослі зелені жаби, 
змії – вуж звичайний, вуж водяний, птахи та ссавці. Часничниця 
дуже чутлива до якості води та структури ґрунтів. Негативно на 

популяції часничниці впливають урбанізація, рекреація, випасання худоби на луках. Розселенню 
часничниці сприяє створення іригаційних каналів, прокладання просік у лісах.  

 
 

Родина Bufonidae 
Ропуха звичайна – Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Західний Сибір. В Україні має суцільний ареал із різною щільністю 
популяцій. Численна і на рівнині, і в Карпатських горах.  

Місця знаходження. Трапляється у заплавах озер Острів’янського, Луків, Кримного, Перемуту, 
Пісочного та Мошного (рис. 131). 

Чисельність. Численний вид. Особливо багато ропух уздовж берегів річок, найбільша щільність 
може бути в лісових угіддях, де пролягають річкові долини, або ж наявні річкові стариці. За останні 
25 років чисельність виду на території Шацького району суттєво скоротилась. Упродовж 1995–2005 рр. 
кількість ропух на нерестилищах Шацького поозер’я зменшилася орієнтовно удвічі. За цей період мак-
симальні нерестилища, які раніше нараховували до 450 особин, тепер скоротилися до 230−250 осо-
бин. Після розмноження, у травні та червні, за період від 1985 р. до 2010 р. на однокілометрових 
облікових маршрутах (облікова лінія до 10 м), між озерами Пісочним та Мошним, чисельність 

 
Фото 403. Часничниця звичайна – 

Pelobates fuscus (Н. А. Смірнов) 

Рис. 131. Місця знаходження класу 
Земноводні − Amphibia: 

Часничниця звичайна − Pelobates fuscus 
Ропуха звичайна − Bufo bufo  
Ропуха зелена − Bufo viridis 
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зменшилася від 17–19 особин у 1986 р. до 7–11 дорослих особин у 2009 р. Стабільні нерестилища 
збереглися у заплавах озер Острів’янського, Луків, Кримного, Перемуту. 

Особливості біології. Надає перевагу листяним та мішаним лісам, але трапляється також у 
хвойних рівнинних та гірських смерекових лісах, переважно вздовж потоків. Охоче заселяє різні сади 
та зелені зони, часто трапляється на різноманітних сільськогосподарських полях, луках, сінокосах, 
пасовищах. Окрім природних водойм, річок, мілководдя озер, торфових боліт та заплавних ольсів, 
населяє і штучні водойми – невеликі кар’єри, мережі меліоративних каналів. Можна вважати, що на 
території Західного Полісся існують і природні, і синантропні популяції виду. Довжина тіла сягає 
60−90 мм, іноді понад 100 мм. Самки більші за самців. Шкіра грубозерниста, брудно-білого, сірого, 
коричневого чи сіро-оливкового кольорів, однотонна або має плями неправильної форми (фото 404). 
Після зимівлі з’являється у березні–квітні. Початок періоду розмноження залежить від розвитку 

весняних температур і танення льоду на дрібних водоймах та у 
заплавах річок і озер. Найшвидше починають розмножуватися 
ті сірі ропухи, що мігрують із лісових угідь до річкових берегів – 
особливо річок басейну Західного Бугу та верхів’я Прип’яті. В 
умовах Шацького поозер’я лід найшвидше скресає на річках та 
невеликих водоймах, що добре прогріваються сонячним про-
мінням. На більшості озер крига скресає лише у кінці березня 
або й у квітні, і в цих умовах ропухи розмножуються пізніше. 
Ікру самки відкладають у вигляді довгих слизистих шнурів 
завдовжки до 10 м. Самка здатна відкласти понад 6000 ікринок. 

Розвиток ікри триває 14–20 діб [1−11]. Після завершення метаморфозу тварини мігрують на значні 
відстані від водойм. Зиму проводять на суші. Статевозрілими ропухи стають на третьому−четвертому 
році життя. Ропуха звичайна – тварина з нічною активністю. Вдень активна в дощову та похмуру 
погоду, тому обліки чисельності найефективніше проводити саме у таких умовах. Живляться ропухи 
комахами та малорухомими наземними формами безхребетних. Поїдають гусінь, жуків, павуків, 
багатоніжок, дощових червів, молюсків. Ворогами є риби, вужі, птахи, ссавці. 

 
Ропуха зелена – Bufo viridis (Laurenti, 1768) 

Поширення. Європа, Передня та Середня Азія, Північно-Східна Африка. В Україні поширена 
спорадично, здебільшого в лісостеповій та степовій зоні, уникає лісової зони Карпат, поширена на 
Кримському півострові.  

Місця знаходження. Мешкає поблизу озер Світязю та Пулемецького (рис. 131). 
Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. Раніше вона траплялася на пасовищах, але в сучасних 

умовах ці території або забудовані, або ж проходять різні стадії сукцесій, що пов’язані із заростанням 
чагарниками. Серед усіх видів ропух зелена ропуха на території всього Західного Полісся є нечис-
ленною. Після розмноження, у кінці травня і в червні за період від 1985 р. до 2010 р. на однокіло-
метрових облікових маршрутах (облікова лінія до 10 м) між озерами Світязем та Пулемецьким, 
чисельність виду знизилася від семи−восьми дорослих особин у 1988 р., до трьох−чотирьох особин у 
2007 р. Значних нерестилищ на території парку не виявлено, на відомих водоймах – мілководдя в 
долинах річок та заплавах великих озер, під час час нересту концентруються лише окремі пари по 
шість−вісім особин.  

Особливості біології. Евритопний вид. Надає перевагу відкритим біотопам, особливо поширена 
у заплавах рівнинних річок та значних озер, по берегах яких наявні значні мілководдя. Чисельною є 
на вологих луках, сіножатях та пасовищах, часто трапляється серед 
узлісь або в долинах із чагарниками, але уникає суцільних лісових 
масивів, значних площ оброблюваних полів. Не виявлена на дуже 
значних площах торфових боліт. Тварина завдовжки може сягати до 
140 мм, але зазвичай 50–80 мм. Забарвлення світло-сіро-оливкових 
тонів із великими темно-зеленими плямами, облямованими чорним, 
часто з червоними цятками. Шкіра грубозерниста (фото 405). З’яв-
ляється навесні у кінці березня, але найчастіше у першій декаді 
квітня. Паруються зелені ропухи у квітні–травні або й пізніше. Ікру 
самка відкладає у вигляді слизистих шнурів, у яких нараховується 
10−12 тисяч ікринок. Розвиток ікри триває близько семи діб, мета-

 
 

Фото 404. Ропуха звичайна – Bufo bufo 
(О. В. Федонюк) 

 

 
Фото 405. Ропуха зелена – 
Bufo viridis (О. І. Зінченко) 
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морфоз – два−три місяці [1−5; 7−11]. На зимівлю ці амфібії починають збиратися уже у вересні й до 
середини жовтня проникають у місця зимових скупчень. Зимують групами лише на суші. Активні в 
сутінках, іноді активні і вдень. Живляться комахами, молюсками, багатоніжками, павукоподібними. 
Ворогами ропухи зеленої є птахи (сови, канюки, лелекоподібні), вужі, ссавці.  

 
Ропуха очеретяна – Bufo calamita (Laurenti, 1768) 

Поширення. Європа. В Україні вид спорадично 
поширений лише в кількох західних областях, зокре-
ма виявлений у Волинській, подекуди у Львівській та 
Рівненській областях. Українська частина ареалу 
належить до поліських районів – Західного та Малого 
Полісся, де переважають піщані ґрунти.  

Місця знаходження. Трапляється вздовж берегів 
річок та великих озер – Світязю, Пулемецького, Луків 
(рис. 132). 

Чисельність. Нечисленний вид, внесений до 
Червоної книги України [12], категорія «вразливий». 
Чисельність в останнє десятиліття почала помітно 
скорочуватися, очевидно, через значне зростання 
темпів житлової та рекреаційної забудови, збільшення 
загроз унаслідок зростання кількості автомобільного 
транспорту. У 1991–1993 рр. на мілководдях північ-
них та північно-східних берегів оз. Світязю у червні, 
після виходу молодих ропух із водойм, траплялися 
концентрації до 12–30 тис. цих тварин, які вимушені 
були долати декілька ґрунтових доріг, по яких у всі 
наступні роки помітно зростав рух автотранспорту. 
Донині таких концентрацій молодих очеретяних ро-
пух не відмічено. Найвищу щільність поселень очеретяних ропух на території Шацького поозер’я 
виявлено на вузьких смугах пасовищ уздовж берегів річок та мілководних берегів великих озер 
(Світязь, Пулемецьке, Луки). Максимальні нерестилища нараховують до 160–250 статевозрілих осо-
бин. Після розмноження, у кінці травня та в червні на однокілометрових облікових маршрутах 
(облікова лінія до 10 м) між озерами Світязем та Пулемецьким у вечірні години доби виявляли до 
п’яти−семи дорослих особин очеретяних ропух. Однак така невисока чисельність могла бути 
пов’язана з тим, що цей вид амфібій веде дуже скритний спосіб життя і дуже вдало маскується та 
швидко рухається, а тому частина цих тварин є непомітними під час обліків.  

Особливості біології. Поширення очеретяної ропухи пов’язане з розподілом піщаних та 
заболочених ґрунтів, а також із посівами окремих культур, які на цих ґрунтах зростають. На Поліссі 
це особливо стосується кукурудзи, картоплі, де очеретяні ропухи часто трапляються у літній період. 
Очеретяна ропуха заселяє річкові долини та виключно рівнинні заплави озер, часто оселяється на 
луках, пасовищах та сіножатях. Цей вид іноді спостерігається на полях, піщаних пагорбах з трав’я-
нистою рослинністю, у піщаних кар’єрах. Виявлено в поліських борах, куди проникає лісовими 
просіками та ґрунтовими дорогами, рухаючись із місць розмноження до різних мілководних частин 

озер. Ропуха очеретяна − найменша з ропух фауни України. 
Тіло завдовжки до 80 мм. Шкіра горбиста, зверху оливково-сіра 
з темними плямами і вузькою світлою смужкою вздовж середи-
ни спини (фото 406). Тварина швидко бігає, проте погано пла-
ває і не стрибає. Ці біологічні особливості підтверджують, що 
вид надає перевагу оселищам із низьким або пригніченим 
травостоєм, а особливо теплим, добре прогрітим піщаним ді-
лянкам серед борів чи мішаних лісів, або серед відкритих про-
сторів, що зайняті пасовищами та полями. Ікру ропухи відкла-
дають, починаючи з квітня, у вигляді слизистих шнурів, одна 
самка 3–4 тис. ікринок. Метаморфоз триває близько 50 діб. 
Статевозрілою ропуха очеретяна стає на третьому−четвертому  

 
Фото 406. Ропуха очеретяна – Bufo 

calamita (Є. М. Писанець) 

Рис. 132. Місця знаходження 
класу Земноводні − Amphibia: 

Ропуха очеретяна − Bufo calamita 
Райка звичайна (квакша) − Hyla arborea 
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році життя [1−12]. Зимує лише на суші, переховуючись у глибоких западинах ґрунту та глибоких 
норах чи кар’єрах. Активна вночі та в сутінкові години. Вдень може закопуватися в ґрунт на глибину 
20–80 см. У живленні переважають комахи.  

 
 

Родина райки − Hylidae 
Райка звичайна (квакша) – Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Центральна та Східна Європа, Кавказ. Границя ареалу проходить через Литву, пів-
нічну Білорусь та області Росії, які межують зі східною Україною. Значно поширена на всій території 
України.  

Місця знаходження. Трапляється на південних узліссях усіх лісництв парку, вздовж берегів 
річок та мілководних берегів озер − Світязю, Пулемецького, Луків (рис. 132). 

Чисельність. Численний вид, популяції якого в останні десятиліття відносно стабільні. Деяке 
скорочення відбувається за останні роки на територіях, де значно зросли темпи житлової та рекреа-
ційної забудови. Найвищу щільність поселень райок на території Шацького поозер’я виявлено на 
південних узліссях усіх лісництв парку. На 1 га сприятливих біотопів із наявними стоячими водой-
мами у травні–червні фіксували 5–11 дорослих особин райок. Уздовж берегів річок та мілководних 
берегів великих озер – Світязю, Пулемецького, Луків − на 1 км маршруту (облікова лінія до 10 м у 
діаметрі, а для голосової активності до 100 м) у червні–липні фіксували 23–37 дорослих особин, а за 
голосом − до 50−60 особин. Максимальні нерестилища нараховують до 35−50 статевозрілих особин.  

Особливості біології. Райка звичайна заселяє добре освіт-
лені сонячні ділянки широколистяних і мішаних лісів, сади, 
виноградники, парки та різні зелені зони, присадибні ділянки з 
наявними фруктовими деревами та чагарниками, торфові болота. 
Важливою умовою заселення таких біотопів є близька наявність 
хоча б невеликих водойм із чистою стоячою або слабко-
проточною водою. Трапляється на рівнинах та в горах до висоти 
1500 м над рівнем моря, охоче займає південні узлісся та будь-
які схили південної експозиції. Невелика амфібія, завдовжки до 
53 мм. Шкіра на спині гладенька, на черевці зерниста. Забарв-
лення, залежно від субстрату та температури повітря зелене, 
світло-сіре, коричневе, близьке до чорного. Черевце біле, жовту-
вате. Спинну поверхню від черевця відділяє темна смуга з білим 
зовнішнім краєм (фото 407). Розмножується у стоячих водой-
мах: озерах, ставах, болотах, канавах, калюжах. Масово після 

зимівлі тварини з’являються при температурі +9...+10 ºС, зазвичай, у другій половині квітня. Ікру від-
кладають у квітні−травні. У кладках до 2000 ікринок. Ембріогенез триває 8–14 діб при температурі 
+17...+19 ºС, личинковий розвиток – 45–90 діб. Активні райки у вечірні та нічні години. Основну 
частину життя проводять на деревах та кущах, а в сутінках та під час переміщень на місця зимівлі 
часто спускаються на землю. Впродовж дня годинами перебувають у нерухомому стані, вичікуючи 
поживу. Зиму проводять на південних узліссях і схилах із щільною лісовою підстилкою, оселяючись 
у норах гризунів, дуплах, нішах під камінням. Міграція на зимівлю теплою осінню проходить у кінці 
вересня – середині жовтня, у теплі сонячні дні голосова активність райок реєструвалася до 20 жовтня 
(1985 р.). Статевозрілими стають на третьому−четвертому роках життя [1−5; 7−11]. Живляться райки 
переважно комахами. Цьоголіток райки поїдають гребенясті тритони, озерні жаби, дорослими жив-
ляться болотяні черепахи, вужі та птахи. Канібалізм властивий виду під час перехідної форми, коли 
личинки споживають ікру. 

 
 

Родина Ranidae 
Жаба трав’яна – Rana temporaria (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа – від Піренеїв до Уралу; Азія – до границь Західного Сибіру. На території 
України вид поширений переважно у лісовій зоні. 

Місця знаходження. Виявлений на південних, але затінених узліссях, на границях торфових 
боліт, на мілководдях озер Світязю, Пулемецького, Луків, Люцимеру (рис. 133). 

 

 
Фото 407. Райка звичайна – Hyla 

arborea (О. В. Федонюк) 
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Чисельність. Численний і дуже поширений вид 
на території Шацького поозер’я, його популяції в 
останні десятиліття зазнають значних коливань. З 
одного боку ці коливання чисельності пов’язані з 
нестійкими кліматичними змінами і приморозками 
навесні, коли частина цих амфібій та їх личинок гине 
від переохолодження. Деяке скорочення відбувається 
на ділянках, де значно зросли темпи житлової та ре-
креаційної забудови, а також на автострадах. Найви-
щу щільність виявлено на ділянках південних, але 
затінених узлісь на границях торфових боліт, а також 
на мілководдях великих озер – Світязю, Пулемецького, 
Луків, Люцимеру. Під час нересту на 1 га сприятли-
вих біотопів зі стоячими водоймами у березні фіксу-
вали до 600–800 статевозрілих особин. Уздовж бере-
гів річок та мілководних берегів великих озер у травні–
червні на 1 км маршруту (облікова лінія до 10 м у 
діаметрі) фіксували 19–31 дорослу особину. Макси-
мальні нерестилища нараховують до 800–1300 стате-
возрілих особин.  

Особливості біології. Населяє рівнинні та гірські 
хвойні, мішані й листяні ліси, галявини, луки, болота, 
антропогенні ландшафти. Як сховища використовує 
лісову підстилку, прикореневі системи кущів та дерев, 
заглиблення у ґрунті, сухі канави та колодязі, ерозійні ділянки ґрунту із заглибинами та різними 
ґрунтовими нішами. Тіло завдовжки до 100 мм, коренасте, спина забарвлена в оливковий, оливково-
коричневий, сіро-коричневий, червонувато-коричневий, коричневий, сірий чи жовтуватий кольори 
(фото 408). Активна ввечері та вранці. Жаба трав’яна доволі стійка до низьких температур, активна 

навіть при +2...+3 ºС. Весняне пробудження зазвичай фіксу-
ється в середині березня, а ранньою весною навіть у першій де-
каді. Після зимівлі активні при температурі повітря +2...+16 ºС. 
Першими після зимівлі з’являються статевозрілі особини. Ікру 
самка відкладає у березні–квітні на глибині 5–40 см. Для роз-
множення тварини обирають різноманітні водойми – ставки, 
озера, заводі річок, калюжі тощо. Ембріональний розвиток три-
ває 5–15 діб при температурі води +9...+18 ºС. Метаморфоз за-
вершується у червні−серпні. Статевозрілими стають на третьо-
му році життя. Тривалість життя – шість−вісім років. Значна 
частина популяцій синатропізувалася і перебуває в межах на-
селених пунктів. Зимують у струмках, річках, болотах, озерах. 
До місць зимівлі у вересні–жовтні здійснюють міграції на від-

стань 1–1,5 км [1−5; 7−11]. Живляться трав’яні жаби як сухопутними, так і водяними тваринами – 
червами, молюсками, комахами, павуками. Поїдають молодь інших земноводних та власних личинок. 
У живленні трав’яної жаби 95 % становлять наземні корми. Пуголовки живляться детритом, водорос-
тями, вищими рослинами. Ікру жаби трав’яної поїдають планарії, хижі водяні комахи, тритони, кумки 
та жаби інших видів. Цьоголітками та дорослими особинами живляться риби, змії, птахи та ссавці.  

 
Жаба гостроморда – Rana arvalis (Nilsson, 1842) 

Поширення. Центральна та Північна Європа, Азія до Якутії, Алтаю та Північного Китаю. На 
території України вид поширений здебільшого у лісовій та лісостеповій зонах. 

Місця знаходження. У зв’язку з осушувальною меліорацією біотопи виду на території Шаць-
кого поозер’я постраждали найбільше. Трапляється на заболочених рідколіссях, на межі торфових 
боліт та лісових угідь (рис. 133). 

Чисельність. Численний та поширений вид, але його популяція в останні десятиліття зазнає 
значних коливань і скорочення. Ці коливання чисельності пов’язані з приморозками навесні, коли 

 
Фото 408. Жаба трав’яна – Rana 

temporaria (О. В. Федонюк) 

Рис. 133. Місця знаходження класу 
Земноводні − Amphibia: 

Жаба трав’яна − Rana temporaria 
Жаба гостроморда − Rana arvalis 
Жаба ставкова − Pelophylax lessonae 
Жаба їстівна − Pelophylax esculentus 
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частина жаб гине від переохолодження. Скорочення також відбувається на територіях, де зростають 
темпи житлової та рекреаційної забудови. Найвища щільність популяції жаби гостромордої у 
Поозер’ї зафіксована на ділянках заболочених рідколісь та на границях торфових боліт із лісовими 
угіддями. Під час час нересту на 1 га сприятливих біотопів зі стоячими водоймами в березні реє-
стрували до 250–450 статевозрілих особин.  

Особливості біології. Типовими біотопами виду є відкриті 
вологі ділянки лук, що своїми екотонами прилягають до гра-
ниць чагарникових заростей та узлісь. Населяє відкриті місця, 
галявини у лісах різних типів – сухі бори, ольси, рідколісся, 
мішані та листяні ліси. Зазвичай надає перевагу вологим рідко-
ліссям, мішаним та листяним лісам. Охоче займає береги тор-
фових боліт та річок, мілководні ділянки пасовищ у заплавах 
озер. Здебільшого рівнинний вид, але відомо про знахідки 
гостромордих жаб на висоті 800 м над рівнем моря. Дорослі 
особини завдовжки до 80 мм. Спина сірого, оливкового, жовту-
ватого, коричневого чи коричнево-червоного відтінків. На 
спині та на боках є темні плями. Часто є світла смуга вздовж 
хребта. Черевце біле чи жовтувате, іноді з плямами на горлі та 
грудях (фото 409). Місця зимівлі статевозрілі особини поки-
дають у кінці березня, а молоді з’являються дещо пізніше. Роз-

виток ікри триває до трьох тижнів, метаморфоз – до трьох місяців. Зимує у водоймах та в різних 
ґрунтових нішах на суші. Молоді жаби мандрують на зимівлю на два−три тижні пізніше від дорослих 
[1−5; 7−11]. Статевозрілими стають на третьому році життя. Максимально активні у вечірні години. 
Живляться дощовими червами, наземними молюсками, багатоніжками, прямокрилими, рівнокри-
лими, клопами, твердокрилими, двокрилими, лускокрилими. У складі поживи завжди переважають 
масові у біотопі види здобичі. Природними ворогами є змії, риби, птахи – особливо сірі чаплі та 
лелеки, деякі ссавці. 

 
Жаба озерна – Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 

Поширення. Південна та Центральна Європа, Казахстан. Вид поширений у прісних водоймах на 
всій території України.  

Місця знаходження. Використовує широкий спектр біотопів – заселяє різноманітні проточні та 
стоячі водойми природного і штучного походження, мілководдя вздовж узбереж озер та річкові 
стариці, рибогосподарські ставки, іноді глибоководні меліоративні канали.  

Чисельність. Численний вид. На мілководдях озер у травні–червні на 1 га зареєстровано скуп-
чення до 30–38 статевозрілих особин. У глибоководних меліоративних каналах чисельність невисока, 
переважно на 100 м маршруту в травні трапляються угруповання жаб до 12–25 дорослих особин. 
Найвища чисельність зареєстрована у глибоких протипожежних водоймах до 45–60 дорослих особин 
на 0,4 га та у невеликих риборозплідних ставках, де наявні мілководдя із заростями рогозу та ряскою – 
до 70–80 дорослих особин на 0,5 га. 

Особливості біології. Велика жаба, завдовжки до 170 мм. 
Спина сіро-зеленого кольору. В природі виявлені особини 
різних відтінків – від сірого до зеленого. На спині є великі 
темні плями. Черевце сіро-біле чи сіро-жовтувате з рисунком, 
іноді без рисунка (фото 410). Активна вдень та вночі. Весняне 
пробудження відбувається після встановлення стійких позитив-
них температур, коли денні температури не падають нижче 
+10 °С. Розмноження починається через декілька днів після про-
будження і триває до 2,5 місяців. Ембріогенез триває 3–18 діб, 
розвиток личинок – 50–95 діб [1−5; 7−11]. Статевозрілими жаби 
стають в 1–4-річному віці, коли тварини сягають 60–70 мм 
завдовжки. Осінні міграції на місця зимівлі відбуваються з кінця 
вересня до жовтня. Місця зимівлі вибирають неподалік від 
консервативних місць літнього перебування. Зиму проводять у 
водоймах або на суші. Пуголовки живляться детритом, водоростями, вищими рослинами, тваринами 
та їх трупами – молюсками, комахами, рибами. Дорослі особини їдять сухопутних та водяних комах, 

 
Фото 409. Жаба гостроморда – 

Rana arvalis (О. В. Федонюк) 

 
 

Фото 410. Жаба озерна – Pelophylax 
ridibundus (Є. М. Писанець) 
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земноводних, риб, ящірок, птахів, дрібних ссавців. Ворогами жаби озерної є п’явки та водяні комахи, 
які поїдають ікру та пуголовків, черепаха болотяна, вужі, риби, птахи, ссавці, особливо видра. 

 
Жаба ставкова – Pelophylax lessonae (Camerano, 1882, «1881») 

Поширення. Європа. В Україні вид трапляється в центральних та західних регіонах, подекуди − 
у водоймах південних областей. Домінує в лісостеповій зоні країни. 

Місця знаходження. Заселяє стоячі водойми: озера, стави, болота, калюжі та канави з рясною 
трав’янистою рослинністю. Іноді може траплятися у вологих лісах досить далеко від великих водойм 
(рис. 133).  

Чисельність. Численний вид. На мілководдях озер у травні–червні на 1 га зареєстровано скуп-
чення до 60 статевозрілих особин. Висока чисельність зареєстрована в невеликих риборозплідних 

ставках, де наявні мілководдя із заростями рогозу, очерету та ін-
шою болотною рослинністю – до 170−200 дорослих особин на 1 га. 

Особливості біології. Має доволі коренасте тіло, завдов-
жки до 90 мм. Спина забарвлена у жовто-зелений, оливково-зе-
лений, сіро-зелений кольори, бувають особини зеленого кольору 
з темними плямами. Зазвичай на тілі є світла смуга вздовж 
хребта та світлі смуги на спинно-бокових складках. Черевце біле 
чи жовтувате, здебільшого без плям (фото 411). Весняне пробу-
дження відбувається переважно у квітні. Після зимівлі ставкові 
жаби з’являються при прогріванні води до +8 ºС. Ікру самка 
відкладає після 15–20 діб від часу пробудження. Ембріогенез 
триває 4–12 діб, личинковий розвиток – 47–135 діб. Статевозрі-
лими стають на другому−третьому роках життя. Живуть 6−12 ро-
ків. Зимують у воді, рідше на суші. Пуголовки живляться пере-
важно водоростями, дорослі – сухопутними безхребетними. У 

раціоні дорослих тварин є також риби, ікра, земноводні. Вороги жаби ставкової – окремі види риб, 
плазунів, птахів та ссавців [1−5; 7−11]. 

 
Жаба їстівна – Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Східна Європа. Ареал остаточно не встановлений, оскільки значна кількість зразків 
потребує біохімічного аналізу. В Україні відома майже в усіх регіонах. 

Місця знаходження. Заселяє стариці, зарослі ставки, ставки рибних господарств, заводі річок, 
канали. Трапляється у штучних водоймах на околицях населених пунктів Шацького району, іноді 
простежується в меліоративних каналах Копаївської системи та поблизу витоку р. Прип’яті (рис. 133).  

Чисельність. Численний вид. У штучних водоймах окре-
мих населених пунктів на території Шацького поозер’я у травні– 
червні на 0,3 га зареєстровано скупчення до 20 статевозрілих 
особин. Висока чисельність зареєстрована у невеликих рибо-
розплідних ставках, де наявні мілководдя з болотною рослин-
ністю – до 50–60 дорослих особин на 1 га. 

Особливості біології. Здебільшого заселяє водойми спільно 
зі ставковою жабою. Завдовжки до 100 мм. Спина сіро-зелена, 
оливково-зелена чи зелена з темними плямами. На спині вздовж 
хребта зазвичай наявна смужка світлих тонів (фото 412). Еко-
логічні особливості вивчені недостатньо. Зимує у воді та на 
суші. Ворогами є риби, вужі, ссавці, птахи [1−11]. 
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Фото 411. Жаба ставкова – 
Pelophylax lessonae (Є. М. Писанець) 
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esculentus (Є. М. Писанець) 
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Клас Плазуни – Reptilia (Laurenti, 1768) 
 

Плазуни, як і земноводні, належать до холоднокровних тварин. Температура тіла у ящірок, змій 
та черепах сильно залежить від температури навколишнього середовища. На відміну від земно-
водних, плазунам не властиве зяброве дихання на личинковій стадії чи шкірне дихання. Дихають 
плазуни легенями. Яйця від висихання і механічних пошкоджень захищають міцні оболонки – шкар-
лупа. Деякі види плазунів, такі як  ящірка прудка, вуж звичайний, черепаха болотяна, відкладають 
яйця для подальшої інкубації у ґрунтові сховища, інші, як наприклад, гадюка – народжують сфор-
мованих дитинчат. Порівняно із земноводними, у плазунів краще розвинуті нервова, дихальна та інші 
системи. Тіло вкрите роговими лусками. Це дає змогу запобігти пересиханню організму.  

Різноманіття плазунів на Поліссі не є значним. Тут поширені прудка та живородна ящірки, 
веретільниця ламка, вуж звичайний, мідянка, гадюка звичайна, черепаха болотяна. Із перелічених 
видів лише черепаха болотяна належить до видів, які тісно пов’язані впродовж усього життя із 
водоймами; водночас вуж звичайний охоче добуває рибу та земноводних, населяючи береги водойм. 
Усі інші ведуть наземний спосіб життя.  

Серед видів, небезпечних для життя та здоров’я людини, на Поліссі є лише гадюка. Її укус 
здебільшого не смертельний. Однак завжди потрібна адекватна перша допомога потерпілому. Від 
цього залежить процес одужання. З ранки відразу після укусу вичавлюють чи висмоктують отруту, 
проводять дезінфекцію, кінцівку, якщо можливо, знерухомлюють. Потерпілому дають пити багато 
рідини і транспортують до найближчого медичного закладу. 

Охорони на Поліссі потребують, крім мідянки – виду Червоної книги України [8], також усі інші 
види, особливо черепаха болотяна, веретільниця ламка, гадюка звичайна та ін. Саме гадюку, вужа та 
безногу ящірку веретільницю люди здебільшого винищують. Крім того, негативно позначаються на 
популяціях місцевих видів плазунів трансформація наземних і водних екосистем, забруднення сере-
довища та низка інших чинників. 

 
 
 

Ряд Черепахи – Testudines 
Родина Черепахи прісноводні – Emydidae 

Черепаха болотяна – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Західна Азія, Північно-Західна Африка. В Україні трапляється повсюдно, 

включаючи Кримські гори та Карпати, відомі знахідки на висоті понад 300 м над рівнем моря. 



Тип Хордові − Chordata (Bateson, 1885) 

 431 

Місця перебування. Тварини заселяють водой-
ми різних типів – річки, озера, ставки, канали, боло-
та. У Західному Поліссі виявлена у меліоративних 
системах раніше осушених боліт, у Шацькому по-
озер’ї охоче заселяє торфові болота та озера: Світязь, 
Пулемецьке, Перемут, Кримне, Пісочне (рис. 134).  

Чисельність. Нечисленний вид. До середини 
1970-х рр. чисельність різко скорочувалася, однак 
згодом вид адаптувався до біотопів з антропоген-
ними перетвореннями, почав заселяти невеликі 
штучні водойми. Здебільшого траплявся спорадич-
но. Після тривалої депресії поліських популяцій у 
середині 1980-х відбулося повторне розселення виду 
по всій долині р. Прип’яті. Чисельність зросла по-
всюдно у Шацькому поозер’ї на торфових болотах 
та у заплавах озер. На 1 км2 болотних угідь трапля-
ється до трьох−чотирьох черепах. Успішно розмно-
жується в таких озерах, як Світязь, Пулемецьке, 
Перемут, Кримне, Пісочне. Окремим традиційним 
місцям розмноження загрожує зростаюче рекреацій-
не навантаження на узбережжя озер. 

Особливості біології. Черепаха болотяна – ам-
фібіотичний вид. Більшу частину життя проводить у 

воді, на суші гріється, відпочиває та відкладає яйця. Розмір 
карапакса 10–13-річних особин – 140–200 мм (фото 413). Най-
більші особини мають панцир завдовжки до 300 мм. Зиму чере-
пахи проводять на дні водойм, навесні з’являються у квітні–
травні. Шлюбний період настає невдовзі після пробудження, 
триває близько двох тижнів. Через місяць після парування са-
миця відкладає в ямку на березі шість−дев’ять яєць. Інкубацій-
ний період триває до трьох місяців. Статевозрілими черепахи 
стають у віці 9–10 років. Живляться водними комахами, молюс-
ками, рибою, земноводними, рослинами [1; 2; 4−7; 9]. 

 
 
 

Ряд Змії – Serpentes 
Родина Гадюки – Viperidae 

Гадюка звичайна – Vipera berus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, захід Північної Азії. Трапляється у всіх областях на заході України. По-

ширена гадюка звичайна на Поліссі, в Лісостепу та Лісовій зоні. У горах відома на висоті до 2000 м. 
Місця перебування. Перевагу надає мішаним лісам, де заселяє зволожені галявини. Охоче 

оселяється на болотах, берегах річок, озер та струмків. На Поліссі характерними стаціями є лісосіки, ді-
лянки лісу з дрібним чагарником та узлісся, ожинові зарості по берегах меліоративних каналів, торфо-
вища. Виявлений вид на болотах біля озер Мошного, Острів’янського, на Втенському болоті (рис. 134). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Західного Полісся впродовж двох останніх деся-
тиліть чисельність помітно скорочувалася. У Шацькому поозер’ї вид можна віднести до зникаючих. 
На початку 1980-х рр. усередині літа у відповідних біотопах на площі 1 км2 виявляли до трьох− 
чотирьох особин. В останнє десятиліття стабільні репродуктивні парцели збереглися лише на відда-
лених болотах біля берегів озер Мошного, Острів’янського та на Втенському болоті Ростанського 
лісництва. Кількість місць успішних зимівель гадюк у парку скоротилася більше ніж на 60 %. 

 
Фото 413. Черепаха болотяна – Emys 

orbicularis (Н. А. Смірнов) 

Рис. 134. Місця знаходження класу 
Плазуни − Reptilia: 

Черепаха болотяна − Emys orbicularis 
Гадюка звичайна − Vipera berus 
Мідянка звичайна − Coronella austriaca 
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Особливості біології. Довжина тіла дорослих гадюк 55–60 см, 
маса до 200 г. Забарвлення тіла дуже мінливе – сірих, бурих, 
зеленуватих відтінків. На спині є зигзагоподібна смуга, яка 
відсутня в окремих груп гадюк, забарвлених у чорний колір 
(фото 414). Площа індивідуальної ділянки 1,5–4 га [1; 2; 4−7; 9]. 
Міграції здійснюють навесні та восени, влітку живуть осіло. 
Зимують поодиноко або групами до 300 особин. Зимувальні схо-
вища покидають у березні–квітні, після чого паруються через 
два−три дні. У другій половині липня і аж до вересня самиці 
народжують 5–12 малят завдовжки до 14–16 см. Статевозрілими 
стають у віці чотирьох−п’яти років. Тривалість життя сягає 
11−15 років. Живляться гризунами, птахами, плазунами. Полю-
ють у сутінках і вночі.  

 
 

Родина Вужеві – Colubridae 
Мідянка звичайна – Coronella austriaca (Laurenti, 1768) 

Поширення. Європа, Азія. В Україні спорадично трапляється у всіх регіонах. У Карпатах та 
Криму трапляється на висоті до 1400 м. На Західному Поліссі поширена мозаїчно.  

Місця перебування. В Україні простежується в сухих і добре освітлених місцях із наявними 
пагорбами, часто оселяється серед рекреаційних ландшафтів або ж на ерозійних ділянках лісових 
ґрунтів чи піщаних дюн. У виборі біотопів – вид більш теплолюбний, ніж інші місцеві змії (рис. 134).  

Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Червоної книги України [8]. У Малому Поліссі 
відомі місця концентрації до семи−дев’яти особин на 4 га. На території Шацького поозер’я виявлено 
понад десять жилих локалітетів, де на кожній ділянці щільність дорослих мідянок не перевищує 
дві−три дорослі особини на 5 га.  

Особливості біології. Заселяє здебільшого горбисті місця з мозаїкою чагарників та пригніченою 
рослинністю. Трапляється у світлих листяних, соснових і міша-
них лісах, на узліссях, схилах ярів, балок. Невелика змія, зав-
довжки до 75 см. Забарвлення тіла – сіре, буре, мідно-червону-
вате та інших відтінків. Рисунок на тілі мінливий (фото 415). 
Активність денна, а тому в живленні вид надає перевагу дріб-
ним ящіркам. Після зимівлі активних особин можна бачити у 
березні–квітні. Шлюбний період – у травні. В кінці серпня са-
миця народжує 2–19 малят, завдовжки до 12–15 см [1; 2; 4−9]. 
Живляться змії дрібними рептиліями, полівками, амфібіями; 
здобич душать і проковтують. На зимівлю мідянки незначними 
групами збираються у вересні. Змія отруйна, але отруйні зуби 
розміщені глибоко в ротовій порожнині, тому її укус для 
людини немає суттєвої загрози. 

 
Вуж звичайний – Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Центральна і Північна Європа, Азія, Північ Африки. В Україні поширений на всій 
території, але найвища щільність популяцій зосереджена в лісовій зоні, особливо у вододільних лісах. 

Місця перебування. Надає перевагу лісистій місцевості з наявністю різноманітних боліт та во-
дойм природного чи штучного походження. Оселяється поруч із берегами водойм або на межі узлісь 

та боліт. Охоче заселяє лісові вирубки та узлісся (рис. 135). 
Чисельність. Численний та відносно стабільний вид. В окремі 

роки, після малосніжних та морозних зим, чисельність вужів 
зазвичай падає або помітно коливається у два–три наступні роки. 
У місцях зимівель концентрується від 20 до 400 особин. Улітку 
вздовж узбереж лісових озер Шацького поозер’я на 1 км мар-
шруту чисельність коливається в межах 3–11 дорослих особин. 

Особливості біології. Забарвлення тіла мінливе – сірого, оливко-
вого, чорного кольору. Іноді помітний рисунок у вигляді плям або 
смужок. По боках голови є дві жовті чи білуваті плями (фото 416). 

 
Фото 414. Гадюка звичайна – 
Vipera berus (О. В. Федонюк) 

 
Фото 415. Мідянка звичайна – 

Coronella austriaca (О. В. Федонюк) 

 
Фото 416. Вуж звичайний – 

Natrix natrix (О. В. Федонюк) 
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Відомі випадки альбінізму та меланізму. Дорослі 
особини завдовжки понад 70 см. Вуж добре плаває і 
пірнає, здатен прокладати ходи в м’якій землі чи 
купах гною. Пробудження після зими припадає на 
березень–квітень. Під час парування у квітні–травні 
збирається одна−дві самки та 5–10 самців. У червні 
самка відкладає 6–35 яєць [1; 2; 4−7; 9]. Кладки розмі-
щуються у купах прілого листя чи перегною, норах 
гризунів. Інкубаційний період триває до 60 днів. Мо-
лодь з’являється в липні–вересні. Статевозрілими 
вужі стають у віці трьох−п’яти років. Максимальна 
активність у першій половині дня. На зимівлю збира-
ються у вересні–жовтні. Зимують на глибині до од-
ного метра в ґрунтових сховищах. Живляться вужі 
амфібіями, рибою, ящірками, дрібними ссавцями та 
птахами. Здобич переслідують і проковтують живцем. 

 
 
 

Ряд Ящірки – Sauria 
Родина Веретільницеві – Anguidae 
Веретільниця ламка – Anguis fragilis 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Південна та Центральна Європа, Мала Азія, Кавказ, Північ Ірану. В Україні поши-

рена повсюдно у типових біотопах. У Карпатах трапляється на висоті до 1500 м над рівнем моря. 
Місця перебування. Заселяє мішані та листяні ліси, вологі місця з потужним шаром підстилки, 

лісові галявини, долини річок. Уникає сухих ділянок у хвойних лісах та вкрай заболочених ділянок. 
Охоче займає лісові вирубки, узлісся та узбіччя лісових доріг або стежок (рис. 135).  

Чисельність. Численний вид Шацького поозер’я. Чисельність зазнає незначних коливань і 
здебільшого стабільна. У червні на 1 км маршруту в сприятливих біотопах виявлено не більше 

двох−трьох дорослих особин, а на площі 1 км2 у сприятливі 
роки реєструється до п’яти−шести особин. 

Особливості біології. Веретільниця – безнога ящірка, 
завдовжки 40–45 см. Забарвлення тіла коричнево-буре чи темно-
сіре з бронзовим блиском (фото 417). Навесні з’являються у 
березні–квітні. Парування відбувається у травні–червні. Через 
90 днів після парування самки народжують 8–12 малят. 
Новонароджені завдовжки до 11 см. Статевозрілими стають у віці 
трьох−п’яти років [1; 2; 4−7; 9]. Активність сутінкова, але під час 
спеки на лісових галявинах часто виявляється серед дня. Жив-
ляться дощовими червами, молюсками, різноманітними комаха-
ми та їх личинками. На зимівлю збираються у першій половині 
вересня. Зимують групами по декілька десятків особин. 

 
 

Родина Справжні ящірки – Lacertidae 
Ящірка прудка – Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Азія – до Північно-Західної Монголії. В Україні поширена повсюдно в 
типових біотопах. 

Місця перебування. Живе в сухих місцях по долинах річок, серед лісових галявин, на луках. 
Охоче заселяє сухі пасовища, сінокоси або підвищені гряди на торфових болотах, іноді узбіччя 
польових доріг і навіть автострад, дамби меліоративних каналів, агроценози з пригніченою трав’яною 
рослинністю або дрібними чагарниками (рис. 136). 

Чисельність. Численний та поширений вид на території Шацького поозер’я. Найвища чисель-
ність виявлена на сухих луках та узліссях пасовищ, де на 1 га трапляється чотири−сім поселень до 

 

 
Фото 417. Веретільниця ламка − 

Anguis fragilis (О. В. Федонюк) 

Рис. 135. Місця знаходження 
класу Плазуни − Reptilia: 

Вуж звичайний − Natrix natrix 
Веретільниця ламка − Anguis fragilis 
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11–17 дорослих особин. На 1 км маршруту площею 
близько 10 га уздовж границь змішаних лісів у липні–
серпні виявлено до 63–75 особин.  

Особливості біології. Довжина тіла разом із хвос-
том до 25–30 см. Забарвлення тіла і рисунок дуже мін-
ливі (фото 418). Після зими прокидаються у березні–
квітні. Шлюбні ігри відбуваються переважно у травні. 
У травні–червні самка відкладає 2–14 яєць в ямку у 

ґрунті на глибині 
6–7 см. Молодь 
з’являється в лип-
ні–серпні. Інку-
баційний період 
триває 50–55 днів 
[1; 2; 4−7; 9]. Ста-
тевозрілими стають 

на другому році життя. Живляться комахами, павуко-
подібними, молоддю ящірок. Активність денна. На 
зимівлю збираються у вересні – першій половині жовт-
ня. Зиму проводять у ґрунтових сховищах, зазвичай у 
норах різних гризунів.  

 
Ящірка живородна – Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) 

Поширення. Європа, значна частина Азії. В Україні поширена майже повсюдно у типових 
біотопах. 

Місця перебування. Заселяє різноманітні стації – листяні ліси, ольси, торфові болота, береги 
лісових річок та озер, узбережжя водно-болотних угідь, схили піщаних дюн, лісові галявини та 
стежки, сухі пасовища та окремі галявини серед агроценозів (рис. 136).  

Чисельність. Численний та поширений вид Шацького 
поозер’я. Найвища чисельність виявлена на сухих луках та 
узліссях пасовищ, де на 1 га трапляється чотири−сім поселень 
до 11–17 дорослих особин. На 1 км маршруту площею близько 
10 га уздовж границь змішаних лісів у липні–серпні виявлено 
до 63–75 особин.  

Особливості біології. Найменша ящірка фауни України. За-
барвлення тіла коричневе чи зеленувато-коричневе (фото 419). 
Молодь зазвичай забарвлена темніше. Відомі випадки меланізму. 
Пробуджуються у березні–квітні і за короткий час проходить 
парування та копуляція. У шлюбний період між самцями вини-
кають агресивні конфлікти. Живородна ящірка має широкий діапазон адаптацій до умов середовища. 
Ящірка має здатність народжувати молодь, а у деяких місцях ареалу – відкладає яйця. Через 70–90 днів 
після парування на світ з’являються молоді особини, завдовжки близько 3,5–4 см [1; 2; 4−7; 9]. На 
зимівлю ящірки збираються в вересні–жовтні. Статевозрілими стають у дворічному віці. Живляться 
комахами, павукоподібними, червами. Можуть полювати на стовбурах та гілках дерев, добре 
плавають та пірнають. 
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Фото 418. Ящірка прудка – 

Lacerta agilis (О. В. Федонюк) 

 
Фото 419. Ящірка прудка – 

Lacerta agilis (О. В. Федонюк) 

Рис. 136. Місця знаходження 
класу Плазуни − Reptilia: 

Ящірка прудка − Lacerta agilis 
Ящірка живородна − Zootoca vivipara 
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Клас Птахи – Aves Linnaeus, 1758 
 

Завдяки унікальним природним ландшафтам фауна Шацького поозер’я віддавна привертала 
увагу багатьох дослідників. Ця територія отримала міжнародний природоохоронний статус водно-
болотних угідь та ІВА (важливих територій для охорони птахів) № 001 UA, ІВА № 28, які призначені 
зберегти біологічне й ландшафтне різноманіття в Європі. Періодичні та стаціонарні орнітофауніс-
тичні дослідження на території Шацького поозер’я започатковано впродовж 1950–1960-х рр., і сто-
сувалися вони головно водоплавних та водно-болотних птахів [58]. Переважно вивчали законо-
мірності поширення видів на всій території Західноукраїнського Полісся, фенологію міграцій та 
гніздову біологію птахів [52]. На Західноукраїнському Поліссі в період 1960−1980 рр. проводили 
широкомасштабні осушувальні роботи, які дуже негативно вплинули на стан локальних популяцій 
гніздових птахів, передусім цінних господарських видів представників ряду Гусеподібних – Anseri-
formes та Сивкоподібних – Charadriiformes [4]. Однак за останні 20 років у популяціях багатьох раніше 
численних видів відбулися значні негативні зміни, а деякі види отримали статус рідкісних і зни-
каючих не тільки в регіоні, а й у масштабах усього ареалу або його європейської частини [56; 91; 98]. 
Лучні біотопи є головними для добування корму для лелеки білого Сiconia ciconia, лелеки чорного 
Ciconia nigra, підорлика малого Aquila pomarina, сови болотяної Asio flammeus, а тому від їхнього 
стану прямо залежить гніздування цих видів. Для виконання нової оцінки проведено спеціальні 
обліки чисельності гніздових птахів з наступним картуванням їх розміщення в різноманітних 
біотопах парку впродовж 1982–2001 рр.  

Аналіз фауни Шацького поозер’я дає змогу виділити три основні фауністичні комплекси – лісо-
вий, водно-болотний та синантропний. У кількісному відношенні переважають представники пер-
шого та другого комплексів. До складу лісового комплексу входить понад 50 % усієї орнітофауни 
парку, до складу водно-болотного комплексу – акваторії озер, болота, вологі луки – близько 30 % усіх 
теплокровних парку, зокрема 60 видів птахів; до складу синантропного комплексу – агроценози, 
населені пункти − входить найменша кількість теплокровних – близько 20 % загальної кількості у 
Поозер’ї, приблизно 40 видів птахів. 

Клас Птахи поділяють на два підкласи – Давні (Первісні) птахи або Ящерохвості (Archaeornithes 
seu Saururae) і Справжні (Сучасні) або Віялохвості птахи (Neornithes seu Ornithurae). Підклас Віяло-
хвості об’єднує три надряди сучасних птахів: Плаваючі (Impennes), Бігаючі, або Безкилеві (Ratitae seu 
Paleognathae), та Килегруді птахи (Karinatae). За іншою класифікацією [42], до підкласу Віялохвості 
належать два надряди: Плаваючі з одним рядом – Пінгвіноподібні (Sphenisciformes) та Типові або 
Новопіднебінні птахи (Neognathes), до якого належать усі інші ряди. Cправжніх птахів у світі  відомо 
близько 10 000 видів, яких об’єднують сьогодні у 35 рядів [92; 97]. У фауні України налічують 425 ви-
дів [60; 93], що належать до 21 ряду; у фауні Шацького поозер’я виявлено 241 вид птахів [25], серед 
яких близько 150 гніздові. 

У роботі українські назви подано за польовим визначником Г. Фесенка та А. Бокотея [61], геогра-
фічне поширення видів у межах Євразії − за «Конспектом орнитологической фауны»  Л. Степаняна [55].  
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Ряд Пірникозоподібні – Podicipediformes Fürbringer, 1888 
Родина Пірникозові – Podicipitidae Bonaparte, 1831 

Пірникоза мала – Podiceps ruficollis (Pallas, 1784) 

Поширення. Південна і Середня Європа, Пів-
денна Азія, Північна і Південна Африка, Австралія. В 
Україні гніздяться в окремих місцях на всій території, 
окрім гір; мігрує скрізь.  

Місця знаходження. Стоячі прісні водойми, за-
рості очерету; в зимовий період тримається на прибе-
режних морських акваторіях. На території Поозер’я 
гніздовий вид окремих невеликих озер (Соминець, Ли-
новець, Ритець, Озерце, Навраття, НВРГ «Ладинка») 
(рис. 137). 

Чисельність. Нечисленний вид. Чисельність гніз-
дових пар незначна 10–15 пар.  

Особливості біології. Найменша серед пірникоз. 
Маса 120–300 г. Забарвлення дорослих птахів у весня-
ному вбранні зверху чорно-буре. Низ шиї, боки голови 
й шиї темно-руді, решта нижньої частини тіла біла з 
буруватим відтінком. У зимовому оперенні верх тіла 
темно-бурий, низ – білий. Боки голови і шия спереду 
мають брудно-вохристий наліт. Потайний, у позагніз-
довий період утворює зграйки. Гнізда влаштовують 
плавучі. У кладці чотири−п’ять, іноді шість, брудно-
білих яєць. Насиджують обидва птахи 19–20 днів. Жив-
ляться зазвичай дрібними водяними безхребетними, 
іноді – дрібною рибою і рослинною їжею. Зимують 
регулярно на незамерзаючих водоймах в окремих ра-
йонах Півдня та в Закарпатті [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Пірникоза чорношия – Podiceps nigricollis C. L. Brehm, 1831 

Поширення. Європа, Азія, Африка і Північна Америка. В Україні − нечисленні гніздові птахи по 
всій території, окрім гір та більшої частини Криму; мігрує скрізь.  

Місця знаходження. Прісні водойми, які багаті на надводну рослинність; взимку трапляється і 
на акваторіях моря. На території Поозер’я гніздування спорадичне на зарослих озерах Мошному, 
Линовці, Ритці, Навратті (рис. 137). 

Чисельність. Нечисленний вид. Чисельність гніздових пар незначна 20–25 пар.  
Особливості біології. Невеликий птах масою 300–400 г. Самці і самки забарвлені однаково, але 

самки більші. У весняному вбранні верхня частина тіла, шия, горло й воло чорні. Груди і черево білі, 
з шовковистим блиском. Боки тіла і гомілка руді. На крилах білі смужки. На голові по боках, пучки 
рудого пір’я. У зимовому оперенні вушних пучків і чубчика на потилиці немає. Потайний, гніздиться 
зазвичай колоніально. Гнізда плавучі, із стебел водяних рослин. У кладці чотири, іноді до шести, 
білувато-зеленуватих яєць. Насиджують обидва птахи 20–21 день. Живляться здебільшого водяними 
безхребетними – комахами, рачками, молюсками, іноді – дрібною рибою. Регулярно зимує на Сива-
ші, а також біля узбережжя Чорного і Азовського морів; іноді в зимовий період трапляється на річках 
і ставках у глибині суходолу [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Пірникоза сірощока – Podiceps grisegena (Booddaert, 1783) 

Поширення. Європа, Східна Азія, Північна Америка. В Україні гніздиться майже на всій 
території, окрім гір, під час міграцій може траплятися скрізь.  

Місця знаходження. Прісні водойми, які багаті на надводну рослинність; взимку трапляється і 
на акваторіях моря. На території Поозер’я гніздування спорадичне, здебільшого на малих озерах 
Чорному Малому, Линовці, Ритці, Карасинці, Плотиччі, Навратті (рис. 137). 

Чисельність. Нечисленний вид. Кількість гніздових пар незначна – 21–23 пари.  

Рис. 137. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves: 

Пірникоза мала − Podiceps ruficollis 
Пірникоза чорношия − Podiceps nigricollis 
Пірникоза сірощока − Podiceps grisegena 
Пірникоза велика − Podiceps cristatus 
Баклан великий − Phalacrocorax carbo 
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Особливості біології. За розмірами птах менший від пірникози 
великої, але більший за всіх інших представників ряду (фото 420). 
Маса 650–900 г. Дорослі птахи у весняному вбранні мають чорний 
верх голови, з ледь помітним «чубом». Щоки, покривні пера вух і 
горло сірі; шия і воло каштаново-руді; груди і черево білі; на крилі 
біла смуга. Основа дзьоба жовта, кінцева частина чорна. Ноги чорні. 
Потайний птах, весною під час гніздування подає крики, що 
нагадують іржання лошати; поклик – голосне «кек-кек». Гнізда 
плавучі, зі стебел водяних рослин. У кладці чотири−п’ять, іноді до 
шести, брудно-білих, із зеленуватим відтінком яєць. Насиджують 
обидва птахи 23–25 днів. Виводкові. Відлітають у жовтні–листопаді. 

Живляться дрібною рибою, жабами, пуголовками, комахами та іншими водяними тваринами. Зимує 
біля узбереж Чорного і Азовського морів і далі на півдні, у країнах Середземномор’я; подекуди в 
зимовий період трапляється на річках і ставках у глибині суходолу [1; 21; 23; 47; 61]. 

 

Пірникоза велика – Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Європа, Азія, Африка, до Сахари. В Україні гніздиться повсюдно на прісноводних 

водоймах, окрім гір та більшої частини Криму; мігрує скрізь.  
Місця знаходження. Прісні водойми із заростями водяної рослинності, особливо багато їх у плав-

нях, пониззях великих річок; взимку трапляється і на акваторіях моря. Трапляється на озерах Луки, 
Чорне Мале, Звединка, Ритець, Озерце, Плотиччя, Олешно, Пісочне, НВРГ «Ладинка» (рис. 137). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я звичайний, гніздовий, перелітний птах. 
Утворює гніздові колонії із 30–40 пар. Чисельність в останні роки становить 315–320 особин. Значні 
скупчення під час осінніх міграцій.  

Особливості біології. Птах середнього розміру. Маса 
900−1400 г. Самці і самки забарвлені однаково, але самки мен-
ші за самців (фото 421). У весняному вбранні має чорні пера на 
тім’ї у вигляді «ріжок», а за щоками – у вигляді «коміра». Лоб, 
тім’я і потилиця чорні, брови і щоки білі, шия ззаду сіро-чорна, 
з боків і спереду біла. Спинна частина тіла бурувато-чорна, 
боки тулуба каштаново-руді, низ білий. На крилі біле 
«дзеркальце» і велика біла смуга на покривних перах. Дзьоб 
червонуватий. Дуже добре плаває і пірнає. Потайний, гніздить-
ся парами, на великих озерах колоніально. Гнізда плавучі, зі 
стебел водяних рослин. У кладці три−чотири білих яйця. Наси-
джують обидва птахи 25–27 днів. Живиться зазвичай дрібною 
рибою, а також земноводними, комахами, ракоподібними, мо-
люсками, зеленими частинами рослин. Регулярно зимує біля 
морського узбережжя; іноді – на незамерзаючих внутрішніх 
водоймах [1; 21; 23; 47; 61; 76]. 

 
 
 

Ряд Пеліканоподібні – Pelecaniformes Sharpe, 1891 
Родина Бакланові – Phalacrocoracidae Reichenbach, 1836 

Баклан великий – Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 

Поширення. В Євразії від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На північ уздовж 
атлантичного узбережжя до північного заходу Кольського півострова, по Балтійському узбережжю 
до Литви. У внутрішній частині Євразії на північ до 48-ї паралелі, у Західному Сибіру і Казахстані до 
55−56-ї, у Туві до 51-ї, на Байкалі до Чивиркуйської затоки, в долині Амуру на північ до 50−51-ї па-
ралелей. На південь в Євразії до океанічного побережжя, за винятком Аравійського півострова. 
Острови: Ісландія, Фарерські, Британські, Хонсю, Хоккайдо, Хайнань, Шрі-Ланка, Зеленого Мису. 
Гніздиться колоніями, переважно в гирлах Дунаю, Дніпра і Дністра, меншою мірою на решті тери-
торії держави. В Україні поширений підвид Phalacrocorax carbo sinensis. 

 
Фото 420. Пірникоза сірощока – 

Podiceps grisegena 
(А. Т. Затушевський) 

 
Фото 421. Пірникоза велика – Podiceps 

cristatus (Н. А. Пісулінська) 
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Місця знаходження. Мілководдя та прибережні частини озер, річок, рибогосподарських ставків, 
відкриті акваторії – озера, моря, ставки та ріки. Гніздитися може на кущах та деревах, на землі та в 
заростях очеретів, часто утворює полівидові колонії з чаплями (рис. 137). 

Чисельність. Нечисленний вид, який має тенденцію до розширення свого ареалу. На території 
Поозер’я гніздиться близько 80–120 пар. Українська популяція налічує 65 000–75 000 гніздових пар.  

Особливості біології. Птах, розміром з гуску, сягає маси 
3,6 кг (фото 422). У шлюбному оперенні – чорний з металевим 
зеленим полиском. Горло, щоки і плями біля основи ніг білі. 
Має невеликий чуб. Дзьоб і ноги темно-бурі. Молоді птахи 
темно-бурі зі світлим черевом. Гніздиться колоніями. Гнізда мос-
тять в очереті, на дереві, кущі або скелі поблизу води. Діаметр 
гнізда 40–70 см, висота – 75–95 см. У кладці три−п’ять яєць матово-
голубого кольору (57–71×36–43 мм), які можуть мати білий 
наліт. Насиджують обидва партнери 23–24 дні. Пташенята 
залишаються у гнізді до семи тижнів. Живиться рибою, яку 
добуває пірнаючи. Куприкова залоза недорозвинута, тому пта-
хи цього виду часто сушать крила, розкривши їх. Перелітний. 
Відлітає у вересні–жовтні. Зимує біля морського узбережжя, у 
пониззях Дніпра та Дунаю [21; 23; 41; 47; 50; 61]. 

 
 
 

Ряд Лелекоподібні – Ciconiiformes Bonaparte, 1854 
Родина Чаплеві – Ardeidae Leach, 1820 
Бугай – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія, за винятком гірських районів. Північна межа ареалу проходить у межах 59 па-
ралелі – у європейській частині, або 62–69 паралелей – у Сибіру, південна – обмежена Середземним 
морем, середніми частинами Ірану та Афганістану, східніше проходить у Північно-Західній Монголії 
та Китаї. В Україні у позагніздовий і гніздовий період трапляється повсюдно, за винятком гір. На 
території України поширений номінативний підвид Botaurus stellaris stellaris. 

Місця знаходження. Заболочені території із заростями рогозів та очеретів. Мілководдя та при-
бережні частини озер, річок, рибогосподарських ставків. У період міграції може траплятися на від-
критих територія, узбережжях водойм. Надає перевагу 
щільним багаторічним очеретяним заростям (рис. 138).  

Чисельність. Нечисленний вид. Загальна чисель-
ність на території Шацького поозер’я коливається у різ-
ні роки в межах 30–50 пар, але останнім часом скорочу-
ється. Українська популяція налічує 10 000–15 000 гніз-
дових пар.  

Особливості біології. Птах масою до 2 кг. Забарв-
лення самця і самиці одинакове. Зверху вохристо-жовте, 
з бурими і чорними плямами й рисками. Верх голови 
чорний. На потилиці видовжені пера з жовтими кінчика-
ми. Низ тіла вохристо-жовтий. Дзьоб і ноги – сіро-зелені. 
Прилітає в березні–квітні. Оселяється в заростях очере-
ту. Гніздо будує на купині. Діаметр гнізда 50–90 см, 
висота – 35−55 см. Кладку з чотирьох−шести глинисто-
сірих яєць (53×38 мм) насиджує переважно самиця 
25−26 діб. Пташенята перебувають у гнізді протягом мі-
сяця. Живиться рибою, пуголовками, жабами, червами, 
водяними комахами, рідше гризунами. Сутінковий птах, 
тому побачити його вдень нелегко. У разі небезпеки 
голову, шию і тіло витягує вертикально вздовж осі тіла 
й не рухається. Захищаючись, намагається дзьобнути 

 
Фото 422. Баклан великий – 

Phalacrocorax carbo  
(А. Т. Затушевський) 

Рис. 138. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves: 

Бугай − Botaurus stellaris 
Бугайчик − Ixobrychus minutus 
Чапля сіра − Ardea cinerea 
Чапля біла − Egretta alba 
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нападника в очі. Злітає майже з-під ніг, летить низько над заростями і знову ховається в очерет. У 
польоті шия зігнута. Перелітний. Відлітає в кінці жовтня – листопаді. Зимує у Середземномор’ї й 
Африці, іноді в Україні [17; 23; 41; 50; 56; 57; 61; 82]. 

 
Бугайчик – Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) 

Поширення. Євразія, від східного узбережжя Балтійського моря і Середньої Європи до Обі, 
Синьцзяну, Непалу. На півночі до Ленінградської, Тверської, Нижньогородської, Кіровської областей 
РФ, а в азійський частині ареалу до 56-ї паралелі. На півдні – узбережжя Середземного моря, Малої 
Азії, Іраку, Південного Ірану. Африка, Австралія. В Україні гніздиться повсюдно, крім гірських 
районів. На території України поширений номінативний підвид Ixobrychus minutus minutus. 

Місця знаходження. На території Поозер’я найчастіше гніздиться в густих заростях рогозів або 
серед змішаних заростей рогозу з очеретом та вербовими кущами на рибогосподарських ставках та 
різних озерах. На відміну від бугая, може оселятися на дуже малих водоймах, менших за 1 га. Під час 
міграцій трапляється на болотах та в долинах малих річок (рис. 138).  

Чисельність. Численний вид. У водно-болотних угіддях Поозер’я чисельність помітно коли-
вається у різні роки, а на сьогодні не перевищує 120–150 пар. Українська популяція налічує 13 200–
22 300 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах невеликого розміру, масою до 170 г. Дорослий самець зверху чорний, із 
зеленим полиском. Низ тіла строкатий. Дзьоб жовто-зелений, ноги зелені. Самиця зверху коричнево-
бура. Оселяється на озерах, по берегах ставків, річок. На місця гніздування прилітає в кінці березня – 
на початку квітня. Гніздо зі стебел очерету та рогозу будує на кущі, заломах очерету, на невеликому 
дереві, що росте у воді або біля неї. Діаметр гнізда 17–25 см, висота – 10–12 см. Повна кладка з 
чотирьох−шести білих яєць (34×26 мм), у кінці травня – на початку червня. Насиджують яйця обидва 
птахи, 23–24 доби. Пташенята залишаються в гнізді близько трьох тижнів. Живиться дрібною рибою, 
пуголовками, жабами. Потайний, активний у сутінках і вночі. У польоті шию тримає зігнутою. Добре 
лазить по стеблах очерету. У разі небезпеки, як і бугай, завмирає з витягнутими догори шиєю і дзьо-
бом. Перелітний. Зимує в тропічній Африці, Ірані та Іраку [17; 23; 41; 50; 56; 57; 61; 82]. 

 
Чапля сіра – Ardea cinerea Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія, від Піренейського півострова до Тихоокеанського узбережжя. На півночі у 
Норвегії до 64-ї паралелі, у Західному Сибіру та басейні Єнісею – до 60-ї. На півдні до Середземного 
моря, за винятком Аравійського півострова і пустельних районів південного Ірану, океанічного 
узбережжя Південної та Південно-Східної Азії. Африка. Гніздиться на всій території України, за 
винятком Карпат та майже всього Криму. На території України поширений номінативний підвид 
Ardea cinerea cinerea. 

Місця знаходження. Водно-болотні угіддя різного типу та різних розмірів, статичні та астатичні 
водойми, рови і канали. Гніздуватися може в лісових масивах, але корм добуває лише на відкритих 
водно-болотних просторах, здебільшого біля берегів водойм та на мілководдях (рис. 138). 

Чисельність. Нечисленний вид. У межах Шацького поозер’я гніздиться не більше 200 пар. 
Українська популяція налічує 23 800–32 900 гніздових пар. На більшій території країни чисельність 
виду скорочується. 

Особливості біології. Великий птах масою до 1–2 кг. Забарв-
лення сіре з чорними поздовжніми смугами на голові та шиї, які 
переходять у чуб по боках голови. Пера вола видовжені і звисають 
(фото 423). Дзьоб і ноги сірувато-зелені. На місцях гніздування 
з’являється в березні, коли на водоймах ще не зійшла крига (іноді 
зимує). Гніздовий період починається у квітні. Рихле гніздо з гілок 
будує на дереві або в очереті, але тоді основним гніздовим мате-
ріалом слугує рогіз. Діаметр гнізда 35–100 см. Кладка з трьох−п’яти 
яєць (66×44 мм) − у травні, насиджують обидва птахи, 25–27 діб. 
Пташенята вилуплюються вкриті сіро-сріблястим пухом, залиша-
ються в гнізді шість−сім тижнів. Живиться земноводними, рибою, 
плазунами, дрібними гризунами, комахами – залежно від пори року 
і характеру місцевості. Знаходить їжу на болотах, в очеретах з ді-
лянками неглибокої води. Під час полювання може нерухомо годи-
нами стояти на мілководді, болоті чи ставку, виглядаючи здобич. 

 
Фото 423. Чапля сіра – Ardea 

cinerea (Н. А. Пісулінська) 
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Перелітний. Зимує у Криму, дельті Дунаю та на Закарпатті, Західній Європі, Середземномор’ї [1; 23; 
41; 50; 56; 57; 61; 82]. 

 
Чепура велика – Egretta alba (Linnaeus, 1758) 

Поширення. В Євразії від Чехії та Словакії, Австрії, колиш-
ньої Югославії, Албанії на схід до Примор’я, Корейського пів-
острова і узбережжя Китаю. На північ у Європі до 48-ї паралелі, 
в європейській частині колишнього СРСР до 49-ї, в долинах 
Волги, Уралу, у Волзько-Уральському міжріччі, в басейнах Іргизу і 
Тургаю до 50-ї паралелі, в Казахстані до 51-ї, до Зайсану і Чор-
ного Іртишу, Північно-Західної Монголії, Аргуні, по Амуру і в 
Примор’ї до 50-ї паралелі. На південь до Малої Азії, півдня Ірану, 
океанічного узбережжя Південної та Південно-Східної Азії. В 
Україні гніздиться колоніями, здебільшого в гирлі Дунаю, 
Дніпра і Дністра, іноді на решті території держави. Впродовж 
останніх років простежено розширення гніздового ареалу цього 
виду на схід. В Україні поширений номінативний підвид Egretta 
alba alba. 

Місця знаходження. Водно-болотні угіддя різного типу та 
різних розмірів, статичні та астатичні водойми, рови і канали. 
Гнізда в заломах очеретів і на верболозах. Корм добуває лише 

на відкритих водно-болотних просторах, здебільшого біля берегів водойм та на мілководдях, іноді в 
річищах рік (рис. 138). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться близько 10–20 пар. Вид має 
тенденцію до розширення свого ареалу. Українська популяція налічує 4500–6300 гніздових пар. 

Особливості біології. Досить великий птах масою 800−1600 г (фото 424). Все оперення чисто-
біле, ноги жовті, з чорними пальцями. Прилітає в березні–квітні. До будування гнізда приступає у 
травні. Діаметр гнізда чепури великої 50−110 см, висота – 35–60 см, розміри яєць (62×42 мм). Повні 
кладки з чотирьох−шести яєць бувають у травні. Насиджують їх обидва птахи упродовж 25–26 діб. 
Пташенята залишаються в гнізді п’ять−сім тижнів, згодом ведуть мандрівний спосіб життя. Живиться 
чепура переважно рибою, може також поїдати плазунів і пташенят водно-болотних птахів. Пе-
релітний вид. Відлітає у вересні–жовтні. Зимує біля морського узбережжя, в Придунайському регіоні 
та деяких районах Криму [1; 23; 41; 50; 56; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Лелекові – Ciconiidae Sundevall, 1836 
Лелека білий – Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Мала Азія, Закавказзя, Пів-
нічно-Західна Африка. На території України гніздиться 
повсюдно, за винятком високогір’я та крайнього сходу. 
В Україні поширений номінативний підвид Ciconia 
ciconia ciconia. 

Місця знаходження. Повсюди на відкритій місце-
вості, надає перевагу вологим біотопам та агроландшаф-
там – вологим лукам і пасовищам, де здобуває корм. 
Гніздиться у населених пунктах, іноді на стовпах уздовж 
автомобільних шосе (рис. 139). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
гніздова популяція є відносно стабільною і налічує близь-
ко 130–150 пар. В окремі роки на території Шацьких озер 
формуються негніздові угруповання до 15–20 особин. 
Українська популяція налічує 26 200–34 400 гніздових пар. 

Особливості біології. Великий птах масою 2,7–4,4 кг. 
Оперення біле. Першорядні та другорядні махові і деякі 
їх покривні пера чорні. Дзьоб і ноги яскраво-червоні 

 
Фото 424. Чепура велика – Egretta alba 

(І. В. Шидловський) 

Рис. 139. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves: 

Лелека білий − Ciconia ciconia  
Лелека чорний − Ciconia nigra 
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(фото 425). Молодий птах подібний до дорослого, але чорні 
частини оперення з бурим відтінком. Дзьоб і ноги бурувато-
чорні. Оселяється на деревах, на дахах будинків, на стовпах 
ліній електромережі, рідко за межами населених пунктів, де 
може будувати гнізда на копицях сіна та скиртах соломи. 
Діаметр гнізда 1,0–1,5 м, висота – 0,5–1,5 м. Навесні першим до 
свого гнізда повертається самець. Самиця з’являється на кілька 
днів пізніше. Повна кладка з трьох−шести білих великих яєць 
(72×54 мм) у кінці квітня – на початку травня. Насиджують їх 
обидва птахи, 33 доби. Пташенята залишаються в гнізді близько 
восьми тижнів. Живиться виключно тваринною їжею, пере-
важно жабами, пуголовками, дрібною рибою, плазунами, водя-
ними безхребетними. Зрідка хапає дрібних ссавців і птахів. 
Крім загальновідомих кормів, поїдає багато саранових та коло-
радських жуків. Перелітний. Відлітає у кінці серпня − вересні. 

У період міграцій утворює численні зграї. Зимує у Центральній та Південній Африці [11; 17; 23; 41; 
50; 56; 57; 61; 80; 82; 95]. 

 
Лелека чорний – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, Західний Сибір до 61-ї паралелі, Далекий Схід, Мала Азія, Південна Африка. 
Гніздиться на всій території України, за винятком степових районів. Скрізь має локальне поширення. 

Місця знаходження. Лісові та відкриті біотопи, переважно зволожені, або поблизу водойм. 
Гніздиться лише у мішаних або листяних лісах, перевагу надає ольсам. Корм здобуває на меліора-
тивних каналах, рибогосподарських ставках (рис. 139).  

Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 
гніздиться регулярно, але чисельність не перевищує п’яти−семи пар. Українська популяція налічує 
330–480 гніздових пар. 

Особливості біології. Трохи менший за білого лелеку, маса до 3 кг. Забарвлення більшої час-
тини оперення в дорослої особини чорне, із зеленим полиском. Лише нижня частина грудей і черево 
білі. У молодого птаха колір оперення чорно-бурий. Дзьоб і ноги – червоні. Віддає перевагу старим 
глухим лісам поблизу водойм і боліт. На місцях гніздування з’являється у квітні. Гніздо влаштовує на 
старих деревах у розгалуженні стовбура або на товстій боковій гілці, на висоті 6–20 м. Діаметр гнізда 
1,0–1,5 м. У будівництві (ремонті) гнізда беруть участь і самець, і самиця. Повна кладка з двох−п’яти 
білих яєць (66×49 мм) у травні. Насиджують їх обидва птахи протягом чотирьох−п’яти тижнів. 
Пташенята залишаються в гнізді понад два місяці. Живиться лелека чорний тваринною їжею – 
дрібними хребетними, рибою, комахами тощо. За поживою літає на відстань 5−10 км. Перелітний. 
Відліт із кінця серпня до середини жовтня. Зимує в Африці та Південній Азії [2; 12; 17; 23; 39; 41; 50; 
57; 58; 61; 63; 72; 82; 94]. 

 
 
Ряд Гусеподібні – Anseriformes Wagler, 1831 

Родина Качкові – Anatidae Leach, 1820 
Лебідь-шипун – Cygnus olor (Gmelin, 1789) 

Поширення. У багатьох районах помірної смуги Європи і Азії, але 
місцями, спорадично. В Україні гніздиться на всій території, за винятком 
гір та Керченського півострова. 

Місця знаходження. Улюблені місця – плавневі зарості надводної 
рослинності з внутрішніми мілководними водоймами. На території Поозер’я 
гніздовий вид, трапляється на всіх озерах Шацької групи (рис. 140).  

Чисельність. Численний донедавна вид. Однак упродовж останніх 
років чисельність становила близько 50−60 особин.  

Особливості біології. Великі птахи, масою до 12 кг. Забарвлення 
сніжно-біле (фото 426). Дорослі самець і самка мають на дзьобі великий, 
добре помітний наріст. Молоді птахи бурувато-білі. Під час плавання шия 
зігнута, дзьоб опущений до води. Моногамні. Гніздо будує самка. Це 

 
Фото 425. Лелека білий – Ciconia 

ciconia (Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 426. Лебідь-шипун – 

Cygnus olor (Н. А. Пісулінська) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 
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велика незграбна споруда із стебел очерету, сучків та 
інших рослинних матеріалів на острівці або мілководді, 
заростях очерету. У кладці сім−дев’ять великих зелену-
вато-жовтих яєць, які самка висиджує за 35–40 днів. 
Пташенята виводкові. Птахи живляться здебільшого 
рослинною їжею – стеблами, корінцями рослин і дріб-
ними водяними безхребетними. Перелітні, відлітають 
у жовтні–листопаді. Зимують на узбережжях Чорного, 
Каспійського, Середземного морів та Індійського океа-
ну [1; 21; 23; 47; 61; 76]. 

 
Лебідь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія, тайгова, частково тундрова 
зони, на схід до Камчатки і Далекосхідного краю. Про-
літний на всій території України; регулярно зимує біля 
морського узбережжя, зрідка трапляється взимку на 
водоймах у глибині суходолу. 

Місця знаходження. Улюблені місця перебу-
вання – внутрішні мілководні водойми. На території − 
Поозер’я це пролітний вид, трапляються скупчення на 
всіх озерах Шацької групи восени (рис. 140).  

Чисельність. Рідкісний, пролітний. Зрідка зимує. 
Переважно трапляється у зграях по кілька особин 
(переважно до п’яти). 

Особливості біології. Великі птахи масою від 7 до 12 кг. Забарвлення дорослих сніжно-біле. 
Дзьоб біля основи жовтий, на кінці чорний. Ноги чорні. Від лебедя-шипуна відрізняються відсут-
ністю наросту на дзьобі. Шию тримають майже прямо, крил під час плавання не піднімають. Моно-
гамні. Гнізда роблять на землі або мілководді з гілок, стебел очерету і вимощують їх мохом, травою і 
власним пухом. У кладці чотири−шість великих білих або трохи жовтуватих яєць. Насиджує їх самка 
35–40 днів, але самець перебуває поблизу гнізда. Пташенята виводкові. Птахи живляться зазвичай 
рослинною їжею – стеблами, корінцями рослин і дрібними водяними безхребетними. У пошуках їжі 
ніколи не пірнають, лише занурюють голову і шию. Зимують на узбережжях морів і внутрішніх 
водоймах помірної та південної смуг Євразії [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Лебідь малий – Cygnus bewickii Yarrell, 1830 

Поширення. Євразія, гніздиться у тундровій смузі, на островах Колгуєві, Вайгачі, Новій Землі. 
Зимує на Британських островах, північно-західному узбережжі Європи. Окремі особини зимують на 
північному узбережжі Азовського моря. В Україні не гніздиться.  

Місця знаходження. На території Поозер’я пролітний. Під час міграцій може траплятися на 
різних озерах (рис. 140).  

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид. Трапляються зграї до 12 особин. 
Особливості біології. Великі птахи масою 5–6,5 кг. Забарвлення сніжно-біле. Основа дзьоба 

жовта, кінцева частина − чорна. Сидячи на воді, шию тримає вертикально. Від лебедя-кликуна відріз-
няється меншими розмірами та дещо коротшою шиєю. Моногамні. Живляться зазвичай рослинною 
їжею [1; 21; 23; 47; 61; 63]. 

 
Гуска сіра – Anser anser (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія, раніше ареал охоплював майже всю помірну смугу. Нині область поши-
рення дуже скоротилася. В Україні гніздяться майже на всій території за винятком Криму та більшої 
частини Західної України. На Заході – лише на Волинському і Малому Поліссі та в межах Ходорів-
ського Опілля.  

Місця знаходження. Улюблені місця – багаті водною рослинністю великі площі недоступних 
заболочених трав’янистих луків, плавні в пониззях великих річок. На території Поозер’я гніздовий 
вид; трапляється на всіх озерах Шацької групи. В останні роки виявлено розширення території гніз-
дування – оз. Світязь, Луки, НВРГ «Ладинка» (20–25 пар); на прольотах численна, трапляється на 
всій території (рис. 141).  

Рис. 140. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves: 

Лебідь-шипун − Cygnus olor 
Лебідь-кликун − Cygnus cygnus 
Лебідь малий − Cygnus bewickii 
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Чисельність. Численний вид. Упродовж останніх 
років чисельність становить близько 1700 особин. 

Особливості біології. Великі птахи, подібні до свій-
ської гуски (фото 427). Маса дорослих самців 5–6 кг. 
Самці і самки мають однакове буро-сіро-біле забарв-
лення. Гніздо із стебел рослин, паличок, корінців будує 
самка на купинах або на землі, серед очеретяних або 
рогозових заростей. Насиджування триває 27–28 днів. У 
кладці чотири−шість жовтувато-білих яєць. Пташенята 
виводкові. Птахи живляться майже виключно рослин-
ною їжею – зеленими частинами, корінцями, плодами і 
насінням рослин, що ростуть біля води, але можуть 

годуватися і на куль-
турних полях. Пере-
літні, відлітають до 
місць зимівлі у жовт-
ні–листопаді. Зиму-
ють у південних ра-
йонах Євразії, в Пів-
нічній Африці, на Бри-
танських островах 
[1; 21; 23; 47; 60; 76]. 

 
Гуска мала – Anser erythropus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія. Північна частина тайги, лісотундри, чагарникова тундра від Кольського 
півострова до Анадирської затоки. В Україні пролітний птах на всій території; зимує в дельті Дунаю 
та в Західному Приазов’ї. 

Місця знаходження. На території Поозер’я може траплятися на окремих озерах під час міграцій 
(рис. 141).  

Чисельність. Нечисленний вид. Достовірних даних про чисельність на місцях гніздування нема. 
На більшій частині гніздового ареалу трапляється зрідка. Під час міграцій на озерах Шацької групи 
може траплятися 5–10 особин. 

Особливості біології. За зовнішнім виглядом і забарвленням птах нагадує білолобу гуску, але мен-
ший і має більш гострі крила, тому легко розпізнається в польових умовах. Маса − від 1,6 до 2,5 кг. 
Має характерний писклявий крик, через що одержав одну з російських назв – «пискулька». Обереж-
ний птах, трапляється здебільшого разом із білолобою гускою. Зимує в Західній Європі, Південно-
Східній Азії [1; 21; 23; 61; 63]. 

 
Гуска білолоба – Anser albifrons (Scopoli, 1769) 

Поширення. Заселяє тундру Євразії і Північної Америки, а також багато островів Північного 
Льодовитого океану. В Україні пролітний птах на всій території. 

Місця знаходження. В Україні регулярно відмічений на прольотах. На території Поозер’я під 
час міграцій трапляється на різних озерах (рис. 141).  

Чисельність. Нечисленний, рідкісний птах на всій території Поозер’я. На прольотах на озерах 
Шацької групи може траплятися 7–10 особин. 

Особливості біології. Забарвлення зверху тьмяно-сіре, знизу дещо світліше з чорними плямами 
на череві та білою плямою на лобі. Має середні розміри, масою від 2 до 3,2 кг. Птах більше наземний, 
ніж водний. Його зазвичай можна бачити на землі, до води він прилітає лише на водопій. По землі 
добре ходить і швидко бігає. Зимує на півдні Європи, у Середній та Південно-Східній Азії, на півдні 
Північної Америки та у Вест-Індії [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Гуменник – Anser fabalis (Latham, 1787) 

Поширення. Євразія. Заселяє зону тундри від Гренландії, Шпіцбергена, Ісландії до Чукотки. В 
Україні пролітний птах на всій території. 

Місця знаходження. В Україні регулярно відзначається на прольотах. На території Поозер’я під 
час міграцій трапляється на окремих озерах (рис. 141).  

 
Фото 427. Гуска сіра – Anser anser 

(Н. А. Пісулінська) 

Рис. 141. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves: 

Гуска сіра − Anser anser 
Гуска мала − Anser erythropus 
Гуска білолоба − Anser albifrons 
Гуменник − Anser fabalis 
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Чисельність. На озерах Шацької групи нечислен-
ний, рідкісний, на прольотах. 

Особливості біології. Голова, шия, вся верхня час-
тина і боки тіла бурі, зі світлими облямівками, окрім го-
лови і шиї. Воло, груди і черево бурувато-білі, низ хвоста 
білий. Дзьоб чорний, з жовтим, іноді рожевим пояском 
перед верхівкою. Гуси великих розмірів, маса 3–4 кг. За 
способом життя це більш сухопутний птах, ніж сіра гус-
ка. Значну частину часу проводить на землі, тому легко 
по ній ходить і швидко бігає. Зимує на півдні Європи та 
Азії. В окремі роки у невеликій кількості гуменники зи-
мують біля узбережжя Чорного моря [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Канадська казарка – Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Північна Америка, зона тундри, зареє-

стрована також на островах Берінгового моря.  
Місця знаходження. Заселяє заболочені тундри по-

близу узбережжя моря або внутрішніх водойм (рис. 142). 
Чисельність. У межах Північної Америки за чисель-

ністю місцями переважає всіх інших гусей. На островах 
Берінгового моря рідкісна. На оз. Світязі та Луках заліт-
на; поодиночно траплявся у 1985 р. та 1989 р. 

Особливості біології. Має бурувато-сіре забарвлення тіла і чорну голову та шию; горло і боки 
голови білі. За розміром дещо більша від білощокої казарки [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Крижень – Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 

Поширення. Голарктика. Поширений майже скрізь у Європі, окрім Крайньої Півночі, в помірній 
смузі Азії, у Північній Америці, Північній Африці. В Україні гніздиться на всій території, окрім 
гірських районів Криму і Карпат.  

Місця знаходження. Заселяє найрізноманітніші внутрішні води; надає перевагу таким, де є 
приховані місця для влаштування гнізд. На території Поозер’я це звичайний, гніздовий вид; трапля-
ється на всіх озерах Шацької групи (рис. 142).  

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я нині є 
близько 12 000 особин. 

Особливості біології. Крижень – доволі велика качка. Маса 
від 0,8 до 2 кг. Добре виражений статевий диморфізм. У самців 
весною голова і передня частина шиї синювато-зелені з 
металевим блиском, спина бура з поперечною сірою смугас-
тістю (фото 428). На шиї біле кільце: на крилі фіолетове «дзер-
кальце», облямоване чорними і білими перами. Самки і молоді 
птахи – зверху бурі, плямисті, знизу руді. Гнізда зазвичай влаш-
товують на землі, на берегах водойм у заростях трави, осоки, 
іноді в дуплах дерев, у старих гніздах ворон, чапель. У кладці 

8–9 світло-зелених яєць. Яйця насиджує самка 26–28 днів. Пташенята виводкові. Живляться рос-
линною і тваринною їжею. Поїдають насіння і вегетативні частини водяних рослин; водяних комах та 
їх личинок, ракоподібних, молюсків, іноді дрібну рибу і земноводних. Зимують качки на узбережжях 
Західної і Південної Європи, на півдні Азії, на Тихоокеанському узбережжі Північної Америки. В 
невеликих кількостях зимують на незамерзаючих водоймах майже на всій території гніздування 
[1; 21; 23; 47; 61; 76]. 

 
Чирянка мала – Anas crecca Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія, окрім Крайньої Півночі, Північна Африка, західна частина Північної 
Америки. В Україні гніздиться на всій території, але зазвичай на півночі.  

Місця знаходження. Заселяє найрізноманітніші, переважно невеликі мілководні прісноводні 
водойми, багаті на рослинність. Трапляється на всіх озерах Шацької групи (рис. 142).  

 
Фото 428. Крижень – Anas 

platyrhynchos (Н. А. Пісулінська) 

Рис. 142. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves: 

Канадська казарка − Branta canadensis 
Крижень − Anas platyrhynchos 
Чирянка мала − Anas crecca 
Чирянка велика − Anas querquedula 
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Чисельність. Нечисленний вид. У лісовій і лісостеповій смузі це один із найчисленніших видів 
качок. На території Поозер’я є звичайним гніздовим видом; нараховується близько 120 особин. 

Особливості біології. Один із найдрібніших видів качок. Маса 200–300 г, іноді 400 г. У шлюбно-
му вбранні голова і шия самців спереду рудувато-коричневі, боки голови синювато-зелені з червону-
ватим відблиском, низ тіла білий; «дзеркальце» зелене. Самка забарвлена скромніше. Гнізда влашто-
вує в ямках на берегах водойм – у чагарниках, заростях густої трави. У кладці дев’ять− десять білих, 
трохи жовтуватих яєць. Насиджує їх самка 20–21 день. Пташенята виводкові. Живляться дрібними 
водними тваринами, зеленими частинами і насінням водних рослин. Відлітають у кінці серпня – 
вересні. Зимують у Західній Європі, Середземномор’ї, на півдні Азії і Північної Америки [1; 21; 23; 
47; 61; 76]. 

Чирянка велика – Anas querquedula Linnaeus, 1758 
Поширення. Євразія, окрім Крайньої Півночі і тропічних країн. В Україні гніздиться на всій 

території.  
Місця знаходження. Заселяє трав’янисті болота, узбереж-

жя зарослих прісноводних водойм. На території Поозер’я 
звичайний, гніздовий вид; трапляється на всіх озерах Шацької 
групи (рис. 142).  

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я 
гніздиться не більше 50 пар. 

Особливості біології. Невелика качка. Маса до 400 г, іноді 
до 600 г. Дещо подібна до чирянки малої, але трохи більша і 
відрізняється скромнішим забарвленням (фото 429). В оперенні 
самця на загальному коричневому фоні голови помітна 
яскраво-біла смуга, що йде від ока назад до шиї. Покривні пера 
крила голубувато-сірі. «Дзеркальце» зелене з металевим блис-
ком, спереду і ззаду облямоване білим. Самки зверху темно-

бурі, з вохристими краями пер. Гнізда влаштовують в ямці у траві, на березі водойм, іноді на досить 
значній відстані від води. У кладці сім−десять жовтувато-білих яєць. Період насиджування − 22–24 дні. 
Пташенята виводкові. Відлітають на зимівлю у вересні – на початку жовтня. Живляться влітку лише 
тваринною їжею, віддаючи перевагу молюскам та іншим водним безхребетним тваринам. Напровесні 
та пізно восени поїдають також зелені частини і насіння водних рослин. Зимують на півдні Європи, 
Азії, у Північній Африці [1; 21; 23; 47; 61; 76]. 

 
Нерозень – Anas strepera Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія. Помірна смуга від Британ-
ських островів до Приамур’я. Трапляється у західній 
частині Північної Америки. В Україні гніздовий ареал 
мозаїчний, охоплює долини Дністра, Дніпра, Прип’яті, 
дельту Дунаю, північне узбережжя Азовського і Чор-
ного морів.  

Місця знаходження. Заселяє береги прісноводних 
водойм, болота із заростями водяної рослинності. На те-
риторії Поозер’я гніздиться на окремих озерах (рис. 143).  

Чисельність. Вид нечисленний. На території 
Поозер’я нині відомо не більше 10 гніздових пар. 

Особливості біології. Птахи трохи менші за криж-
ня. Маса до 1000 г. У весняному оперенні голова самців 
зверху темно-бура, із рудими та сірими цяточками. Спи-
на, боки тіла, плечові пера сірі з бурим хвилястим візе-
рунком. Шия і голова з боків бурувато-сірі з темними 
крапками. Груди білі, черево сіре, низ хвоста чорний. 
«Дзеркальце» на крилі сіро-буре, посередині чорне, з 
внутрішнього краю біле. Гнізда зазвичай влаштовують 
на землі, на сухих ділянках ґрунту, неподалік від води – 
це ямки завглибшки 10–12 см, вистелені сухою травою і 

 
Фото 429. Чирянка велика – Anas 

querquedula (Н. А Пісулінська) 

Рис. 143. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves: 

Нерозень − Anas strepera 
Свищ − Anas penelope 
Широконіска − Anas clypeata 
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обмощені пухом. У кладці 9–11 білих, злегка жовтуватих яєць. Насиджує самка 27–28 днів. Пташенята 
виводкові. Відлітають на зимівлю у кінці жовтня – на початку листопада. Живляться лише рослин-
ною їжею: зеленими частинами рослин і насінням. Зрідка їдять дрібних водних тварин, яких проков-
тують, очевидно, разом із рослинами. Зимує на півдні Європи і в Південній Азії [1; 21; 23; 61; 63; 67]. 

 
Свищ – Anas penelope Linnaeus, 1758 

Поширення. Північна смуга Європи і Азії. В Україні трапляється під час міграцій на всій 
території; зимує у Північно-Західному Причорномор’ї, на Сиваші та в Західному Приазов’ї. Іноді 
гніздиться на півночі Київської області. 

Місця знаходження. Свищ тримається зарослих озер і ставків. На території Поозер’я нерегу-
лярно трапляються статево не зрілі особини виду (рис. 143).  

Чисельність. Нечисленний вид.  
Особливості біології. Птахи середнього розміру. Маса від 500 до 1000 г. У шлюбному вбранні 

голова і шия самця іржасто-каштанові, лоб і тім’я жовтувато-вохристі. Спина, частина плечових пер, 
поперек і боки тулуба сірі, з тонкою і густою чорною поперечною смугастістю; надхвістя на боках 
чорне, посередині – біле; видовжені плечові пера чорні, з білими краями; воло сірувато-рожеве. 
Груди і черево білі, низ хвоста чорний. «Дзеркальце» на крилі зелене, з металевим полиском. Самка 
має скромніше забарвлення. Гніздом слугує це ямка на землі біля води, у заростях трави, під кущами, 
вимощена по краях власним пухом. У кладці сім−десять білих яєць. Насиджує їх самка 23–25 днів. 
Пташенята виводкові. Відлітають на зимівлю у кінці жовтня – на початку листопада. Живляться 
винятково рослинною їжею: зеленими листками і пагонами водних рослин, іноді – їхнім насінням і 
корінцями. Зрідка їдять дрібних водяних безхребетних тварин. Зимує на заході і півдні Європи та в 
Південній Азії [21; 22; 24; 60]. 

Широконіска – Anas clypeata Linnaeus, 1758 
Поширення. Помірна смуга Європи і Азії від узбережжя Атлантичного океану до Тихого, а 

також у західній частині Північної Америки. В Україні гніздиться на всій території, окрім Карпат і 
Криму; мігрує скрізь; зимує біля узбереж морів та в пониззі Дунаю. 

Місця знаходження. Заселяє болота, зарослі озера і ставки. 
На території Поозер’я гніздиться на окремих озерах (рис. 143).  

Чисельність. Нечисленний вид. У Поозер’ї налічується до 
10 гніздових пар. 

Особливості біології. Невелика качка. Маса до 700, іноді до 
900 г. У весняному оперенні голова самців чорна, шия із зеле-
ним відблиском, спина бура. Надхвістя синьо-зелене, блискуче, 
з білими плямками. Плечові пера білі, контурні пера крила 
голубі. «Дзеркальце» зелене, облямоване спереду білою смуж-
кою. Воло біле, груди і черево іржаво-каштанові. Самки, самці в 
літньому оперенні та молоді птахи мають загальне темно-буре з 
вохристими облямівками пер забарвлення. Відрізняється від 
інших качок великим лопатоподібним дзьобом. Гніздо влашто-
вує у густій траві (фото 430). Повна кладка із 7–12 жовтувато-

білих яєць. Насиджування триває 22–24 дні. Пташенята виводкові. Відлітають на зимівлю від вересня 
до початку жовтня. Живляться, проціджуючи дзьобом із води молюсків, планктонних рачків, водних 
комах і їхніх личинок. Зимує на півдні Європи і Азії, на півночі Африки та південному заході 
Північної Америки [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Попелюх – Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія, за винятком Крайньої Півночі, та на заході Північної Америки. На більшій 
частині ареалу перелітний вид. В Україні гніздиться на всій території, окрім Карпат і Криму; мігрує 
скрізь; зимує біля морського узбережжя. 

Місця знаходження. Улюблені місця перебування – відкриті великі глибокі прісноводні водой-
ми із зарослими берегами. Трапляється на всіх озерах парку.  

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я за останні десятиліття чисельність до 
100 гніздових пар (рис. 144). 

 
Фото 430. Кладка яєць широконоски – 

Anas clypeata (І. В. Шидловський) 
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Особливості біології. 
Велика качка. Маса 1–1,5 кг. 
У самців каштаново-руді 
голова і шия. Майже весь 
тулуб і верхні покривні пе-
ра крил світло-сірі. Верхня 
частина спини, основа шиї, 
воло, підхвістя чорні (фо-
то 431). Ця качка чудово 
пірнає й довго залишається 

під водою. Гніздо влаштовує на старому відмерлому оче-
реті, дно вистилає пухом. Повна кладка із семи−дев’яти, 
іноді дванадцяти зеленувато-білих яєць. Насиджування 
триває 23–24 дні. Пташенята виводкові. Відлітають на 
зимівлю спочатку дорослі самці, пізніше самки і молодь. 
Живляться і рослинною, і тваринною їжею. Зимують у 
Західній Європі, Середземномор’ї, на півдні Азії та пів-
денному заході Північної Америки [21; 23; 47; 61]. 

Чернь білоока – Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) 
Поширення. Південна Європа, Північна Африка, 

Передня і Середня Азія. В Україні гніздиться майже на 
всій території, за винятком гірських районів.  

Місця знаходження. Заселяє глибокі очеретяні озера і лимани з відкритими просторами води. 
На території Поозер’я гніздиться на окремих озерах (рис. 144).  

Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 
нині трапляється чотири−шість гніздових пар. 

Особливості біології. Невелика качка. Маса 600–700 г. У самців каштаново-червона голова, 
шия, воло, передня частина тіла і груди з боків. На підборідді біла пляма. Спина і крила зверху темно-
бурі, з рудуватими крапками. «Дзеркальце» біле, облямоване темно-бурим пір’ям. Груди білі, черево 
буре, з білуватими плямами, підхвістя біле. У самок забарвлення голови світліше, ніж шиї, воло буре. 
Гніздо влаштовує у заростях очерету, на купинах, заломах. Гнізда добре вимощені власним пухом. 
Повна кладка із 8–12 зеленувато-білих яєць. Насиджує їх самка, 27–28 днів. Пташенята виводкові. 
Відлітають на зимівлю у вересні, але окремі особини затримуються до замерзання водойм. Живляться 
переважно рослинною їжею – зеленими частинами, корінцями і насінням водних рослин. Іноді 
поїдають дрібних безхребетних тварин. Зимують на півдні Європи, Азії, у Західній і Східній Африці 
[21; 23; 47; 61; 63; 67]. 

Чернь чубата – Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія від Атлантичного океану до Тихого. На півдні – до північних районів Поль-

щі, України, низів Волги, Казахстану, Алтаю, Забайкалля. В Україні гніздиться здебільшого на 
Поліссі.  

Місця знаходження. Заселяє прісні водойми з багатою рослинністю. На території Поозер’я гніз-
диться на окремих озерах (рис. 144).  

Чисельність. Численний, звичайний гніздовий вид. На Поозер’ї чисельність скоротилася до 
20 гніздових пар. 

Особливості біології. Невеликі качки. Маса 800–900 г. У самців голова, шия, верхня частина 
тіла, воло, передня частина грудей і низ хвоста чорні; голова і шия із фіолетовим блиском, на поти-
лиці довгий чубчик. «Дзеркальце» на крилі біле, облямоване чорним. Задня частина грудей і черево 
білі. Самки подібні на самців, але замість чорного кольору скрізь в оперенні переважає темно-бурий. 
Гнізда влаштовують поблизу води – на березі, на заломах очерету. У кладці 6–13 великих брудну-
вато-оливкового забарвлення яєць. Самка насиджує їх 23–25 днів. Пташенята виводкові. Відлітають 
на зимівлю у жовтні–листопаді. Живляться здебільшого тваринною їжею: молюсками, личинками 
комах, але за браком тваринної їжі поїдають також зелені частини, а іноді й насіння водних рослин. 
Зимує чернь у Західній і Південній Європі, Південній Азії та у Східній Африці. В Україні регулярно 
зимує біля морського узбережжя та в пониззі Дніпра [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Фото 431. Попелюх − Aythya 

ferina (О. М. Ручко) 

Рис. 144. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves: 

Попелюх − Aythya ferina 
Чернь білоока − Aythya nyroca 
Чернь чубата − Aythya fuligula 
Чернь морська − Aythya marila 
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Чернь морська – Aythya marila (Linnaeus, 1761) 
Поширення. Північ Євразії, Аляска. В Україні пролітний птах. 
Місця знаходження. Оселяється на різнотипних водоймах, багатих на водну рослинність. В 

Україні можна регулярно реєструється на прольотах. На території Поозер’я інколи залітає на окремі 
озера (рис. 144).  

Чисельність. Недостатньо досліджений вид на території парку. 
Особливості біології. Досить велика качка. Маса 750–1200 г. У шлюбному вбранні голова, шия, 

воло, надхвістя і підхвістя самців чорні; на голові і волі металевий полиск; верх тулуба сірий, із 
дрібною темною поперечною смугастістю; боки тулуба, груди, черево, спід крил, а також «дзеркаль-
це» білі; хвіст чорно-бурий. Політ легкий; часто пірнає, із води злітає стрімко. Живиться і рослин-
ною, і тваринною їжею. Зимує біля морських берегів Західної і Південної Європи, Південно-Східної 
Азії, Північної Америки. Частина зимує біля узбереж Чорного та Азовського морів [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Турпан – Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія, тундрова і лісотундрова 
зони, на схід до Таймиру, на півдні до Північного 
Уралу. Захід Північної Америки. В Україні рідкісний 
пролітний і залітний птах на всій території. 

Місця знаходження. Трапляється у прибережній 
акваторії морів, іноді на водоймах у глибині суходолу 
(рис. 145). На території Поозер’я спорадично трапля-
ються пізно восени або зимою по одній−п’ять особин. 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний, залітний.  
Особливості біології. Велика качка. Маса до 1750 г. 

Самці у шлюбному вбранні чорні із зеленкувато-фіоле-
товим металевим полиском; смуга під оком і «дзер-
кальце» білі; здуття основи верхньої щелепи чорне; 
решта дзьоба жовтогаряча. Літає швидко, низько над 
водою. Часто пірнає, перед пірнанням над водою не 
підстрибує, але частково розгортає крила; з води злітає 
важко. Зимують птахи біля західного узбережжя Євро-
пи; на південно-східному узбережжі Каспійського 
моря, на узбережжі Чорного моря [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Синьга – Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія, від Скандинавії до басейну 
Лени. В Україні рідкісний залітний птах. 

Місця знаходження. Трапляється на водоймах 
суходолу та в прибережній акваторії морів (рис. 145). 
На території Поозер’я трапляється надзвичайно рідко. 

Чисельність. Нечисленний рідкісний, залітний вид; 
трапляються зальоти взимку поодиноких особин на 
окремі озера Поозер’я. 

Особливості біології. Качки розміром із крижнів. Маса 900–1600 г. Дорослі самці у весняному 
оперенні чорні, із синювато-зеленим блиском на голові, шиї, волі й спині. В основі дзьоба у самця 
помітне здуття. Улітку забарвлення лишається чорним. Доросла самка темно-бура, голова з боків, 
горло і груди трохи світліші. Літають ці качки швидко і маневрено, з характерним свистом крил; 
добре плавають і пірнають, перед тим як пірнути, трохи підстрибують над водою з притиснутими до 
тулуба крилами; з води злітають важко. Живиться синьга зазвичай водними тваринами – молюсками, 
комахами та ін., рослинна їжа має другорядне значення. Зимують біля західного узбережжя Європи, 
здебільшого на Північному і Балтійському морях, а також біля Британських островів та узбереж 
Франції [1; 21; 23; 47; 61]. 

Морянка – Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Зона тундри у Євразії і Північній Америці. В Україні пролітний птах, трапляється 

на заході країни та в приморських районах. 
Місця знаходження. Заселяє різнотипні водойми суходолу, переважно в системах великих річок 

(рис. 145).  

Рис. 145. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves: 

Турпан − Melanitta fusca 
Синьга − Melanitta nigra 
Морянка − Clangula hyemalis 
Гоголь − Bucephala glangula 
Крех малий − Mergus albellus 
Крех середній − Mergus serrator 
Крех великий − Mergus merganser 
Савка − Oxyura leucocephala 



Тип Хордові − Chordata (Bateson, 1885) 

 449 

Чисельність. На території Поозер’я нечисленний, рідкісний, залітний; зальоти взимку на окре-
мих озерах парку. 

Особливості біології. Качка середнього розміру. Маса 500–600 г. Дорослі самці у весняному 
оперенні мають білі верх голови, шиї, горло і воло. По боках шиї є чорно-бурі плями. Спина, крила, 
передня частина грудей і середні видовжені стернові пера чорні. Боки тіла світло-сірі, нижня частина 
грудей і черево білі. Хвіст видовжений, загострений. У самки навесні голова і шия білі, верх тіла 
чорний, низ білий, на волі чорно-бурі плями. Політ стрімкий, шумний; часто пірнає, іноді прямо з 
льоту; з води злітає важко. Живиться переважно водними ракоподібними, комахами та їхніми 
личинками, поїдає також молюсків і дрібну рибу. Зимує біля північно-західних берегів Європи, 
Ісландії, Гренландії, західного і східного побереж Північної Америки [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Гоголь – Bucephala сlangula (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Тайга, лісова і частково тундрова зони Євразії і Північної Америки. Виявлений на 
території України під час гніздування і перельотів. 

Місця знаходження. Заселяє водойми з лісистими берегами (рис. 145). В Україні – це гніздовий, 
перелітний птах; регулярно зимує вздовж морського узбережжя, на Дунаї, Дніпрі, іноді в інших 
регіонах.  

Чисельність. На території Поозер’я гніздовий нечисленний вид; відмічено 5−7 гніздових пар. 
Занесений до Червоної книги України. 

Особливості біології. Чимала качка міцної будови. Маса 400–1400 г. У дорослих самців у весня-
ному оперенні голова і шия зверху чорні, з металевим зеленим блиском. Спина, надхвістя, стернові 
пера, малі криючі крила, махові і частина плечових пер – чорні. Низ тіла білий, із боків голови білі 
плями. Дорослі самки, молоді птахи і самці влітку мають коричнево-буре забарвлення голови і шиї, 
сіре воло, сіро-чорну спину, низ тіла білий. Політ стрімкий, маневровий, із характерним свистом 
крил; часто пірнає, з води злітає легко. Весняний приліт простежується в кінці березня – першій 
декаді квітня. Гнізда влаштовує в дуплах дерев, охоче займає штучні гніздівлі у вигляді великих 
дуплянок. Відкладає 8–12 голубувато-зелених великих яєць, які насиджує самка близько 30 днів. Ви-
водкові. Живляться зазвичай водними ракоподібними, комахами та їхніми личинками, молюсками, 
дрібною рибою. Здобувають корм на дні водойми, для цього можуть пірнати на глибину до 4 м. Зимує 
біля морських узбереж Західної, Південної Європи, Південної і Східної Азії, Північної Америки [1; 21; 
23; 47; 61; 63; 67]. 

 
Крех малий – Mergus albellus Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія, лісотундра і північна частина лісової зони. В Україні – пролітний, зимую-
чий птах. 

Місця знаходження. Трапляється на різнотипних водоймах на всій території України. 
Чисельність. На території Поозер’я нечисленний, рідкісний, залітний; востаннє траплявся 

12.01.1989 р. (рис. 145). 
Особливості біології. Маленька качка; маса 500–600 г із сильно вираженим статевим диморфіз-

мом. У весняному оперенні дорослих самців голова біла, з білим чубом, білі воло, груди і черево. 
Боки тіла білі, із сірим хвилястим візерунком. Спина чорна. На боках голови, перед оком і на поти-
лиці чорні плями. По боках грудей дві поперечні вузькі чорні смужки. На крилі чорне «дзеркальце» з 
білою смужкою. Політ швидкий; часто пірнає; великих зграй не утворює. У самки оперення верху та 
низу тіла сірувате, верх голови і задня частина шиї каштаново-коричневі; горло, щоки і середні 
покривні пера крил білі. Живиться лише тваринною їжею: молюсками, ракоподібними, водяними 
комахами, дрібною рибою. Зимує біля морських берегів у Західній, Південній Європі, Північній 
Африці, Південній і Південно-Східній Азії. В Україні регулярно зимує вздовж морського узбережжя, 
на Дніпрі, Дунаї та Сіверському Дінці [1; 21; 23; 61]. 

 
Крех середній – Mergus serrator Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія і Північна Америка, тундра і лісотундра. Гніздові колонії трапляються на 
островах і косах Чорного й Азовського морів. Під час міграцій виявлений на всій території України.  

Місця знаходження. Морські острови і прилеглі до них акваторії моря; різнотипні водойми 
суходолу. В Україні – гніздовий, перелітний, зимуючий птах, трапляється на різнотипних водоймах. 

Чисельність. На території Поозер’я залітний; востаннє траплявся на оз. Світязі 12.04.1984 р. 
(рис. 145). 
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Особливості біології. Качка масою до 1200–1300 г. Дорослі самці у весняному оперенні мають 
чорну, блискучу, зелену голову з довгим чубом. Спина і плечові пера чорні, поперек і надхвістя сірі з 
чорним хвилястим візерунком. Шия біла, воло іржаво-руде з чорними плямами. Низ тіла білий, боки 
сірі. На крилі біле «дзеркальце», поділене чорними смугами на три частини. Політ швидкий; з води 
злітає важко, після розгону; часто пірнає; великих зграй не утворює. Живиться здебільшого дрібною 
рибою, а також водними комахами й іншими водяними безхребетними. Зимує біля морських берегів 
у Західній, Південній Європі, Південній і Південно-Східній Азії, Північній Америці. В Україні регу-
лярно зимує вздовж морського узбережжя; іноді трапляється взимку на водоймах у глибині суходолу 
[1; 47; 61; 63; 67]. 

Крех великий – Mergus merganser Linnaeus, 1758 
Поширення. Лісові зони Євразії і Північної Америки. В Україні гніздиться на Північно-Захід-

ному Поліссі; випадки гніздування виявлені також у Закарпатті; в періоди міграцій трапляється 
скрізь.  

Місця знаходження. Заселяє різнотипні багаті на рибу водойми (рис. 145). Від 1994 р. регулярно 
трапляється на гніздуванні на острові оз. Світязю.  

Чисельність. Нечисленний вид. На острові оз. Світязю у різні роки нараховується 8–12 гніздо-
вих пар. 

Особливості біології. Великі качки. Маса до 1700 г. Дорослі самці у весняному оперенні мають 
чорну блискучу голову з помітним чубом, чорну шию, плечі і спину. Поперек і надхвістя темно-сірі. 
Нижня частина шиї і весь низ тіла – білі, з рожевим відтінком. Дзьоб і ноги червоні. «Дзеркальце» на 
крилі біле, із сірою поперечною смужкою. Гнізда влаштовують зазвичай у дуплах старих дерев, що 
ростуть поблизу водойм, іноді в старих будівлях, подекуди у тріщинах прибережних скель або просто 
на землі під кущами. У кладці 8–15 яєць білуватого кольору. Насиджує самка 32 дні. Пташенята 
одну–дві доби перебувають у гнізді, після чого його залишають. Гніздові, перелітні, зимуючі. Від-
літають на зимівлю у жовтні–листопаді. Живляться здебільшого рибою; водні безхребетні, комахи і 
молюски, становлять незначну частку в харчовому раціоні. Зимують на морських узбережжях заходу, 
півдня Європи, в Південно-Східній Азії і Північній Америці. В Україні регулярно зимує біля мор-
ського узбережжя, подекуди тримається взимку на водоймах у глибині суходолу [1; 21; 23; 61]. 

 
Савка – Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) 

Поширення. Степи і посушливі райони Південної Європи, Північної Африки, Середньої Азії. В 
Україні рідкісні залітні птахи.  

Місця знаходження. Мілководні степові озера з відкритими плесами, а також морські затоки. 
Чисельність. На території Поозер’я зареєстрований лише раз 30.04.1983 р. на ставках «Ладинка» 

(рис. 145). Занесений до Червоної книги України. 
Особливості біології. Качка середніх розмірів. Маса до 750–800 г. У дорослих самців у весня-

ному оперенні голова і верхня частина шиї білі, на тім’ї чорна пляма, біля основи шиї чорне кільце. 
Забарвлення верхньої частини тіла рудувато-буре, з чорними цяточками. Низ тіла з темно-бурими 
поперечними смужками. Дзьоб масивний, з великим здуттям основи верхньої щелепи, яскраво-бла-
китний; ноги червонувато-чорні. Хвіст жорсткий, при плаванні птах тримає його вертикально. Політ 
швидкий, але літає неохоче; з води злітає важко, після довгого розгону; чудово плаває й пірнає. 
Живиться переважно рослинною їжею; іноді водяними комахами, їхніми личинками та іншими без-
хребетними тваринами. Зимує у Північній Африці, Малій Азії, Ірані, Індії [1; 23; 61; 63]. 

 
 

Ряд Соколоподібні – Falconiformes Bonaparte, 1831 
Родина Яструбові – Accipitridae Vigors, 1824 

Осоїд – Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Західна Євразія від Піренейського півострова до долин Обі та Томі. На півночі до 

Норвегії, Швеції, Архангельської області, у Західному Сибіру до 63-ї паралелі. На півдні до Централь-
ної Італії, Греції, Малої Азії, Північно-Західного Ірану. Східніше від Каспійського моря до 56-ї пара-
лелі. У межах України гніздиться в лісовій, лісостеповій смугах та гірському Криму. 

Місця знаходження. Мішані та листяні ліси, лісові галявини, річкові долини і прилеглі сільсько-
господарські угіддя. Для гніздування надає перевагу старим борам та узліссям поблизу лісових 
галявин (рис. 146).  
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Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я 
гніздиться близько 10–15 пар, але чисельність помітно 
коливається у різні роки. Українська популяція налічує 
2000–2500 гніздових пар. 

Особливості біології. Середнього розміру хижий птах, 
маса самця 600–900 г, самиці – 800–1000 г. У дорослого 
птаха типової морфи верх сірувато-бурий. Голова сіра, 
горло біле. Дзьоб чорний. Восковиця сіра. Ноги жовті. Низ 
білуватий, на тулубі темно-бурі поперечні смуги, махові 
пера з чорною верхівкою, хвіст з трьома виразними чорно-
бурими поперечними смугами. У темної морфи низ тулуба 
і покривні пера споду крил однотонно темно-бурі. У світлої 
морфи низ тулуба білий, іноді з темними рисками. Доросла 
самиця всіх морф зверху більш бура, ніж дорослий самець. 
Темно-бурий колір охоплює не тільки верхівку, а й більшу 
частину верхньої половини махових пер. Молодий птах 
схожий на самицю, але пера верху крил з білуватою 
облямівкою. У світлої морфи верх голови і задня частина 
шиї іноді суцільно білі, а восковиця жовта. Прилітає в 
квітні. Оселяється в старих листяних або мішаних лісах, 
поблизу галявин, узлісь, просік, молодняка. Гніздо влашто-
вує на дереві, на значній висоті від землі. Нерідко займає 
гніздо великого хижого птаха або крука. Діаметр гнізда 59–65 см, висота – 20–37 см. Важливою 
особливістю гнізд є те, що до складу будівельного матеріалу входять «свіжі» листяні гілки. Кладку з 
двох−трьох бурих або білих, з червоно-бурими плямами яєць (49×40 мм) насиджують обидва птахи, 
30–32 доби. Пташенята знаходяться у гнізді шість−сім тижнів. Живиться личинками ос та інших 
перетинчастокрилих, яких часто викопує з землі, дорослими комахами, рідко дрібними хребетними. 
Добре ходить по землі. Перелітний. Відлітає у вересні–жовтні. Зимує у тропічній та Південній 
Африці [17; 22; 23; 38; 41; 56; 57; 61; 82; 85]. 

Шуліка чорний – Milvus migrans (Boddaert, 1783) 
Поширення. Євразія від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі до 65-ї пара-

лелі. На півдні до Середземного моря, Південної Аравії, океанічного узбережжя Південної та 
Південно-Східної Азії. Африка, Австралія. Гніздиться на території України у лісовій, лісостеповій та 
на півночі степової смуг. В Україні поширений номінативний підвид Milvus migrans migrans. 

Місця знаходження. Зволожені ліси та відкриті біотопи. Гніздується лише у листяних або міша-
них лісах. Часто оселяється у лісах поблизу великих водойм. Окремі пари надавали перевагу гнізду-
ванню у лісових колоніях сірих чапель (рис. 146).  

Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 
гніздиться нерегулярно і не більше однієї− трьох пар. На сьогодні західно-поліську популяцію чор-
них шулік слід вважати вимираючою. Українська популяція налічує 1500–1800 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах середнього розміру, маса самця 700–900 г, самиці – 900–1200 г. До-
рослий птах зверху темно-бурий із дещо світлішою головою. Дзьоб темно-бурий, основа нижньої 
щелепи жовта. Восковиця і ноги жовті. Низ бурий або іржасто-бурий, з чорною строкатістю. Хвіст 
бурий, з неглибокою вирізкою (виїмкою), іноді рівний, з вузькими темно-бурими смугами. Молодий 
птах помітно світліший від дорослого, на плечових перах світла облямівка. Прилітає в лютому – бе-
резні. Оселяється в лісах різного типу, але улюблені місця – ділянки старого листяного або мішаного 
лісу, поряд з водоймами. Гніздо влаштовує на дереві. Діаметр гнізда 50–70 см, висота – 30–40 см. 
Повна кладка з двох−чотирьох білих, з іржаво-бурими плямами яєць (54×43 мм), у кінці квітня – на 
початку травня. Насиджує переважно самиця (самець лише час від часу підміняє її), близько 30 діб. 
Через шість тижнів пташенята залишають гніздо. Типовий поліфаг (всеїдний). Живиться різноманіт-
ною їжею: дрібними гризунами, комахами, рибою. Охоче їсть падло та різні рештки. Може утворю-
вати гніздові колонії або оселятися в колоніях голінастих птахів. Перелітний. Під час міграцій 
утворює розріджені групи, іноді разом з іншими соколоподібними. Відлітає у вересні–жовтні. Випад-
ки зимівлі відомі в деяких районах півдня країни. Зимує у Західній Європі, Середземномор’ї, Афри-
ці [17; 22; 23; 38; 39; 41; 56; 57; 61; 63; 82; 85]. 

Рис. 146. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves: 

Лунь лучний − Circus pygargus 
Лунь очеретяний − Circus aeruginosus 
Осоїд − Pernis apivorus 
Шуліка чорний − Milvus migrans 
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Лунь лучний – Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія від атлантичного узбережжя до Алтаю, Тану-Ола та Мінусинської котло-

вини. На півночі – Швеція, Естонія, по лінії – Псков, Ярославль, Казань, Єкатеринбург, Красноярськ. 
На півдні – узбережжя Середземного моря, північне узбережжя Чорного; південне Закавказзя і 
північний Іран, Північно-Східна Африка. Гніздиться на всій території території України, за винятком 
гірських регіонів, мігруючи трапляється повсюдно.  

Місця знаходження. Суходільні та зволожені луки, сільськогосподарські поля, що засіяні 
злаками або іншими культурами чи травами, долини річок та риборозвідні стави (рис. 146).  

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не кожного року в кількості до 
десяти пар, але чисельність у різні роки помітно коливається. Українська популяція налічує 1500–
2400 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах менший за розміром та з більш струнким тілом ніж лунь очеретяний 
і масою 330−420 г. У дорослого самця верх попелясто-сірий, надхвістя і черево білі з рудими поздов-

жніми рисками. Першорядні махові пера чорні, на сірих другорядних 
махових проходять дві чорні смуги вздовж крила (фото 432). Дзьоб 
темно-сірий, ноги жовті. У дорослої самиці верх бурий з вохристими 
облямівками пер. Маска на голові, горло та низ тіла білуваті з бурими 
штрихами. Надхвістя біле. Молоді птахи дуже подібні до самиці, але 
мають більш руде забарвлення. Гніздо будує на землі, серед лучної рос-
линності, іноді на периферії очеретянитх заростей. У кладці три−п’ять 
білих або брудно-білих яєць, які самиця насиджує близько 30−33 днів. 
Під час інкубації яєць та по мірі того, як ростуть пташенята гніздо 
постійно оновлюється пучками сухої трави чи гілками. Пташенята 
залишаються в гнізді близько семи тижнів. У польоті постава крил 
V-подібна. Живиться переважно різноманітними гризунами, ящірками, 

дрібними водяними птахами та їх пташенятами, іноді водяними щурами, норицями. Перелітний. 
Відлітає в жовтні–листопаді, але деякі птахи іноді залишаються зимувати в південних районах краї-
ни. Під час міграцій і зимівлі трапляється у різних відкритих місцевостях. Зимує в Африці [17; 22; 23; 
38; 39; 41; 56; 57; 61; 63; 82; 85]. 

 
Лунь очеретяний – Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі до 60-ї пара-
лелі у Швеції, до 65-ї у Фінляндії, до 58-ї в Західному Сибіру. На півдні до Середземного моря, Малої 
Азії, Північно-Західного Ірану. Північно-Західна Африка, Австралія. Гніздиться на всій території 
України, за винятком високогірних районів. В Україні поширений номінативний підвид Circus 
aeruginosus aeruginosus. 

Місця знаходження. Зволожені лучні або пасовищні біоценози; долини річок, озера, стави і ста-
риці з заростями рогозу та очеретів, рідше ситнику, куги, осок (рис. 146). 

Чисельність. Нечисленний вид. У Поозер’ї гніздиться до 30–40 пар. Чисельність часто коливається, 
але серед лунів цей вид має найбільш сталу популяцію. Українська популяція налічує 13 800–23 600 гніз-
дових пар. 

Особливості біології. Найбільший представник роду у фауні України. Маса самця 500–600 г, 
самиці − 700–900 г. У дорослого самця голова, шия і воло світло-вохристі, з темними рисками. Спина, 
поперек і більша частина верхніх покривних пер другорядних махових бурі. Крайні малі покривні 
пера верху крил вохристі. Надхвістя сіре. Груди, черево і підхвістя іржасто-руді, з темними рисками. 
Спід крил сірувато-білий. Махові пера світло-сірі, крім кількох чорно-бурих першорядних, які утво-
рюють верхівку крил. Хвіст сірий. Доросла самиця темно-бура. Верхня частина голови, задня частина 
шиї, горло і верхні малі покривні пера крил жовто-оранжевого кольору. Молодий птах подібний до 
самиці, але жовто-оранжевий колір на верхній частині голови і горлі яскравіший, ближче до жовтого. 
Іноді голова цілком темно-бура. Характерні місця – болота різного типу із заростями надводної рос-
линності, найчастіше очеретів та рогозів. Прилітає в березні. Іноді утворює невеликі дифузні колонії. 
Гніздо на зломах очерету або купинах. Діаметр гнізда 50–100 см, висота – 25–50 см. Повна кладка з 
чотирьох−п’яти білих іноді злегка плямистих яєць (49×38 мм), у кінці квітня – на початку травня. 
Насиджує самиця 33–35 діб. Пташенята залишаються в гнізді сім−вісім тижнів. У польоті постава 
крил V-подібна. Живиться переважно водяними птахами, їхніми яйцями і пташенятами, іноді водя-
ними щурами, норицями, молодими ондатрами, може їсти і падло. Перелітний. Відлітає в жовтні– 

 
Фото 432. Лунь лучний − Circus 
pygargus (А. Т. Затушевський) 
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листопаді, деякі птахи іноді залишаються зимувати в 
південних районах країни. Зимує в Африці, Закавказзі 
та Середній Азії [22; 23; 38; 41; 56; 57; 61; 82; 85]. 

 
Яструб великий – Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія. На півночі – Скандинавський 
півостров, в долині Обі до 65-ї паралелі, а між Єнісеєм 
та Колимою – до 70-ї. На півдні – узбережжя Середзем-
ного моря, південної Аравії, океанічного узбережжя 
Південної та Південно-Східної Азії. Північна Америка. 
Гніздиться на всій території України. В Україні поши-
рений номінативний підвид Accipiter gentilis gentilis. 

Місця знаходження. Ліси усіх типів, великі за пло-
щею лісопарки. Під час полювання трапляється по-
всюдно (рис. 147). 

Чисельність. Нечисленний вид. Чисельність виду 
в Поозер’ї помітно скоротилася, зараз гніздиться не 
більше 12–15 пар. Українська популяція налічує 6900–
10 300 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах середніх розмірів. Ма-
са самця 800–1000 г, самиці − 1,2–1,8 кг. Самець зверху 
сірий або сизувато-сірий, з білуватими «бровами», чор-
нуватим тім’ям і світлою плямою на потилиці. По-
кривні пера вух темно-бурі. Дзьоб темно-сірий. Восковиця і ноги жовті. Низ білий, з сірувато-бури-
ми, густими та дрібними поперечними смугами. На махових і стернових перах темні смуги. Самиця 
більша від самця і буріша. У молодого птаха спина бура, пера з білуватою облямівкою. Низ білувато-
вохристий, із краплеподібними рудувато-бурими плямами, які утворюють поздовжню смугастість.  

Поширений на всій території країни. У лісостеповій зоні, на Поліссі, в Карпатах і горах Криму 
осілий. Подекуди гніздиться в заплавних лісах. Віддає перевагу ділянкам старого листяного або 
мішаного лісу. На місцях гніздування з’являється в березні. Гніздо будує високо на дереві (до 20 м 
над землею). Діаметр гнізда 60–120 см, висота – 25–55 см. Повна кладка з двох−трьох (чотирьох) зе-
ленувато-білих (зрідка плямистих) яєць (58×47 мм), у квітні. Насиджує переважно самиця, 36–38 діб. 
Пташенята залишають гніздо через шість тижнів. Живиться здебільшого птахами (голубами, дрозда-
ми, сойками), ловлячи їх у польоті, на землі і навіть на воді (качок). Крім того, нерідко нападає на 
ссавців (вивірок, мишоподібних гризунів, лиликоподібних і навіть зайців). Полює із засідки, в основ-
ному серед дерев. Під час осінніх і зимових мандрівок яструба великого можна спостерігати частіше, 
бо його кількість помітно збільшується за рахунок особин, які прилітають з півночі. У цей час 
трапляється в парках, нерідко поблизу і на окраїнах населених пунктів. Літає переважно активним 
польотом. Осілий вид, але в окремі багатосніжні зими мігрує [22; 23; 38; 41; 56; 57; 61; 82; 85]. 

 
Яструб малий – Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія від Атлантичного океану до південної Камчатки, Охотського і Японського 
морів, Корейського півострова, Північно-Східного Китаю. На півночі до 69-ї паралелі та північної 
межі деревної рослинності. Гніздиться на всій території України. В Україні поширений номінативний 
підвид Accipiter nisus nisus. 

Місця знаходження. Ліси всіх типів, лісопарки, острівці, байрачні ліси, лісосмуги. У Поозер’ї за-
звичай оселяється у борах та молодих сосняках. Під час полювання трапляється повсюдно (рис. 147). 

Чисельність. Нечисленний вид. У межах Поозер’я гніздиться на всій території лісів, але чисель-
ність виду не перевищує 100 пар. Українська популяція налічує 4500–7600 гніздових пар. 

Особливості біології. Приблизно у два−три рази менший за яструба великого. Маса самця 100–
200 г, самиці – 200–300 г. Самець зверху темно-сизий, лоб буруватий. Над оком нерідко буває 
білувата «брова», на потилиці нечітка біла пляма. Горло сірувато-біле, щоки руді. Дзьоб темно-сірий, 
восковиця і ноги жовті (фото 433). Низ сірувато-білий або рудуватий, із рудими або бурими 
поперечними смугами. Боки тулуба руді. Махові пера зі споду білуваті, з темною поперечною 
смугастістю. На хвості чотири−п’ять темних смуг. Самиця помітно більша від самця, бурувато-сіра, 
білі «брови» часто з’єднуються з білуватою плямою на потилиці. Молодий птах подібний до самиці, 

Рис. 147. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves: 

Яструб великий − Accipiter genitilis, 
Яструб малий − Accipiter nisus, 
Канюк звичайний − Buteo buteo  
Змієїд − Circaetus gallicus 
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але пера верху й покривні пера вух бурі, зі світлою облямівкою. 
На волі краплеподібні плями, на решті низу широкі рудувато-
бурі поперечні смуги. Улюблені місця перебування: молодняки, 
чагарники, узлісся, лісові галявини, полезахисні смуги тощо. 
Гніздо будують на дереві, частіше в середній частині крони, не 
дуже високо над землею. Діаметр гнізда 30–40 см. Повна клад-
ка з чотирьох−шести абсолютно білих або з сіруватими пляма-
ми яєць (40×33 мм), у травні. Насиджує самиця, 32–35 діб. 
Пташенята залишаються у гнізді п’ять−шість тижнів. Живиться 
переважно дрібними птахами, у позагніздовий період – мишо-
подібними гризунами. Полює з засідки, нерідко наздоганяє здо-
бич у кронах чагарників і дерев. Осілий, подекуди мігруючий. 

Мігрує поодинці або розрідженими групами пізно восени. У періоди міграцій і зимівлі трапляється на 
всій території країни. У Поозер’ї впродовж зими оселяються особини північних популяцій [22; 23; 38; 
41; 56; 57; 61; 82; 85]. Зимує на півночі Африки. 

 
Канюк звичайний – Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія. На півночі – у Норвегії до 65-ї паралелі, у Західному Сибіру до 62-ї. На 
півдні − до Середземного моря, Малої Азії, Північно-Західного Ірану, Північного Казахстану. На 
території України гніздиться повсюдно. В Україні поширені три підвиди: Buteo buteo buteo, Buteo 
buteo vulpinus та Buteo buteo menetriesi. 

Місця знаходження. Окраїни лісів усіх типів, острівні та байрачні ліси, лісосмуги, іноді великі 
лісопарки. Під час полювання – відкриті біоценози, зазвичай сухі чи помірно зволожені (рис. 147). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться 40–60 пар. Українська 
популяція налічує 22 500–32 500 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах середнього розміру, маса самця 700–1000 г, самиці – 1000–1300 г. У 
дорослого птаха верх рудувато-бурий або темно-бурий. Дзьоб чорний, восковиця і ноги жовті. Низ у 
різних морф від білуватого з темними рисками або поперечними смугами до темно-бурого. На 
світлому споді махових пер темні смуги, вздовж заднього краю крил проходить широка темна смуга. 
Хвіст із темними смугами, передверхівкова широка. У молодого птаха пера верху з виразною світлою 
облямівкою. Низ із поздовжніми смугами. Характерні біотопи – ділянки старого листяного й міша-
ного лісу, окраїни шпилькових насаджень, а також відкриті простори. Гніздиться майже на всій 
території, крім півдня степової смуги. На місцях гніздування з’являється у березні–квітні. Гніздо 
мостить на високому дереві. Повна кладка з двох−чотирьох зеленуватих або брудно-білих чи жовту-
ватих із бурими плямами яєць (55×45 мм), у квітні–травні. Насиджує переважно самиця (самець іноді 
її підміняє), 28–30 діб. Пташенята залишаються в гнізді п’ять−шість тижнів. У польоті неповороткий, 
ширяє з крилами, піднятими V-подібно. Під час полювання може зависати у повітрі на одному місці, 
видивляючи здобич. Живиться в основному мишоподібними гризунами, дещо менше іншими дріб-
ними хребетними й комахами. Перелітний. Відлітає у вересні–жовтні. Зимує у Західній Європі та 
Середземномор’ї, Південній Африці та Азії [22; 23; 38; 41; 48; 56; 57; 61; 82; 85]. 

 
Змієїд – Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

Поширення. Євразія, від атлантичного узбережжя до Кентею. На півночі – середня Франція, 
Австрія, Ленінградська, Ярославська, Нижньогородська області, Барнаул, Північна Монголія, Кентей. 
Північно-Західна Африка. На території України гніздиться лише на Поліссі, рідко в лісостепу. В 
Україні поширений номінативний підвид Circaetus gallicus gallicus. 

Місця знаходження. Вологі луки, долини річок та озер – під час пошуків корму. Гніздиться у 
мало відвідуваних, великих за площею і старих лісових масивах (рис. 147). 

Чисельність. Нечисленний рідкісний вид, занесений до національної Червоної книги. На тери-
торії Поозер’я гніздиться не кожного року, а чисельність не перевищує трьох−чотирьох пар. Україн-
ська популяція налічує 160–300 гніздових пар. 

Особливості біології. Порівняно великий птах. Маса самця 1,4–1,7 кг, самиці − 1,5–2,0 кг. 
Розмах крил 170–185 см. Дорослий птах зверху сірувато-бурий або бурий. Шия спереду і воло бурі 
або білі, з бурими плямами, як і решта низу. Дзьоб чорний, восковиця і ноги блакитно-сірі. На 
світлому споді крил чорно-бурі смуги. Частина першорядних махових пер, які утворюють верхівку 
крил, чорно-бурі. Хвіст із темними поперечними смугами. У молодого птаха забарвлення блідіше, на 

 
Фото 433. Яструб малий – Accipiter 

nisus (Н. А. Пісулінська) 
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нижній частині тіла темних плям менше. Характерні біотопи – старі високостовбурні ліси поблизу 
галявин, зрубів, боліт та вологих низин. Перелітний птах. З’являється в кінці березня – на початку 
квітня. Моногам, якому притаманний стійкий гніздовий консерватизм. Гніздо будує (зрідка займає 
чуже) на дереві на висоті 20–23 м. Діаметр гнізда 45–138 см. Кладка з одного яйця (74×60 мм) у 
другій половині квітня – на початку травня. Насиджують самиця і самець, 35–37 днів. Пташенята 
з’являються в червні, залишають гніздо в кінці липня – першій половині серпня. Літає легко, часто 
ширяє і «зависає» у повітрі. Під час ширяння постава крил горизонтальна. Стенофаг, живиться 
зміями, рідше жабами, ящірками, пташенятами та дрібними гризунами. Іноді можна спостерігати, як 
у птаха, що летить, із дзьоба звисає хвіст вужа або гадюки, яких він здобув. Перелітний. Відлітає у 
вересні – на початку жовтня. Мігрує поодинці, парами або по кілька особин. Зимує в Африці та 
Південно-Східній Азії [17; 22; 23; 38; 39; 41; 56−58; 61; 63; 82; 85]. 

 
Підорлик малий – Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 

Поширення. Східна Європа, Кавказ, Мала Азія. Гніздиться на всій території України, за винят-
ком степових районів. В Україні поширений номінативний підвид Aquila pomarina pomarina. 

Місця знаходження. На рівнині оселяється здебільшого у вологих або заплавних лісах; у гір-
ській місцевості – в лісових масивах віком понад 60 років. На полювання у рівнинній частині вилі-
тають на заплавні та суходільні луки; у горах – на полонини (рис. 148). 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид, занесе-
ний до Червоної книги України. На території Поозер’я 
гніздиться нерегулярно, але в успішні роки до двох−трьох 
пар. Українська популяція налічує 500–1000 гніздових 
пар. 

Особливості біології. Дещо менший за підорлика 
великого. Маса самця 1,0–1,2 кг, самиці − 1,2–1,6 кг. У 
дорослого птаха оперення буре, верх голови і задня 
частина шиї світліші. Дзьоб чорний, восковиця і пальці 
жовті. На надхвісті нерідко буває біла дугоподібна сму-
га. Махові пера темно-бурі, верхні покривні та покривні 
пера споду крил бурі або світло-бурі. Стернові пера 
темно-бурі. Молодий птах темно-бурий, з чіткою вох-
ристою плямою на потилиці. Підхвістя світло-вохристе. 
На крилах зверху по одному ряду білих плям. На вер-
хівці хвоста вузька білувата смуга. Оселяється здебіль-
шого у вологих лісах – на ділянках листяного заплав-
ного лісу, у вільшняках по краях великих лісових озер 
та боліт, зрідка у вододільних листяних і шпилькових 
лісах. На місцях гніздування з’являється наприкінці бе-
резня – у першій половині квітня. Моногам, якому при-
таманний стійкий гніздовий консерватизм. Пара займає 
для гніздування одну й ту саму ділянку протягом бага-
тьох років поспіль і залишає її лише у разі виникнення 
несприятливих умов. Гніздо влаштовує на дереві (осика, вільха, дуб, сосна) на висоті 6–30 м. Діаметр 
гнізда 75–170 см, висота – 40–120 см. У кладці (початок травня) два (деколи одне) яйця (65×52 мм). 
Насиджує переважно самиця, 38–43 доби. Для пташенят характерне явище «каїнізму» (часто старше 
пташеня вбиває молодше); залишають гніздо приблизно у двомісячному віці, здебільшого на початку 
серпня. Статевозрілим стає на четвертому−п’ятому році життя. Постава крил обвисла, дуже нагадує 
поставу чорного лелеки. Типовий поліфаг живиться переважно комахами та хребетними дрібних і се-
редніх розмірів. Зрідка їсть рештки тварин, що загинули. Перелітний. Мігрує поодинці або розрідже-
ними групами. Зимує в східній Африці та на Індостані [17; 22; 23; 38; 39; 41; 56−58; 61; 63; 82; 85]. 

 
Орлан-білохвіст – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Скандинавії на схід до Камчатки, тихоокеанського узбережжя Східної 
Азії. На півдні до Греції, Малої Азії, півночі Ірану, Іраку, Монголії та Північно-Східного Китаю. 
Гніздиться на всій території України, за винятком гірської місцевості. В Україні поширений 
номінативний підвид Haliaeetus albicilla albicilla. 

Рис. 148. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves: 

Підорлик малий − Aquila pomarina 
Орлан-білохвіст − Haliaeetus albicilla 
Підсоколик великий − Falco subbuteo 
Боривітер звичайний − Falco tinnunculus 
Орел-карлик − Hieraaetus pennatus 
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Місця знаходження. Різноманітні водно-болотні угіддя та лісові масиви, які межують із ними. 
Гніздиться лише у лісах. Найчастіше оселяється поблизу водойм або в долинах великих річок (рис. 148). 

Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 
гніздиться одна−дві пари. Українська популяція налічує 80–100 гніздових пар. 

Особливості біології. Великий птах, маса самця 4,0–4,5 кг, самиці − 5,0–6,0 кг. У дорослого 
птаха голова і шия світлі, сірувато-бурі. Спина, плечі, покривні пера крил і низ тулуба бурі. Надхвістя 
і махові пера темно-бурі. Хвіст білий, короткий, клиноподібний. Цівка зверху вкрита пір’ям. Дзьоб 
масивний, світло-жовтий. Восковиця і ноги жовті. Молодий птах темно-бурий. На верхніх покривних 
перах крил, волі, грудях і череві вохристі, брудно-білі й рудуваті плями. Хвіст темний. Дзьоб чорний. 
Восковиця блакитно-сіра. Дорослого вбрання поступово набуває упродовж п’яти років. Характерні 
біотопи – ліси з високими деревами поблизу великих водойм (за 3–5 км), заплавні ліси. У степових 
районах – узбережжя з високими деревами. Гніздо влаштовує на високому старому дереві. На ділянці 
площею в кілька квадратних кілометрів одна й та сама пара може мати два−три гнізда, які вико-
ристовує по черзі протягом багатьох років. Діаметр гнізда 1,0–2,0 м, висота − 0,5–1,5 м. Повна кладка 
з одного−трьох білих яєць (73×58 мм), в кінці лютого – у березні. Насиджує переважно самиця, 
30−35 діб. Пташенята перебувають у гнізді 10–11 тижнів. Статевозрілим самець стає у шість років, а 
самиця – у чотири. Живиться в основному рибою, а також водно-болотними птахами, дрібними 
ссавцями, падаллю, відходами рибокомбінатів та боєнь. Осілий вид. Частина популяції у зимовий 
період кочує [17; 22; 23; 38; 39; 41; 49; 56; 57; 61; 63; 82; 85]. 

 
Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) 

Поширення. У Євразії − від Піренейського півострова на схід до Великого Хінгану, на північ до 
Північно-Східної Франції, на південь до узбережжя Середземного моря. Східніше на північ до 
Карпат, Київської, Тульської, півдня Московської, Тамбовської областей, далі до долини нижньої 
Сирдар’ї, Каркаралінських гір, Алтаю, Туви, верхів’їв Лєни, в Забайкаллі до 52-ї паралелі. На півдні 
до півночі Греції, Малої Азії, Сирії, Загросу, Північного Афганістану, Північно-Західної Індії, далі 
ймовірно від області Тянь-Шаню до Хангаю і Кентею. Балеарські острови. Гніздиться в Карпат-
ському регіоні, на більшій частині Лісостепу та на півночі Степу. В Україні поширений номінативний 
підвид Hieraaetus pennatus pennatus. 

Місця знаходження. Характерні біотопи – ділянки старих широколистяних та мішаних лісів, що 
межують з відкритими просторами, іноді байрачні та заплавні ліси степової зони (рис. 148). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться близько однієї−двох пар. 
Українська популяція налічує 240–360 гніздових пар. 

Особливості біології. Найменший із орлів, маса самця 500–750 г, самиці – 750–1000 г. Дорослий 
птах має дві морфи забарвлення – темну і світлу. У темної морфи все оперення, крім світлого 
підхвістя, темно-буре. У світлої морфи верх світло-бурий, із темними плямами; низ білуватий, з тем-
ними плямами на волі й темними рисками на грудях та череві або однотонний. Махові пера темно-
бурі, покриві – світлі. Хвіст темно-бурий. Цівка оперена. Дзьоб темно-сірий, біля основи блакитний. 
Восковиця і пальці жовті. Молодий птах подібний до дорослого, але блідіше забарвлений. Прилітає в 
березні–квітні. Гніздо будує у верхній частині крони, на висоті 10–27 м. Діаметр гнізда 70–120 см, 
висота − 40–60 см. Гніздова ділянка зазвичай постійна. Повна кладка з одного−двох (трьох) 
жовтувато-світло-зелених яєць (56×46 мм), у кінці квітня. Насиджує тільки самиця. Інкубаційний 
період 32–35 діб. Пташенята в гнізді залишаються шість−сім тижнів. Живиться гризунами і птахами, 
іноді ящірками й комахами, яких добуває у лісі і на прилеглих полях. Перелітний. Відлітає у вересні–
жовтні. Зимує в Африці та Індії [22; 23; 38; 41; 56; 57; 61; 82; 85]. 

 
 

Родина Соколові – Falconidae Leach, 1820 
Підсоколик великий – Falco subbuteo Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі − у Скан-
динавії до 61-ї паралелі і 67–68-ї – східніше Єнісею. На півдні − до Середземного моря, Малої Азії, 
північного Афганістану, південного схилу Гімалаїв, північного Лаосу. На території України гніздить-
ся всюди. В Україні поширений номінативний підвид Falco subbuteo subbuteo. 

Місця знаходження. Для оселення і полювання обирають лісові галявини або екотони між лісом 
та луками, у лісосмугах, острівних та байрачних лісах (рис. 148). 



Тип Хордові − Chordata (Bateson, 1885) 
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Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться близько чотирьох−п’яти пар. 
Українська популяція налічує 2000–3000 гніздових пар. 

Особливості біології. Дуже подібний до сапасна, але розміром з голуба, маса самця 150–200 г, 
самиці − 200–300 г. Оперення голови сірувато-чорне, з добре помітними «вусами» та виступом 
чорного кольору нижче покривних пер вух, над оком вузька світла брова. Дзьоб блакитно-сірий із 
чорним кінчиком. Навколоочне кільце, восковиця і ноги жовті. Населяє узлісся великих лісів, лісо-
смуги, гаї серед річкових долин. Прилітає в квітні. Гніздо влаштовує завжди на дереві. Часто займає 
гніздо сороки, ворони, чаплі. Повна кладка з двох−чотирьох вохристих плямистих яєць (42×33 мм), в 
кінці травня – на початку червня. Насиджує переважно самиця, 28 діб. Пташенята сидять у гнізді до 
чотирьох−п’яти тижнів. Живиться дрібними птахами (горобцеподібні) й комахами. Здобич добуває в 
повітрі, часто полює в сутінках. Майже єдиний вид, який полює на ластівок. Від кібчика відрізня-
ється жовтими ногами. Перелітний. Відлітає у жовтні. Мігрує поодинці і зграями. Зимує у Південній 
Африці та Південно-Східній Азії [22; 23; 38; 41; 56; 57; 61; 82; 85]. 

 
Боривітер звичайний – Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 

Поширення. Палеарктика, на півночі до 70-ї паралелі, на півдні – узбережжя Середземного 
моря, Палестини, Північного Іраку, Південного Ірану, Пакистану, південних схилів Гімалаїв, Ассаму, 
Бірми. На території України гніздиться всюди. В Україні поширений номінативний підвид Falco 
tinnunculus tinnunculus. 

Місця знаходження. Трапляється повсюдно, де є відкриті ландшафти й місця, придатні для гніз-
дування – острівні ліси та лісосмуги, лінії електропередач та інші господарські об’єкти з площадками 
чи нішами; оселяється й на житлових будинках у багатоповерховій забудові міст (рис. 148). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не кожного року, його 
чисельність не перевищує 10 пар. Українська популяція налічує 9000–14 400 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах менший за голуба, маса самця 150–200 г, самиці − 200–250 г. У до-
рослого самця верх голови сірий. Спина і крила зверху іржасто-руді з темними плямами. Хвіст сірий, 
із широкою чорною передверхівковою смугою і вузькою білою смужкою на кінці. Дзьоб блакитно-
сірий, з чорним гачком. Навколоочне кільце, восковиця і ноги жовті. Кігті чорні. Прилітає в кінці 
березня, в перших числах квітня. Заселяє гаї, узлісся, рідше яри, зустрічається в населених пунктах. 
Гніздо мостить найчастіше на дереві, кам’яному будинку, опорі ЛЕП, скелі, у норі. Може використо-
вувати старе гніздо іншого птаха. Повна кладка з чотирьох−шести іржасто-рудих, плямистих яєць 
(39×32 мм), у травні. Насиджують обидва птахи, 27–28 діб. Пташенята в гнізді перебувають до чоти-
рьох−п’яти тижнів. Живиться мишоподібними гризунами, ящірками, комахами. Полюючи над 
відкритими місцевостями, часто «зависає» в повітрі. Перелітний. Відлітає в жовтні–листопаді. Зимує 
на півдні, зрідка в інших районах країни. Зимує у південному Криму, на Кавказі та Закавказзі, 
Казахстані та Середній Азії [17; 22; 23; 38; 41; 56; 57; 61; 82; 85]. 

 
 
 

Ряд Куроподібні – Galliformes Temminck, 1820 
Родина Тетерукові – Tetraonidae Leach, 1820 

Тетерук – Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія, від Скандинавського півострова та Франції до Охотського моря, Примор’я, 

північного-заходу Корейського півострова. Від Скандинавії на півночі до Центрального Казахстану 
на півдні. На території України гніздиться у Карпатах і на Поліссі. В Україні поширений 
номінативний підвид Lyrurus tetrix tetrix. 

Місця знаходження. Трапляються лише у маловідвідуваних зволожених лісах, поблизу «глу-
хих» лісових озер та у долинах річок, у лісових масивах із галявинами та зрубами. Під час токування 
можуть виходити на луки, поля, лісові галявини й дороги (рис. 149). 

Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 
помітно скоротив свою чисельність і зараз гніздиться не більше 30–40 пар. Українська популяція 
налічує 1600–3000 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах розміру свійської курки, масою 700–1600 г. Самець забарвлений у 
чорний колір з металевим полиском на голові й нижній частині тіла. На крилах є білі «дзеркальця», 
над очима – голі червоні «брови». Хвіст прикрашений зігнутим пір’ям, що нагадує форму ліри. 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 
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Самиця меншого розміру, має рудувато-бурий колір. На хвості є невелика вирізка. Трапляється на 
Поліссі, в Розточчі та Карпатах. Поселення тетерука екологічно пов’язані здебільшого з негустими 
лісами, порубами, окраїнами лісових боліт. Інколи оселяється в заростях гірської сосни. Токування 
починається в березні, з початком танення снігу, і триває до середини або й кінця травня. У цей час 
самці збираються по кілька особин (іноді більше десяти) на галявинах і з раннього ранку до 9–10 го-
дини «бурмочуть», ходять один навколо одного, розпустивши крила і хвіст. Час від часу влашто-
вують турніри. На токовище прилітають і самиці, відбувається парування. Гніздо добре замасковане, 
влаштовує на землі під кущами. Діаметр гнізда 15–24 см, висота − 4–12 см. Повна кладка, яка 
припадає на квітень–травень, становить від чотирьох до 12 яєць (50×36 мм), що мають жовтуватий 
колір з дрібними темними крапками. Насиджує самиця протягом 21–23 діб. Пташенята через 10 днів 
уже перепурхують з місця на місце. Восени тетеруки утворюють значні скупчення, інколи по кілька-
сот особин, і ночують на нижніх гілках дерев або на землі. Взимку ночують на землі. Живляться 
лісовими ягодами, насінням. У літній період у раціоні трапляються жуки, мурашки, їхні яйця. У 
зимовий період переходить на живлення сережками вільхи і берези. Під час живлення проковтує 
камінці. Кількість останніх залежить від сезону року та від характеру корму. Найбільша їх кількість 
(до 15 г) трапляється восени, коли птах переходить на грубий корм. Злітає шумно, політ швидкий, 
помахи крил часті. Летить швидко, по прямій, не роблячи ніяких маневрів. Осілий вид [17; 23; 39; 40; 
41; 56; 57; 61; 63; 82]. 

 
Орябок – Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Франції до Охотського 
моря, Примор’я, середньої частини Корейського пів-
острова. На півночі у Європі до 69 паралелі, на півдні – 
до північної Італії, Карпат, Південного Уралу, східніше 
границя ареалу проходить по північній частині лісо-
степу. На території України гніздиться у Карпатах і на 
Поліссі. В Україні поширені номінативний підвид 
Tetrastes bonasia bonasia та Tetrastes bonasia rupestris. 

Місця знаходження. Сухі старі бори та молоді сос-
няки серед мішаних масивів лісу. У гніздових біотопах 
особливо важливою є наявність берези та ягідників – 
малини, чорниці. Окраїни лісових масивів, слабо зволо-
жені місця та окраїни лісових потічків (рис. 149). 

Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Чер-
воної книги України. На території Поозер’я гніздиться у 
всіх лісництвах, але чисельність помітно коливалася 
впродовж останніх 25 років. Нині чисельність зростає і 
сягає більше 100–150 пар. Українська популяція налічує 
2600–5100 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах дещо більший за голуба, 
найдрібніший серед тетерукових. Маса 350–500 г. 
Забарвлення бурувато-сіре з рудими боками й темним поперечним малюнком. На голові невеликий 
«чуб». У самця на підборідді і горлі чорна пляма, оточена білою смугою. Хвіст заокруглений, із 
чорною смугою на кінці. Пальці ніг бурі. У зимовий період, як і в тетерука, на пальцях розвивається 
облямівка з рогових зубчиків, що допомагає їм триматися на гілках. Типово лісовий птах. Характерні 
біотопи – старі шпилькові й букові, рідше мішані ліси з густим підліском і галявинами, листяні і 
шпилькові молодняки. У літній період тримається ярів, низин рік, які поросли вільхою. Дуже розрі-
джених лісів уникає. З вирубуванням лісів він, як і глушець, зникає. Токування орябка відрізняється 
від токування тетерука і глушця тим, що кожен самець токує біля своєї самиці (тонкий свист, 
характерні пози). Гніздо робить у ямці на землі, вимощує сухою травою, листям тощо. Діаметр гнізда 
12–20 см, висота – 4–8 см. У другій половині квітня в гнізді буває кладка з 6–14 рудувато-бурих, 
плямистих яєць (41×28 мм), яку насиджує самиця, 20–21 добу. Пташенята набувають вигляду 
дорослих через шість−сім тижнів, але перепурхувати і злітати на дерева починають десь через 10 днів 
після вилуплення. Живиться рослинним і тваринним кормом. Зліт шумний, політ швидкий, із части-
ми помахами крил. Добре літає поміж деревами. Сівши на дерево, орябок ховається (лягає вздовж 
гілки). Осілий вид [17; 23; 39; 40; 41; 56; 57; 61; 63; 82]. 

Рис. 149. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 
Тетерук − Lyrurus tetrix 
Орябок − Tetrastes bonasia 
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Родина Фазанові – Phasianidae Horsfield, 1821 
Куріпка сіра – Perdix perdix (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Кантабрійських гір до Саяну, Туви, Алтаю. На півночі від 64-ї пара-
лелі у Скандинавії до 59-ї в районі Тюмені, Тобольська, Мінусинська. На півдні від північного узбе-
режжя Середземного моря, Малої Азії, долини Сирдар’ї, північного підніжжя Заілійського Алатау, 
хребта Кетмень. Інтродукована у США та Канаді. На території України гніздиться повсюдно, 
уникаючи суцільних лісів та високогоріря. В Україні поширений підвид Perdix perdix lucida. 

Місця знаходження. Охоче оселяється в екотонах на межі лісу та сільськогосподарських угідь, 
на великих лісових галявинах. В останнє десятиліття головним чином гніздиться в агроландшафтах 
(рис. 150).  

Чисельність. Нечисленний вид. На території По-
озер’я гніздиться не більше 200 пар, але чисельність 
скорочується. Українська популяція налічує 60 000–
90 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Невеликий птах сірувато-ко-
ричневого забарвлення, масою 400–500 г. Голова з 
чітко вираженою буро-червоною щокою. Горло також 
буро-червоне. У самця на грудній частині є широка під-
ковоподібна темно-каштанова пляма, у самиці вона 
з’являється лише з віком, але невелика й менш яскрава. 
Самиця за розміром трохи менша від самця з помітно 
вужчою підковоподібною плямою і слабо вираженою 
буро-червоною бровою. Місцями поселень куріпки є 
поля, луки, яри, крайові лісові галявини. Часто вибирає 
місця, де відкриті простори чергуються з заростями 
чагарників. Інколи заселяє полезахисні смуги, узлісся, 
але лісу уникає. Куріпки парами займають гніздові 
ділянки, після чого відбувається парування. На початку 
травня самиця відкладає яйця. Гніздо – заглиблення в 
ґрунті, вистелене м’якими стеблами, міститься під кущем, 
частіше серед сходів пшениці, жита, конюшини, гороху 
або у високій траві. Діаметр гнізда 14–25 см. Кількість 
яєць у кладці залежить значною мірою від віку самиці і коливається від 12 до 22. Яйця куріпки з 
гладенькою шкаралупою, зі слабким блиском, забарвлені в зеленуватий колір (35×27 мм). Повна 
кладка буває у другій половині травня. Самиця насиджує яйця протягом трьох тижнів. Виховує пта-
шенят тільки самиця. У тижневому віці вони починають літати, а у шеститижневому – досягають роз-
мірів дорослого птаха. Живиться рослинною і тваринною їжею. Молоді куріпки їдять в основному 
комах, поступово переходячи на рослинну їжу. Часто живляться зграями на посівах злакових, де пої-
дають зерно; пізніше переходять на поля кукурудзи, буряків, на городи. Восени переходять у лісо-
смуги, на луки, сухі болота, лісові вируби та ін. Осілий, іноді кочівний вид [17; 23; 40; 41; 56; 57; 61; 82]. 

Перепілка – Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до Байкалу, Західного Синьдзяну, Північної 

Індії. На півночі – Скандинавія, у Західному Сибіру – 62-га паралель. На півдні – узбережжя Серед-
земного моря, Малої Азії, північне Перської затоки, Південний Іран та Афганістан, середня частина 
Індостану, Африка. На території України гніздиться у сухих сільськогосподарських угіддях, віддаючи 
перевагу полям злакових культур. В Україні поширений підвид Coturnix coturnix coturnix. 

Місця знаходження. Пустища, сільськогосподарські поля, пасовища, великі лісові галявини, 
осушені болота або ж дамби й береги малих річок, вздовж меліоративних каналів (рис. 150).  

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться у незначній кількості і сучасна 
популяція не перевищує 30–50 пар. Українська популяція налічує 100 000–160 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Найменший представник ряду Куроподібних, маса 80–150 г. Забарвлення 
вохристо-буре, з темними і світлими ряботинами. Хвіст короткий. Поширена скрізь, за винятком 
Карпат і суцільних лісових масивів Полісся. Живе на полях, луках. Як і куріпка сіра, перепілка лише 
наземний птах. Прилітає в квітні–травні. Розмноження протягом травня–липня. Полігамний вид. 

Рис. 150. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Куріпка сіра − Perdix perdix  
Перепілка − Coturnix coturnix  
Фазан − Phasianus colchicus 
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Гніздо влаштовує на сухих луках, полях, у вигляді ямки, добре замаскованої в густій траві. Діаметр 
гнізда 12–16 см. У гнізді буває 9–18 жовтуватих із бурими плямами яєць (32×23 мм), які насиджує 
самиця, 17–20 діб. Пташенята у віці кількох днів уже перепурхують, розмірів дорослого птаха досяга-
ють через шість тижнів. У кінці серпня – на початку вересня відлітає з північних районів, а в жовтні – 
з південних. Бігає легко і швидко, часто порпається в землі, в разі небезпеки здебільшого намагається 
зачаїтися. Проте побачити перепілку, яка сидить або біжить, дуже важко. Злітає раптово, політ швид-
кий, із частими змахами крил. Живиться в основному рослинною їжею – різноманітним насінням, а 
також комахами. Перелітний. Інколи зимує в південних районах України. Під час міграцій трима-
ється великими зграями. Зимує в Африці та на півдні Азії [17; 23; 40; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Фазан – Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 

Поширення. Азія – від Чорноморського узбережжя Кавказу до Примор’я, Корейського півострова, 
океанічного узбережжя Східного Китаю. На півночі до долини Кубані, Сирдар’ї, Балхашу, Алаколю, 
Зайсану, півдня Великого Хінгану, долини Амуру. На півдні − до долини Чороху, району Кафану у 
Вірменії, Північно-Західного та Північного Ірану, північного схилу західного Гіндукушу, Північної 
Бірми, Юньнану, затоки Тонкін. На території України гніздиться у лісовій та лісостеповій зонах. 

Місця знаходження. Зарослі густими чагарниками пустища, в долинах озер і річок, агроценози 
біля узлісь та населених пунктів (рис. 150). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться лише у Світязькому лісництві, 
близько 10 пар. Українська популяція налічує 23 000–30 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах середніх розмірів, масою 720–1800 г. Забарвлення яскраве; у вбранні 
самця поєднуються жовті, темно-зелені, фіолетові, оранжеві кольори. Довгий хвіст має жовто-буре 
забарвлення з мідно-фіолетовим полиском. Самиця має більш скромне оперення – бурувато-жовте, зі 
своєрідним мідним відтінком на шиї. Населяє річкові долини з багатою рослинністю, поруби в лісах, 
зарості чагарників, уникаючи суцільних лісів і відкритих безлісих місць. Полігам. Гніздо будує на 
землі, в густих заростях. Діаметр гнізда 18–27 см. У кладці буває до 10–18 однотонних блакитного, 
шоколадного або оливково-коричневого кольору яєць (45×36 мм). Насиджує самиця, 21–25 діб. Пта-
шенята стають на крило через вісім−дев’ять тижнів і тримаються виводками до зими. Бігає по землі 
швидко. Наземний птах, але, рятуючись від ворога, злітає на дерева. На дереві хвіст тримає опуще-
ним майже вертикально донизу. Зліт раптовий і шумний, вертикально догори, потім летить горизон-
тально не більш ніж кількасот метрів. Живиться різноманітним насінням, ягодами, бруньками, 
пагонами, а також дрібними безхребетними тваринами, переважно комахами, іноді дрібними хребет-
ними – ящірками, жабами. Знищуючи шкідливих комах (бурякового довгоносика, колорадського 
жука, клопа-черепашку), насіння бур’янів, приносить значну користь сільському господарству. 
Хлібні зерна фазан збирає здебільшого на землі, а тому шкоди зерновим посівам не завдає. Осілий 
вид [23; 40; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
 
 

Ряд Журавлеподібні – Gruiformes Bonaparte, 1854 
Родина Журавлеві – Gruidae Vigors, 1825 
Журавель сірий – Grus grus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Помірна смуга Європи, Азії, Північної Африки. В Україні гніздяться в окремих 
місцях лісової та лісостепової зони; взимку трапляються у Присивашші.  

Місця знаходження. Гніздяться у зволожених місцевостях, важкодоступних болотах (рис. 151). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я рідкісний, гніздовий. В останні роки ви-

явлено чотири−вісім гніздових пар.  
Особливості біології. Гніздовий, перелітний, іноді зимуючий вид. Птах великих розмірів. Маса 

до 7 кг. Передня частина тіла сіра, зверху темно-сіра. Лоб, вуздечка і тім’я вкриті чорними, волосо-
подібними перами. Потилиця гола, червоного кольору. Від очей по боках голови проходять білі 
смуги, які є також на шиї. Третьорядні махові пера темно-сірі, на кінці чорні, видовжені, утворюють 
подобу хвоста. Політ прямолінійний, помахи крил глибокі; в польоті ноги і шия витягнуті. Гнізда 
влаштовують на купинах, на заламаному очереті, іноді в ямці на землі. У кладці одне−два рудуваті, 
зеленкаві або глиняно-бурі, із рудувато-бурими плямами яйця. Насиджує здебільшого самка, 
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28−30 днів. Пташенята виводкові. Відлітають на зимівлю 
у вересні–жовтні. Живляться і тваринною, і рослиною 
їжею: зеленими частинами рослин, насінням, ягодами. З 
тварин поїдають комах та інших безхребетних, а також 
земноводних, плазунів, яйця і молодняк птахів. Зимують 
у Північній і Східній Африці та Південній Азії [1; 21; 23; 
47; 61; 63; 67]. 

 
 

Родина Пастушкові – Rallidae Rafinesque, 1815 
Деркач – Crex crex (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія, Північна та Центральна Єв-
ропа до долини річки Лєни; місцями у Закавказзі, Серед-
ній Азії і Казахстані. В Україні гніздяться на всій терито-
рії, де є вологі луки, окрім високогір’я та деяких примор-
ських районів; мігрує скрізь.  

Місця знаходження. Гніздяться на зволожених 
луках, лісових порубах, орних землях і пагорбистих те-
риторіях із трав’яною рослинністю (рис. 151).  

Чисельність. Нечисленний вид. На території По-
озер’я рідкісний, гніздовий у районі озер Кругле, Довге, 
Люцимер та на р. Прип’ять. У різні роки – 15–25 гніздо-
вих пар.  

Особливості біології. Гніздовий, перелітний. Невеликі птахи масою до 200 г. Дорослі птахи у 
весняному оперенні зверху рудуваті з чорно-бурими повздовжніми плямами і сірими облямівками 
пер. Горло білувате, шия спереду, воло і груди сірі, черево білувате, з боків є білі і руді поперечні 
смуги. У природі можна побачити рідко, бо він ховається у трав’янистих заростях. Активний зазви-
чай вночі; швидко бігає, літає важко; повільно летить, звісивши ноги на недалеку відстань. Голос 
різкий, скрипучий крик – «крек-крек», який часто повторюється. Гнізда влаштовують у заростях 
трави або в кущах, у ямці, на землі. У кладці 7–12 плямистих, глиняно-вохристих або зеленувато-
білих яєць. Насиджує самка, 16–18 днів. Пташенята виводкові. Відлітають на зимівлю у вересні–
жовтні. Живляться дрібними безхребетними тваринами, здебільшого комахами. У кінці літа і восени 
їдять також насіння лучних рослин. Зимують в Африці й Аравії [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Погонич звичайний – Porzana porzana (Linnaeus, 1766) 

Поширення. Помірна і південна смуги Євразії на схід до Єнісею, Мала і Східна Азія, Північна 
Африка. В Україні гніздяться на всій території, окрім високогір’я; мігрує скрізь. 

Місця знаходження. Оселяються на зарослих надводною рослинністю болотах, озерах, ставках 
(рис. 151). Гніздовий, звичайний, перелітний. 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я звичайний, гніздовий.  
Особливості біології. Невеликі птахи масою до 100–130 г. Дорослі птахи зверху рудувато-

оливково-бурі, з темними плямами на стрижнях пер і з дрібними білими крапками або рисками. 
Брови, горло і шия спереду сірі. Воло, груди і тіло з боків рудувато-оливково-бурі з білими крапками, 
черево брудно-біле. Активний ввечері і вночі, плаває рідко, бігає по водяних рослинах. Шлюбний 
крик – свистове «кюіть», яке чути вночі і на значній відстані. Гніздо у вигляді чаші, сплетеної із 
стебел трави, замасковане у заростях. У кладці 8–15 глиняно-бурих, з темними плямами яєць. Наси-
джують обидва птахи, 18–20 днів. Відлітають на зимівлю з вересня до початку листопада. Живляться 
дрібними водяними і прибережними безхребетними, дрібною рибою, насінням і плодами болотяних 
рослин [1; 21; 23; 47; 61]. 

Погонич малий – Porzana parva (Scopoli, 1769) 
Поширення. Помірна смуга та південь Європи, Західний Сибір, Мала Азія, Північна Африка. В 

Україні гніздяться на всій території, окрім високогір’я і сухих степових районів. 
Місця знаходження. Оселяються на прісноводних водоймах, зарослих надводною рослинністю 

(рис. 151). Гніздовий, звичайний, перелітний. 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я звичайний, гніздовий.  

Рис. 151. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Журавель сірий − Grus grus  
Деркач − Crex crex  
Погонич звичайний − Porzana porzana  
Погонич малий − Porzana parva 
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Особливості біології. Маленькі птахи масою 50–100 г. Дорослі самці зверху бурі, з чорними 
повздовжніми плямками на спині і плечах та з рисками на спині. Голова з боків, брови, воло й груди 
темно-сірі. Черево і підхвістя темно-бурі, з білими поперечними смужками. Літає неохоче; часто 
плаває і пірнає. Шлюбний крик – «вюітт-хоорр», а позивний звук – «кік-кік-кік-кік». Гніздо роблять 
із стебел рослин у заростях надводної рослинності, на купині, або на заломах. У кладці шість−вісім 
жовтуватих або глиняно-сірих, із рудуватими плямами яєць. Насиджують обидва птахи 21–22 днів. 
Вилуплюються неодночасно. Відлітають на зимівлю у вересні–жовтні. Живляться дрібними водя-
ними і прибережними безхребетними, насінням і зеленими частинами водяних рослин. Зимують в 
Африці та Південно-Західній Азії [1; 21; 23; 47; 61; 76]. 

 
Пастушок – Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 

Поширення. Помірна й південна смуги Євразії, 
місцями до полярного кола на півночі й Північної Індії на 
півдні. Північна Африка. В Україні трапляються скрізь під 
час перельотів; гніздяться по всій території, окрім гірських 
районів Карпат.  

Місця знаходження. Різнотипні водойми – ставки, бо-
лота, заплави річок, що заросли густою рослинністю: оче-
ретом, чагарниками, заболочені луки (рис. 152). Гніздовий, 
перелітний. 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
звичайний, гніздовий.  

Особливості біології. Невеликі птахи масою 100–120 г. 
Забарвлення верхньої частини тіла оливково-буре, з чор-
ними повздовжніми плямами (фото 434). Брови, щоки і 
нижня частина тіла до середини черева темно-сірі. Задня 
частина черева, підхвістя і боки тіла чорні, з білими попе-
речними смугами. Потайний, активний вночі; швидко бігає 
по землі зігнувшись; добре плаває і пірнає. Шлюбний крик − 

ритмічне «кіп-кіп-кіп»; 
окрім того, може по-
давати крики, подібні 
до вереску і стогону. Гніздо у вигляді глибокої, ретельно спле-
теної із трав’янистих стебел чаші, в заростях очерету, над во-
дою. У кладці 6–14 жовтувато-білих, із дрібними плямами яєць. 
Насиджують обидва птахи, 19−20 днів. Відлітати на зимівлю 
починають у серпні і до кінця листопада. Живляться комахами, 
павуками, молюсками, а також плодами і насінням болотяних 
рослин, іноді дрібною рибою. Зимують у пониззях Дунаю, 
Дніпра, Дністра, в Середній Азії [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Курочка водяна – Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Поширена майже на всій земній кулі, окрім Австралії, північних та антарктичних 
високих широт. В Україні живуть скрізь, де є зарості надводної рослинності.  

Місця знаходження. Різнотипні водойми з відкритими плесами і ділянками густої рослинності 
(рис. 152). Гніздовий, перелітний. 

Чисельність. На території Поозер’я гніздовий; нечисельний вид.  
Особливості біології. Дещо менша від лиски. Маса 250–450 г. У дорослих птахів голова, шия і 

передня частина спини сірувато-чорні. Поперек, надхвістя, покривні пера хвоста і крила зверху 
оливково-бурі. Низ тіла темно-сірий, на череві і грудях іноді білі плями. На боках тіла широкі білі 
смуги. На лобі червона шкіряста бляшка. Добре плавають, характерно киваючи головою, швидко 
бігають по водяних рослинах; літають важко і неохоче. Голос – гучне і характерне «крруук» або 
коротке «кек». Гніздо у заростях очерету, лози над водою або поблизу від води, зі стебел рослин і 
гілочок; має вигляд глибокої чаші, прикритої «дахом», нагадує гніздо сороки. У кладці 5–11 вохристо-
рудуватих, з іржаво-рудими крапками яєць. Насиджують обидва птахи, 20–22 дні. Відлітають на 

 
Фото 434. Пастушок – Rallus aquaticus 

(Н. А. Пісулінська) 

Рис. 152. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Пастушок − Rallus aquaticus 
Курочка водяна − Gallinula chloropus 
Лиска − Fulica atra 
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зимівлю у вересні–жовтні. Живляться різними безхребетними тваринами, насінням і зеленими части-
нами водяних рослин. Зимують у Південній Європі, Азії, Африці [1; 21; 23; 47; 61]. 

 
Лиска – Fulica atra Linnaeus, 1758 

Поширення. Помірна і південна смуги Європи і Азії, Північна 
Африка, Австралія. В Україні гніздяться на всій території, окрім 
Карпат.  

Місця знаходження. Різнотипні водойми з густою рослинністю; 
взимку – відкриті акваторії водосховищ, озер, лиманів, морських за-
ток. В Україні гніздовий; мігрує скрізь. На території Поозер’я гніздо-
вий на всіх озерах; чисельний вид під час осінніх міграцій; на кінець 
2009 р. нараховувалося близько 6 тис. особин (рис. 152). 

Чисельність. Численний вид.  
Особливості біології. Великі птахи завбільшки з попелюха. Маса 

600–1200 г. У дорослих птахів голова і шия чорні (фото 435). Верх 
тіла чорний, із сірим відтінком. Низ тіла темно-сірий. Низ хвоста 
чорний. На лобі біла шкіряна бляшка. Чудово плавають і пірнають, під 
час плавання кивають головою; злітають після тривалого розгону по 

водяній поверхні; політ швидкий і прямолінійний. Голос – різкий поклик «кавк» або «ков»; крик 
тривоги – різке, металічне «а-ооо-а-а». Гніздо на зарослих ставках, у заплавах річок на заломах 
очерету, на купині або плавучі – зі стебел і листя рослин. Лоток вистилається мокрим листям. У 
кладці 4–15, часто 7–12 білувато-сірих яєць, з темними крапками. Насиджують обидва птахи, 21–24 
дні. Осінній відліт − із вересня до початку листопада. Живляться насінням і зеленими частинами 
водяних рослин, комахами та іншими безхребетними. Зимують на півдні Європи, зокрема на півдні 
України, у дельтах великих річок і на морському узбережжі, у Північній Африці та Південній Азії [1; 
21; 23; 47; 61; 76]. 

 
 

Ряд Сивкоподібні – Charadriiformes Huxley, 1867 
Родина Сивкові – Charadriidae Leach, 1820 

Пісочник великий – Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 
Поширення. Євразія − від Скандинавії до Чукотського півострова й Анадиру. На півночі до 

Арктичного узбережжя. На півдні – узбережжя Балтійського, Північного і Білого морів, до 65-ї пара-
лелі у Сибіру і північного узбережжя Охотського моря. На території України гніздиться у Волин-
ській, Рівненській та Львівській областях. В Україні поширений підвид Charadrius hiaticula tundrae. 

Місця знаходження. Піщані узбережжя, острови та коси р. Припяті та р. Случі, спорадично 
узбережжя оз. Світязю з низькою рослинністю (рис. 153). 

Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 
гніздилася одна пара. Гніздяться не кожного року. Українська популяція порівняно молода і налічує 
не більше 50 гніздових пар. 

Особливості біології. Малий птах з зовнішністю пісочника, у якого дзьоб із чорним кінчиком, а 
при основі жовтий та яскраві жовто-оранжеві ноги. «Фартух» в нижній частині шиї і на волі чорний, 
ширший, ніж у пісочника малого. У польоті (на розгорнутому 
крилі) добре помітна біла смуга, утворена білими основами бу-
рих махових пер (фото 436). В Україні відомі чотири місця гніз-
дування: три в межах Волинського Полісся (одне спорадичне) і 
одне на південо-західній окраїні Українського Розточчя. Гніз-
довий і перелітний птах. Оселяється на піщаних островах і 
берегах річок та озер, на піщаних обмілинах великих штучних 
водойм. Прилітає у квітні. Невдовзі після прильоту можна спо-
стерігати токовий політ самців. Повна кладка з чотирьох брудно-
білих або сіруватих, із чорно-бурими крапками та плямами яєць 
(30×22 мм), у травні– липні. Насиджують обидва птахи, 24–26 діб, а 
потім водять виводок три−чотири тижні, доки пташенята не 

 
Фото 435. Лиска – Fulica atra 

(Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 436. Пісочник великий – 

Charadrius hiaticula 
(А. Т. Затушевський) 
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почнуть літати. Швидко бігає по піску, «відводить» від 
гнізда, час від часу присідаючи і припадаючи на крило. 
Живиться водяними і коловодними дрібними тваринами, 
переважно комахами, ракоподібними. Перелітний. Відлі-
тає у серпні–вересні. Зимує в Середземномор’ї, на Ара-
війському півострові, в Африці та на Мадагаскарі [13; 17; 
23; 24; 41; 46; 56; 57; 61; 63; 68; 69; 82]. 

 
Пісочник малий – Charadrius dubius Scopoli, 1786 
Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихо-

океанського узбережжя. На півночі – Скандинавія, східне 
узбережжя Білого моря, гирло Північної Двіни, Мезенської 
губи, 64-та паралель у Сибіру. На півдні – від Середзем-
ного моря, до південного океанічного узбережжя Азії. На 
території України гніздиться на багатьох відкритих 
узбережжях озер, річок та морів. В Україні поширений 
підвид Charadrius dubius curonicus. 

Місця знаходження. Піщані пляжі та коси з відсут-
ньою або низькорослою рослинністю (рис. 153). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території По-
озер’я гніздиться не більше 10–15 пар. Українська попу-
ляція налічує 7000–10 600 гніздових пар. 

Особливості біології. Дрібний кулик, масою 30–40 г (фото 437). 
Самець у шлюбному вбранні зверху бурий. Лоб, «брови», горло, шия і 
низ білі. На тім’ї білі «брови» з’єднуються. Тім’я спереду, вуздечка і 
плями навколо очей чорні. На волі чорний «нашийник». Махові пера 
зверху бурі. Центральні стернові пера бурі, крайні – білі, інші бурі, з 
білою верхівкою. Дзьоб чорний, лише при основі жовтий. Навколо-
очне кільце й ноги жовті. У позашлюбному оперенні чорний колір 
замінений темно-бурим. У самиці в шлюбному вбранні в чорному ко-
льорі домішка бурого. У позашлюбному оперенні така, як позашлюб-
ний самець. Молодий птах подібний до самиці у позашлюбному 
оперенні, але верх світло-бурий, пера з вузькою світлою облямівкою. 
«Нашийник» перерваний. Оселяється на піщаних косах річок і озер, 

на піщаних кучугурах поблизу боліт, кам’янистих обмілинах. Прилітає у квітні. Невдовзі після 
прильоту можна спостерігати токовий політ самців. Повна кладка з чотирьох жовтувато-сірих, з 
чорно-бурими крапками яєць (30×22 мм), у травні – липні. Насиджують обидва птахи, 24–26 діб, а 
потім водять виводок три−чотири тижні, доки пташенята не почнуть літати. Швидко бігає по піску, 
«відводить» від гнізда, час від часу присідаючи і припадаючи на крило. Живиться водяними і 
коловодними дрібними тваринами, переважно комахами, ракоподібними. Перелітний. Відлітає у 
серпні–вересні. Зимує на півдні Азії та в Африці [13; 23; 24; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Чайка – Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до Верхоянського хребта і Японського 
моря. На півночі – Скандинавія, в басейні Обі 66-та паралель, нижня течія Амуру. На півдні – 
узбережжя Середземного моря, Малої Азії, Іран, долина Сирдар’ї, Фергани, Іссик-Куля, Джунгарії, 
оз. Кукунор, провінція Хейлундзян. На території України гніздиться повсюдно, уникаючи суцільних 
лісових масивів та гір. Ядро популяції зосереджене у районі Західного Полісся.  

Місця знаходження. Вологі та заболочені ділянки озер, річок і сільськогосподарських угідь. 
Може гніздитися й у сухих біотопах, але якщо неподалік є вода (рис. 153). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я помічено різке скорочення чисельності 
місцевої популяції, в останні роки гніздиться 35–50 пар. Українська популяція налічує 65 000–
124 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах розміром з голуба, масою 180–260 г (фото 438). Дзьоб порівняно 
короткий, чорний. Ноги короткі, буруваті. У природі розпізнається дуже легко завдяки наявності на 
голові довгого вузького «чуба» і контрастному забарвленню з темних (оливково-зелена з бронзовим 

 
Фото 437. Пісочник малий – 

Charadrius dubius 
(А. Т. Затушевський) 

Рис. 153. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Пісочник великий − Charadrius hiaticula 
Пісочник малий − Charadrius dubius 
Чайка − Vanellus vanellus  
Кулик-сорока − Haematopus ostralegus 
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полиском спина; чорні воло, крила і верх голови) і білих (черево, 
боки голови) кольорів. У польоті привертають увагу широкі тупі 
заокруглені крила (в інших куликів вони загостренні) з білими 
пахвовими перами і двоколірний (білий при основі і чорний на 
кінці) хвіст. Політ поривчастий, маневровий. При помахах крил 
чути шум. Звичайний гніздовий і перелітний птах. Оселяється на 
вологих луках, пасовищах, орних землях. Під час токування в 
повітрі виконує складні віражі. Прилітає у лютому–березні. 
Гніздо – невелика ямка на землі, вимощена сухими стеблами 
трав’янистих рослин, прим’ятою травою або й не вимощена. 
Діаметр гнізда 10–15 см. Повна кладка з чотирьох глинисто-
бурих, із чорно-бурими плямами яєць (46×33 мм), у квітні–
червні. Насиджують обидва птахи, 27–29 діб. Пташенята стають 
подібними до дорослих за чотири тижні; у місячному віці вони 
вже літають. Живиться переважно комахами, серед яких багато 

шкідників сільського господарства. Перелітний. Відлітає у вересні–листопаді. Зимує у Західній 
Європі та Середземномор’ї, на півночі Африки та в Азії, іноді на півдні України [13; 23; 24; 41; 46; 
53; 54; 56; 57; 61; 64−66; 82; 96]. 

 
 

Родина Куликосорокові – Haematopodidae Bonaparte, 1838 
Кулик-сорока – Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 

Поширення. Європа, Західний Сибір, західне узбережжя Малої Азії, Середня Азія, Тихо-
океанське узбережжя Азії. На півночі до Камчатки. На півдні до Корейського півострова, басейн 
Амуру. На території України гніздиться у приморський районах, а також по долинах Дніпра, Десни, 
Случі, можливо Прип’яті. В Україні поширений підвид Haematopus ostralegus longipes. 

Місця знаходження. Піщані коси, що формуються біля берегів озер або ж річок, піщані острови 
та узбережжя без рослинності. Спорадично трапляється на оз. Пулемецькому (рис. 153). 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний вид, занесений до Червоної книги України. На території 
Поозер’я трапляється не кожного року, успішно гніздилася одна пара, а в останні роки гніздування не 
виявлено. Українська популяція налічує 6500–8800 гніздових пар. 

Особливості біології. Забарвлення верху тіла птахів чорне, за винятком білого надхвістя та 
основи хвоста. У польоті видно також білу смугу вздовж крила. Низ тіла білий. Дзьоб червоний, ноги 
рожеві. Моногам. Гніздиться на піщаних та галькових узбережжях. Гніздо – ямка в піску. У кладці 
чотири яйця. Пташенята виводкового типу. Гніздовий і перелітний; під час міграцій може траплятися 
по всій території країни. Перелітний. Зимує в Африці та 
на півдні Азії [13; 24; 39; 41; 56; 57; 58; 61; 63; 82]. 

 
 

Родина Баранцеві – Scolopacidae Rafinesque, 1815 
Коловодник лісовий – Tringa ochropus Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія – від Скандинавії до басейну 
Колими. На півночі – 64–68-ма паралелі. На півдні – Ав-
стрія, Румунія, Волинське Полісся, Харківська область, 
48–52-га паралелі, північний Казахстан, південне Забай-
калля, долина середнього Амуру. На території України 
гніздиться у лісовій та лісостеповій зонах, у мішаних та 
листяних вологих місцях. 

Місця знаходження. Узбережжя лісових озер та рі-
чок, струмків, калюж, які не пересихають впродовж 
травня та першої половини літа. У Шацькому НПП трап-
ляється здебільшого у лісових масивах вздовж меліора-
тивних каналів та берегів окремих озер (рис. 154). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території По-
озер’я гніздиться регулярно, але в незначній кількості. 

 
Фото 438. Чайка – Vanellus vanellus 

(Н. А. Пісулінська) 

Рис. 154. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Коловодник звичайний − Tringa totanus 
Коловодник лісовий − Tringa ochropus 
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Загальна чисельність у різні роки коливається в межах 12–50 пар. Українська популяція налічує 
8500–1400 гніздових пар. 

Особливості біології. Трохи більший за шпака, масою 75–105 г. У шлюбному вбранні голова, 
шия і воло сірувато-бурі, з білими рисками. Над чорною вуздечкою коротка біла смуга. Спина, 
поперек і верх крил чорні, з білими цятками. Надхвістя і низ тулуба білі. Махові і покривні пера низу 
крил темно-бурі або й чорні. На дистальній частині білого хвоста дві−три поперечні смуги, утворені 
чорними плямами. Дзьоб сірий. Ноги оливкові, у польоті трохи виступають за хвостом. У позашлюб-
ному оперенні верх птаха світліший. Молодий птах подібний до дорослого у позашлюбному вбранні. 
Характерні біотопи – лісові озера, болота, струмки й річки. Прилітає в березні–квітні. Гніздо влашто-
вує на дереві, в кущі, іноді на землі, використовуючи найчастіше старе гніздо дрозда. Кладка з чоти-
рьох зеленуватих, з бурими плямами яєць (39×28 мм), у травні. Насиджує переважно самиця, 19–20 діб. 
Пташенята через дві−три доби після вилуплення кочують разом із батьками. На відміну від інших 
куликів дуже любить сидіти на деревах, саме на них і ховаються малята поки осягнуть здатність до 
польоту. Живиться водяними і навколоводними комахами та іншими дрібними безхребетними. 
Перелітний. Відлітає у серпні–вересні. Летять парами або поодинці, іноді трапляються зграї до 
семи−дев’яти особин. У зимовий період спостерігається здебільшого на півдні, інколи на решті 
території країни. Зимує у Середземномор’ї, Африці та на півдні Азії [13; 23; 24; 41; 54; 56; 57; 61; 82]. 

 
Коловодник звичайний – Tringa totanus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія – від атлантичного до тихоокеанського узбережжя. На півночі – Сканди-
навія, Західний Сибір приблизно по 57-й паралелі, Забайкалля, гирло Амуру. На півдні – південь 
Піренейського півострова, Центральна Італія, Мала Азія, дельта Сирдар’ї, Західний Тянь-Шань, 
південне Забайкалля, провінція Хейлундзян. На території України гніздиться повсюдно, уникаючи 
сухих степових та гірських районів. В Україні поширений підвид Tringa totanus totanus. 

Місця знаходження. Заболочені долини озер і річок. Виявлений на торфових болотах, в агро-
ценозах, надає перевагу пасовищам із вільним випасом корів та коней (рис. 154).  

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться у різні роки від 30 до 120 пар. 
За останнє десятиліття чисельність місцевої гніздової популяції скоротилася більше ніж на половину. 
Українська популяція налічує 14 000–23 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Трохи менший за коловодника великого, масою 110–170 г. Дорослий птах 
у шлюбному вбранні зверху буро-оливковий, із темно-бурими дрібними плямами. Поперек і надхвіс-
тя білі. Воло сірувато-буре. Решта низу білувата з темними рисками та штрихами. Спід крил білий. 
Зовнішні першорядні махові і їх покривні пера темно-бурі. Білі частини внутрішніх першорядних 

махових пер і білі другорядні махові пера утворюють на крилі 
«дзеркальце», яке помітне лише в польоті. Хвіст смугастий. 
Дзьоб червоний, на кінці чорний. Ноги червоні, в польоті ви-
ступають за хвостом (фото 439). У позашлюбному вбранні верх 
майже однотонно сірувато-бурий. Груди й черево білуваті. Чер-
вона або оранжево-жовта лише основа дзьоба. Молодий птах 
подібний до дорослого, але пера верху бурі, з вохристою обля-
мівкою. Дзьоб темно-сірий. Прилітає в березні–квітні. Трима-
ється частіше на трав’янистих берегах річок і озер та на заболо-
чених луках, де й гніздиться невеликими колоніями. Гніздо в 
ямці, замасковане травою. Діаметр гнізда 10–12 см. Біля гнізда 
полохливий і неспокійний птах. Повна кладка з чотирьох стро-
катих глинисто-бурих, із чорно-бурими плямами яєць (44×30 мм), 
у травні. Насиджують обидва птахи, 24–26 діб. Пташенята як 
тільки обсохнуть залишають гніздо і ведуть разом з батьками 
мандрівний спосіб життя до осіннього відльоту. Живиться дріб-

ними навколоводними безхребетними: комахами, ракоподібними, молюсками. Перелітний. Відлітає 
наприкінці липня – у серпні. Зимує у західній та південній Європі, Африці та на півдні Азії [13; 17; 
23; 24; 41; 54, 56; 57; 61; 82]. 

 
Баранець звичайний – Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Голарктика. Євразія − від Франції до східного узбережжя Чукотки, Охотського 
моря, Сахаліну. На півночі – узбережжя Північно-Льодовитого океану. На півдні – Північна Італія, 

 
Фото 439. Коловодник звичайний – 
Tringa totanus (Н. А. Пісулінська) 
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Болгарія, гирло Дністра, до 49-ї паралелі у долині Волги, 
оз. Іссик-Куль, Джунгарський Алатау, південні Прибай-
калля, Забайкалля, басейн Уссурі. На території України 
гніздиться повсюдно, де є заболочені біотопи. Уникає 
суцільних лісових масивів та гір. В Україні поширений 
підвид Gallinago gallinago gallinago. 

Місця знаходження. У гніздовий період обирає во-
логі луки та болота, зволожені біотопи з купинами рос-
линності. Під час міграцій як кормові угіддя використовує 
пасовища та спущені стави, мілководдя ставів та озер 
(рис. 155). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
гніздиться понад 150 пар, але чисельність у різні роки 
помітно коливається. Українська популяція налічує 
13 000–15 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Кулик середнього розміру, 
трохи більший за шпака, маса 110–170 г (фото 440). У до-
рослого птаха верх тіла строкатий, з чорно-бурими, ір-
жаво-жовтими і вохристо-жовтими плямками і смужками. 
Верх голови чорно-бурий, з вохристо-жовтою поздовж-
ньою смугою. Горло білувате. Воло вохристе, з темно-
бурими рисками. Інше оперення низу біле, з темно-бури-

ми смугами на боках тулуба. Махові пера темно-бурі, 
другорядні – з білуватою верхівкою. Всі стернові пера буро-
руді, з темно-бурими смугами й білою вершиною. Дзьоб чорний 
або темно-сірий. Ноги темно-сірі. У молодого птаха верх тіла 
темніший. Характерні біотопи – болота і зволожені луки. 
Прилітає в березні. Гніздо робить у траві, часто на купині. 
Діаметр гнізда 9–15 см. Повна кладка з чотирьох, рідко 
трьох−п’яти оливково-зелених або іржасто-коричневих, з бури-
ми плямами яєць (40×28 мм), у квітні–травні. Насиджує самиця, 
19–20 діб. Пташенята стають самостійними через чотири−п’ять 
тижнів. Живиться дрібними навколоводними і водяними безхре-
бетними: комахами, черв’яками, павуками, ракоподібними, яких 
дістає з ґрунту або шару гниючих рослинних решток довгим і 

дуже чутливим дзьобом. Перелітний. Відлітає у серпні–листопаді, до початку грудня. Зимує в 
Західній Європі, Африці, на півдні Азії та Чорноморському узбережжі Кавказу, в Закавказзі, інколи на 
південному заході України та на Сиваші [13; 18; 23; 24; 41; 54; 56; 57; 61; 82]. 

 
Баранець великий – Gallinago media Latham, 1787 

Поширення. Євразія − від Скандинавії до долини Єнісею. На півдні – Німеччина, передгір’я 
Карпат, Харківська область, у Західному Сибіру – Тюмень, Усть-Каменегорськ, Барнаул, район Міну-
синська. На території України гніздиться лише на Поліссі та в північній частині лісостепу.  

Місця знаходження. Верхові та перехідні болота, торфові болота часто із заростями осок і 
верболозів (рис. 155). 

Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 
гніздиться не кожного року, але останнім часом чисельність стабілізувалась і сягає близько 15–20 пар. 
Українська популяція налічує 500–700 гніздових пар. 

Особливості біології. Дуже схожий на баранця звичайного, але дещо більший, масою 180–250 г. 
Верх бурий, із вохристими смугами й темно-бурими плямами. Голова зверху чорно-бура, з поздовж-
ньою вохристою смугою через тім’я. Низ жовтуватий, із темно-бурими поперечними ламаними 
смугами. Махові пера темно-бурі. Стернові пера руді, з чорними смугами й білими вершинами, три 
крайні пари білі, з чорними поперечними смужками біля основи. Дзьоб темно-бурий. Ноги зеле-
нувато-сірі. Молодий птах темніший і не такий строкатий, як дорослий. На відміну від баранця 
звичайного, злітає мовчки, але з шумом крил. Летить низько над землею і прямо, ніколи не роблячи 
зиґзагів у польоті. Підпускає дуже близько і вилітає майже завжди з-під самих ніг. Гніздиться на 
Поліссі та частково в Лісостепу. Прилітає на початку квітня. Тримається трав’янистих лук, найчас-

 
Фото 440. Баранець звичайний – 

Gallinago gallinago (Н. А. Пісулінська) 

Рис. 155. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Баранець звичайний − Gallinago gallinago  
Баранець великий − Gallinago media 
Слуква − Scolopax rusticola 
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тіше в заплавах річок і на мохових лісових болотах, зазвичай в сухіших місцях, ніж баранець 
звичайний. Полігам. Перед початком репродуктивного періоду мають місце групові токування 
самців. Для току обирається більш сухе підняте місце, часто в центрі гніздового біотопу. Токування 
відбувається у вечірніх або ранкових сутінках. У цей час самці підстрибують, б’ються один з одним 
дзьобами і подають токові звуки. Після закінчення токування серед біотопу залишаються характерні 
протоптані стежки з утрамбованою ділянкою в центрі. Останнім часом токи баранця великого стали 
рідкістю. Гніздо влаштовує в ямці, в густій траві або на купині, неподалік токовища. Діаметр гнізда 
9–14 см. Повна кладка з чотирьох сірувато-жовтих, із темними плямами яєць (45×32 мм), в кінці 
травня – червні. Насиджує самиця, 22–27 діб. Подібними до дорослих пташенята стають на початку 
та в середині серпня. Живиться переважно комахами, павуками, черв’яками і дещо менше корінцями, 
стеблами та насінням рослин. Чисельність цього виду птахів, на жаль, щороку зменшується у зв’язку 
з осушенням боліт і заплавних лук. Перелітний. Відлітає у вересні – на початку жовтня. Зимує в 
Африці, південніше екватора [13; 17; 23; 24; 39; 41; 54; 56−58; 61; 63; 82]. 

 
Слуква – Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія – від Піренеїв до Примор’я. На півночі – Скандинавія, Біле море, долина 
Печори до 66-ї паралелі, у Сибіру до 64-ї. На півдні – Піренеї, гори Балканського півострова, південні 
Карпати, Воронезька область, у долині Волги до 52-ї паралелі, у Західному Сибіру до 55-ї, південне 
Примор’я. Ізольовані частини ареалу – у східному Приазов’ї, лісових частинах Північного Кавказу, 
Закавказзя, Тянь-Шаню, Північної Індії, Бірми. На території України гніздиться у лісовій та лісосте-
повій зонах, у мішаних та листяних вологих лісах; подекуди у гірському Криму.  

Місця знаходження. Лісові масиви та переліски, які межують із водоймами або мають надмірну 
вологість. Надає перевагу листяним та мішаним вологим лісам, але відсутній у чистих борах (рис. 155). 

Чисельність. Численний вид. Орієнтовна чисельність на території Поозер’я близько 250–350 пар. 
Українська популяція налічує 7600–12 800 гніздових пар. 

Особливості біології. Кулик значно більший за баранця великого, масою 200–440 г. Зверху 
бурувато-рудий, із білуватими поздовжніми смугами і чорно-бурими плямами на спині. На бурувато-
рудих покривних перах крил вузькі світлі смуги. Лоб білуватий. На тім’ї і потилиці три чорно-бурі 
поперечні смуги. Вуздечка чорна. Низ білуватий, із численними вузькими бурими поперечними сму-
гами. Махові пера бурі, з іржастими плямами. Стернові пера чорні, з іржастими плямами, верхівка 
пер зверху сіра, знизу біла. Дзьоб довгий, рівний, бурий біля основи й чорний на кінці. Ноги сірувато-
бурі, короткі. Характерні біотопи – сирі ділянки старого листяного або мішаного лісу, з добре розви-
неним чагарниковим підліском. Прилітає в кінці березня – в квітні. Полігам. Шлюбний політ можна 
спостерігати у кінці квітня – травні, на початку червня. У цей період пізно ввечері і вранці, до сходу 
сонця, самці токують. Токовий політ у слукви так звана і характерна йому «тяга», коли птах не часто, 
але глибоко змахує крилами і не швидко летить, низько над галявинами, узліссями; дзьоб при цьому 
тримає опущеним майже вертикально. На «тязі» самці видають своєрідні звуки «ціїк-хорррр-хуорррр», 
які добре чути пізно ввечері. Гніздо – невелика ямка під кущем, добре замасковане, вимощене сухим 
листям. Діаметр гнізда 12–15 см. Повна кладка з чотирьох бруднувато-жовтих із коричневими плям-
ками яєць (44×34 мм), у квітні. Насиджує самиця, 22–24 доби. На землі побачити птаха дуже важко, 
бо своїм забарвленням він цілком зливається з опалим листям. Наляканий птах раптово з шумом 
злітає з землі майже вертикально вверх. Піднявшись над верхівками кущів, переходить на горизон-
тальний політ – швидкий, з різкими помахами крил. Живиться різними дрібними безхребетними 
(комахами, павуками, черв’яками), яких дістає своїм надзвичайно чутливим, гнучким дзьобом із 
вологого верхнього шару ґрунту і лісової підстилки. Перелітний. Відліт у вересні–жовтні. Зимує у 
Південній Європі, Північній Африці та на півдні Азії, у Закавказзі та Середній Азії, гірському Криму, 
зрідка в заплаві Дунаю [13; 23; 24; 41; 54; 56; 57; 61; 82]. 

 
Кульон великий – Numenius arquata (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Британських островів, до центральної частини Хейлундзяну. На 
півночі – у Скандинавії до 66-ї паралелі, у Передураллі до 61-ї, гирла Підкам’яної Тунгуски, північ 
Байкалу, район Харбіну. На півдні – від Центральної Франції, гирла Дунаю, північного узбережжя 
Чорного моря, у долині Волги до 48-ї паралелі, північного узбережжя Аральського моря, котловини 
оз. Зайсан, долини Чорного Іртишу, Кентею, Харбіну. На території України гніздиться на Волин-
ському та Малому Поліссі, Передкарпатті, на північному узбережжі Чорного моря та Сиваші. В 
Україні поширений підвид Numenius arquata arquata. 
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Місця знаходження. Болота з купинами осоки і 
глибиною води до 30 см; вологі луки з пониженнями. 
Надає перевагу торфовищам (рис. 156).  

Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Чер-
воної книги України. На території Поозер’я гніздиться 
близько трьох−чотирьох пар. Українська популяція 
налічує 50–100 гніздових пар. 

Особливості біології. Найбільший серед наших 
куликів (розміром з курку), масою до 1000 г. Дорослий 
самець зверху темно-бурий, із білуватою строкатістю. 
Над оком світла «брова». Низ спини, поперек, надхвістя 
і черево білі. На білуватих грудях, волі й боках тулуба 
темно-бурі риски, на боках – стрілоподібні. Спід крил 
білий. Першорядні махові пера зверху темно-бурі. Хвіст 
білий із бурими поперечними смугами. У польоті низ 
тіла здається майже чисто білим. Дзьоб довгий, дугопо-
дібний, темно-бурий, загнутий донизу. Ноги темно-сірі, 
іноді з оливковим відтінком, у польоті трохи виступа-
ють за край хвоста. Молодий птах схожий на дорослого, 
але стрілоподібні риски на боках тулуба менш вира-
жені. Улюблені місця перебування – великі болота з 
купинами на Поліссі, часто поблизу великих водойм. На 
півдні селиться на солончаках, де є хоч незначна трав’я-
ниста  рослинність. Прилітає в березні–квітні. Гніздо – 
ямка на землі або на купині. Діаметр гнізда 15–24 см. Повна кладка з чотирьох великих оливково-
зелених або оливково-бурих з темними плямами яєць (66×46 мм), у травні. Насиджують обидва пта-
хи, 26–30 діб. Пташенята стають самостійними через шість тижнів. У позагніздовий період тримаєть-
ся зграями. Живиться переважно комахами, дощовими черв’яками, зрідка невеликими жабами і 
ящірками. Політ нешвидкий, спокійний, плавний. Нерідко планерує вниз на нерухомих крилах або 
робить різкі повороти. По землі часто переміщається неквапними великими кроками, але може й 
швидко бігати. Перелітний. Відліт із серпня до жовтня, іноді в листопаді. Зимує на західному узбе-
режжі Європи, Середземномор’ї, Африці та на півдні Азії, зрідка на півдні України [10; 13; 14; 17; 23; 
24; 39; 41; 54; 56−58; 61; 63; 70; 82]. 

 
Грицик великий – Limosa limosa (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Іспанії до Байкалу і Примор’я. На півночі – Швеція, 60-та паралель у 
Вологодській області та Західному Сибіру, південна частина басейну Анадиру. На півдні – узбереж-
жя Чорного моря, 48-ма паралель у долині Волги, Алакольська котловина, Зайсан і пониззя Чорного 
Іртишу, Північно-Східна Монголія, Ханкайська низовина. Ізольовано гніздиться на оз. Сонкьоль 
(Тянь-Шань). На території України гніздиться у лісовій, лісостеповій та північній частині степової 
зони. В Україні поширений підвид Limosa limosa limosa. 

Місця знаходження. Відкриті болота та вологі луки, низько-
травні злакові зарості островів річок (рис. 156). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться 
15–60 пар, але в останні роки чисельність різко скорочується. Україн-
ська популяція налічує 5000–9000 гніздових пар. 

Особливості біології. Досить великий кулик, масою 250–400 г 
(фото 441). У самця в шлюбному вбранні верх голови бурувато-ру-
дий. Над оком білувата «брова». Вуздечка темно-бура. Нижня частина 
голови, шия і воло руді. Спина і плечі чорно-бурі, з рудими й сірими 
плямами. Поперек чорний. Верх крил сірувато-бурий. Груди і боки 
тулуба білі, з поперечними темно-бурими смугами. Черево, надхвістя, 
підхвістя і спід крил білі. Махові пера темно-бурі, вздовж їх основи 
проходить широка біла смуга, яку добре видно в польоті. Стернові 
пера білі з широкою чорно-бурою смугою на кінці. Дзьоб довгий, 
рівний, жовтогарячий, на кінці чорний. Ноги довгі, чорні, в польоті 

 
Фото 441. Грицик великий – 

Limosa limosa (Н. А. Пісулінська) 

Рис. 156. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Кульон великий − Numenius arquata 
Грицик великий − Limosa limosa  
Мартин звичайний − Larus ridibundus 
Мартин жовтоногий − Larus cachinnans 
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виступають за хвостом. У позашлюбному вбранні оперення верху, вола, грудей і боків тулуба 
сірувато-буре. Дзьоб сірувато-рожевий, на кінці чорний. Самиця в шлюбному вбранні тьмяніша, а у 
позашлюбному така, як позашлюбний самець. Молодий птах подібний до дорослого у шлюбному 
вбранні, але щоки й горло сіруваті. Характерні біотопи – заплавні луки й відкриті болота. Має 
характерний шлюбний політ, у якому може зависати на одному місці. Гніздо у ямці або на купині, 
вимощує травою. Діаметр гнізда 15–20 см. Повна кладка з чотирьох оливково-зелених, з бурими 
плямами яєць (54×38 мм), у травні – на початку червня. Насиджують обидва птахи, 23–24 доби. 
Пташенята стають самостійними через чотири−п’ять тижнів. Живиться комахами, молюсками, 
черв’яками, рідше насінням і плодами водяних рослин. Перелітний. Відлітає у серпні–вересні. Зимує 
у Південно-Західній Європі, Африці, на півдні Азії [13; 17; 23; 24; 41; 54; 56; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Мартинові – Laridae Rafinesque, 1815 
Мартин звичайний – Larus ridibundus Linnaeus, 1766 

Поширення. Євразія − від Піренеїв до Охотського і Берингова морів, Примор’я. На півночі – у 
Скандинавії до 65-ї паралелі, в області Уральського хребта 60-ї, по узбережжю Берингова моря до 61-ї. 
На півдні – Південна Франція, Північна Італія, північне узбережжя Чорного моря, південне узбе-
режжя Аральського моря, долина Сирдар’ї, Іссик-Куля, Зайсану, оз. Буйр-Нур, провінція Хейлундзян. 
Гніздиться на всій території України, за винятком гірських районів. 

Місця знаходження. Прісні водойми усіх типів, узбережжя річок, озер, морів (рис. 156). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 2000 пар, але чисельність 

помітно коливається, в окремі роки місцева гніздова популяція не перевищує 500–700 пар. 
Українська популяція налічує 35 000–70 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Розміром із сіру ворону, масою 260–350 г. У дорослого птаха в шлюбному 
вбранні голова, крім потилиці, шоколадно-коричнева. Спина і крила зверху сірі. Решта оперення біла. 
По передньому краю крил проходить широка біла смуга. Верхівка крайніх першорядних махових пер 
чорна. Навколоочне кільце червоне, окреслене зверху і знизу білим. Дзьоб і ноги вишнево-червоні. У 
позашлюбному вбранні голова біла, з темними плямами на тім’ї і за очима. Дзьоб і ноги червоні. У 
молодого птаха на білій голові бурі плями за оком і зверху на голові. Пера спини, плечей і верху крил 
бурі, зі світлою облямівкою. Верхівка першорядних махових пер чорна, другорядні пера бурі. Ноги 
бурі. Навколоочного кільця нема. Гніздиться колоніями, на всій території, крім Карпат і Криму. 
Місця перебування – прісноводні озера, ставки, водосховища із заростями водяної рослинності. 
Прилітає в березні – квітні. Гніздо – невелика купка сухих або свіжих гілок, стебел і листя рослин, із 
неглибоким лотком на землі або на плавучих купинах. Діаметр гнізда 22–50 см, висота – 4−30 см. 
Повна кладка з трьох, рідше двох глинистих, зеленувато-бурих або світло-блакитних, із бурими 
плямами яєць (52×36 мм), в кінці травня – на початку червня. Насиджують обидва птахи, 22–24 доби. 
Пташенята стають самостійними через шість тижнів. Живиться рибою, але здебільшого різними 
комахами та дощовими черв’яками, яких добуває в значній кількості на полях і луках. Перелітний. 
Відліт у кінці серпня – листопаді. Регулярно зимує біля морського узбережжя та на Дніпрі, зрідка на 
інших водоймах. Зимує у Західній Європі, на Чорному, Азовському, півдні Каспійського та Серед-
земному морях [23; 26; 41; 56; 57; 58; 61; 82]. 

 
Мартин жовтоногий – Larus cachinnans Pallas, 1811 

Поширення. Євразія − від Піренейського півострова до пониззя Керулену й оз. Далайнору. На 
півночі – північні узбережжя Середземного, Чорного, Азовського, Каспійського морів і пониззя впа-
даючих у них рік, 56-та паралель у Західному Сибіру, північний Байкал. На півдні – південне 
узбережжя Середземного моря, Мала Азія, оз. Севан, південне узбережжя Каспійського моря, озера 
Іссик-Куль і Лобнор, котловини Великих Озер, Північно-Західна Монголія, долина Керулену. На 
території України гніздиться скрізь, окрім гір та півночі Лівобережжя. В Україні поширений підвид 
Larus cachinnans cachinnans. 

Місця знаходження. Прісні водойми усіх видів, узбережжя річок, озер (рис. 156). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться близько 200–220 пар. Українська 

популяція налічує 12 500–17 500 гніздових пар. 
Особливості біології. Великий птах масою від 600 г до 1,3 кг. Спина і крила зверху сірі, верхівка 

крил чорна з білими плямами. По краю внутрішніх першорядних махових і по краю другорядних 
махових пер проходить вузька біла смуга. Решта оперення біла. Навколоочне кільце жовтогаряче. 
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Дзьоб жовтий, спереду на нижній щелепі червона пляма. Ноги й райдужна оболонка ока жовті. У 
молодого птаха першого року життя пера спини і верхні покривні пера крил бурі, зі світлими 
облямівками. Махові пера темно-бурі, другорядні – з білою верхівкою. Решта оперення білувата, з  
темними рисками на голові й шиї та темними плямами на нижній частині тулуба. Хвіст біля основи 
білуватий, на кінці хвоста темно-бура смуга. Дзьоб темно-бурий. Ноги бурувато-рожеві. Райдужна 
оболонка ока коричнева. На другому році життя верх частково набуває сірого кольору, а груди і 
черево – білого. Прилітає на місця гніздування рано, в кінці лютого – березні. Гніздиться здебільшого 
колоніями. Гніздо на землі, рідко на сплавині. Діаметр гнізда 37–48 см. Повна кладка з двох−трьох 
оливково-зеленуватих, з бурими плямами і крапками яєць (71×50 мм), з кінця квітня до початку 
червня і навіть пізніше. Насиджують обидва птахи, 26–28 діб. Пташенята стають самостійними 
приблизно через сім тижнів. У позагніздовий період тримається зграями, які нерідко відвідують місця 
складування побутових відходів. Поліфаг. Перелітний. Регулярно зимує вздовж морського узбереж-
жя, на Дніпрі та на заході країни, на водоймах решти території взимку, трапляються рідко. Зимує у 
Західній Європі, Середземномор’ї та Африці [15; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Крячок чорний – Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбереж-
жя до Мінусинської западини. На півночі – Південна 
Швеція, Ладозьке озеро, околиці Пермі, Єкатеринбур-
гу, Тюмені, Тари, Омська, оз. Чани, Мінусинської впа-
дини. На півдні – узбережжя Середземного моря, 
Сирія, Південна Вірменія, північне узбережжя Каспій-
ського моря, пониззя Амудар’ї, долини Ілі, Зайсану. На 
території України гніздиться скрізь, за винятком гір. В 
Україні поширений підвид Chlidonias niger niger. 

Місця знаходження. Річкові долини, озера, стави 
з плаваючою рослинністю, стариці. Іноді оселяється на 
торфових болотах при наявності водойм (рис. 157).  

Чисельність. Нечисленний вид. У минулому був 
найчисельнішим видом серед крячків, що оселяються 
на стоячих водоймах та болотах Шацького поозер’я. 
Нині гніздиться 15–45 пар, в окремі роки чисельність 
різко падає. Українська популяція налічує 12 000–
26 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Розміром зі шпака, масою 
50–90 г. У дорослої особини навесні голова чорна, гру-
ди й черево трохи світліші, сіруватіші, спина і крила 
ще світліші. Підхвістя біле, спід крила блідо-сірий. 
Дзьоб чорний, ноги червоні. У зимовому вбранні лоб білуватий, тім’я чорне, верх тіла сірий, задня 
частина шиї і низ тіла білі. Весною прилітає наприкінці квітня. Оселяється невеликими колоніями на 
зарослих водоймах річкових долин, ставках і озерах. Гніздо плавуче на водяних рослинах, рідше на 
купині. Діаметр гнізда 11–21 см, висота – 5–6 см. Повна кладка з трьох бурих, із чорними плямами 
яєць (35×25 мм), у травні–червні. Насиджує переважно самиця, 15–18 діб. Через чотири тижні пташе-
нята стають самостійними. Живиться водяними безхребетними. Здобич хапає з поверхні води. Переліт-
ний. Відлітає в кінці серпня – у вересні. Зимує у тропічній Африці [17; 23; 41; 56; 57; 61; 82; 86; 87]. 

 
Крячок білокрилий – Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) 

Поширення. Євразія − від Угорщини, до Примор’я. На півночі – Естонія, Псковська та Москов-
ська області, оз. Чани, район Барнаулу, 66-а паралель у басейні Вілюю, Примор’я. На півдні – 
Болгарія, Мала Азія, Закавказзя, північний Устюрт, Північно-Західна Монголія, оз. Буйр-Нур, 
оз. Ханка. На території України гніздиться скрізь, крім гір та Закарпаття.  

Місця знаходження. Річкові долини, озера, стави з плаваючою рослинністю, стариці (рис. 157). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться 20–120 пар, але в окремі роки 

трапляється лише у час весняної та пізньо-літньої міграціїй. Українська популяція налічує 15 000–
45 000 гніздових пар. 

Рис. 157. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Крячок чорний − Chlidonias niger 
Крячок білокрилий − Chlidonias leucopterus 
Крячок білощокий − Chlidonias hybrida 
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Особливості біології. Дуже схожий із крячком чорним за розмі-
рами, забарвленням, особливостями поширення, біології і етології, 
масою 60–70 г. У дорослої особини навесні голова, шия, груди й черево 
чорні, спина сірувато-чорна. Малі покривні пера верхньої частини крил 
і покривні споду −білі. Надхвістя і підхвістя білі. Дзьоб червонувато-
чорний, ноги червоні (фото 442). У зимовому вбранні лоб білуватий, 
тім’я і потилиця чорні, верх тіла сірий, задня частина шиї і низ тіла 
білі. Оселяється невеликими колоніями на зарослих водоймах річкових 
долин, ставках і озерах. Гніздо плавуче на водяних рослинах, рідше на 
купині. Діаметр гнізда 11–21 см, висота – 5–6 см. Повна кладка − три 
бурі, з чорними плямами яйця (35×25 мм), у травні–червні. Насиджує 
переважно самиця, 15–18 діб. Через кілька тижнів пташенята стають 
самостійними. Живиться водяними безхребетними. Здобич хапає з 
поверхні води. Перелітний. Відлітає в кінці серпня – у вересні. Зимує в 
Африці, південніше від Сахари, на півдні Азії [23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Крячок білощокий – Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) 

Поширення. Євразія − від Піренейського півострова до Примор’я. На півночі – південь Польщі, 
в долині Волги 55-та паралель, південний Байкал, південно-східне Забайкалля, південне Примор’я. 
На півдні – північна Аравія, Індостан. На території України гніздиться скрізь, окрім високогір’я 
Карпат та Криму. В Україні поширений підвид Chlidonias hybridа hybridа. 

Місця знаходження. Річкові долини, озера, стави з плаваючою рослинністю, стариці (рис. 157). 
Чисельність. Нечисленний вид. Розселився на території Західного Полісся впродовж останніх 

десятиліть. Сучасна чисельність у Поозер’ї сягає 30–70 пар. Українська популяція становить 5000–
8500 гніздових пар. 

Особливості біології. Дуже схожий із двома попередніми видами за розмірами, особливостями 
біології і етології, маса близько 80 г. У дорослої особини навесні голова від лоба до потилиці чорна, 
решта оперення птаха (за винятком білих щік, підхвістя та споду крил) сіре. Хвіст світло-сірий із 
вирізкою. Дзьоб і ноги червоні. У зимовому вбранні лоб білуватий, тім’я і потилиця чорно-бурі, з 
ними зливаються такого ж кольору великі заочні плями. Верх тіла сірий, боки шиї і низ тіла білі. 
Дзьоб чорний. Весною прилітає наприкінці квітня, а частіше у березні–травні. Оселяється колоніями 
на прісних водоймах з розвинутою рослинністю, часто з чорними крячками. Гніздо плавуче на водя-
них рослинах, рідше на купині. Діаметр гнізда 11–21 см, висота – 5–6 см. Повна кладка − три бурі з 
чорними плямами яйця (35×25 мм), у травні–червні. Тривалість насиджування до 18 діб. Живиться 
водяними безхребетними. Здобич хапає з поверхні води. Крім комах, часто полює на дрібну рибу. 
Перелітний. Відлітає в кінці серпня – у вересні. Зимує в екваторіальній Африці [17; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Крячок річковий – Sterna hirundo Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – у Скан-
динавії − 70-та паралель, у Західному Сибіру до Полярного кола, середня частина долини Анадиру. 
На півдні – узбережжя Середземного моря, Ірак, Північно-Західний Іран, Південний Тибет, долина 
Хуанхе. На території України гніздиться скрізь, крім гір. В Україні поширений підвид Sterna hirundo 
hirundo. 

Місця знаходження. Прісні водойми усіх видів, узбережжя річок, озер. У Шацькому поозер’ї пе-
реважно оселяється на піщаних узбережжях великих озер, де відсутні фактори хвилювання (рис. 158). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніз-
диться 60–130 пар, але чисельність нестабільна, через вразли-
вість колоній до фактору хвилювання та хижих ссавців. Україн-
ська популяція налічує 40 000–55 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах середнього розміру, маса 
100−175 г. У дорослого птаха спина і крила сірі, низ тіла білий, 
із сизим відтінком. На голові чорна «шапочка». У зимовому 
оперенні лоб і тім’я білі, потилиця чорна. У молодого птаха на 
спині і крилах вохристі плями, низ білий (фото 443). Характерні 
біотопи – піщані коси й острови, береги річок, озер, лиманів і 
морські узбережжя. На місця гніздування прилітає у кінці квітня – 

 
Фото 442. Крячок білокрилий – 

Chlidonias leucopterus 
(Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 443. Крячок річковий – Sterna 

hirundo (О. М. Ручко) 
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на початку травня. Утворює гніздові колонії, будуючи 
гнізда недалеко одне від одного, на піску чи на дернині. 
Діаметр гнізда 11–24 см. Повна кладка з двох−трьох пля-
мистих, мінливого забарвлення яєць (41×30 мм), у кінці 
травня – на початку червня. Насиджують обидва птахи, 
20−23 доби. Пташенята стають самостійними через чо-
тири−п’ять тижнів. Живиться переважно дрібною рибою, 
водяними комахами їхніми личинками, ракоподібними, 
молюсками. За здобиччю пірнає або бере з поверхні води. 
Перелітний. Відлітає у вересні. Зимує в Африці, півден-
ніше Сахари та на півдні Азії [23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Крячок малий – Sterna albifrons Pallas, 1764 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихо-
океанського узбережжя. На півночі – Південна Швеція, 
Ленінградська, Тверська, Ярославська, Костромська об-
ласті, у Західному Сибіру 55-та паралель, оз. Убсу-Нур, 
оз. Буйр-Нур, басейн Амуру. На півдні – узбережжя Се-
редземного моря, пониззя Інду, долини Гангу, морське 
узбережжя Південної та Південно-Східної Азії. На тери-
торії України гніздиться скрізь, окрім гір. В Україні 
поширений підвид Sterna albifrons albifrons. 

Місця знаходження. Піщані, піщано-галькові, іноді глинисті пляжі водойм (рис. 158). 
Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 

гніздиться три−вісім пар. Українська популяція налічує 2500–4000 гніздових пар. 
Особливості біології. Найменший серед крячків, маса 40–60 г. Верх тіла світло-сірий, низ білий, 

кінці крил темні. Здалека помітний білий лоб перед чорною «шапочкою». Дзьоб жовтий із чорною 
верхівкою, ноги жовті. Характерні біотопи – піщані, піщано-черепашкові й галькові коси. На місця 
гніздування прилітає у кінці квітня – на початку травня. Біологія як у попереднього виду. Часто гніз-
диться у колоніях сивкоподібних, обираючи для гнізда піщані дюни чи підвищення. Гніздо без під-
стилки. Перелітний. Зимує на узбережжях Африки та Південної Азії [17; 23; 39; 41; 46; 56; 57; 61; 63; 82]. 

 
 
 

Ряд Голубоподібні – Columbiformes Latham, 1790 
Родина Голубові – Columbidae Leach, 1820 
Припутень – Columba palumbus Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до середньої течії Ішиму і району Омська. 
На півночі – у Скандинавії 66-та паралель, Кандалакшська губа, в області 64–65-ї паралелей 
Уральського хребта, Тюмені, Тобольська. На півдні – узбережжя Середземного моря, Мала Азія, 
Джунгарський Алатау, північний схил Тянь-Шаню, Гімалаї. На території України гніздиться скрізь, 
крім високогір’я Карпат. В Україні поширений підвид Columba palumbus palumbus. 

Місця знаходження. Ліси, парки, сквери й сади. У минулому гніздувався лише в листяних та 
мішаних лісах (рис. 158).  

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 500–700 пар. Українська 
популяція налічує 77 000–122 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Значно більший за свійського голуба, маса 400–600 г (фото 444). У 
дорослого птаха верхня частина тіла сіра або темно-сіра. Тіло з боків і шия зверху із зеленим і 
пурпурово-металевим полиском. Із боків шиї є великі білі плями, а поперек крил – білі смуги. Воло і 
груди з рожевуватим відтінком, на хвості темна передверхівкова смуга. Дзьоб при основі червоний, 
на кінці жовтий. Молоді птахи буруваті, без полиску й білих плям на шиї. Обирає ділянки старого 
листяного або мішаного лісу, рідше густі шпилькові ліси, іноді сади й парки. Прилітає у березні. 
Гніздо будує на дереві, кущі, іноді зовсім низько над землею. Гніздо рихле, часто «напівпрозоре». 

Рис. 158. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Крячок річковий − Sterna hirundo 
Крячок малий − Sterna albifrons 
Припутень − Columba palumbus 
Голуб-синяк − Columba oeans 
Голуб сизий − Columba livia 
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Діаметр гнізда 28–40 см, висота – 6–14 см. Повна кладка з двох 
білих блискучих яєць (41×30 мм), у квітні – травні. Протягом 
сезону, зрідка, буває дві кладки. Насиджують обидва птахи, 17–
18 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько трьох тижнів. 
Живиться насінням дерев, особливо жолудями, а також насін-
ням культурних рослин, бур’янів і комахами. Обережний птах. 
Під час злітання плескає крилами. Перелітний. Відлітає в жовтні. 
Зимує на Півдні України, у Південній Європі, в Ірані та Індо-
стані [17; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Голуб-синяк – Columba oenas Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до 
Салаїрського кряжу. На півночі – 64-та паралель у Скандинавії, Ладозьке озеро, 62-га паралель у 
Західному Сибіру. На півдні – узбережжя Середземного моря, Мала Азія, південний схил Копетдагу, 
51-ша паралель східніше від Волги, пониззя Ілеку, Кокчетавська область. Ізольована частина ареалу 
охоплює Тянь-Шань, захід Алайської рівнини, у долинах Заревшану, Кашкадар’ї та Амудар’ї між 
Карабекаулом і Саятом, басейн Тариму на схід до Лобнору. На території України гніздиться по 
Правобережжю Дніпра (окрім Одеської та Херсонської областей), а також у Кримських горах і на 
півдні Запорізької області. В Україні поширений підвид Columba oenas oenas. 

Місця знаходження. Мішані та листяні ліси, узлісся. Гніздиться лише у малопорушених лісах, 
де наявні дуплисті дерева (рис. 158). 

Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 
гніздиться 17–30 пар. Українська популяція становить 8400–11 700 гніздових пар. 

Особливості біології. Розміром дещо менший за свійського голуба, маса 250–300 г. Дорослий 
птах сизо-сірого кольору, з металевим зеленим і пурпуровим полиском на боках і задньому боці шиї 
та з рожево-винним нальотом на волі. Дзьоб при основі червоний, на кінці жовтий. На крилах дві 
нечіткі темні смуги. Поперек і надхвістя сірі. Основа стернових пер сіра, дистальна частина їх чорна. 
Характерні біотопи – листяні і шпилькові ліси, зі старими дуплистими деревами. Прилітає в кінці 
лютого – на початку березня. Гніздо влаштовує в дуплі. Повна кладка у квітні, з двох абсолютно 
білих яєць (розміром 37×27 мм). У кінці травня буває друга кладка. Насиджують обидва птахи 
упродовж 17–18 діб. Відлітає у вересні–жовтні. Мігрує скрізь. Зимує в Криму, Присивашші та При-
азов’ї. Живиться насінням листяних порід і культурних рослин, підбираючи його із землі. Осілий вид, 
проте частина популяції може відлітати до Південної Європи [17; 23; 39; 41; 56; 57; 61; 63; 82]. 

 
Голуб сизий – Columba livia Gmelin, 1789 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до долини Верхнього Єнісею, Південно-
Східного Алтаю, Тарбагатаю, Східного Тянь-Шаню, східної частини басейну Тариму, Ассаму і 
Західної Бірми. На півночі – 54-та паралель у Європі, верхів’я Уралу, Тоболу, 54-та паралель у долині 
Єнісею. На півдні – узбережжя Середземного, Червоного морів та Індійського океану. На території 
України «дико» гніздиться лише в Криму і Придунайських районах. В Україні поширений підвид 
Columba livia livia. 

Місця знаходження. Скелі та ущелини. Домашня форма поширена повсюдно, і на території 
Шацького поозер’я вивлені лише голуби цієї форми (рис. 158). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 200–250 пар. Українська 
популяція налічує 300 000–500 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах середнього розміру, масою до 300 г. Забарвлення сизе з металевим 
полиском на шиї і волі. На крилах дві темні поперечні смуги, хвіст із темною смугою на кінці, 
надхвістя біле. Дзьоб чорний. Ноги червоні. Райдужна оболонка ока червонувата. Гніздиться в окре-
мих районах Криму та Придунайського регіону. Напівсвійські птахи, поширені в населених пунктах 
всієї країни. Місця перебування – скелі та ущелини, тримаються всіляких споруд. Селяться колонія-
ми, утворюють зграї. Діаметр гнізда 15–29 см. Кладка з двох білих яєць (39×29 мм), двічі, іноді тричі 
на рік: перша – в кінці березня – на початку квітня, друга і третя – через півтора−два місяці після 
попередньої. Насиджування триває 17 діб. Живиться насінням культурних і диких рослин, зеленими 
частинами рослин. Осілий вид [23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Фото 444. Припутень – Columba 

palumbus (Н. А. Пісулінська) 
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Горлиця садова – Streptopelia decaocto 
(Frivaldszky, 1838) 

Поширення. Євразія − від Британських островів, 
Східної Франції, до Корейського півострова і Південного 
Хейлундзяну. На півночі – Південна Норвегія, Північна 
Естонія, 60-та паралель східніше від Волги, долина Мур-
габу в Туркменії, Північний Афганістан, басейн Тариму, 
верхня частина долини Ілі, північний Ордос. На півдні – 
Балканський півострів, Ірак, Південний Іран, океанічне 
узбережжя Азії. На території України гніздиться пов-
сюдно за винятком високогірних районів. В Україні 
поширений підвид Streptopelia decaocto decaocto. 

Місця знаходження. Сади, парки, лісопарки та 
лісосмуги неподалік населених пунктів (рис. 159). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території По-
озер’я гніздиться 80–110 пар, але чисельність коливаєть-
ся, особливо після холодних і сніжних зим. Українська 
популяція налічує 280 000–435 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Менша від голуба сизого, ма-
са близько 200 г. Голова, шия і груди сірувато-рожеві, 
спина бурувато-сіра. На спинній частині та з боків шиї 

чорне півкільце, обмережене білим. Хвіст із широкою білою 
смугою (фото 445). Дзьоб чорний, ноги червонуваті. Місця пере-
бування – деревні насадження в населених пунктах та навколо 
них, у літньо-осінній період трапляється в сільськогосподар-
ських угіддях. Часто сідає на дерева, дахи будинків, антени або 
ходить по землі у дворі. Гніздо будує на дереві у вигляді рихлої 
конструкції, що просвічується. Діаметр гнізда 14–17 см, висота – 
2–4 см. Протягом сезону буває дві−три кладки по два яйця 
(31×24 мм) у кожній. Період інкубації 16−18 днів. Дорослі го-
дують пташенят у гнізді близько трьох тижнів. На зиму ці птахи 
часто збираються у зграї і влаштовують спільні ночівлі. Жив-
ляться часто разом зі свійськими птахами. Осілий вид [23; 41; 
56; 57; 61; 82]. 

 
Горлиця звичайна – Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до передгір’я Алтаю, західної Джунгарії, 
западини Хамі. На півночі – узбережжя Північного й Балтійського морів, південь Білого моря, Захід-
ний Сибір – район Кургану, Омська, передгір’я Алтаю. На півдні – узбережжя Середземного моря, 
Мала та Центральна Азії, північне передгір’я Кунь-Луня. Острови: Канарські, Балеарські, південна 
Великобританія, Корсика, Сардинія, Сицилія, Кріт, Кіпр, Мальта. На території України гніздиться 
повсюдно, крім високогір’я Карпат. В Україні поширений підвид Streptopelia turtur turtur. 

Місця знаходження. Лісові насадження з підліском та підростом, галявинами чи по-сусідству з 
сільськогосподарськими угіддями (рис. 159). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
гніздиться близько 400–500 пар. Українська популяція налічує 
110 000–176 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Менша за свійського голуба, маса 
120–200 г (фото 446). Голова сіра, на шиї чорні та білі косі 
смужки. Спина буро-коричнева, з темними плямами. Низ тіла 
сірий із рожевуватим відтінком. У польоті добре помітний 
темний низ крил і біла смуга на кінці хвоста. У молодого птаха 
косих смужок на шиї немає. Злітає з голосним лопотінням крил. 
Полохливий птах. Характерні біотопи – листяні та мішані ліси, 
сади й парки. У гніздовий період птахи тримаються парами, 
восени утворюють зграї. Нерідко використовують дроти елек-

 
Фото 445. Горлиця садова − 

Streptopelia decaocto (Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 446. Горлиця звичайна − 

Streptopelia turtur (А. Т. Затушевський) 

Рис. 159. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Горлиця садова − Streptopelia decaocto 
Горлиця звичайна − Streptopelia turtur 
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тричних мереж для сидіння. Прилітає у квітні. Гніздо робить на деревах, кущах, іноді низько над 
землею у вигляді тендітної споруди з паличок. Діаметр гнізда 15–24 см, висота – 3–5 см. Повна 
кладка з двох білих яєць (30×23 мм), у травні. Друга кладка в липні. Насиджують обидва птахи, 13–14 
діб. Через три тижні пташенята стають самостійними і залишають гніздо. Живляться насінням диких 
і культурних рослин, листками, пагонами, молюсками, комахами тощо. Інколи у шкілках поїдають 
насіння сосни, чим завдають певної шкоди лісовому господарству. Перелітний вид. Відлітає у ве-
ресні–жовтні. Зимує в Африці, на Аравійському півострові та на Індостані [17; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
 
 

Ряд Зозулеподібні – Cuculiformes Wagler, 1830 
Родина Зозулеві – Cuculidae Leach, 1820 

Зозуля – Cuculus canorus Linnaeus, 1758 
Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихо-

океанського узбережжя і Камчатки. На півночі – 71-ша 
паралель у Скандинавії, 66-та паралель у долині Мезені, 
Печори, 69-та − в долині Єнісею, Лени, Яни та Індигірки, 
південний схил Анадирського хребта. На півдні – узбе-
режжя Середземного моря, Сирії, Перської та Оманської 
заток, долина Інду, Північно-Західні Гімалаї, Кашмір, 
Південна Бірма, Північний Лаос та В’єтнам, узбережжя 
Південно-Китайського моря. Північно-Західна, тропічна 
та Південна Африка. Острови: Середземного моря, Бри-
танські, Соловецькі, Командорські, Курильські, Сахалін, 
Японські (до Сікоку й Цусіми). На території України 
гніздиться повсюдно. В Україні поширений підвид 
Cuculus canorus canorus. 

Місця знаходження. Заселяє лісові екосистеми, а 
також агроценози, відкриті простори – луки, пасовища, 
болота. Окремі угруповання зозуль проникають у насе-
лені пункти (рис. 160).  

Чисельність. Численний вид. У Шацькому поозер’ї 
чисельність зозуль оцінена за кількістю співочих самців, 
у гніздовий період у найбільш сприятливі роки становить до 600–700 співочих самців. Українська 
популяція налічує 98 000–147 000 співочих самців. 

Особливості біології. За розмірами дещо менша за голуба, маса 90–130 г. Верх тіла, голова, 
горло й воло сірі, низ тулуба сірий, із тонкими чорнуватими поперечними смугами. На стернових 
перах на опахалі розкидані білі плями, одна з них на самому кінці. Самиці трапляються і руді. Вони 
дещо меншого розміру, ніж самці. Прилітає в другій половині квітня і заселяє різноманітні стації – 
ліси, болота, степи. Після прильоту весною самці починають кувати, а самиці видають лише 
своєрідний крик, що нагадує регіт. У виду чітко виражений гніздовий паразитизм, коли самиця 
підкладає яйця у гнізда різних (понад 150) видів птахів. Забарвлення яєць мінливе і здебільшого 
відповідає забарвленню яєць птаха-господаря. Підкидаючи яйце, зозуля завжди викидає або випиває 
яйце господарів, і загальна кількість яєць у гнізді не змінюється. Яйце підкидає зазвичай у той час, 
коли кладка ще не закінчена. Яйце порівняно мале (22×16 мм), масою близько 3 г. Оскільки зародок 
зозулі розвивається протягом 11–12 діб, тобто швидше, ніж у господарів, то зозуленя з’являється 
першим. Пташеня, яке щойно вийшло з яйця, голе, сліпе, безголосе, але має інстинкт викидання. 
Будь-який предмет, який торкається до його спини, пташеня намагається виштовхнути за межі гнізда. 
Зозуленя може викинути масу вдвічі більшу за власну вагу. Лише з вузьких дупел горихвістки 
зозуленяті викинути пташеня важко, тому воно росте разом із пташеням своїх вихователів. Уже на 
четверту добу його маса збільшується у чотири−п’ять разів, а в тритижневому віці воно залишає 
гніздо, хоча прийомні батьки годують його й далі. Зозулі-самиці здебільшого відкладають яйця у 
гнізда тих птахів, у яких вони вивелися. Комахоїдні. Знищують велику кількість лісових комах: 
волохату гусінь шовкопрядів (дубового, непарного, соснового і вербового), бражників, метелика-

Рис. 160. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Зозуля − Cuculus canorus 
Пугач − Bubo bubo  
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монашку, п’ядунів, личинок пильщиків, травневих хрущів тощо. Перелітні. У серпні зозулі поодинці 
або невеликими зграями починають відлітати; першими – старі птахи. Зимує у Західній Європі, 
Північно-Західній Африці, Азії, Індостані [23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
 
 

Ряд Совоподібні – Strigiformes Wagler, 1830 
Родина Совові – Strigidae Leach, 1820 

Пугач – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – 69-та 

паралель у Скандинавії, басейн Мезені, долина Печори, 65-та паралель у Західному Сибіру, 64-та в 
долині Колими. На півдні – океанічне узбережжя Євразії, за винятком Індокитаю і Малакки. Острови: 
Еланд, Сицилія, Сахалін, південні Курильські. На півночі до Урупу. На території України гніздиться 
на всій території Полісся, у долині Дністра, Сіверського Дінця, у Середньому Придністров’ї та 
гірському Криму. В Україні поширений підвид Bubo bubo bubo. 

Місця знаходження. Глухі, здебільшого заболочені і маловідвідувані ліси в долинах рік (рис. 160). 
Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 

гніздиться близько трьох−чотирьох пар. Українська популяція становить 150–200 гніздових пар. 
Особливості біології. Найбільша сова фауни України, масою 1,5–4,2 кг. Дорослий птах зверху 

темно-рудий або темно-вохристий, із чорними поздовжніми й поперечними смугами. На голові довгі, 
чорні з рудими краями пір’яні «вушка». Нижня частина тіла білувата або жовтувата, з чорно-бурими 
поздовжніми смугами з темними поперечними штрихами. Молоді птахи в пуховому оперенні білі, у 
перехідному (так званий мезоптиль) − білувато-жовті, з темними смугами. Дзьоб чорно-бурий. Ак-
тивний переважно вночі. Характерні біотопи – глухі старі ліси, байраки, долини річок, берегові й 
скелясті гірські урвища, осушені заболочені ліси або й зруби. Гніздо влаштовує безпосередньо на 
землі – у ніші і на виступі скелі, печери, яру або берегового урвища, у лісах – найчастіше під вивер-
нутим буреломом деревом, біля пня, зрідка у гнізді іншого виду птаха, дуплі старого дерева. Повна 
кладка з двох−трьох (рідше чотирьох) білих майже кулястих яєць (60×49 мм), у кінці березня – на 
початку квітня. Насиджує їх самиця 33–35 діб. Пташенята стають дорослими через 12–13 тижнів. Жи-
виться зайцями, ховрахами, білками, куріпками, орябками, тетеруками, куликами, качками, граками. 
Поїдає також їжаків. Полює уночі. На землі чи на дереві пугач сидить вертикально. Політ повільний, 
безшумний, хвилеподібний, переважно низько над землею. 
Осілий вид [17; 23; 39; 41; 56; 57; 61; 63; 82]. 

 
Сова вухата – Asio otus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихо-
океанського узбережжя. На півночі – 66-та паралель у 
Скандинавії, 60-та − у Західному Сибіру і долині Єнісею, 
устя Уди. На півдні – узбережжя Середземного моря, 
Палестина, Середній Іран, Гіссарський хребет, долина 
Шахдари, південь Монгольського Алтаю, провінція 
Хейлундзян. Острови: Канарські, Азорські, Британські, 
Сицилія, Сахалін, Японські від Хоккайдо до централь-
ного Хонсю. На території України гніздиться повсюдно. 
В Україні поширений підвид Asio otus otus. 

Місця знаходження. Деревні та чагарникові зарості 
у населених пунктах та за їх межами (рис. 161). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території По-
озер’я гніздиться близько 70–120 пар. Українська попу-
ляція налічує 33 000–47 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Розміром із ворону сіру, маса 
150–370 г. На голові довгі пір’яні «вушка», чорні зі світ-
лими облямівками. Лицевий диск заокруглений. Верх тіла 
бурий із темним мармуровим малюнком, низ – іржасто-

Рис. 161. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Сова вухата − Asio otus 
Сова болотяна − Asio flammeus 
Сич хатній − Athene noctua 
Сова сіра − Strix aluco 
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жовтий із великим поздовжнім ряботинням і тонким малюнком. Крила 
довгі. Молодий птах у пуховому вбранні – білий, у перехідному – жов-
тувато-білий, із блідим бурим поперечним візерунком. Пір’я м’яке. Дзьоб 
темно-сірий (фото 447). Активний уночі і ввечері. Характерні біотопи – 
ліси, лісосмуги, чагарники, великі сади й парки, зарості верболозів по уз-
бережжях озер і окраїнах боліт. З’являється у місцях гніздування в березні. 
Оселяється найчастіше у старих гніздах воронових або соколоподібних 
птахів, зрідка в дуплах дерев. Повна кладка з чотирьох−п’яти білих яєць 
(41×33 мм), на початку квітня. Насиджує їх самиця упродовж 27–29 діб. 
Під час інкубації сидить на гнізді міцно, злітає, коли небезпека зовсім 
поруч. Пташенята стають самостійними через чотири−п’ять тижнів. 
Кочувати починають у кінці вересня. У польоті іноді гучно плескає 
крилами. Шлюбний політ характерний – зигзагоподібний (від дерева до 
дерева). Живиться дрібними мишоподібними гризунами і зрідка дрібни-
ми птахами, комахами тощо. Перелітний, іноді зимуючий вид. Зимує на 

півночі Африки та Азії. У наших широтах зимує великими групами, по кілька десятків особин у 
населених пунктах [23; 27; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Сова болотяна – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) 

Поширення. Євразія − від Піренеїв до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – Арктичне узбе-
режжя. На півдні – узбережжя Середземного моря (за винятком Греції), Мала Азія, імовірно Південне 
Закавказзя, долина Емби, пониззя Сирдар’ї, верхів’я Сарису, долина Чу, Атбаши на Тянь-Шані, 
Кентею, провінція Хейлундзян. Острови: Ісландія, Британські, Врангеля, Курильські, Сахалін, Ко-
мандорські, Алеутські, Прибилова. На території України гніздиться скрізь, окрім гір та Закарпаття. В 
Україні поширений підвид Asio flammeus flammeus. 

Місця знаходження. Торфові болота, інші заболочені території, долини річок із заростями оче-
рету й осоковими купинами (рис. 161). 

Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 
гніздиться не більше трьох−чотирьох пар. Українська популяція налічує 850–1700 гніздових пар. 

Особливості біології. Виглядом нагадує вухату сову, маса 230–430 г. Забарвлення жовтіше, 
спина вохристо-бура, низ світліший, без темного поперечного візерунка, тільки з поздовжнім. 
«Вушка» ледь помітні. Лицевий диск світлий, із темними плямами навколо очей (у молодого птаха – 
чорний). На дерева не сідає. Відпочиває і ночує на землі. Сидить у напівсхиленому положенні. Політ 
легкий, низько над землею, іноді ширяє в повітрі, склавши крила V-подібно. Дзьоб темно-сірий. 
Активна не тільки вночі, а й удень. Заселяє відкриті ландшафти (болота, степи, луки), дрібнолісся 
біля покинутих полів, вирубки. З’являється у місцях гніздування в березні. Гніздо робить на болотах, 
луках, вологих степових ділянках, у ямці на землі, під кущем; вимощує сухими рослинами. Діаметр 
гнізда 35–50 см. Повна кладка з трьох−п’яти (в роки масового розмноження гризунів до 9–10) білих 
яєць (40×32 мм), у квітні. Насиджує їх самиця, близько 28 діб. Самець весь цей час носить їй їжу. 
Пташенята стають самостійними через чотири−п’ять тижнів. Живиться мишоподібними гризунами. 
Восени кочує на південь. При проявах небезпеки для гнізда і пташенят активно атакує навіть людину. 
Перелітний вид. Зимує в південних межах ареалу поширення, Закавказзі та Середній Азії [17; 23; 39; 
41; 56; 57; 61; 63; 82]. 

 
Сич хатній – Athene noctua (Scopoli, 1769) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до Північно-Східного Китаю і Корейського 
півострова. На півночі – Бельгія, Голландія, Данія, Південна Швеція, Латвія, середня частина Меще-
ри, 54-та паралель в області Уральського хребта, устя Ілеку, центральна частина Північного і 
Східного Казахстану, Південно-Східний Алтай, хребет Танну-Ола, Південно-Західне Забайкалля, 
Північно-Східна Монголія, провінція Хейлундзян. На півдні – узбережжя Середземного моря, 
північне – Аравійського, північний схід Пакистану, Південний Тибет, Центральний і Східний Китай. 
Острови Середземного моря. Інтродукований у Південній Англії. На території України гніздиться 
скрізь, крім високогір’я Карпат та Криму. В Україні поширений підвид Athene noctua noctua. 

Місця знаходження. Населені пункти, тракторні стани і бригади, фермерські господарства та 
новобудови (рис. 161). 

 
Фото 447. Сова вухата − 

Asio otus (Н. А. Пісулінська) 



Тип Хордові − Chordata (Bateson, 1885) 
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Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться п’ять−сім пар. Українська 
популяція налічує 15 000–22 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Невеликий птах, маса 130–200 г. Розмірами і виглядом схожий на сича 
волохатого, але відрізняється від нього порівняно меншою плоскою головою та слабо помітним, 
дещо темнішим лицевим диском. Верх тіла бурий зі світлими плямами, низ буруватий, із бурими 
поздовжніми смужками. Очі і дзьоб жовті. Оселяється в окультуреному ландшафті: населених пунк-
тах, садах, парках і навіть у містах, рідше – в скелях або в глинистих кручах. Гнізда влаштовує у 
щілинах будівель, у норах, скиртах соломи, в дуплах дерев. Повна кладка з п’яти−семи білих яєць 
(33×28 мм), у травні. Насиджує переважно самиця, близько 28 діб. Через 4–5 тижнів пташенята 
стають як дорослі. Сич хатній починає полювати ще до заходу сонця. Політ хвилеподібний, як у 
дятлів, низько над землею. Легко, підстрибуючи, пересувається по землі. У разі неспокою може витя-
гуватися «стовпчиком» і після того присідати, витягуючи і втягуючи голову в плечі. Живиться пере-
важно комахами, мишоподібними гризунами, рідше дрібними птахами, жабами, ящірками. Осілий 
вид [17; 23; 57; 61; 82]. 

 
Сичик-горобець – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Скандинавії до Верхоянського хребта, Охотського моря, Примор’я, 
Сахаліну. На півночі – 65-та паралель у Норвегії, Кольський півострів до північної межі деревної рос-
линності, 63-я паралель у Західному Сибіру. На півдні – 56-та паралель у Європі, 54-та у Західному 
Сибіру, внутрішні частини Алтаю, Кентею, провінція Хейлундзян, імовірно Південне Примор’я. 
Ізольовані частини ареалу охоплюють Піренеї, Альпи, Карпати, Вогези. На території України гніз-
диться в Карпатах і локально на півночі Полісся. В Україні поширений підвид Glaucidium passerinum 
passerinum. 

Місця знаходження. Старі хвойні та мішані ліси. 
Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 

гніздування не доведено, але припускається, що тут може гніздитись декілька пар. Українська 
популяція налічує 150–350 гніздових пар. 

Особливості біології. Маленький птах, маса 55–80 г. Лицевий диск слабо помітний. Верх тіла 
буруватий, із невеликими світлими плямами, низ світлий, з поздовжніми бурими строкатинами. На 
хвості п’ять світлих поперечних смуг. Оселяється в старих шпилькових, мішаних і букових лісах. 
Птах швидкий і рухливий. Політ хвилеподібний. Полюбляє сидіти на верхівці дерева. Сидячи, часто 
посмикує хвостом. Активний і вдень. Гнізда мостить у дуплах дерев. Охоче займає штучні дуплянки. 
Повна кладка з чотирьох−шести (у сприятливі роки до дев’яти) білих яєць (29×23 мм), у квітні. 
Насиджує самиця, близько 28 діб. Через чотири−п’ять тижнів пташенята стають як дорослі. Живиться 
мишоподібними гризунами, рідше – дрібними птахами та комахами. Кочівний вид [23; 39; 41; 56; 57; 
61; 63; 82]. 

 
Сова сіра – Strix aluco Linnaeus, 1758 

Поширення. Палеарктика. Ареал розділений. Західна Євразія від Атлантичного узбережжя до 
долини Ішиму, півдня Уральського хребта, Середнього Поволжя, західного узбережжя Каспійського 
моря, західного Копетдагу. На півночі – південь Скандинавії, 60-та паралель у Східній Європі, 58-ма 
паралель у Західному Сибіру. На півдні – узбережжя Середземного моря, Мала Азія, басейн Уралу, 
54-та паралель у Західному Сибіру. Східна Євразія від хребта Байсунтау, західного схилу Тянь-Шаню 
до Корейського півострова, Жовтого і Східнокитайського морів. На півночі – Таласький Алатау, 
південний схил Гімалаїв до 3200 м н. р. м., Південно-Східний Тибет, прибережні провінції Східного 
Китаю, північ Корейського півострова. На півдні – північ Белуджистану, Бірми, Юньнаню, Гуаньдун. 
Острови: Британські, Сицилія, Тайвань. Гніздяться на всій території України; у південних областях 
мешкають лише у долинах Дунаю, Дністра, Дніпра та в Кримських горах. В Україні поширений 
підвид Strix aluco aluco. 

Місця знаходження. Лісові масиви, лісопарки й парки (рис. 161). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 30–40 пар. Українська 

популяція налічує 22 000–34 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Птах розміром із курку, маса 500–680 г. Голова велика, кругла. Лицевий 

диск сіруватий, добре виражений. Крила порівняно короткі й заокруглені, хвіст відносно короткий. 
Забарвлення двох типів – сірувато-буре чи рудувате, з темними поздовжніми плямами на грудях і 
світлими на крилах. Активна переважно вночі. Сидить (відпочиває) здебільшого на деревах або 
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будівлях (не на землі). Поширення виду екологічно пов’язане з деревною рослинністю. Гніздиться 
скрізь, де є деревна рослинність – у лісах, парках, лісосмугах, заплавних лісах і навіть у садах 
населених пунктів. Гніздо найчастіше влаштовує в дуплі дерева, рідше в старому гнізді іншого птаха. 
Повна кладка з двох−шести білих яєць (48×39 мм), на початку квітня або навіть у кінці березня. 
Насиджує їх самиця упродовж 30 діб. Пташенята стають самостійними через п’ять−шість тижнів. 
Живиться переважно мишоподібними гризунами, лиликоподібними, дрібними птахами, плазунами, 
жабами, великими комахами. Осілий вид [17; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
 
 

Ряд Дрімлюгоподібні – Caprimulgiformes Ridgway, 1881 
Родина Дрімлюгові – Caprimulgidae Vigors, 1825 

Дрімлюга – Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 
Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до басейну Онону й Ордосу. На півночі – 

64-та паралель у Скандинавії, 62-га паралель у Західному Сибіру, Північний Байкал і середня частина 
Вітимського плоскогір’я. На півдні – узбережжя Середземного та північ Аравійського морів, 
Північно-Західна Індія. Острови: Британські, Балеарські, Корсика, Сардинія, Сицилія, Крит, Кіпр. На 
території України гніздиться скрізь, крім високогір’я Карпат і Криму. В Україні поширений підвид 
Caprimulgus europaeus europaeus. 

Місця знаходження. Лісові галявини, пали, молоді насадження, зруби; розріджені старі лісові 
масиви (рис. 162). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
гніздиться понад 100–150 пар. Українська популяція 
налічує 16 000–23 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах менший за голуба, маса 
близько 80 г. Забарвлення темно-сіре, зі ще темнішими 
смугами на грудях та бурими і білими плямами на верх-
ньому боці тіла. У самця на крилах та хвості білі плями. 
Має добре розвинений слух. Хвіст довгий. Дзьоб і ноги 
темно-сірі (фото 448). У кутиках рота добре розвинені 
щетинкоподібні пера, які збільшують ловчу поверхню 
рота. Прилітає у квітні–травні. Заселяє негусті ліси з га-
лявинами та порубами, різноманітні відкриті місцевості, 
передгір’я. Моногамний, нагніздний птах, проте гнізд не 
мостить. Яйця відкладає просто на землю. У кладці два 
сірі або брудно-білі, з блідо-фіолетовим відтінком і світ-
лими, жовтуватими плямами яйця (31×22 мм). Потурбо-
вана самиця може у дзьобі переносити яйця на відстань 
150–200 м. За літо буває дві кладки. Насиджують обидва 
птахи упродовж 16–17 діб. Пташенята напіввиводкові і 
з’являються з яєць зрячими, вкриті густим строкатим 
пухом. Літати починають через три тижні, але батьки 
вигодовують їх далі. Живиться комахами, яких добуває з 

настанням сутінок і вночі. Полює під час польоту, чому сприяє 
великий рот. Політ легкий, швидкий, безшумний. Інколи «зави-
сає» в повітрі на одному місці, як боривітер. Удень сидить неру-
хомо на землі або на дереві. Сполоханий дрімлюга перелітає на 
незначну відстань. Літаючи понад узліссям, над лісом і пору-
бами, дрімлюга здобуває велику кількість хрущів, шкідливих 
метеликів (совки, шовкопряди, п’ядуни). Маскувальне забарв-
лення захищає птаха від ворогів. Він не цурається сусідства люди-
ни, а тому вночі його можна побачити біля тваринницьких ферм. 
Перелітний вид. Відлітає у вересні. Мігрує поодинці й невели-
кими групами. Зимує в Африці, південніше від Сахари [17; 23; 
41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Фото 448. Дрімлюга – Caprimulgus 

europaeus (Н. А. Пісулінська) 

Рис. 162. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Дрімлюга − Caprimulgus europaeus 
Серпокрилець чорний − Apus apus  
Сиворакша − Coracias garrulus 
Рибалочка − Alcedo atthis 
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Ряд Серпокрильцеподібні – Apodiformes J. L. Peters, 1940 
Родина Серпокрильцеві – Apodidae Olphe-Galliard, 1887 

Серпокрилець чорний – Apus apus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до долини Олекми, Нерчинського хребта, 

Східної Монголії, Південного Хейлундзяну, Шаньдунського півострова. На півночі – 69-та паралель 
у Скандинавії, 66-та паралель у басейні Печори, 62-га паралель у басейні Обі, пониззя Олекми. На 
півдні – узбережжя Середземного моря, Мала Азія, північ Белуджистану, Гімалаї, верхів’я Хуанхе, 
оз. Кукунор, Південний Ганьсу, Шаньдуньський півострів. Острови Середземного моря, Британські. 
На території України гніздиться повсюдно. В Україні поширений підвид Apus apus apus. 

Місця знаходження. Населені пункти із високими будівлями; скелясті урвища в приморських 
районах. Незначна частина популяції гніздується в дуплистих деревах серед лісу (рис. 162).  

Чисельність. Доволі численний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 80–140 пар. 
Українська популяція налічує 70 000–110 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах трохи більший за ластівку, маса 30–60 г. У дорослої особини верх 
тіла темно-бурий до чорного. Горло бурувато-біле. Груди й черево бурі. Хвіст глибоко вирізаний. 
Дзьоб і ноги чорно-бурі. Прилітає пізніше, ніж інші перелітні птахи – у кінці травня. Гнізда влашто-
вує у нішах будівель, у розколинах скель, у дуплах, вимощує їх травою, пухом. Діаметр гнізда 9–15 см. 
Повна кладка з двох−трьох білих яєць (25×16 мм), у червні. Насиджує самиця, близько 18 діб. Пта-
шенята стають самостійними через три−чотири тижні. Майже все життя проводить у польоті – їсть, 
п’є, спить, полює, спарюється. Під час похолодання і в сезон затяжних дощів пташенята впадають у 
заціпеніння, до настання сприятливих умов. Перелітний вид. Відлітає на початку – в середині серпня. 
Зимує в Тропічній та Південній Африці [23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
 
 

Ряд Сиворакшоподібні – Coraciiformes Forbes, 1884 
Родина Сиворакшові – Coraciidae Rafinesque, 1815 

Сиворакша – Coracias garrulus Linnaeus, 1758 
Поширення. Євразія − від Піренейського півострова до долини Верхньої Обі, Західного Алтаю, 

Зайсану, Західної Джунгарії, хребта Кетмень, імовірно до північної та західної окраїн пустелі Такла-
Макан, Гільгіту, Кашміру, Східного Афганістану, Белуджистану. На півночі – Північна Португалія, 
Прованс, південне узбережжя Балтійського моря, південь Ленінградської, Вологодської та Нижньо-
городської областей, Казань, Північний Казахстан, 54-та паралель у Західному Сибіру. На півдні – уз-
бережжя Середземного моря, північно-східне − Перської затоки і північне узбережжя Аравійського 
моря. Острови: Готланд, Корсика, Сицилія, Сардинія, Кріт, Кіпр. На території України гніздиться в 
лісостеповій та степовій зонах. В Україні поширений підвид Coracias garrulus garrulus. 

Місця знаходження. Відкриті сільськогосподарські угіддя, яри та балки (рис. 162). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я зник на гніздуванні, але дуже рідко 

трапляється під час міграцій. Українська популяція налічує 4000–5000 гніздових пар. 
Особливості біології. За розміром близька до голуба, маса 140–190 г. Загальне забарвлення 

зеленувато-синє, на крилах і хвості є темно-сині ділянки, спина глинисто-коричнева. Дзьоб конічної 
форми. Характерні біотопи – узлісся старих лісів, балки, урвища, стрімкі береги річок серед відкри-
тих сухих місцевостей. Прилітає у квітні–травні. На півночі гніздо мостять в дуплі дерева, на півдні, в 
степовій смузі гніздиться у глинистих балках, щілинах, печерах. У першій половині травня можна 
знайти повну кладку з чотирьох−шести яєць (35×28 мм). Насиджування триває 18–19 діб. Пташенята 
залишаються у гнізді чотири тижні. Політ швидкий, але з повільними помахами крил. У шлюбний 
період виконує характерний політ з підйомом угору по спіралі, а потім зі складним віражем опуска-
ється донизу. Характерною особливістю етології є те, що птах нерухомо сидить на високому місці – 
на стовпі, дротах або сухій гілці, виглядаючи здобич. Помітивши її, швидко кидається на неї, хапає і 
знову повертається на свій «спостережний» пункт. Живиться переважно невеликими комахами 
(сараною, кобилками, хлібними жуками, хрущами), гусінню шовкопряда соснового, рідше – ящір-
ками, мишоподібними гризунами. По землі пересувається досить погано. Перелітний. Відлітає у 
серпні–вересні. Під час міграцій тримається поодинці або парами, інколи летить групами. Зимує в 
Африці, південніше від екватора [17; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 
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Родина Рибалочкові – Alcedinidae Rafinesque, 1815 
Рибалочка – Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – 60-та па-
ралель у Скандинавії та Східній Європі, 56-та в межах Омська, Новосибірська, Томська, верхів’ях 
Кеті, Іркутська, верхів’ях Зеї, узбережжі Охотського моря. На півдні – узбережжя Середземного моря, 
океанічне узбережжя Південної Азії. Острови: Британські, Сахалін, південні Курильські, Японські. 
На території України гніздиться скрізь, окрім Криму та високогір’я Карпат. В Україні поширений 
підвид Alcedo atthis atthis. 

Місця знаходження. Ріки, кар’єри, стави та озера, де є хоч би невеликі урвисті береги від 0,5 м 
(рис. 162). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше чотирьох−восьми 
пар. Українська популяція налічує 6000–9500 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах у 1,5−2 рази більший за гороб-
ця, маса 30–50 г (фото 449). У нього велика голова, верхня 
частина тулуба має голубувато-зелене оперення, а надхвістя – 
блискучо-блакитне. Низ тіла іржасто-рудий. Дзьоб гострий, 
видовжений, чорний. Ноги червоні. Характерні біотопи – круті 
береги річок, озер і ставків. Може оселятися на відстані до 1 км 
від найближчої водойми. З’являється в середині квітня. Для 
влаштування гнізда в обривистому березі птах викопує нору 
завдовжки до 1 м і більше. Гніздо не вимощує, але якщо воно 
використовується кілька років підряд, там скупчується багато 
дрібних кісточок риб, які утворюють своєрідну підстилку. Пов-
на кладка з трьох−семи яєць (22×19 мм) припадає на кінець 
травня. Насиджують обоє батьків по черзі, 20–22 доби. Живить-
ся лише рибою, яку птах добуває, пірнаючи з присади. Політ 

стрімкий, прямолінійний. Може «зависати» в повітрі, виглядаючи здобич у воді. Осілий, подекуди 
перелітний вид. Відлітає на зимівлю у серпні–вересні. Регулярно зимує в окремих районах півдня та 
Прикарпатті, зрідка трапляється взимку на решті території [17; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Бджолоїдкові – Meropidae Rafinesque, 1815 
Бджолоїдка – Merops apiaster Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від атлантичного узбережжя Піренеїв до Верхньої Обі, Західного та Пів-
денно-Західного Алтаю, Зайсану, Тарбагатаю, Західного Синьдзяну, Кашміру, Західного Пакистану. 
На півночі – Північна Франція, Данія, Середня Польща, 
північ Чернігівської та Тульської областей, Рязанська і 
Тамбовська області, район Ульяновська, долина Сури, устя 
Ками, долини Сакмари та Іргизу, північний берег Араль-
ського моря, Північно-Західний Каратау, Балхаш, Північно-
Західний Алтай, долина Верхньої Обі в районі Барнаула. 
На півдні – узбережжя Середземного моря, північно-
східне узбережжя Перської затоки, Аравійського моря, 
Південно-Західний Пакистан. На території України гніз-
диться всюди, за винятком гір. 

Місця знаходження. Урвисті береги рік, кар’єрів, 
озер і штучних водойм (рис. 163). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території По-
озер’я гніздився у минулому, після тривалої перерви 
знову почав заселяти цю територію і в окремі роки 
гніздиться п’ять−сім пар. Українська популяція налічує 
25 000–45 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах розміром, як одуд, маса 
60–70 г. Забарвлення яскраве. Верхній бік тіла темно-
рудий, за винятком золотистого попереку та голубувато-

 
Фото 449. Рибалочка – Alcedo atthis 

(І. В. Шидловський) 

Рис. 163. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Бджолоїдка − Merops apiaster 
Одуд − Upupa epops 
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зеленого надхвістя. Хвіст зелений, горло яскраво-жовте, облямоване чорною смужкою. Крила буру-
вато-сині, черево голубе. Самиця відрізняється від самця зеленуватим відтінком спини. З’являється в 
кінці квітня – на початку травня. Заселяє схили ярів, високих урвищ. У лісосмуги залітає для добу-
вання їжі або на ночівлю. Полюбляє сидіти на дротах ліній електропердач. Оселяється переважно 
колоніями з кількох десятків пар, іноді спільно з горобцями польовими. Гніздо влаштовує в норі 
завдовжки 60–270 см, на що витрачає два−три тижні, викидаючи при цьому до 12 кг землі. Вистеляє 
гніздо рештками комах. Кладка з п’яти−восьми яєць (26×21 мм) у перших числах червня. Наси-
джують обидва птахи, але більше самиця, 20–21 добу. Пташенята залишаються в гнізді чотири−п’ять 
тижнів. Після вильоту з гнізда виводки утворюють зграї. Живиться виключно комахами, яких 
добуває у польоті, знищуючи при цьому як шкідливих (хлібні жуки, кобилки), так і корисних пере-
тинчастокрилих та деяких двокрилих комах. Перелітний вид. Відлітає у перших числах вересня. 
Зимує в Африці, на півдні Аравійського півострова, на заході Індостану [23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
 
 

Ряд Одудоподібні – Upupiformes Feduccia, 1975 
Родина Одудові – Upupidae Leach, 1820 

Одуд – Upupa epops Linnaeus, 1758 
Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – Південна 

Швеція, Фінляндія, Естонія, південь Ленінградської, Новгородської, Ярославської, Нижньогородської 
областей, район Казані, устя ріки Білої, район Бірська, долина Сакмари, 56-та паралель у Західному 
Сибіру, Північний Байкал, Південно-Муйський хребет, басейн Амуру. На півдні – узбережжя Серед-
земного моря, Південна Аравія, Макранські гори, океанічне узбережжя Південної та Південно-
Східної Азії. Острови Середземного моря, Південна Великобританія. На території України гніздиться 
скрізь, окрім високогір’я. В Україні поширений підвид Upupa epops epops. 

Місця знаходження. Узлісся, галявини, сади, окраїни сіл (рис. 163). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 50–70 пар. Українська 

популяція налічує 24 000–42 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Птах середніх розмірів, маса 50–80 г, з 

довгим тонким, загнутим донизу дзьобом і великим рудим 
«чубом», що його він починає піднімати і опускати при збу-
дженні (фото 450). Забарвлення яскраве, жовтувато- або руду-
вато-біле з чорним, смугасте. Самиці знизу менш яскраво за-
барвлені, ніж самці. Заселяють відкриті простори та узлісся. 
Моногамні, нагніздні, комахоїдні птахи. Прилітає у кінці 
березня – в першій половині квітня. Гніздиться окремими 
парами в дуплах дерев, купах каміння, у будівлях, щілинах 
скель, у норах інших птахів. Кладку з п’яти−семи білих яєць 
(26×17 мм) насиджують обидва птахи упродовж 17–18 діб. 
Пташенята залишаються у гнізді три−чотири тижні (рис. 100). 
Під час вигодовування пташенят дорослі птахи гнізд не чис-
тять, тому біля них можна чути характерний неприємний запах. 

Інколи для самозахисту пташенята викидають назовні з гнізда свої екскременти. Крім цього, в одудів 
розвинені задньопрохідні залози, з яких у разі небезпеки виділяється рідина з неприємним запахом. 
Тримаються поодинці, парами і невеликими групами. Політ повільний, пірнаючий. Завдяки широким 
крилам і неглибоким та дещо рвучким помахам політ птаха схожий на політ метелика. В польоті 
добре помітні білі та чорні смуги крил, чорний з білою смугою хвіст, іноді «чуб». По землі ходить 
швидкими кроками, то нахиляючи, то піднімаючи голову. Добре бігає, при потребі вправно маскуєть-
ся, розпластавшись на землі і піднявши дзьоб угору. Живиться на узліссях, полях, вигонах, городах, а 
також біля тваринницьких ферм. Маючи довгий загнутий дзьоб, одуд дістає з гною личинок мух, 
жуків, поїдає також безхребетних лісової підстилки: клопа-черепашку, личинок мурашиних левів, 
капустянок, волохату гусінь непарного шовкопряда та інших шкідників. Перелітний вид. Відлітає у 
вересні. Зимує в Екваторіальній Африці, Південній та Південно-Східній Азії [23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Фото 450. Одуд – Upupa epops 

(І. В. Шидловський) 
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Ряд Дятлоподібні – Piciformes Meyer & Wolf, 1810 
Родина Дятлові – Picidae Leach, 1820 

Крутиголовка – Jynx torquilla Linnaeus, 1758 
Поширення. Євразія − від Атлантичного узбереж-

жя до басейну Колими і Тихоокеанського узбережжя. 
На півночі – 67-ма паралель у Скандинавії, 64–68-ма па-
ралелі у Західному Сибіру. На півдні – узбережжя Се-
редземного моря, Мала Азія, 49-та паралель у долині 
Волги, Північний Казахстан, Південно-Західний Алтай, 
Хангай, Хейлундзян, північ Корейського півострова. 
Острови: Сицилія, Сардинія, Корсика, південно-східна 
Великобританія, Шахтарські, Сахалін, Шикотан, Куна-
шир, Хоккайдо. На території України гніздиться скрізь, 
крім високогір’я. В Україні поширений підвид Jynx 
torquilla torquilla. 

Місця знаходження. Лісові масиви, парки, сади, 
сквери (рис. 164). 

Чисельність. Численний вид. На території По-
озер’я гніздиться близько 600–800 пар, але чисельність 
помітно коливається в різні роки. Українська популя-
ція налічує 35 000–55 000 гніздових пар. 

Особливості біології. 
Трохи більша від горобця, 
маса 30–45 г. Верх тіла бу-
рувато-сірий, із темною 
смугою вздовж спини та 
дрібними білими ряботинами. На крилах помітна коричнева смугастість, 
а на хвості – ясні поперечні смуги. Низ тіла білувато-жовтий, з темними 
ряботинами і тонким чорним поперечним візерунком (фото 451). Моло-
дий птах тьмяніший. У разі небезпеки витягує шию, крутить головою, 
наїжачується, шипить. Прилітає у квітні. Оселяється на узліссях, галяви-
нах, порубах, у парках і садах. Гніздо влаштовує у дуплі або дуплянці, 
причому дупла сам птах не видовбує. Повна кладка з дев’яти−десяти 
(навіть більше) білих яєць (20×15 мм), у травні. Насиджує переважно 
самиця, 11–12 діб. Коли захищає гніздо − шипить, як змія, витягнувши 
голову, робить нею звивисті рухи. Пташенята починають літати через три 
тижні. Живиться комахами, у тому числі й мурашками. Перелітний. 
Відлітає у серпні – на початку вересня. Зимує в Африці та на півдні Азії 

[17; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 
 

Жовна зелена – Picus viridis Linnaeus, 1758 
Поширення. Західна Євразія − від Атлантичного узбережжя до долини Волги, західного 

узбережжя Каспійського моря, Західного Копетдагу і долини Сумбара, Ельбурсу, Загросу. На півночі – 
південь Норвегії, Швеції, Ладозьке озеро, устя Ками. На півдні – узбережжя Середземного моря, 
південь Малої Азії. Острови: Сицилія, південь Великобританії – Уельс. На території України гніз-
диться у лісовій та лісостеповій зонах Правобережжя, на півдні у долинах Дунаю і Дністра, в 
Закарпатті. В Україні поширений підвид Picus viridis viridis. 

Місця знаходження. Листяні та мішані ліси (рис. 164). 
Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 

гніздиться три−чотири пари, але в останні роки чисельність скорочується. Українська популяція 
налічує 500–800 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах середнього розміру, маса 185–250 г. Спина яскраво-зелена, надхвістя 
золотисто-жовте, низ тіла зеленувато-білий. Крила і хвіст зелено-бурі, зі світлими поперечними 
смугами. Верх голови і потилиця червоні. На боках шиї чорні «вуса» (у самця чорні, облямовані 
червоним), а на боках тіла й підхвісті темні цяточки і поперечні смужки. Характерні місця пере-

 
Фото 451. Крутиголовка – 

Jynx torquilla 
(Н. А. Пісулінська) 

Рис. 164. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Крутиголовка − Jynx torquilla 
Жовна зелена − Picus viridis 
Жовна сива − Picus canus 
Жовна чорна − Dryocopus martius 
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бування – ділянки високостовбурного старого листяного або мішаного лісу з густим підліском, 
поблизу водойм, переважно в річкових долинах. Пару утворює у квітні. Дупло видовбує у старих 
гнилих осиках, осокорах, вербах. Льоток дупла дещо менший, ніж у жовни чорної (діаметр 6–8 см), 
форма округла – еліпсоподібна; глибина гніздової камери 25–50 см, ширина – 15–20 см. Повна кладка 
з чотирьох−шести білих яєць (31×23 мм), у кінці квітня – в травні. У липні вже можна спостерігати 
льотну молодь. Живиться деревними комахами та їхніми личинками, але найчастіше мурашками, 
розриваючи їхні купи. У садах може їсти плоди вишні, черешні і супліддя шовковиці. Кочівний 
вид [17; 20; 23; 39; 41; 56; 57; 61; 63; 82]. 

 
Жовна сива – Picus canus Gmelin, 1788 

Поширення. Євразія − від Центральної Франції до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – 
південь Скандинавії, верхів’я Печори, 61-ша паралель у басейнах Іртиша й Обі, Томськ, Північний 
Байкал, південь Вітимського плоскогір’я, устя Аргуну, Примор’я, устя Горюну. На півдні – Цен-
тральна Франція, Македонія, Болгарія, долина Дністра, Дніпропетровськ, Оренбург, Західний Сибір. 
На півдні – південна межа лісової зони, Південно-Західний Алтай, північ Монгольського Алтаю, 
Східний Китай, Індокитай, Малакка, Бірма. Острови: Сахалін, Хоккайдо, Тайвань, Хайнань, Суматра. 
На території України гніздиться у лісовій та лісостеповій зонах, за винятком Карпат. На півдні 
поширений у долинах Дунаю і Дністра; у північній частині степової зони. В Україні поширений 
підвид Picus canus canus. 

Місця знаходження. Листяні та мішані ліси (рис. 164). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 12–20 пар. Українська 

популяція налічує 11 000–15 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Схожа на жовну зелену, але дещо менша від неї, маса 100–145 г. Голова і 

верх шиї сірі, низ тіла сіруватий із зеленим відтінком. Червона «шапочка» тільки на лобі у самця. У 
обох статей виділяються чорні «вуса». Дзьоб сірувато-бурий, ноги сірі. Характерні місця перебування 
– мішані і шпилькові ліси. Пару формує вже в першій половині лютого. Гніздо будує самиця. Для 
дупла вибирає дерева (осика, дуб) біля галявин, зрубів, доріг тощо. Повна кладка з чотирьох−шести 
(до десяти) білих яєць (28×21 мм) у кінці квітня – у травні. Молоді птахи піднімаються на крило на 
початку липня. Живиться деревними комахами і мурашками, яких добуває не тільки на деревах, а й 
на землі, розриваючи мурашники. Кочівний вид [17; 20; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Жовна чорна – Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Піренеїв до Камчатки, Охотського і Японського морів. На півночі – 
70-та паралель у Скандинавії, пониззя Печори, 63-я паралель у долині Обі, північна частина басейну 
Нижньої Тунгуски, 68-ма паралель у долинах Оленька, Лени, Верхоянського хребта, 62-га на 
Камчатці. На півдні – Піренеї, Північна Італія, Греція, Мала Азія, Закавказзя і Великий Кавказ, 
Північний Казахстан, Південний Алтай, Корейський півострів. Ізольована частина ареалу в Півден-
ному Китаї. Острови: Соловецькі, Шантарські, Сахалін, Кунашир, Хоккайдо і, ймовірно, північна 
частина Хонсю. На території України гніздиться у лісовій зоні, у лісостеповій у західних областях, а 
також Передкарпатті, Карпатах, Закарпатті і Буковині. В Україні поширений підвид Dryocopus 
martius martius. 

Місця знаходження. Різноманітні лісові масиви (рис. 164). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 20 пар. Українська 

популяція налічує 5000–9400 гніздових пар. 
Особливості біології. Розміром з галку, маса 250–320 г. Забарвлення матово-чорне, дзьоб 

жовтуватий, очі білуваті. У самця верх голови, а у самиці потилиця червоні. Характерні біотопи – 
ділянки старих високостовбурних шпилькових гірських лісів, рідше – мішаних, і зовсім рідко – 
букових; на Поліссі оселяється переважно у листяних лісах. Шлюбний період і утворення пар 
починається на початку лютого, а видовбування дупла (11–14 днів) проходить у середині березня – на 
початку квітня. Розмір гніздової ділянки становить від 0,2 до 1,5–2,0 км2. Дупло робить частіше в 
осиках і соснах, на висоті від 3-х до 10–12 м. Як місце ночівлі птах використовує його протягом 
усього року. Розміри дупла великі, вхідний отвір нагадує прямокутник. Повна кладка з трьох−п’яти 
яєць (34×26 мм), у квітні. Насиджують обидва птахи упродовж 12–14 діб. Пташенята залишаються у 
гнізді близько чотирьох тижнів. Живиться птах виключно комахами, яких видовбує з-під кори та з 
деревини. Може повністю оголювати сухі стовбури і гілки. У складі їжі переважають короїди, вусачі 
(личинки й дорослі форми), мурашки, яких дістає з мурашника, роблячи ходи іноді до півметра. 
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Узимку частково живиться насінням шпилькових деревних порід, видовбуючи його із шишок. 
Осілий, кочівний вид [20; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Дятел звичайний – Dendrocopos major 

(Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихо-

океанського узбережжя і Камчатки. На півночі – до 
поширення деревної рослинності у Скандинавії, Фін-
ляндії, на Кольському півострові, 66-та паралель у 
Західному Сибіру, північ Нижньої Тунгуски, північне 
узбережжя Гіжигінської губи, 62-га паралель на Кам-
чатці. На півдні – узбережжя Середземного моря, Мала 
Азія, Північний Казахстан, Джунгарський Алатау, Бо-
рохоро, Східний Тянь-Шань, Хангай, Кентей, Великий 
Хінган, Східний Китай, північ Індокитаю, Північний 
Лаос. Острови: Соловецькі, Британські, Сицилія, Кор-
сика, Сардинія, Борнхольм, Тенеріфе, Гранд-Канарія, 
Сахалін, південні Курильські. На півночі до Урупа, 
Хоккайдо, Хонсю, Тобі, Цусіма, Хайнаню. На території 
України гніздиться всюди. В Україні поширений під-
вид Dendrocopos major major та Dendrocopos major 
candidus. 

Місця знаходження. Повсюдно, де є дерево-чагар-
никова рослинність (рис. 165). 

Чисельність. Численний вид. На території По-
озер’я гніздиться понад 1000 пар. Українська популя-
ція налічує 450 000–1 113 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Трохи більший за шпака, маса близько 80 г. Спина, верх голови і шиї, 
крило, хвіст і смуги від дзьоба до потилиці чорні. Щоки, лоб, груди, черево, смужки на крилах і 
хвості та велика пляма на плечах білі. Підхвістя червоне. У самця потилиця, а в молодого весь верх 
голови червоні (самиця червоної «шапочки» не має). Біле забарвлення щоки і шиї поділене чорною 
поперечною смугою на дві половини. Дзьоб і ноги темно-сірі або чорні. По стовбуру рухається 
ривками, від низу до верху, часто по спіралі (фото 452). Пару утворює в кінці березня – на початку 

квітня. Гніздо влаштовує у дуплі, яке видовбує у різних видах дерев, іноді 
оселяється в синичниках, розширюючи при цьому льоток останнього. Роз-
міри дупла залежать від деревної породи і тривалості його використання. 
Зазвичай глибина дупла не перевищує 35 см при діаметрі льотка 5–6 см. 
Гніздова камера немає підстилки або ж у ній лише щепки видовбаної 
деревини. Повна кладка з чотирьох−шести білих яєць (26×19 мм), у кінці 
квітня – першій половині травня. Насиджує переважно самиця упродовж 
14–15 діб. Живиться комахами, влітку поїдає мурашок, узимку – насіння 
сосни і смереки. Раціон дятла звичайного включає також жолуді дуба, 
горішки бука, ягоди горобини, малини, ожини, плоди шипшини. Роздовбує 
шишки, встромляючи їх у щілини кори, у видовбані в дереві пази або у 
розвилки між гілками, такі місця називають «кузнею». Вилущені шишки 
скидає на землю. Під «кузнями» нерідко нагромаджуються великі купи 
вилущених шишок до кількох сотень штук, іноді й більше. Навесні може 
«кільцювати» берези та клени і пити сік. Зрідка витягує з гнізд пташенят і 
яйця дрібних горобцеподібних птахів, зокрема мухоловки строкатої або 

синиці великої. Якщо ліс сильно заражений короїдами, заболонниками та іншими шкідниками, дятел 
живиться лише ними. Осілий, кочівний вид [20; 23; 36; 37; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Дятел сирійський – Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833) 

Поширення. Південно-Східна Європа і захід Передньої Азії. Від Східної Австрії до Східного 
Закавказзя і Південно-Східного Ірану. На півночі – Північно-Східна Австрія, північна окраїна Карпат, 
Україна до 51-ї паралелі, Мала Азія, південне узбережжя Каспійського моря, Горгану. На півдні – 

 
Фото 452. Дятел 

звичайний – Dendrocopos 
major (Н. А. Пісулінська) 

Рис. 165. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Дятел звичайний − Dendrocopos major 
Дятел сирійський − Dendrocopos syriacus 
Дятел середній − Dendrocopos medius 
Дятел білоспинний − Dendrocopos leucotos 
Дятел малий − Dendrocopos minor 
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Середня Греція, Південна Болгарія, середземноморське узбережжя 
Малої Азії, гори Загросу, Фарсу, Ларестану, північ Іранського нагір’я, 
Белуджистан. На території України гніздиться скрізь, окрім гірських 
районів. В Україні поширений підвид Dendrocopos syriacus balcanicus. 

Місця знаходження. Сади, парки і лісопарки (рис. 165). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться 

менше десяти пар. Українська популяція налічує 25 000–45 000 гніздо-
вих пар. 

Особливості біології. Величиною, забарвленням і біологією 
схожий на дятла звичайного, маса близько 80 г. Трапляється переважно 
в зелених насадженнях населених пунктів, навіть великих міст усієї 
країни. Від дятла звичайного відрізняється тим, що білі покривні пера 
вух не відокремлені чорними смугами від білих боків шиї, а також 
майже цілком чорними стерновими перами (фото 453). Осілий, кочів-
ний вид [17; 20; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Дятел середній – Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа, захід Передньої Азії. Європа − від північно-західної Іспанії, Піренеїв до 
Приволзької височини. На півночі – південь Швеції, Литви та Псковської, Смоленської, Тульської, 
Саратовської областей. На півдні – Північна Іспанія, Центральна Франція, Італія, Греція, Південно-
Західне узбережжя Чорного моря, Південна Молдова. Західне узбережжя Малої Азії, східна окраїна 
Великого Кавказу, Загросу, Фарсу. На півночі в Малій Азії – узбережжя Чорного моря, північне 
підніжжя Великого Кавказу, долина Кубані. На півдні – Північний Ірак, Південний Загрос, Фарсу. На 
території України гніздиться у лісовій та лісостеповій зонах, за винятком Карпат. В Україні 
поширений підвид Dendrocopos medius medius. 

Місця знаходження. Лісові масиви та парки (рис. 165). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 50 пар. Українська 

популяція налічує 6000–9500 гніздових пар. 
Особливості біології. Трохи менший за дятла звичайного, маса 55–85 г. Забарвлення майже таке, 

як у звичайного, але на череві і грудях добре помітний жовтий відтінок. Підхвістя рожеве. Чорних 
«вусів» із боків голови немає, але є чорні смуги з боків шиї та чорні плями з боків грудей. На голові у 
самців червона «шапочка», у самиць її немає. Дзьоб і ноги темно-сірі. Оселяється в листяних лісах (з 
перевагою дуба), садах і парках. Дуже рухливий. Частіше за інших дятлів тримається на товстих 
гілках, а не на стовбурах дерев. Пари утворює в першій половині квітня. Гніздо влаштовує в дуплі. 
Дупло робить самиця протягом шести−восьми днів. Повна кладка з п’яти−семи (до десяти) білих яєць 
(23×18 мм), у травні. Пташенята вилуплюються у кінці травня – на початку червня. Виводки, що 
залишили гніздо, трапляються з кінця червня до початку липня. Живиться переважно комахами, 
восени і взимку насінням дерев, горіхами, ягодами. Пташенят годує переважно дрібною гусінню 
лускокрилих. Осілий, кочівний вид [17; 20; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Дятел білоспинний – Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) 

Поширення. Євразія − від Скандинавії, басейну Ельби, Австрії, Північно-Східної Італії до 
Охотського, Японського і Східнокитайського морів. На півночі – 66-та паралель у Скандинавії, 
Південна Фінляндія, 60-та паралель у Західному Сибіру, 56−58-ма паралелі між Єнісеєм і Охотським 
морем. На півдні – Північно-Східна Італія, Греція, північно-західне узбережжя Чорного моря, райони 
Дніпропетровська, Воронежа, Сизрані, 53-я паралель у Північному Казахстані, долини Іртиша та 
Чорного Іртиша, Урунгу, Хангаю, Кентею, південь Великого Хінгану, Ляодунська затока. Ізольовані 
частини ареалу – західне узбережжя Малої Азії, Великий Кавказ, схід Малого Кавказу. У Східному 
Китаї – Західний Сичуань і Північно-Західний Фукієн. Острови: Корсика, Шантарські, Сахалін, 
Шикотан, Кунашир, Хоккайдо, Хонсю, Сікоку, Кюсю, Садо, Окі, Амаміосіма, Даджелет, Тайвань. На 
території України гніздиться у лісовій зоні та на правобережжі лісостепової, за винятком високогір’я 
Карпат. В Україні поширені такі підвиди, як Dendrocopos leucotos leucotos та Dendrocopos leucotos 
carpathicus. 

Місця знаходження. Мішані та листяні ліси (рис. 165). 
Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 

гніздиться понад 30–40 пар. Українська популяція налічує 570–930 гніздових пар. 

 
Фото 453. Дятел сирійський – 

Dendrocopos syriacus 
(А. Т. Затушевський) 
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Особливості біології. Схожий на звичайного дятла, маса близько 100 г. Спина, широкі смуги на 
крилах та на бічних перах хвоста білі. У самця верх голови червоний, у самиці – чорний. Боки голови 
та лоб брудно-білі. Низ тіла світлий з чорними поздовжніми плямами. Підхвістя рожеве. При 
визначенні дуже впадає у вічі відсутність білих плям на плечах. Дзьоб і ноги темно-сірі. Оселяється в 
старих мішаних і листяних лісах. Частіше тримається стовбурів дерев. Формування пари і будування 
дупла − у квітні. У шлюбний період «барабанить» по гілках. Гніздо влаштовує в дуплі, нерідко в 
пеньку, низько над землею. Повна кладка з п’яти−шести білих яєць (27×20 мм), у травні. Пташенята 
вилуплюються в кінці травня – на початку червня. Живиться переважно деревними паразитами, 
рідше комахами, восени і взимку ягодами, насінням, жолудями, а також буковими горішками. Часті-
ше за інших дятлів знімає повністю кору зі стовбурів сухих дерев. Осілий, кочівний вид [20; 23; 39; 
41; 56; 57; 61; 63; 82]. 

 
Дятел малий – Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до Колимського хребта і Тихоокеанського 
узбережжя. На півночі – 70-та паралель у Скандинавії, долина Обі до Салехарду, устя Надиму, 
долина середньої течії Нижньої Тунгуски, 61-ша паралель на північному узбережжі Охотського моря. 
На півдні – узбережжя Середземного, Егейського і Мармурового морів, західне і північне узбережжя 
Чорного моря, верхів’я Інгулу й Інгульця, райони Дніпропетровська, Воронезької області, Саратова, 
середнього Ілеку, Північний Казахстан, долини Іртиша та Чорного Іртиша, Уруну, Хангаю, Толи, 
Кентею, південь Великого Хінгану, середня частина Корейського півострова. Дві ізольовані частини 
ареалу в Передній та Північно-Східній Азії. Острови: Британські, Соловецькі, Сахалін, Хоккайдо. На 
території України гніздиться у лісовій та лісостеповій зонах, за винятком Карпат; на півночі степової 
зони. В Україні поширений підвид Dendrocopos minor minor. 

Місця знаходження. Ліси, парки і сади з розвинутим підлісковим ярусом (рис. 165). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 100–130 пар. Українська 

популяція налічує 15 000–23 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Розміром такий, як горобець, маса 15–25 г. Верх тіла строкатий, чорно-

бурий. Спина, поперечні смуги на крилах і боки голови білі. У самця на голові червона «шапочка», у 
самиці її немає. Від краю рота по боках горла − чорні «вуса». Низ тіла брудно-білий, із жовтим 
відтінком. Дзьоб і ноги темно-сірі. Обирає заплавні листяні ліси, у заболочених вільшняках, парках, 
заростях біля річок. Гніздо робить у дуплі, яке видовбує сам. Повна кладка з п’яти−дев’яти білих яєць 
(19×14 мм) у першій половині травня. Пташенята вилітають з гнізда в червні. Живиться переважно 
комахами, шкідниками саду й лісу. Осілий, кочівний вид [20; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
 
 

Ряд Горобцеподібні – Passeriformes Linnaeus, 1758 
Родина Ластівкові – Hirundinidae Rafinesque, 1815 

Ластівка берегова – Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – 

70-та паралель у Скандинавії, район Мурманська, 70-та паралель у долині Єнісею, Лени і Колими, 
Чаунська губа і Чукотський хребет, гирло Анадиру. На півдні – узбережжя Середземного моря, 
Синайський півострів, Південний Іран, Пакистан, Північно-Західна і Північна Індія, долина 
Брахмапутри. Острови: Британські, Сахалін, Курильські, Хоккайдо. На території України гніздиться 
скрізь, за винятком гірської місцевості. В Україні поширений підвид Riparia riparia riparia. 

Місця знаходження. Піщані і лесові урвисті береги річок, озер, кар’єрів, копалень (рис. 166). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 700–1000 пар. Українська 

популяція налічує 750 000–800 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Найдрібніша з ластівок, помітно менша від горобця, маса 12–18 г. Верх 

тіла бурий, низ – бруднувато-білий, з характерною темною поперечною смугою на грудях. Хвіст 
короткий, виїмка на ньому невелика. Характерні біотопи – піщані і лесові урвисті береги річок та 
інших водойм, піщані кар’єри, іноді насипи. На місця гніздування прилітає у другій половині квітня – 
на початку травня. Утворює великі (до кількох сот пар) гніздові колонії. Обидва птахи лапками 
виривають нірку, завдовжки до метра і більше (від 0,1 м до 1,5 м). Усередині гніздо вимощує сухою 
травою, пір’ям. Повна кладка з чотирьох−шести білих яєць (17×12 мм), у травні – липні. Насиджують 
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їх обидва птахи упродовж 12–15 діб. Пташенята 
стають самостійними через три тижні. Живиться лі-
таючими комахами, переважно двокрилими, жуками, 
бабками. У пошуках поживи літає близько біля води 
або над нею, луками, пасовищами. Перелітний. Відлі-
тає у серпні–вересні. Зимує на півдні Африки та Азії 
[17; 20; 23; 41; 56; 57; 61; 73; 82]. 

 
Ластівка сільська – Hirundo rustica Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихо-
океанського узбережжя. На півночі – 71-ша паралель у 
Скандинавії, східне узбережжя Білого моря, 66-та 
паралель у басейнах Печори, Обі, північне узбережжя 
Охотського моря, Камчатка. На півдні – узбережжя Се-
редземного моря, Північна Аравія, північне і східне 
узбережжя Перської затоки, Північно-Західна Індія, 
південь підніжжя Гімалаїв, долина нижньої Брахма-
путри, Північні Бірма та узбережжя Південнокитай-
ського моря. Острови: Ісландія, Фарерські, Британські, 
Середземного моря, Сахалін, Курильські, Ідзу, Тайвань. 
На території України гніздиться всюди. В Україні 
поширений підвид Hirundo rustica rustica. 

Місця знаходження. Повсюдно, де є людські 
будівлі – будинки, сараї, хліви, обороги, навіси (рис. 166). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 3000 пар, але чисельність 
за останні роки помітно скорочується. Українська популяція налічує 920 000–1 300 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Трохи більша від ластівки берегової, 
маса 16–25 г. У дорослого птаха забарвлення верхньої частини 
тіла чорне, із синім металевим полиском. Лоб і горло коричнево-
руді, на волі поперечна чорно-руда смуга. Низ тіла білий, з жов-
туватим відтінком. Крайня пара стернових пер дуже видовжена, 
завдяки чому хвіст має глибоку виїмку (фото 454). На місця гніз-
дування прилітає у середині квітня. Гніздиться під покрівлею або 
всередині житлових будинків та інших споруд, зрідка в щілинах 
скельних утворень як поодинокими парами, так і групами. Гніздо 
чашоподібної форми (1/4 кулі) виліплює з розмоклого ґрунту, 
скріплюючи його кінським волосом. Зсередини гніздо вимощує 
м’якою травою, пір’ям, кінським волосом тощо. Діаметр гнізда 
9−14 (20) см. На рік буває дві кладки з чотирьох−шести білих із 
коричневими плямами яєць (19×13 мм), у середині травня – в кін-
ці червня. Насиджує самиця, 13–16 діб. Пташенята залишаються в 

гнізді майже три тижні. Політ швидкий, маневровий. Воду може пити з поверхні водойм на льоту. 
Полюбляє сидіти на дротах електроліній. Живиться переважно літаючими комахами: двокрилими, 
жуками, метеликами, бабками. У погану погоду збирає комах і павуків на стінах та дахах будівель. 
Перелітний вид. Відлітає на зимівлю у вересні–жовтні. Під час міграцій тримається зграями, особ-
ливо великими вони стають над вечір, коли птахи влаштовуються на спільну ночівлю. Зимує у 
Південній Азії та Африці [17; 23; 41; 56; 57; 61; 82]. 

 
Ластівка міська – Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – 71-ша па-
ралель у Скандинавії, 66-та паралель між Білим морем і Уральським хребтом, 70-та у долині Єнісею, 
середня течія Анадиру, північно-східний кут Охотського моря. На півдні – узбережжя Середземного 
моря, Сирія, Ірак, Іран, Південний Афганістан, Гімалаї. Острови: Британські, Балеарські, Корсика, 
Сардинія, Сицилія, Кіпр. На території України гніздиться всюди. В Україні поширений підвид 
Delichon urbica urbica. 

Місця знаходження. Скрізь, де є житлові або нежитлові будівлі (рис. 166). 

 
Фото 454. Ластівка сільська – 

Hirundo rustica (Н. А. Пісулінська) 

Рис. 166. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Ластівка берегова − Riparia riparia  
Ластівка сільська − Hirundo rustica 
Ластівка міська − Delichon urbica 
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Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніз-
диться понад 5000–6000 пар. Українська популяція налічує 
400 000–580 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Трохи більша від ластівки берегової, 
маса 15–21 г. У дорослого птаха верх тіла чорно-синій, блис-
кучий. Поперек і надхвістя білі. Низ тіла білий, з буруватим 
відтінком на горлі (фото 455). Прилітає у першій половині квіт-
ня. Під час негоди може здійснювати «зворотні» міграції або ж 
упадати в заціпеніння, збираючись групами до восьми−дев’яти 
птахів у одному гнізді. Гніздиться в населених пунктах та гір-
ських скелястих місцевостях Криму, переважно колоніями. Гніздо 
закритого типу – схоже на кулю, з вузьким отвором − будує з 

розмоклого ґрунту, прилаштовуючи його під карнизами різних споруд (будинки, мости). Діаметр 
гнізда 11–20 см. Влаштовують гніздо обидва птахи протягом двох тижнів. Повна кладка з чотирьох− 
шести білих яєць (18×13 мм), двічі на рік – у другій половині травня і в липні. Насиджують обидва 
птахи упродовж 12–15 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько трьох тижнів, залежно від 
погодних умов. Живиться, як і ластівка сільська, летючими комахами. Політ легкий, швидкий, 
маневровий. Перелітний вид. Відлітає у серпні, збираючись у численні зграї. Зимує в Африці та на 
півдні Азії [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Жайворонкові – Alaudidae Vigors, 1825 
Посмітюха – Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія − від Атлантичного узбереж-

жя на схід до Північно-Східного Китаю, Корейського 
півострова, Жовтого моря. На півночі – Південна 
Швеція та узбережжя Фінської затоки, Ленінградська 
та Московська області, 52-га паралель у долини Волги, 
північне узбережжя Аральського моря, пониззя Сир-
дар’ї, Чу, південне узбережжя Балхашу, Алаколю, Зай-
санська котловина, північ Монгольського Алтаю, пів-
денно-східного Хангаю, південь Північно-Східного Ки-
таю. На півдні – узбережжя Середземного моря, пів-
денне узбережжя Аравійського моря, Індостан. Остро-
ви: Сицилія, Родос, Кіпр, Крит, Керкена. На території 
України гніздиться повсюдно, окрім гір. В Україні 
поширений підвид Galerida cristata cristata. 

Місця знаходження. Відкриті території – дороги, 
пустирі, сільськогосподарські угіддя з дорогами, не-
подалік або в населених пунктах (рис. 167). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території По-
озер’я гніздиться (не кожного року), імовірно, до п’яти 
пар. Українська популяція налічує 50 000–70 000 гніз-
дових пар. 

Особливості біології. Більший за горобця (маса 
35–45 г), стрункіший, з довгим хвостом. Забарвлення 
типове для жайворонків – сірувато-буре. Добре помітний довгий загострений «чуб» на голові, який 
птах часто піднімає й опускає. Низ тулуба білуватий з буруватими боками і темно-бурими до чорного 
строкатинами на волі. Улюблені місця перебування – відкриті простори, зокрема біля населених 
пунктів: поля, сухі луки, вигони і випаси, узбіччя доріг, пустища, звалища (звідки й назва). Гніздо в 
ямці, на землі. Діаметр гнізда 9–15 см. Повна кладка з трьох−п’яти сірувато-плямистих яєць (22×17 мм), 
дуже схожих на яйця польового жайворонка (тільки більших за розмірами), двічі на рік: у кінці квітня – 
на початку травня і в другій половині червня. Насиджує самиця упродовж 12–13 діб. Пташенята 
стають подібними до дорослих через два−три тижні. Живиться посмітюха влітку переважно кома-
хами, а також зеленими частинами рослин, насінням трав і культурних злаків. Часто копошиться в 
купах сухого гною. Узимку живиться здебільшого рослинною їжею. Осілий вид. Восени збирається 
невеликими зграями і кочує поблизу населених пунктів увесь осінньо-зимовий період [17; 23; 41; 57; 
61; 82; 89]. 

 
Фото 455. Ластівка міська – Delichon 

urbica (О. М. Ручко) 

Рис. 167. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Посмітюха − Galerida cristata 
Жайворонок лісовий − Lullula arborea 
Жайворонок польовий − Alauda arvensis 
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Жайворонок лісовий – Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Західна Євразія − від Атлантичного узбережжя до долини Ками, Волги, західного 

узбережжя північної частини Каспійського моря, Великого Балхану, Середнього Копетдагу, Хора-
сану. На півночі – 62-га паралель у Скандинавії і Фінляндії, район Архангельська, 60-та паралель. На 
півдні – узбережжя Середземного моря, північ Сирії, Іраку, Ірану. Острови Середземного моря і 
Британські. На території України гніздиться у лісовій та лісостеповій зонах, крім високогір’я Карпат, 
на північному сході степової зони та в Кримських горах. В Україні поширені такі підвиди, як Lullula 
arborea arborea та Lullula arborea pallida. 

Місця знаходження. Вирубки, незімкнуті лісові насадження, старі згарища, лісові галявини та 
узлісся (рис. 167). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 150 пар. Українська попу-
ляція налічує 8000–12 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Розміром подібний до горобця хатнього, маса 24–26 г. У дорослого самця 
верх тіла рудувато-бурий, із чорними смугами на спині і шиї. Низ тіла жовтувато-білий, з багатьма 
темними плямками на горлі, волі, грудях і по боках тіла. За оком жовтувата пляма, над оком 
виділяється добре виражена біла брова. На крилах виділяються білі плями в основі першорядних 
махових та на крильці. Крайні стернові пера білі. Характерні біотопи – лісові галявини, узлісся, 
зруби, гарі, лісосмуги тощо. На місця гніздування прилітає рано. Весняний спів можна почути в 
березні, коли ще у лісі не зійшов увесь сніг. Часто сідає на верхівки дерев. Гніздо в ямці, на землі, на 
лісових галявинах, зрубах, старих дорогах, на узліссі. Вимощує його стеблами трав, мохом, глицею. 
Діаметр гнізда 11–13 см. Повна кладка з трьох−п’яти плямистих, бурувато-сірих яєць (21×16 мм), у 
середині квітня (перша кладка) та в червні (друга кладка). Насиджує їх самиця упродовж 13–15 діб. 
Пташенята стають дорослими через два−три тижні. Починаючи від серпня, збирається у зграйки і 
кочує. Живиться комахами, а в кінці літа і восени ще й насінням різних трав’янистих рослин. 
Пташенят вигодовує комахами. Перелітний вид. Відлітає у вересні–жовтні. Зимує на півдні Європи, у 
Північній Африці та Південно-Західній Азії, зрідка в Криму [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Жайворонок польовий – Alauda arvensis Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – 70-та па-
ралель у Скандинавії, 64-та − у Західному Сибіру та 68−69-та паралель між Єнісеєм і Колимою. На 
півдні – узбережжя Середземного і Чорного морів, північний схід Малої Азії, Південне Закавказзя, 
Південно-Західний Памір, Корейський півострів. Острови: Азорські, Фарерські, Британські, Шет-
ландські, Корсика, Сардинія, Сицилія, Чеджудо, Курильські, Шантарські, Сахалін, Командорські, 
Ягісірі. На території України гніздиться скрізь. В Україні поширений підвид Alauda arvensis arvensis. 

Місця знаходження. Відкриті простори – поля і степи, сухі та зволожені луки (рис. 167). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться близько 800–1000 пар. Україн-

ська популяція налічує 2,2–3,1 млн гніздових пар. 
Особливості біології. Трохи більший від горобця, маса 

34–43 г. Сірувато-буре з темними плямами забарвлення верху 
тіла дуже добре маскує його на фоні ґрунту. Низ білуватий з 
бурими поздовжніми плямами на грудях. На тім’ї виділяється 
невеликий «чуб». Уздовж заднього краю другорядних махових 
пер проходить вузька біла смуга (фото 456). Тримається на зем-
лі, де переміщається бігом, а при наближенні може, маскуючись, 
притискатися до землі (лягати). Якщо птаха злякати, то він 
злітає з уривчастим переливчастим співом. При цьому добре 
видно білі крайні пера хвоста. Улюблені місця перебування – 
різні типи відкритого ландшафту з трав’яною рослинністю – 
луки, степи, поля. На місця гніздування прилітає в лютому – 

березні. Гніздо в ямці, на землі. Діаметр гнізда 9–10 см. Повна кладка з чотирьох−п’яти сірих із 
буруватими крапочками яєць (23×16 мм), у квітні. Буває і друга кладка, в кінці червня – на початку 
липня. Насиджує їх самиця упродовж 13–14 діб. Пташенята вилітають із гнізда через три тижні (рис. 
101). Живиться навесні і влітку переважно комахами та іншими безхребетними. Восени їсть насіння 
культурних і дикорослих рослин. Перелітний вид. Відлітає в жовтні – на початку листопада. Зимує на 
півдні Європи, Закавказзі та Середній Азії [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Фото 456. Жайворонок польовий – 
Alauda arvensis (Н. А. Пісулінська) 
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Родина Плискові – Motacillidae Horsfield, 1821 
Щеврик лісовий – Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя 
до південно-західного схилу Верхоянського хребта. На 
півночі – Великобританія, 70-та паралель у Скандинавії, 
65-та у долині Печори, 64-та у Західному Сибіру. На 
півдні – Піренейський півострів, південні Франція та 
Італія, Греція, Мала Азія, східна частина хребта Ельбурс, 
східніше Каспійського моря, північний Казахстан, оги-
нає зі сходу Балхаш-Алакольську западину, південне 
підніжжя Тянь-Шаню, південь Монгольського Алтаю, 
Хангаю, долина Селенги і Кентей. На території України 
гніздиться у лісовій та лісостеповій зонах; у степовій, 
там, де є значні лісові насадження, в гірському Криму. В 
Україні поширений підвид Anthus trivialis trivialis. 

Місця знаходження. Узлісся, лісові галявини та оба-
біч лісових доріг; чорничники та брусничники (рис. 168). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
чисельність коливається до кількох тисяч пар. Україн-
ська популяція налічує 850 000–1 240 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Розмірами і забарвленням ду-
же схожий на лісового жайворонка, масою 20–26 г. Верх 
тіла жовтувато-бурий, з темними поздовжніми плямами. 
Надхвістя без плям. Над очима жовтуваті брови. Низ тіла білуватий, на волі рудуватий, з темним 

ряботинням на боках, горлі, волі і грудях (фото 457). Ноги бурі, кіготь 
заднього пальця короткий і загнутий. Характерні біотопи – лісові галяви-
ни, зруби, узлісся, розріджені світлі лісові ділянки. На місця гніздування 
прилітає у квітні. Гніздо робить у ямці, на землі, серед трав’яної 
рослинності або в заростях чорниці чи брусниці. Діаметр гнізда 9–10 см. 
Яйця різного типу: зеленувато-сірі або рожевуваті, з темними плямками, 
рисочками, крапками. Повна кладка з чотирьох−шести яєць (20×15 мм), 
двічі на рік – у першій половині травня і другій половині червня. Наси-
джує самиця, 12–13 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько двох 
тижнів, після чого перепорхують на невеликі відстані. У цей час батьки 
продовжують годувати їх ще тиждень. Живиться комахами, яких збирає 
переважно на землі, та іншими безхребетними. Улітку й восени зрідка 
їсть насіння. Перелітний. Відлітає у вересні–жовтні. Зимує на півдні 
Західної Європи, в Африці та Південно-Західній Азії [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Щеврик лучний – Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Західна Євразія − від Скандинавії, Північного моря і Піренеїв до нижньої Обі і 
долини Казиму. На півночі – узбережжя Баренцевого моря. На півдні – Південна Франція, Північна 
Італія, Карпати, Київська, Полтавська, Орловська, Тамбовська, Нижньогородська області, район Ка-
зані, долина Обі до гирла Іртиша. Острови: Ісландія, Британські, Фарерські, Колгуїв, Вайгач. Пів-
денно-східне узбережжя Гренландії. На території України гніз-
диться у лісовій та лісостеповій зонах, за винятком Карпат та 
Закарпаття.  

Місця знаходження. Відкриті ландшафти – луки, пасови-
ща, мілководні та пересихаючі болота (рис. 168). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніз-
диться не більше 300 пар. Українська популяція налічує 21 000–
26 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Трохи менший від лісового і польового 
щевриків, маса 16–19 г. Забарвлення майже таке, як у лісового, 
але воло, груди і боки тулуба з густими широкими чорними штри-
хами. Поперек і надхвістя однотонно жовтувато-бурі (фото 458). 

 
Фото 457. Щеврик лісовий – 

Anthus trivialis 
(Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 458. Щеврик лучний – Anthus 

pratensis (Н. А. Пісулінська) 

Рис. 168. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Щеврик лісовий − Anthus trivialis 
Щеврик лучний − Anthus pratensis 
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Ноги світло-бурі, кіготь заднього пальця довгий, злегка загнутий. Характерні біотопи – вогкі луки, 
великі торфові болота. Восени трапляється на вигонах і заплавних луках. Прилітає у березні – на 
початку квітня. Оселяється поодиноко та мікроколоніями (дві−вісім пар). Гніздо на землі, між 
купинами. Діаметр гнізда 7–10 см. Яйця (19×14 мм) білуваті або сірувато-зеленкаві, з темними 
бурими плямками і рисками. Повна кладка з чотирьох−шести яєць, у кінці квітня – на початку травня. 
Насиджує самиця, 12–14 діб. Пташенята залишають гніздо, не вміючи літати, але батьки годують їх 
ще близько тижня. Живиться дрібними безхребетними, яких ловить на землі. Іноді їсть насіння 
трав’янистих рослин. Перелітний. Відлітає у вересні–жовтні. Зимує на півдні Європи, Північної 
Африки, в Іраку та в Ірані, Середній Азії [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Плиска жовта – Motacilla flava Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбе-
режжя до Чукотки, Камчатки, Берінгового, Охотського і 
Японського морів. На півночі – арктичне узбережжя 
Скандинавії і Кольського півострова, 73-тя паралель у 
долині Єнісею, арктичне узбережжя. На півдні – узбе-
режжя Середземного моря, Балканський півострів, Ка-
захстан, північний схил Тарбагатаю, Північна Джунгарія, 
долина Уруну, південно-східна частина Монгольського 
Алтаю, центральна частина північно-східного Китаю, 
південне Примор’я. Острови: Балеарські, Північно-Східна 
Англія, Корсика, Сицилія, північні Курильські, Нунівак, 
імовірно Командорські. На території України гніздиться 
скрізь, окрім гірських та приморських районів.  

Місця знаходження. Луки та пасовища, зрідка тор-
фові болота (рис. 169). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
гніздиться не більше 200–250 пар. Українська популяція 
налічує 535 000–740 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Стрункий, дещо менший птах, 
ніж попередній вид, масою 15–17 г. У дорослого самця 
голова зверху сіра, темно-сіра або чорна, з більш чи 
менш помітними білими «бровами». Верх тіла оливково-

зелений або оливково-бурий, низ яскраво-жовтий. Самиці не такі 
яскраві: верх тіла оливково-бурий, низ – жовтуватий (фото 459). 
Дзьоб і ноги чорні. Характерні біотопи – луки, поля, заплави річок 
з рідкими чагарниками, особливо поблизу водойм. Прилітає у 
квітні. Гніздо робить на землі, в траві. Діаметр гнізда 8–11 см. 
Повна кладка з п’яти−шести білуватих, з густими сірувато-корич-
невими крапками яєць (19×14 мм), у травні – середині червня. 
Насиджує переважно самиця, 13–14 діб. Пташенята залишаються 
у гнізді два тижні. Живиться комахами та іншими безхребетними. 
Перелітна. Відлітає у вересні–жовтні. Зимує в Африці та Півден-
ній Азії [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Плиска жовтоголова – Motacilla citreola Pallas, 1776 

Поширення. Евразія − ареал розділений, від Кольського півострова до басейну Анабару і верх-
ньої течії Вілії. На півночі – арктичне узбережжя, 71−72-га паралелі у Західному Сибіру. На півдні – 
60-та паралель у Європейській частині колишнього СРСР, 59-та паралель у басейні Єнісею. Від 
західної границі Московської області до Великого Хінгану. Від Маркаколя у південно-західному 
напрямку простягається значний виступ ареалу. На півночі – область Тарбагатаю, вздовж північного 
підніжжя Джунгарського Алатау, Ілі, північне підніжжя Тянь-Шаню, північно-західний Гіндукуш і 
північний Паропаміз. Південна границя у південному Афганістані, південному підніжжі Гімалаїв, 
Сичуані. У Європі має місце тенденція до розселення виду в західному напрямку. На території 
України гніздиться у лісовій, лісостеповій та північно-східній частині степової зони. Відсутній у 
Карпатах та Закарпатті. В Україні поширений підвид Motacilla citreola citreola. 

 
Фото 459. Плиска жовта – 

Motacilla flava (Н. А. Пісулінська) 

Рис. 169. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Плиска жовта − Motacilla flava 
Плиска жовтоголова − Motacilla citreola 
Плиска біла − Motacilla alba 
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Місця знаходження. Заливні луки, болота, вологі пасо-
вища (рис. 169). 

Чисельність. Рідкісний вид. На території Поозер’я гнізди-
тися почала недавно і загальна кількість не перевищує десяти 
пар. Українська популяція налічує 8300–13 800 гніздових пар. 

Особливості біології. Розмірами майже така, як плиска 
біла, масою 17–23 г. У дорослого самця голова і шия жовті, 
боки і задня частина шиї чорні, спина і надхвістя сірі або 
темно-сірі. Низ тіла жовтий (фото 460). У самиць зеленуватий 
відтінок голови і значно менше жовтої барви. Дзьоб і ноги 
чорні. Характерні біотопи – зволожені луки, болота. Біологія 
майже така сама, як у плиски жовтої. Діаметр гнізда 11–13 см. 
У кладці чотири− шість овальних яєць (23×16 мм). Полюбляє 
співати, «зависаючи» в повітрі на одному місці. Перелітна. 
Зимує на півдні Азії [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Плиска біла – Motacilla alba Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від атлантичного узбережжя до східної Чукотки, північної Камчатки і 
тихоокеанського узбережжя. На півночі – арктичне узбережжя Європи, Ямал, Гидан, Таймир. На 
півдні – узбережжя Середземного моря, Передня Азія. Від дельти Волги, верхня течія Ілеку, Семи-
палатинськ, північно-західне і північне підніжжя Алтаю, східна частина Західного Саяну, центральна 
Тува, середня частиня Монгольського Алтаю, південь Тибетського нагір’я. Крім того, південний схил 
Гімалаїв. Острови: Ісландія, південно-східне узбережжя Гренландії, Фарерські, Британські, дрібні 
острови Середземного моря, Корсика, Сардинія, Сицилія, Колгуїв, південний острів Нової Землі. На 
території України гніздиться всюди. В Україні поширений підвид Motacilla alba alba. 

Місця знаходження. Водно-болотні угіддя, населені пункти, новобудови (рис. 169).  
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 1000 пар. Українська 

популяція налічує 465 000–620 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Птах трішечки більший від горобця, з довгим хвостом і горизонтальною 

поставою тіла, через що видається ніби має видовжене тіло, масою 20–24 г. Забарвлення голови 
зверху, шиї, підборіддя, вола і верхньої частини грудей чорне. 
Спина сіра, покривні пера хвоста темно-сірі. Черево, підхвістя, 
лоб, щоки, голова з боків і шия білі. Хвіст чорний, а крайні стер-
нові пера білі. Дзьоб і ноги чорні (фото 461). Характерні біотопи – 
береги водойм, відкриті ландшафти та населені пункти. Прилі-
тає рано на весні, у березні, коли ріки тільки починають звільня-
тися від льоду. Гніздо влаштовує у дуплі, урвищі, щілині стіни, 
на господарській будівлі, в купі каміння, ямці тощо. Діаметр 
гнізда 7−14 см. Повна кладка з п’яти−семи білих, із сіруватими 
крапками яєць (20×15 мм), двічі на рік – у травні−липні. Наси-
джує самиця, 13–14 діб. Пташенята залишаються в гнізді два−три 
тижні. Живиться комахами та іншими безхребетними, яких зби-
рає переважно на землі, нерідко шукає їх на асфальтових по-
криттях. Перелітна. Відлітає у вересні–жовтні. Зимує в Африці до 
півдня Сахари, в Середній Азії та Закавказзі [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Сорокопудові – Laniidae Rafinesque, 1815 
Сорокопуд терновий – Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від північної частини Піренейського півострова і Піренейських гір до 
долини Обі, Кузнецького Алатау, північно-західного, центрального і південного Алтаю. На півночі – 
узбережжя Північного і Балтійського морів, 58-ма паралель в області Уралу, 64-та паралель у Захід-
ному Сибіру. На півдні – східніше Піренеїв, євразійське узбережжя Середземного моря, гори Загрос, 
Західний та Північний Казахстан, долини Іртиша, Чорного Іртиша і північний схил Тарбагатаю. Ймо-
вірно – у Південно-Західній Туркменії і Західному Копетдазі. Острови: Корсика, Сардинія, Сицилія, 
Кіпр, південна Англія і Уельс. На території України гніздиться скрізь.  

 
Фото 460. Плиска жовтоголова – 

Motacilla citreola (Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 461. Плиска біла – Motacilla alba 

(Н. А. Пісулінська) 
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Місця знаходження. Узлісся, лісові галявини, сади 
(рис. 170). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
гніздиться понад 800 пар. Українська популяція налічує 
350 000–460 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Найменший із сорокопудів, 
менший від шпака, масою 25–35 г. У дорослого самця 
верх голови і шия попелясто-сірі. Лоб і «вуздечка» чорні. 
Спина руда, із сірим відтінком, поперек рудувато-сірий, 
надхвістя сіре. Крила рудувато-бурі. Низ тіла білуватий з 
рожевим відтінком. Самиця бурувато-коричневого за-
барвлення, низ сірувато-білий з помітними поперечними 
смугами. Голова бурувато-сіра. Дзьоб і ноги чорні або 
темно-сірі (фото 462). Характерні біотопи – чагарники 
(особливо там, де є глід або ожина) серед відкритих міс-
цевостей, полезахисні лісосмуги, заплавні ліси, узлісся, 
лісові поруби. Прилітає у кінці квітня – на початку 

травня. Гніздо найчастіше в 
густому кущі або на низько-
му гіллястому дереві (терен, 
глід), у вигляді глибокої ча-
ші, зі стебел трав, гілочок, корінців, іноді вимощене кінським волосом. 
Діаметр гнізда 10–20 см, висота – 8−15 см. Яйця (22×17 мм) здебільшого 
білі або рожевувато-білі, з темними цятками, які утворюють своєрідний 
віночок навколо тупого кінця яйця. Повна кладка з п’яти−семи яєць, у 
травні–червні. Насиджує здебільшого самиця, 14−15 діб. Пташенята 
залишають гніздо через два−три тижні, але ще не вміють літати, і їх 
близько двох тижнів годують батьки. Живиться переважно комахами. 
Здобич (комах, дрібних ящірок, жаб) часто наколюють на колючки диких 
груш і яблунь «про запас». Перелітний. Відлітає у вересні. Зимує в Аф-
риці, на Аравійському півострові та Індостані [17; 23; 41; 57; 61; 82; 88]. 

 
Сорокопуд сірий – Lanius excubitor Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до басейнів Амгуеми і Анадиру, північного 
і західного узбереж Охотського моря. На півночі – 70-та паралель у Скандинавії, гирло Печори, Обі, 
Тазу, 68-ма паралель у долині Хатанги, пониззя Колими. На півдні – південні узбережжя Піреней-
ського півострова та Франції, Північна Італія, Південна Болгарія, південні Карпати, Мала, Централь-
на та Східна Азія, Індостан, південні схили Гімалаїв. Між Байкалом та Охотським морем – імовірно 
на півночі Вітимського плоскогір’я і Станового хребта, а також нижньої течії Амуру. Острови: 
Канарські, Сокора, Сахалін, Шікотан. Ймовірно Камчатка і півострів Парамушир. На території 
України гніздиться на Поліссі, Передкарпатті та Закарпатській рівнині. В Україні поширені підвиди 
Lanius excubitor excubitor та Lanius excubitor homeyeri. 

Місця знаходження. Узлісся, болота з чагарниковою рослинністю, розріджені ліси з галявинами 
і підлісковим ярусом (рис. 170). 

Чисельність. Нечисленний вид. Занесений до Червоної книги України. На території Поозер’я 
гніздиться близько 5–12 пар. Українська популяція налічує 600–900 гніздових пар. 

Особливості біології. Найбільший із сорокопудів, масою 65–75 г. Забарвлення дорослого самця 
зверху сіре, надхвістя білувато-сіре. Лоб білуватий, а пляма біля ока і «вуздечка» чорні. Низ тіла 
білий, іноді бруднувато-білий, а у молоді – з ледь помітними поперечним смугами. Хвіст чорний, за 
винятком крайніх стернових пер, де є більше чи менше білого. На крилі два білі «дзеркальця». На 
місцях гніздування з’являється у березні. Гніздо робить на дереві з гілочок, сучків, сухих стебел, 
моху. Вимощене пухом, вовною, пір’ям. Діаметр гнізда 13–25 см, висота – 7–15 см. Яйця (27×20 мм) 
білуваті, з темними плямами та крапками. Повна кладка з п’яти−шести яєць, у кінці квітня – на 
початку травня. Насиджує переважно самиця, 14–15 діб. Пташенята залишаються у гнізді близько 
трьох тижнів. Осінні кочівлі починає у вересні, а зимуючі птахи з’являються в жовтні–листопаді. 

 
Фото 462. Сорокопуд 

терновий – Lanius collurio 
(А. Т. Затушевський) 

Рис. 170. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Сорокопуд терновий − Lanius collurio, 
Сорокопуд сірий − Lanius excubitor 
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Живиться дрібними хребетними (жабами, ящірками, мишоподібними гризунами), комахами. Може 
«зависати» у повітрі, тріпочучи крилами, виглядаючи здобич. Осілий, кочівний вид [16; 17; 23; 39; 41; 
57; 61; 63; 82; 90]. 

 
 

Родина Вивільгові – Oriolidae Vigors, 1825 
Вивільга – Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя 
до долини Єнісею, Мінусинської котловини, Західного 
Саяну, східного Алтаю, долини Чорного Іртиша, Тарба-
гатаю, Джунгарського Алатау, Східного Тянь-Шаню, ба-
сейну Тариму, району Яркенду, на Індостані до нижньої 
течії Гангу. На півночі – Південна Швеція, 63-тя паралель 
у Фінляндії, 59-та у долині Єнісею. На півдні 63-тя пара-
лель узбережжя Середземного моря, південне узбережжя 
Малої Азії, східне Перської затоки, Хорасан, узбережжя 
Аравійського моря. Індостан, на півдні до 12-ї паралелі, 
на півночі – південний схил Гімалаїв. На території України 
гніздиться скрізь, крім високогір’я та південного берега 
Криму. В Україні поширений підвид Oriolus oriolus oriolus. 

Місця знаходження. Листяні ліси, парки і сади; лісо-
смуги чи насадження вздовж водойм, узлісся (рис. 171). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
гніздиться понад 700–800 пар. Українська популяція налі-
чує 140 000–190 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Птах дещо більший від шпака, 
масою 70–85 г. У дорослого самця забарвлення строкате. 

Голова, спина і низ тіла яскраво-жовті. Махові пера чорні, зі світлими облямів-
ками, стернові – чорні з жовтим. Дзьоб бурувато-червоний (фото 463). Самиця 
зверху жовтувато-зелена, знизу блідо-жовта, з темними поздовжніми рисками. 
Чорний колір на крилах і хвості не блискучий, буруватий. Молодий птах 
схожий на самицю. Заселяє листяні ліси, переліски, зарості вздовж річок, поле-
захисні лісосмуги, парки, сади. Прилітає на місця гніздування пізно, коли дере-
ва вже вкриваються листям, у першій половині травня. Гніздо, що має вигляд 
майстерно сплетеного кошика з рослинних волокон та берести, птах підвішує у 
розвилці гілок на дереві. Знизу гніздо часто зовсім непомітне. Діаметр гнізда 
10–12 см. Лоток (7–8 см) гнізда глибокий (4–7 см), так що яйця навіть у сильний 
вітер не випадають на землю. Повна кладка з чотирьох−п’яти рожевувато-білих 
з чорними плямками яєць (30×22 мм), у кінці травня – на початку червня. 
Насиджує переважно самиця, 13–15 діб. Пташенята починають літати в кінці 
червня – на початку липня. Живиться комахами, в тому числі й волохатою 
гусінню, павуками та іншими безхребетними, яких збирає переважно в кронах 
дерев, рідше ловить на льоту або на землі. Улітку або восени охоче їсть різні 
ягоди. Перелітна. Відлітає в кінці серпня – на початку вересня. Зимує в Африці, 

на півдні від екватора, на Мадагаскарі, Індостані та Цейлоні [23; 41; 57; 61; 82]. 
 
 

Родина Шпакові – Sturnidae Rafinesque, 1815 
Шпак звичайний – Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від атлантичного узбережжя до західного Забайкалля, східних відрогів 
Монгольського Алтаю, Східного Тянь-Шаню, західної Кашгарії, у Гімалаях до Гарвалу і ймовірно 
Непалу, до західної окраїни пустелі Тар. На півночі – Норвегія, Фінляндія, Архангельськ, Мезень, 
райони Нарима та Єнісейська, долина Лєни. На півдні – узбережжя Середземного моря, південне 
Малої Азії, долина Тигру, північне узбережжя Перської затоки, Загрос, південний схил Західних 
Гімалаїв. Острови: Фарерські, Гебридські, Шетландські, Азорські, Британські, Корсика, Сицилія, 

 
Фото 463. Вивільга – 

Oriolus oriolus 
(Н. А. Пісулінська) 

Рис. 171. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Вивільга − Oriolus oriolus,  
Шпак звичайний − Sturnus vulgaris, 
Сойка − Garrulus glandarius 
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Соловецькі. На території України гніздиться скрізь, за винятком високогір’я. В Україні поширені 
підвиди Sturnus vulgaris vulgaris та Sturnus vulgaris tauricus. 

Місця знаходження. Майже всюди: ліси, узлісся, парки, сади, придорожні насадження, а також 
інші в різноманітних спорудах (рис. 171). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться декілька тисяч пар, детальніше 
чисельність не встановлено. Українська популяція налічує 1 400 000–1 900 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Трохи менший за дрозда, масою 65−80 г. Дорослий самець блискучо-
чорний, з металевим зеленуватим, фіолетовим або червонуватим полиском. У шлюбному вбарнні з 
вохристими плямками, а в позашлюбному − з великою кількістю білих плям (фото 464). У молодого 

птаха оперення буре і без плям. Характерні біотопи – мішані й 
листяні ліси, парки, сади, полезахисні смуги. Гнізда робить в 
дуплах дерев, у норах по берегах балок і водойм, щілинах скель, 
стінах будівель. Охоче займає штучні гніздівлі – шпаківні. Не-
рідко утворює великі гніздові колонії. Не виявляє агресивності 
щодо сусідів. Яйця (29×21 мм) однотонні, ніжно-блакитного 
кольору. Повна кладка з чотирьох−шести яєць, у квітні–травні. 
Іноді буває друга кладка – в червні. Насиджує самиця, 11–12 діб. 
Пташенята залишаються в гнізді близько трьох тижнів. Після 
вильоту з гнізда молоді птахи утворюють великі зграї і ведуть 
кочовий спосіб життя. Живиться комахами, рідше ягодами. 
Перелітний. Відлітає у вересні–листопаді. Зимує у південних 
межах ареалу [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Воронові – Corvidae Leach, 1820 
Сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – Скан-
динавія, південь Кольського півострова, 61-ша паралель у Західному Сибіру, басейн Єнісею, Нижньої 
Тунгуски, Лєни, південне підніжжя Станового хребта і пониззя Амуру. На півдні – узбережжя 
Середземного моря, південне Малої Азії, гори Загрос, західний Фарсу, східніше Каспійського моря, 
долина Іртиша, північ Монгольського Алтаю, Хангаю, Кентею, середній Амур. Східніше Великого 
Хінгану ареал у вигляді широкої смуги простягається на південь і, огинаючи пустельні райони Цен-
тральної Азії, охоплює Північно-Східний, Східний, Південно-Східний і Південний Китай, Корей-
ський півострів, північ Індокитаю, схід та південь Тибетського нагір’я, Бірму, Ассам, Гімалаї з 
заходу. Острови: Британські, Сардинія, Корсика, Сицилія, Кріт, Родос, Кіпр, Лесбос, Хаос, Самос, 
Сахалін, Кунашир, Ітуруп, Аскольд, Хоккайдо, Хонсю, Сікоку, Кюсю, Цусіма, Садо, Якусіма, Тай-
вань. На території України гніздиться скрізь. В Україні поширені такі підвиди, як Garrulus glandarius 
glandarius та Garrulus glandarius іphigenia. 

Місця знаходження. Широколистяні та мішані ліси, рідше хвойні, парки й сади (рис. 171). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться близько тисячі пар. Українська 

популяція налічує 225 000–320 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Птах приблизно у два рази більший від шпака, масою 150–200 г. Загальне 

забарвлення верхньої і нижньої частин тіла рудувато-коричневе. 
Лоб білий з чорними поздовжніми рисками, які йдуть і по руду-
ватому тім’ї. У разі небезпеки настовбурчує невеликий «чуб». 
На боках шиї, від кутів рота проходять чорні поздовжні плями – 
«вуса». Горло біле. На покривних перах крила чорні, білі та бла-
китні смужки. Підхвістя біле. У молодого птаха забарвлення менш 
яскраве. Дзьоб сірувато-чорний, ноги світло-бурі (фото 465). Ха-
рактерні біотопи – листяні та мішані ліси, парки, сади, особливо 
там, де є дуб, бук і ліщина, не уникає й суцільних шпилькових 
насаджень. Гнізда влаштовує на деревах, з гілок, стебел трав, 
корінців тощо. Діаметр гнізда 25–35 см, висота – 9–15 см. Повна 
кладка з п’яти−шести, рідше восьми сіруватих, з буруватими 
плямками яєць (31×23 мм), у кінці травня. Може бути додаткова 

 
Фото 464. Шпак звичайний – Sturnus 

vulgari (Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 465. Сойка – Garrulus glandarius  

(Н. А. Пісулінська) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 
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кладка в червні. Насиджують обидва птахи, 16–17 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько трьох 
тижнів. Після вильоту птахи утворюють сімейні зграйки і кочують по лісах у пошуках їжі. Під час 
мандрівок залітає і в степові райони. Політ повільний. Живиться жолудями, горіхами, ягодами, 
буковими горішками, навесні й улітку комахами, іноді яйцями і пташенятами дрібних птахів, 
невеликими мишоподібними гризунами, жабами та іншими дрібними тваринами. Осілий, кочівний 
вид [23; 41; 57; 61; 81; 82]. 

 
Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихо-
океанського узбережжя. На півночі – північ Скандинавії 
та Кольського півострова, між Каніном і Уральським 
хребтом, долина Обі до Салехарда, 65-та паралель у до-
лині Єнісею, долина Нижньої Тунгуски, середня частина 
Вітимського плоскогір’я, Забайкалля, Нижній Амур. На 
півдні – узбережжя Середземного моря, Мала Азія, 
північ Перської затоки, Північний Пакистан, південний 
схил Гімалаїв, Середня Бірма, Північний Лаос, океанічне 
узбережжя Південно-Східного Китаю. Ізольована ділянка 
ареалу охоплює Камчатку, басейн Анадиря, північно-
східне узбережжя Охотського моря. Острови: Британські, 
Сицилія, Кіпр, Корсика, Хайнань, Тайвань. На території 
України гніздиться повсюдно, крім високогір’я Карпат і 
Криму. В Україні поширений підвид Pica pica pica. 

Місця знаходження. Всюди, де є дерево-чагар-
никові зарості (рис. 172). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
гніздиться близько 400 пар, але в останні роки чисель-
ність помітно коливалася. Українська популяція налічує 
285 000–360 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Довгохвостий строкатий птах, розміром, як голуб, масою до 200 г. У 
дорослої особини голова, шия, воло і частина грудей чорні, із зеленуватим металевим полиском. 
Задня частина грудей, черево, поперек і плечові пера білі. Хвіст довгий, чорний, з металевим 
полиском. Політ прямий, не швидкий, з досить частими змахами крил. Дзьоб і ноги чорні. Характерні 
біотопи – узлісся, молодняки, зарості чагарників вздовж берегів водойм, у ярах, балках, садах, 
парках, пришляхових і полезахисних смугах. На місцях гніздування з’являється дуже рано, бо зимує 
у тих самих місцях або поблизу них. Гніздо у вигляді великої, закритої зверху кулі, із сухих гілок, 
будує найчастіше у густих чагарникових заростях або високо на деревах. Усередині гніздо обмазане 
глиною і вимощене сухою травою, корінцями. Діаметр гнізда 45−70 см, висота – 40–60 см. Повна 
кладка з п’яти−семи зеленуватих або рудуватих, з темними плямками яєць (33×24 мм), у середині 
квітня – на початку травня. Насиджує самиця близько трьох тижнів. Пташенята залишаються в гнізді 
не менше трьох тижнів. Живиться комахами, зерном, маленькими тваринами, падлом, покидьками. 
Осілий вид [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Галка – Corvus monedula Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до Єнісею, Західного Саяну, Північно-
Східного і Центрального Алтаю, Монгольського Алтаю, Східного Тянь-Шаню, північно-західних 
Гімалаїв. Реєструвалася у котловині оз. Хубсугулу і в Горійському Алтаї. На півночі – Скандинавія, 
62-га паралель у Західному Сибіру, долина Бірюси. На півдні – узбережжя Середземного моря, пів-
денне узбережжя Малої Азії, гори Загрос, Хорасанські, Середньо-Афганські, Північно-Західні Гіма-
лаї, Західний Кунь-Лунь, басейн Тариму, Східний Тянь-Шань. Острови: Британські, Сицилія, Сарди-
нія, Мальта, Кіпр, Кріт. На території України гніздиться повсюдно, крім Карпат і Криму. В Україні 
поширений підвид Corvus monedula monedula. 

Місця знаходження. Переважно населені пункти, іноді закинуті поодинокі кам’яні будівлі (рис. 172). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 300–400 пар. 

Українська популяція налічує 135 000–175 000 гніздових пар. 

Рис. 172. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Сорока − Pica pica 
Галка − Corvus monedula 
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Особливості біології. Птах розміром з голуба або дещо 
менший, найменший представник роду. Маса 140–225 г. У до-
рослого птаха все оперення чорне, за винятком потилиці, боків 
голови та верху шиї, які є попелясто-сірими або білесими. 
Дзьоб і ноги чорні (фото 466). Характерні біотопи – населені 
пункти, у недалекому минулому – окраїни старих лісів, а взим-
ку – поля. Осілий, частково кочовий птах. На місцях гніздуван-
ня з’являється в кінці березня – на початку квітня. Оселяється 
невеликими колоніями або поодинокими парами в нішах бу-
динків, мостів, елеваторів, у димарях, дуплах дерев тощо. Діа-
метр гнізда 20–40 см, висота − 20–30 см. Повна кладка з чоти-
рьох−шести зеленуватих, з темними плямами яєць (35×25 мм), 
у кінці квітня – на початку травня. Насиджує переважно са-

миця, 18–20 діб. Пташенята залишаються в гнізді чотири−п’ять тижнів. Після закінчення гніздового 
періоду, в серпні, галки збираються у великі зграї і кочують у пошуках їжі разом з іншими воронови-
ми. Живиться переважно комахами, але їсть і різне насіння та рештки. Осілий вид [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Грак – Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Скандинавії, узбережжя 
Північного моря і Північно-Західної Франції до Алдану, 
Нижнього Амуру, південного Примор’я (котловина 
оз. Ханка), північної частини Корейського півострова, 
узбережжя Жовтого і Східно-Китайського морів. На 
півночі – 63-тя паралель у Скандинавії, долина Мезені, 
верхів’я Ками, Уральський хребет, долини Єнісею, Обі, 
Вілюю, нижня течія Алдану і Амуру. На півдні – долини 
Луари, верхів’я Рони, Північна Італія, Австрія, Балкан-
ські гори, північна частина Малої Азії, південна части-
на Вірменського нагір’я, Загрос, Хорасанські гори, 
захід Зеравшанського хребта, західне підніжжя Тянь-
Шаню, Киргизький хребет, долини Суссамиру, Нурину, 
Кетменю, Джунгарський Алатау, Великий Хінган, до-
лина Янцзи. Британські острови. На значних просторах 
пустель та у багатьох гірських системах, Копетдаг, 
Паміро-Алтай не гніздиться. На території України 
гніздиться повсюдно, крім Карпат та Кримських гір. В 
Україні поширений підвид Corvus frugilegus frugilegus. 

Місця знаходження. Повсюдно, але неподалік лю-
дини – парки, сквери, придорожні насадження; під час 
годівлі – луки, пасовища, сільськогосподарські угіддя 
(рис. 173). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 200–300 пар. Україн-
ська популяція налічує 1,5–2,2 млн гніздових пар. 

Особливості біології. Більший за галку, але менший від ворони сірої, масою 320–490 г. Усе 
оперення чорне, з пурпурово-синім металевим полиском. Біля основи дзьоба світло-сіра гола шкіра. 
Дзьоб і ноги темно-сірі або чорні. У молодої особини основа верхньої щелепи вкрита чорними 
щетинкоподібними перами – голої шкіри біля основи дзьоба немає. Характерні біотопи – узлісся, гаї, 
пришляхові і полезахисні насадження, парки, населені пункти. Протягом осінньо-зимового періоду 
вдень заселяє поля, смітники, ночує зграями в лісах і парках. На місцях гніздування з’являється в 
другій половині березня – на початку квітня, залежно від ходу весни. Гнізда будує високо на деревах 
і використовує їх багато років поспіль. Діаметр гнізда 18–45 см, висота – 10–40 см. Часто утворює ве-
ликі гніздові колонії. Повна кладка з чотирьох−п’яти зеленуватих, з темними плямами яєць (40×29 мм), у 
середині – кінці квітня. Насиджує самиця 18–20 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько чоти-
рьох тижнів. Після вильоту з гнізда утворює великі зграї. Місцеві птахи відлітають на зимівлю в 
жовтні – на початку листопада. Взимку в Україну прилітають з північного сходу численні зграї гра-
ків, які зимують в містах або поблизу них. Живиться комахами, мишоподібними гризунами, насін-

 
Фото 466. Галка – Corvus monedula 

(Н. А. Пісулінська) 

Рис. 173. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Грак − Corvus frugilegus 
Ворона сіра − Corvus cornix 
Крук − Corvus corax 
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ням, пагонами зернових культур. Перелітний. Зимує в південних межах ареалу; місцями осілий, 
кочівний вид [23; 41; 57; 58; 61; 82]. 

 
Ворона сіра – Corvus cornix Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Данії, долини Ельби, середньої частини Чехії і Словакії до Єнісею, 
північного і західного Алтаю. На півночі – північне узбережжя Скандинавії, середня частина Коль-
ського півострова, 67-ма паралель у Західному Сибіру, 69-та – у долині Єнісею. На півдні – Балкан-
ський півострів, південне узбережжя Малої Азії, північне Перської затоки, Каспійське море, Казах-
стан, захід Алтаю. Острови: Ірландія, Мен, північна частина Великобританії (Північна Шотландія), 
Гебридські, Оркнейські, Шетландські, Фарерські, Корсика, Сардинія, Сицилія, Кріт, Кіпр. На терито-
рії України гніздиться скрізь.  

Місця знаходження. Узлісся. Придорожні насадження, населені пункти (рис. 173). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 15–20 пар. В 

останнє десятиліття чисельність помітно скоротилась. Українська популяція налічує 95 000–130 000 
гніздових пар. 

Особливості біології. Розміром з грака, але дещо масивніший, ма-
сою 670–740 г. Голова, горло, воло, крила і хвіст чорні. Решта оперення 
сіре. Дзьоб і ноги чорні (фото 467). Місця перебування – узлісся, від-
криті зволожені місцевості з окремими деревами, населені пункти. Году-
ється на орних землях, луках, полях. Гніздиться окремими парами, в 
осінньо-зимовий період тримається зграями. Гніздо з гілок мостить на 
дереві. Діаметр гнізда 20–40 см, висота − 10–25 см. Повна кладка з чоти-
рьох−п’яти зелених, з темними плямами яєць (43×31 мм), у кінці березня – 
середині квітня. Насиджує переважно самиця, 16–18 діб. Пташенята 
залишаються в гнізді близько п’яти тижнів. Живиться рослинною і 
тваринною їжею. Поїдає дрібних гризунів, жаб, ящірок, дрібних птахів, 
пташенят і яйця, комах, падло і рештки. Їсть також зерно, горіхи тощо. 
Осілий вид [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Крук – Corvus corax Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – арктичне 
узбережжя, за винятком Таймиру. На півдні – узбережжя Середземного моря, північні Сирія та Ірак, 
Пакистан, південне підніжжя Гімалаїв, південні відроги Великого Хінгану, середній Сіхоте-Алінь. У 
піщаних пустелях Казахстану та Середньої Азії не гніздиться. Острови: Фарерські, Британські, 
острови Середземного моря, Канарські, Врангеля, Святого Лаврентія, Святого Матвія, Нунівак, 
Алеутські, Командорські, Курильські, Сахалін, Хоккайдо; ймовірно Мадейра. На території України 
гніздиться повсюдно. В Україні поширений підвид Corvus corax corax.  

Місця знаходження. Старі лісові масиви, ліси неподалік населених пунктів, старі лісопарки 
(рис. 173). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться більше 20 пар, біля звалищ 
сміття трапляється понад 300 негніздових особин. Українська популяція налічує 29 000–38 000 
гніздових пар. 

Особливості біології. Значно більший за ворону або грака, ма-
сою 800–1500 г. Оперення цілком чорне, з синім або пурпуровим 
металевим полиском. Під час збудження пера на підборідді настов-
бурчує у вигляді «бороди». Хвіст клиноподібний. Дзьоб і ноги чорні 
(фото 468). Характерні біотопи – старі рівнинні й гірські ліси або ве-
ликі парки. Протягом осінньо-зимового періоду мешкає на відкритих 
місцевостях, полях, смітниках. Шлюбні ігри в повітрі, коли птахи 
кружляють і ганяють один одного, починаються дуже рано – в люто-
му і навіть у кінці січня. Гніздяться окремими парами. Велике гніздо з 
гілок, мостить у затишних куточках старого лісу або парку, на висо-
ких деревах, зрідка – на металевих опорах ліній електромереж. Діа-
метр гнізда 50–150 см, висота – 25–50 см. Повна кладка з чотирьох− 
шести зелених з темними плямами яєць (50×33 мм), на початку бе-

 
Фото 467. Ворона сіра – 

Corvus cornix 
(І. В. Шидловський) 

 
Фото 468. Крук – Corvus corax 

(Н. А. Пісулінська) 
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резня. Насиджують обидва птахи, 19–20 діб. Пташенята залишаються в гнізді чотири−п’ять тижнів. У 
позагніздовий період кочує поодинці або зграями. За характером живлення всеїдний птах, охоче 
поїдає падло і покидьки, полює на дрібних хребетних, комах тощо. Осілий вид [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Воловоочкові – Troglodytidae Swainson, 1831 
Волове очко – Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Поширення у Євразії мозаїчне. Європа, 
від Атлантичного узбережжя до Північної Двіни, нижньої 
течії Ками, Південного Уралу, пониззя Дону. На півночі – 
західне узбережжя Скандинавії, Соловецькі острови, 
Архангельськ, Південний Урал. На півдні – узбережжя 
Середземного моря, північно-західне Чорного моря, 
Крим, пониззя Дону, південний Урал. Азія, від західного 
узбережжя Малої Азії до узбереж Охотського, Япон-
ського і Жовтого морів. Ймовірно Камчатка. На півночі – 
північне підніжжя Великого Кавказу, північні схили 
Копетдагу і Паропамізу, Західний Памір, Тянь-Шань, 
Кетмень, Джунгарський Алатау, Тарбагатай, Саур, пів-
нічний схил Куньлуню. На території України гніздиться 
у лісовій та лісостеповій зонах, а також у Кримських 
горах. В Україні поширені підвиди Troglodytes troglodytes 
troglodytes та Troglodytes troglodytes hyrcanus. 

Місця знаходження. Ліси та парки з густим підліс-
ком. Взимку – повсюдно, де є чагарники, захаращеність 
та неприбраний хмиз (рис. 174). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
належить до поширених і звичайних видів співочих 
птахів. Українська популяція налічує 140 000–160 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Один з найменших птахів нашої фауни, масою 9–11 г. Доросла особина 
зверху рудувато-бура, з темними або чорними поперечними смужками; над оком світла «брова». Низ 
тіла сірувато-бурий, з чорними поперечними смугами на череві і з рудим відтінком на волі, грудях, 
боках тіла і підхвісті. Молодий птах відрізняється від дорослого темними плямами на нижній частині 
тіла. Оселяється в чагарниках навколо ставків, уздовж лісових струмків, у болотистих ділянках 
глухого лісу; любить засмічені хмизом і буреломом ліси. Виду притаманна полігамність, коли один 
самець приваблює кількох самиць. Гніздо будує на купині, між корінням, на стовбурах повалених 
дерев, у розвилці гілок тощо; добре замасковане мохом і листям. Гніздовим матеріалом слугують мох 
і листя або ж лише листки папороті, гніздо кулеподібне або овальне (діаметр 10–13 см, висота 13–22 
см), закрите, з бічним входом. Лоток вимощує пір’ям. Повна кладка з чотирьох−дев’яти білих з 
червонуватими плямками яєць (16–12 мм), з кінця квітня до серпня. Насиджує самиця, 13–16 діб. 
Пташенята залишаються в гнізді близько трьох тижнів. Живиться переважно комахами, павуками та 
іншими дрібними безхребетними. Осілий вид [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Тинівкові – Prunellidae Richmond, 1908 
Тинівка лісова – Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Ареал розділений. Європа, від Атлантичного узбережжя до східного схилу Ураль-
ського хребта. На півночі – 70-та паралель у Скандинавії, північна межа лісової зони на Кольському 
півострові, район Архангельська, Уральський хребет. На півдні – узбережжя Середземного моря, за 
винятком Південної Італії і півдня Балканського півострова, північне узбережжя Егейського та 
Мармурового морів, південне підніжжя Карпат, північ Київської, Чернігівської, Тамбовської та 
Ульяновської областей. Передня Азія, від західної частини Малої Азії до східних околиць Ельбурсу. 
На півночі – південне узбережжя Чорного моря, північні підніжжя Великого Кавказу та Ельбурсу. На 
півдні – південне підніжжя Вірменського Тавру, Північно-Західний Іран, південне підніжжя Ельбурсу. 
Острови: Британські, Гебридські, Сицилія. На території України гніздиться у Волинській, Рівнен-

Рис. 174. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Волове очко − Troglodytes troglodytes  
Тинівка лісова − Prunella modularis 
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ській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях, горах Криму. В 
Україні поширені підвиди Prunella modularis modularis та Prunella modularis obscura. 

Місця знаходження. Переважно хвойні, іноді мішані ліси з густим підліском і наявністю само-
сіву хвойних порід (рис. 174). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 150–200 пар. Україн-
ська популяція налічує 24 500–34 500 гніздових пар. 

Особливості біології. Завбільшки з горобця, масою 19–22 г. У дорослої особини верх голови 
рудувато-бурий, з темною смугастістю. Покривні пера вух бурі, зі світлими рисками. Смуги над 
очима, горло, шия з боків і спереду, воло і груди сірі. Верхня частина спини каштаново-бура з чор-
ними плямками, як у горобця. На рудувато-бурих боках тулуба темно-бурі поздовжні смуги. Черево і 
підхвістя білуваті. Дзьоб чорний, ноги жовті. Гніздиться переважно в шпилькових лісах з густим 
підліском, заростях уздовж струмків, чагарниках у верхньому пасмі гір. Прилітає на місця гнізду-
вання в кінці березня – на початку квітня. Гніздо в кущах або на молодих деревах (часто на ялинці 
висотою до 1 м), низько над землею, на виступах і в тріщинах скель, добре замасковане. Діаметр 
гнізда 9–12 см, висота 7–9 см. Повна кладка з чотирьох−шести зеленувато-блакитних, блискучих яєць 
(19×14 мм), у кінці квітня – на початку травня. Насиджує переважно самиця, 12–15 діб. Можливі два 
цикли гніздування. Пташенята залишаються в гнізді близько двох тижнів. Живиться комахами та 
іншими безхребетними, восени – насінням. Перелітна. Відлітає у вересні–жовтні. Зимує на півдні 
Європи, в Середземномор’ї, Іраку, Ірані, іноді на півдні Криму та в Молдові [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Кропив’янкові – Sylviidae Leach, 1820 
Кобилочка солов’їна – Locustella luscinioides (Savi, 1824) 

Поширення. Євразія, ареал розділений. Європа від Атлантичного узбережжя, за винятком пів-
нічної та північно-західної частин Піренейського півострова, до Уральського хребта і долини Ниж-
ньої Волги. На півночі – 56-та паралель, середземноморське узбережжя Європи, північне та північно-
західне узбережжя Чорного моря, північне підніжжя Великого Кавказу і дельта Волги, долина 
верхньої Емби, Аральське море і долина Атреку, верхня Об, котловина Великих Озер у Північно-
Західній Монголії. На півдні – долина Атреку, Теджену, Мургабу, верхня Амудар’я. Острови: Ве-
ликобританія (Суффолк), Балеарські, Сицилія, Кріт. Ізольовано гніздиться у північно-західному куті 
Малої Азії і по східному узбережжю Середземного моря. Ймовірно на Кіпрі. На території України 
гніздиться скрізь окрім гір. В Україні поширений підвид Locustella luscinioides luscinioides. 

Місця знаходження. Болота, стариці, озера, долини річок із густими заростями рогозів та оче-
рету (рис. 175). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
гніздиться не більше 250–300 пар. Українська популяція 
налічує 55 000–75 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Розміром з горобця, масою 
14−16 г. Оперення верху рудувато-буре. Над оком вузька 
світла «брова», іноді непомітна. Горло біле; воло бурува-
те, іноді темно-буре; груди і черево білуваті. Хвіст бурий, 
східчастий. Дзьоб темно-бурий. Ноги рожево-бурі. Гніз-
диться в заростях рогозу, верболозу та іншої болотяної 
рослинності по берегах водойм. Прилітає на місця гнізду-
вання в другій половині квітня. Гніздо влаштовує низько 
над землею, в основі куща або на купині, із сухих стебел і 
листя трав, рогозу. Діаметр гнізда 9–15 см, висота − 8–12 см. 
Повна кладка з чотирьох−п’яти сіруватих або жовтувато-
білих, з темним крапом яєць (19×14 мм), у першій поло-
вині травня. Можуть бути дві кладки. Насиджує самиця, 
12–13 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько двох 
тижнів. Живиться переважно комахами, павуками, зрідка 
іншими дрібними безхребетними. Перелітна. Відлітає у 
серпні – середині вересня. Зимує в Північно-Східній та 
тропічній Африці [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

Рис. 175. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Кобилочка солов’їна − Locustella luscinioides 
Кобилочка річкова − Locustella fluviatilis 
Кобилочка-цвіркун − Locustella naevia 
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Кобилочка річкова – Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) 
Поширення. Центральна і Східна Європа, Західний Сибір. Західна межа ареалу простягається 

від гирла Одеру до верхів’їв Рейну, а звідти до протоки Дарданелли. На схід до долини Тоболу і 
Середнього Уралу. Північна межа простягається від Онезької губи до гирла Тоболу. На півдні до 
долини Сави, північного узбережжя Мармурового моря і північно-західного та північного узбереж 
Чорного моря, гирла Дону, в долині Волги до 48-ї паралелі, в долині Уралу до 50-ї, до пониззя Ілеку, 
звідки межа ареалу простягається до гирла Тоболу. На території України гніздиться майже скрізь, за 
винятком гірських районів та південно-східних областей.  

Місця знаходження. Зарості рогозів та очеретів; узбережжя озер та болотних масивів (рис. 175). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 500 пар, але чисель-

ність часто суттєво коливається по роках. Українська популяція налічує 45 000–60 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Дрібний птах, масою 17–18 г. Оперення зверху буре, вузькі «брови» і весь 

низ білуваті. Воло з вохристим відтінком і бурими нечіткими рисками. Боки тулуба вохристо-бурі. 
Пера підхвістя облямовані широкою білою верхівкою. Хвіст бурий, східчастий. Дзьоб темно-бурий. 
Ноги жовто-бурі. Улюблені місця – заплавні луки з кущами лози, зарості верболозу і прибережної 
рослинності, ольси, сирі яри, евтрофні та мезотрофні болота. У місцях гніздування з’являється в 
другій половині квітня. Гніздо на землі, в основі куща, на купині, серед густої трави. Діаметр гнізда 
9–18 см, висота – 6–12 см. Повна кладка з чотирьох−шести білуватих з сірими плямками і крапками 
яєць (20×15 мм), у другій половині травня – в червні. Насиджує переважно самиця, 12–14 діб. Пташе-
нята залишають гніздо у віці близько двох тижнів. Живиться дрібними комахами (комарами, мош-
ками, дрібними жуками) і павуками. Перелітна. Відлітає в серпні–вересні. Зимує в Південно-Східній 
та Південній Африці [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Кобилочка-цвіркун – Locustella naevia (Boddaert, 1783) 

Поширення. Євразія, від північної частини Піренейського півострова, Західної Франції і Північ-
ної Італії до Мінусинської котловини, Південно-Східного Алтаю, котловини Великих Озер у Монго-
лії, оз. Зайсан. На півночі – Південно-Східна Швеція, Південна Фінляндія, Онезьке озеро, 59-та па-
ралель у басейні Іртишу, Салаірський кряж і Мінусинська котловина. На півдні – Середня Італія, 
північно-західне узбережжя Чорного моря, Грузія, Вірменія, 49-та паралель у долині Волги, нижня та 
середня Сирдар’я, Алайський та Ферганський хребет, схід котловини оз. Іссик-Куль, ймовірно Схід-
ний Тянь-Шань. Британські острови. На території України гніздиться у лісовій та на заході лісосте-
пової зон, у Закарпатті. В Україні поширений підвид Locustella naevia naevia. 

Місця знаходження. Чагарникові зарості в долинах річок та біля озер (рис. 175). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 100 пар. Українська 

популяція налічує 5000–8000 гніздових пар. 
Особливості біології. Розміром і виглядом подібна до солов’їної кобилочки, масою 13–14 г. 

Оперення верху буре, з темними бурими плямами на спині і покривних перах крил. «Брови» білуваті, 
часто непомітні. Низ білуватий, на боках тулуба дрібні темні риски. Надхвістя і підхвістя з виразними 
темними рисками. Дзьоб темний, ноги жовто-бурі. Оселяється на вогких трав’янистих луках з рідким 
чагарником, у заростях чагарників, на водно-болотних низинах, по берегах каналів тощо. Може осе-
лятися на сільськогосподарських полях, перелогах, пустирях та в інших відкритих антропогенних 
ландшафтах. Прилітає на місця гніздування в кінці квітня. Гніздо на землі, в ямці. Діаметр гнізда 
6−11 см. Будують обидва птахи. Стінки роблять із стебел; лоток вимощують тонкою травою, кінським 
волосом та пір’ям. Повна кладка з чотирьох−семи рожевувато-білих, з рожевими цятками і плямами 
яєць (17×13 мм), у кінці травня. Насиджують обидва птахи, 13–15 діб. Пташенята залишаються в гнізді 
близько двох тижнів. Живиться комахами (жуки, перетинчастокрилі, прямокрилі тощо). Перелітна. Від-
літає у серпні–вересні. Зимує в Іспанії, Північно-Західній Африці, Ірані, Індостані [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Очеретянка прудка – Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) 

Поширення. Від Голландії і Західної Франції до Обі. На півночі – Данія, південне узбережжя 
Балтійського моря, Південна Фінляндія, узбережжя Римської затоки, 57-ма паралель. На півдні – 
гирло Рони, Італія, південь Волино-Подільської височини, Харківська, Воронезька та Пензенська 
області, 52-га паралель у Західному Сибіру. Острови: Сицилія і ймовірно Мальорка. На території 
України гніздиться майже завжди на Поліссі. Лише у Київській області ареал опускається в лісо-
степову зону.  
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Місця знаходження. Осокові болота залиті водою з 
«острівною» деревно-чагарниковою рослинністю (рис. 176). 

Чисельність. Нечисленний вид, занесена до Черво-
ної книги України. На території Поозер’я гніздиться не 
більше 30 пар. Українська популяція налічує 2600–3400 
гніздових пар. 

Особливості біології. Дрібний птах, масою 12–13 г. 
Верх голови темно-бурий, з поздовжньою світло-вохрис-
тою смугою на тім’ї і такими ж «бровами». Спина і 
верхні покривні пера крил рудувато-бурі, з темною стро-
катістю. Біля основи крил дуже виразні світло-вохристі 
поздовжні смуги (фото 469). Місця перебування – ни-
зинні заплавні болота зі стабільним гідрологічним режи-
мом, порослі осоками, верболозом, бобівником трилис-
тим та деякими іншими гігрофільними рослинами (на 
Прип’яті та Стоході); евтрофні заплавні болота в доли-

нах Супою, Удаю і 
Стиру, де доміну-
ють осоково-хвощо-
ві асоціації. На міс-
цях гніздування з’яв-
ляється в середині 
квітня – на початку травня. Оселяється окремими невеликими 
групами. Гніздова ділянка значно більша за площею, ніж в 
інших видів очеретянок, і становить в середньому 8 га. Гніздо 
влаштовує на землі під залишками сухої осоки. Діаметр гнізда 
7–11 см, висота –7–9 см. Повна кладка з чотирьох−шести яєць 
(17×13 мм), у кінці травня – в червні. Насиджують обидва птахи, 
15–16 діб. Живиться комахами та дрібними молюсками. Пере-

літна. Відлітає у першій половині вересня. Зимує в Африці [7; 8; 17; 19; 23; 31; 34; 39; 41; 51; 57; 61; 
63; 82; 83]. 

 
Очеретянка лучна – Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Західна Євразія − від Скандинавії, північної частини Піренейського півострова і 
Піренеїв до Єнісею, Бійська, західного підніжжя Алтаю і котловини оз. Зайсан. На півночі – 70-та па-
ралель у Скандинавії, Мурманськ, гирло Мезені і Печори, район Воркути, південний Ямал, 70-та 
паралель у долині Єнісею. На півдні – Південна Франція, за винятком середземноморського 
узбережжя, Італія, Північна Греція, центральна частина Малої Азії, район оз. Ван, Північно-Західний 
Іран, 47-ма паралель. Британські острови. На території України гніздиться скрізь, окрім Криму, 
Карпат, приморських районів Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.  

Місця знаходження. Осокові болота, заплави річок, очеретяно-осокові зарості озер та ставів 
(рис. 176). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 1000 пар. Українська 
популяція налічує 200 000–300 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Помітно менша від горобця, масою 10–15 г. Голова темно-бура, з чіткими 
жовтуватими або білесими «бровами». Верх оливково-бурий, з темною строкатістю на спині і верхніх 
покривних перах крил. Надхвістя і стернові пера рудувато-бурі. Низ вохристо-білий, боки тулуба 
рудуваті. Характерні біотопи – береги водойм з густою трав’яною і чагарниковою рослинністю, за-
плавні луки, болота. Прилітає на місця гніздування в середині квітня. Гніздо у вигляді глибокого 
кошика, майстерно сплетеного з різних рослинних матеріалів на кущі, купині, низько над землею, 
іноді на землі, серед трави. Діаметр гнізда 8–12 см, висота – 7–9 см. Повна кладка з чотирьох−шести 
сірувато-жовтуватих, з темними плямами яєць (18×13 мм), у травні–червні. Багато гнізд гине з різних 
причин, і птах відкладає яйця вдруге, через що період гніздування дуже розтягнутий. Насиджують 
обидва птахи, 12–13 діб. Пташенята залишаються в гнізді два тижні. Живиться болотяними, водяни-
ми і лучними комахами, павуками, очеретяними попелицями. Перелітна. Відлітає у серпні–вересні. 
Зимує в тропічній та Південній Африці [7; 17; 23; 29; 33; 41; 57; 58; 61; 82]. 

 
Фото 469. Очеретянка прудка – 

Acrocephalus paludicola 
(І. В. Шидловський) 

Рис. 176. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Очеретянка прудка − Acrocephalus paludicola 
Очеретянка лучна − Acrocephalus schoenobaenus 
Очеретянка чагарникова − Acrocephalus palustris 
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Очеретянка чагарникова – Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) 
Поширення. Західна Євразія − від Північної Франції і західного підніжжя Альп до східного 

схилу Уральського хребта і району Кокчетава. На півночі – Південні Швеція та Фінляндія, північ 
Ленінградської, Тверської, Ярославської, Костромської та Кіровської областей, східніше до 54-ї пара-
лелі. На півдні – Південно-Східна Франція, долина По, Середні Греція та Болгарія, північне узбереж-
жя Чорного моря, південна окраїна Вірменського нагір’я, гирло Уралу, долина Уілу, Верхній Ілек, 
район Кокчетава, нижня Сирдар’я, Британські острови. На території України гніздиться скрізь, окрім 
Карпат, Криму, південної частини Миколаївської, Запорізької та Донецької областей.  

Місця знаходження. Заболочена місцевість заросла чагарниками (рис. 176). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів 

співочих птахів. Українська популяція налічує 180 000–230 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Трохи менша від горобця, масою 11–12 г. Оперення верху буре, видається 

темнішим і без оливкового відтінку, на відміну від ставкової очеретянки. Перед оком вузька світла 
смужка. Низ білуватий, із вохристим відтінком. Ноги жовтаво-бурі. Місця перебування – зарості лози 
та інших чагарників по болотах і берегах водойм. Іноді поля, що розміщені далеко від води. 
Потайний птах, тримається на більш сухих місцях ніж очеретянка ставкова. Час прильоту і відльоту, 
особливості гніздування і живлення дуже близькі до очеретянки ставкової. Гніздо теж подібне, підві-
шується на стеблах кропиви або верболозів (діаметр 9–12 см, висота 8–11 см). Кладка з трьох−п’яти 
яєць (19×13 мм). Перелітна. Відлітає в серпні–вересні. Зимує в Східній та Південній Африці [7; 17; 
23; 32; 33; 35; 41; 57; 61; 82]. 

 
Очеретянка ставкова – Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) 

Поширення. Західна Євразія − від Атлантичного 
узбережжя до західного підніжжя Алтаю, Зайсанської кот-
ловини, дельти Чорного Іртиша, сходу Балхаш-Алаколь-
ської котловини, західних підніж Тянь-Шаню, Алайської 
системи та Паропамізу. На півночі – Швеція, Південна 
Фінляндія, Ладозьке озеро, долина Волги, котловина 
оз. Кургальджин, 50-та паралель. На півдні – узбережжя 
Середземного моря, південне узбережжя Малої Азії, пів-
нічна частина Перської затоки, до 30-ї паралелі. Острови: 
Аландські, Британські, Балеарські, Сицилія, Корсика, 
Сардинія, Кіпр. На території України гніздиться скрізь, за 
винятком гір та Південного берега Криму. В Україні 
поширений підвид Acrocephalus scirpaceus scirpaceus. 

Місця знаходження. Болота, водойми та їх околиці, 
зарослі очеретом (рис. 177). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
гніздиться не більше 500–700 пар. Українська популяція 
налічує 280 000–400 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Значно менша від горобця, 
дуже подібна до очеретянки чагарникової, масою 11–12 г. 
Оперення верху буре, з рудувато-оливковим відтінком. 
Перед оком вузька, світла смужка. Низ білуватий з вохристим відтінком. Ноги бурі. Характерні 
біотопи – зволожені місцевості з заростями очерету. Прилітає на місця гніздування в квітні. Гніздо − 
глибокий і ретельно сплетений кошик. Закріплює його між стеблами очерету, дуже рідко між іншими 
рослинами (на висоті 50−80 см), вимощує м’яким рослинним матеріалом, пухом, іноді кінським 
волоссям. Діаметр гнізда 6–9 см, висота – 5–9 см. Повна кладка з трьох−п’яти зеленувато-білих, з 
темними плямами яєць (18×13 мм), у другій половині травня. Насиджують обидва птахи, 11–12 діб. 
Живиться лише прибережними комахами і павуками. Мешкає завжди біля води в заростях очерету. 
Перелітна. Відлітає у серпні–вересні, до початку жовтня. Зимує в тропічній Африці [6; 7; 17; 23; 30; 
33; 41; 57; 61; 82]. 

 
Очеретянка велика – Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. На півночі – 
узбережжя Північного і Балтійського морів, Південна Швеція та південне узбережжя Фінської затоки, 

Очеретянка ставкова − Acrocephalus scirpaceus 
Очеретянка велика − Acrocephalus arundinaceus 

Рис. 177. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 
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Ладозьке озеро, 57-ма паралель біля Уральського хребта, огинає з заходу Алтай, котловина Великих 
Озер у Монголії, південне Забайкалля, долина Амуру. На півдні – узбережжя Середземного моря, 
південне узбережжя Малої Азії, середня і нижня течії Євфрату і до гирла Тигру, озера Ван та Резайє 
(Урмія), Мангишлак, нижня Сирдар’я, долина Нарину, Яркенда і Тариму, Північний Цинхай, середня 
частина Гуйчжоуського плато, долина Сіцзян, океанічне узбережжя. Острови: Балеарські, Сицилія, 
Крит, Хоккайдо, Хонсю, Сікоку, Кюсю, ймовірно Південний Сахалін. На території України 
гніздиться повсюдно окрім гір. В Україні поширений підвид Acrocephalus arundinaceus arundinaceus. 

Місця знаходження. Болота, водойми та їх околиці, зарослі очеретом (рис. 177). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 500 пар. Українська 

популяція налічує 275 000–380 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Найбільша з очеретянок, розміром зі шпака, 

але з більш витягнутим тілом; масою 30–33 г. Оперення верху рудува-
то-буре. Над оком нечітка білувата «брова». Низ бруднувато-білий або 
рожевувато-рудий. Боки тулуба рудуваті. Дзьоб і ноги бурі (фото 470). 
Характерні біотопи – зволожені місцевості з заростями очерету, заплави 
річок, великі ставки та болота. Прилітає на місця гніздування в квітні. 
Гніздо (діаметр 9–14 см, висота 9–27 см) − глибокий і ретельно сплете-
ний кошик, який закріплюється між стеблами очерету недалеко від 
відкритого водного плеса (на висоті 60–120 см над водою), вимощує 
м’яким рослинним матеріалом, суцвіттями очерету, пухом, іноді кін-
ським волосом. Будують гніздо обидва птахи, п’ять−шість днів. Повна 
кладка з чотирьох−шести зеленувато-білих, з темними плямами яєць 
(22×16 мм), у травні−червні і навіть липні. Насиджують обидва птахи, 
12–15 діб. Пташенята залишаються в гнізді два тижні. Потім батьки 
годують їх ще близько двох тижнів. Живиться лише прибережними 
комахами і павуками. Улітку і восени іноді їсть ягоди. Перелітна. 
Відлітає у серпні–вересні. Зимує в тропічній Африці та Індостані [7; 17; 
23; 28; 33; 41; 57; 61; 82]. 

 
Берестянка звичайна – Hippolais icterina (Vieillot, 1817) 

Поширення. Західна Євразія − від Скандинавії і 
Східної Франції до долини Обі та Салаірського кряжу. На 
півночі – 67-ма паралель у Скандинавії, Онезька затока 
Білого моря, район Архангельська, 58-ма паралель в об-
ласті Уральського хребта; у Західному Сибіру до гирла 
Какви, район Тюмені, Тари, Томська, 58-ма паралель у 
долині Обі. На півдні 58-ма паралель середземноморсько-
го узбережжя Південно-Східної Франції, Середня Італія, 
Південна Болгарія, північно-західне та північне узбережжя 
Чорного моря, Крим, північне підніжжя Великого Кав-
казу, долина Волги, Уралу, Північний Казахстан, північно-
західна та північна окраїни Алтаю. Ізольована ділянка 
ареалу охоплює гори Талиш та Ельбурс. На території 
України гніздиться скрізь, окрім Карпат і південних при-
морських районів.  

Місця знаходження. Вологі ліси, парки, сади (рис. 178). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 

гніздиться близько 1000 пар. Українська популяція налі-
чує 57 000–78 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Невеликий птах, значно мен-
ший від горобця, масою 11–15 г. Верх тіла оливково-зе-
лений, над оком невелика жовта «брова». Низ світло-жов-
тий. Наддзьобок бурувато-сірий, піддзьобок – жовтий. Ноги сірі. Оселяється в листяних і мішаних 
лісах, переважно на узліссях, у парках, садах населених пунктів. Перебуває у кронах дерев і помітити 
її надзвичайно важко. Прилітає на місця гніздування досить пізно, в кінці травня – на початку червня, 
коли дерева вже вкриті листям. Гніздо влаштовує на дереві, у розвилці гілок, часто воно не висить, а 

 
Фото 470. Очеретянка велика – 

Acrocephalus arundinaceus 
(А. Т. Затушевський) 

Рис. 178. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Берестянка звичайна − Hippolais icterina 
Кропив’янка рябогруда − Sylvia nisoria 
Кропив’янка чорноголова − Sylvia atricapilla 
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стоїть на гілці. Це ретельно сплетений з різних рослинних матеріалів глибокий кошик, вимощений 
рослинним пухом, пір’ям, шерстю і обов’язково оздоблений ззовні для маскування шматочками 
березової кори – берести (за що отримала свою назву). Діаметр гнізда 6–11 см, висота – 7–9 см. Повна 
кладка з чотирьох−п’яти рожевих, з чорними цятками яєць (18×13 мм), у кінці травня – на початку 
червня (іноді і в липні). Насиджують обидва птахи, 12–14 діб. Пташенята залишаються в гнізді два 
тижні. Живиться деревними комахами і павуками, яких збирає у кронах дерев. Улітку і восени охоче 
їсть ягоди, в тому числі й садові. Перелітна. Відлітає у серпні–вересні. Зимує в Африці [17; 23; 41; 57; 
61; 82]. 

 
Кропив’янка рябогруда – Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) 

Поширення. Західна Євразія − від Північно-Східної Франції, Швейцарії та Північної Італії до 
долини Шегарки, басейн верхньої Обі, Західного Саяну, Тувинської та улоговини Великих Озер у 
Монголії і по Монгольському Алтаю імовірно до східного краю Гобійського Алтаю. На півночі – 
Данія, Південна Швеція, Фінська затока, 60-та паралель у Російській федерації, 56-та – у Західному 
Сибіру, північ Західного Саяну. На півдні – Північні Італія та Греція, Південна Болгарія, Мала Азія, 
південна околиця Вірменського нагір’я і ймовірно Ельбурса, Західний і Центральний Казахстан, 
дельта Або, західні підніжжя Тянь-Шаню, Паміро-Алайської системи та Паропаміза, Західний Гінду-
куш, Сіньцзян, схід Гобійського Алтаю. Пустельні райони Такла-Макан і Джунгарії цей вид не 
населяє. Гніздиться на деяких островах Балтійського моря. Вказівки на гніздування у Копетдагу і 
Хорасанських горах вимагають підтвердження. На території України гніздиться скрізь, окрім гір. В 
Україні поширений підвид Sylvia nisoria nisoria. 

Місця знаходження. Узлісся та розріджені чагарникові зарості (рис. 178). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 200–300 пар. 

Українська популяція налічує 67 700–102 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Розміром із соловейка, найбільша зі всіх кропив’янок, масою 23–26 г. 

Верх сірий, низ білий, із сірувато-бурою поперечною хвилястою строкатістю. Махові пера бурі, тре-
тьорядні махові пера і покривні крил з білою верхівкою. Таку ж білу верхівку мають і сірі, стернові 
пера. Дзьоб і ноги сірі. Характерні біотопи – узлісся і чагарники поблизу відкритих ландшафтів, 
байрачні ліси, поруби, сади, зарості лози вздовж берегів річок. Прилітає на початку травня, коли все 
вже зелене. Гніздо пухке, із сухої трави, корінців, вимощене кінським волосом і павутиною у кущах, 
невисоко (30–50 см) над землею. Діаметр гнізда 9–16 см, висота – 4–12 см. Яйця (21×16 мм) білуваті, 
плямисті. Повна кладка з чотирьох−п’яти яєць, у травні–червні. Насиджують обидва птахи, 14–15 діб. 
Пташенята залишаються в гнізді близько двох тижнів. Живиться комахами, павуками і різними 
ягодами. Їсть навіть вишні, черешні, сливи та інші фрукти. Перелітна. Відлітає у кінці серпня – на 
початку вересня. Зимує в Східній Африці [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Кропив’янка чорноголова – Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Західна Євразія − від Атлантичного узбережжя до долини Обі, Кузнецького Алатау, 
західного узбережжя Каспійського моря. На півночі – Норвегія, Південна Фінляндія, 60-та паралель в 
області Уральського хребта, долина Обі, Кузнецький Алатау. На півдні – узбережжя Середземного 
моря, південне узбережжя Малої Азії, Вірменський (Східний) Тавр, озера Ван і Резайє (Урмія), 
Ельбурс. Острови: Британські, Корсика, Сицилія, Кіпр, Сардинія, Балеарські, Мадейра, Канарські, 

Азорські, Зеленого Мису. У європейському Середземномор’ї і на північно-
му заході Африки живе осіло, решта популяції навіть гніздиться у Малій 
Азії, Закавказзі, на Кавказі, у Криму. На території України гніздиться 
скрізь, за винятком приморських районів сходу Чорного і заходу Азов-
ського морів. В Україні поширений підвид Sylvia atricapilla atricapilla. 

Місця знаходження. Листяні та мішані ліси, парки і сади з підліском, 
заростями ожини або папороті (рис. 178). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до 
поширених і звичайних видів співочих птахів. Українська популяція налі-
чує 930 000–1 150 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Трохи менша за рябогруду, масою 19–21 г. 
Верх сірий, на голові чорна «шапочка» – у самця, а у самиці − коричнева 
Низ білувато-сірий. Дзьоб і ноги темно-сірі (фото 471). Прилітає у квітні. 
Гніздиться в лісах з чагарниковим підліском, у садах і парках, у межах 

 
Фото 471. Кропив’янка 

чорноголова – Sylvia 
atricapilla 

(А. Т. Затушевський) 
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населених пунктів. Гніздо – характерний напівпрозорий кошик зі стебел і корінців на кущах, у 
розвилці гілок, на висоті 0,5–1,0 м від землі. Діаметр гнізда 8–12 см, висота – 3–10 см. Повна кладка з 
чотирьох−п’яти яєць (19×14 мм), двічі за сезон – у травні й липні. Яйця двох типів: бурувато-білі й 
рожевуваті, з темними плямками. Насиджують обидва птахи, 13–14 діб. Пташенята залишаються в 
гнізді близько двох тижнів. Потім ще десять днів батьки продовжують їх годувати. Живиться 
комахами, павуками, влітку й восени ще ягодами. Перелітна. Відлітає у кінці серпня – вересні. Зимує 
в Африці, на півдні до Гвінеї та Кенії [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Кропив’янка садова – Sylvia borin (Boddaert, 1783) 

Поширення. Західна Євразія − від Атлантичного узбережжя до Єнісею. На півночі – Норвегія, 
Фінляндія, райони Кандалакші і Мезені, басейни Печори, Обі, Єнісею. На півдні – середземноморське 
узбережжя Іспанії, Середня Італія, Албанія, Болгарія, північно-західне та північне узбережжя Чорно-
го моря, Крим, Закавказзя, Волзько-Уральське межиріччя, Північний Казахстан, східніше до 52-ї па-
ралелі. Острови: Британські, Мальорка, Мальта, Соловецькі. На території України гніздиться у лісо-
вій та лісостеповій зонах, у степовій – лише в долинах Дунаю, Дністра та Дніпра. В Україні поши-
рений підвид Sylvia borin borin. 

Місця знаходження. Чагарникові зарості в лісах, пар-
ках і садах, здебільшого неподалік від водойм (рис. 179). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
належить до поширених і звичайних видів співочих 
птахів. Українська популяція налічує 460 000–670 000 
гніздових пар. 

Особливості біології. За розмірами майже така як 
кропив’янка чорноголова, масою 19–20 г. Верх сірувато-
бурий, з оливковим відтінком, боки шиї сіруваті, низ 
сірувато-білий, із вохристим відтінком на волі й боках 
тулуба. Дзьоб бурий, ноги темно-сірі. Прилітає на місця 
гніздування в кінці квітня – на початку травня. Оселяєть-
ся в густих чагарникових заростях заплавних лісів і гаїв, 
трапляється також у міських садах і парках. Гніздо низь-
ко (не вище ніж 1,5 м) над землею. Воно відкрите, чашо-
подібної форми, із сухої трави та гілочок. Діаметр гнізда 
8–13 см, висота – 4–9 см (20×14 мм). Повна кладка з 
чотирьох−п’яти білувато-жовтих яєць із рожево-фіолето-
вими плямами, у кінці травня – на початку червня. Мо-
жуть бути дві кладки. Насиджують обидва птахи, 11−14 діб. 
Пташенята залишаються в гнізді близько двох тижнів, 
але ще понад тиждень батьки продовжують їх годувати. 
Живиться переважно дрібними комахами і павуками. Улітку і восени охоче їсть різні ягоди, навіть 
виноград. Перелітна. Відлітає у вересні. Зимує в тропічній та Південній Африці [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Кропив’янка сіра – Sylvia communis Latham, 1787 

Поширення. Західна Євразія − від Атлантичного узбережжя до нижньої Селенги, району оз. Гу-
сячого, сходу Гобійського Алтаю, Східного Тянь-Шаню. На півночі – Скандинавія 63-тя паралель, в 
області Уральського хребта і Західного Сибіру. На схід північні межі поширення не з’ясовані. 
Ймовірно межа простягається від Красноярська до 52-ї паралелі в долині Селенги. На півдні – узбе-
режжя Середземного моря, південне узбережжя Малої Азії, західне підніжжя гір Загросу, південний 
Іран, Пакистан, Східний Тянь-Шань, Гобійський Алтай. Острови: Британські, Сардинія, Сицилія, 
Мальта, Крит, Кіпр, Соловецькі. На території України гніздиться скрізь. В Україні поширений підвид 
Sylvia communis communis. 

Місця знаходження. Чагарникові зарості, здебільшого там, де є кущисті верби у зволожених 
біотопах (рис. 179). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 1000 пар. Українська 
популяція налічує 1,46–1,9 млн гніздових пар. 

Особливості біології. За розмірами менша від попередніх видів, масою 14–15 г. Верх рудуватий 
або бурувато-сірий. Горло біле, спина, плечі, поперек і надхвістя сірувато-бурі. Темно-бурі покривні 

Рис. 179. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Кропив’янка садова − Sylvia borin 
Кропив’янка сіра − Sylvia communis 
Кропив’янка прудка − Sylvia curruca 
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пера крил і другорядні махові пера з широкою рудою облямівкою. Низ білуватий, воло, боки тулуба і 
груди з рожевим відтінком. Ноги світлі, жовтаві. Мешкає в різноманітних чагарникових заростях, на 
полях, луках, узліссях, свіжих порубах, іноді в садах. Прилітає у квітні. Гніздо – типовий кошик, 
низько над землею, у нижній частині куща або деревця. Закладає його самець, а лоток вистеляє 
самиця. Діаметр гнізда 8–14 см, висота – 4–11 см. Яйця (19×14 мм) плямисті, схожі на яйця інших 
кропив’янок. Повна кладка з чотирьох−шести яєць. Насиджує самиця, 10–13 діб (травень–липень). 
Можуть бути дві кладки. Пташенята залишаються в гнізді близько двох тижнів, але ще кілька днів 
після вильоту батьки продовжують їх годувати. Живиться комахами, павуками. Улітку й восени яго-
дами. Перелітна. Відлітає у вересні. Зимує в Південно-Західній Азії та Африці [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Кропив’янка прудка – Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Нормандії, басейну середньої Луари, західного підніжжя Альп до 
долин Олени, Олекми, нижньої течії Інгоди, Кентею, Гобійського Алтаю, східних околиць Заалтай-
ської Гобі та пустелі Алашань, імовірно Ордоса. На півночі – Норвегія, Швеція, 67-ма паралель між 
Ботнічною затокою і долиною Єнісею. На півдні – південні схили Альп, північні Італія, Греція, 
узбережжя Егейського моря, західне та північне узбережжя Чорного моря, північний схил Великого 
Кавказу, підніжжя Загросу, Південні Іран і Афганістан, Північний Пакистан та північне підніжжя 
Кунь-Луня. Вказівки на поширення у інших частинах Малої Азії, в області Вірменського нагір’я і за 
східним узбережжям Середземного моря вимагають підтвердження. Острови: Британські, Соловець-
кі, Західна частина Малої Азії. На території України гніздиться скрізь, окрім Криму, Присивашшя та 
Західного Приазов’я. В Україні поширений підвид Sylvia curruca curruca. 

Місця знаходження. Узлісся, парки і сади з густою чагарниковою рослинністю (рис. 179). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться близько 2–3 тис. пар. Українська 

популяція налічує 155 000–230 000 гніздових пар. 
Особливості біології. За розмірами майже така, як садова кро-

пив’янка, масою 19–21 г. Голова зверху і задня частина шиї сірі, 
горло біле. Спина, плечі, верх крил, поперек і надхвістя сірувато-
бурі. Низ білуватий. Махові пера бурі, з вузькою світлою облямів-
кою. Ноги темно-сірі (фото 472). Оселяється в чагарниках, на узліс-
сях (віддає перевагу шпильковим, молодим і світлим лісам), в пар-
ках, садах. Прилітає в квітні. Гніздо на кущі, низько (до 1,0 м) над 
землею. Діаметр гнізда 7–12 см, висота – 4–9 см. Яйця (16×12 мм) 
білуваті, плямисті. Повна кладка з чотирьох−шести яєць, буває двічі 
на рік – у травні і в липні. Насиджують обидва птахи, 10–12 діб. 
Після вильоту молоді з гнізда, батьки ще близько тижня годують їх 
в околицях. Живиться переважно дрібними комахами і павуками. 
Влітку й восени їсть різні ягоди. Перелітна. Відлітає у серпні–вересні. 
Зимує в екваторіальній Африці, на півдні Ірану та Індостану [17; 23; 
41; 57; 61; 82]. 

 
Вівчарик весняний – Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія, від Скандинавії, Північної Франції і західних околиць Альп до Колими і 
Анадиря. На півночі – північне узбережжя Скандинавії та Кольського півострова, гирло Печори, район 
Воркути, Південний Ямал, Таймир, дельта Колими і північ басейну Анадиря. На півдні – у Франції, 
південно-західні околиці Альп, Північні Італія та Румунія, Південні Молдова і Волино-Подільська 
височина, північ Київської області, Тульська та Пензенська області, долина Волги, нижня течія Ілеку 
і Хобди, північне підніжжя Західного Саяну, середня течія Ангари, басейн Нижньої Тунгуски, долина 
нижнього Вілюю, на схід від Лени південні межі поширення не з’ясовані. Острови: Британські, 
Балтійського моря, Соловецькі. Передбачається гніздування у межах Великого Кавказу і в Кантабрій-
ських горах на Піренейському півострові. На території України гніздиться в лісовій та лісостеповій 
зонах, на північному заході степової. В Україні поширені підвиди Phylloscopus trochilus trochilus та 
Phylloscopus trochilus acredula. 

Місця знаходження. Чагарникові зарості у вологих біотопах, зазвичай на узліссях боліт та 
вздовж лісових меліоративних каналів (рис. 180). 

Чисельність. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів співочих птахів. 
Українська популяція налічує 420 000–760 000 гніздових пар. 

 
Фото 472. Кропив’янка прудка – 

Sylvia curruca (А. Т. Затушевський) 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 
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Особливості біології. Дрібний, помітно менший за 
горобця птах, вагою 9–10 г. Оперення верху бурувато-
оливкове. Над оком жовтувата «брова». Низ білуватий, з 
жовтим відтінком на горлі, волі й грудях. Спід крил 
жовтий. Дзьоб бурий, біля основи світліший, ноги світло-
бурі. Характерні біотопи – переважно листяні ліси з гус-
тим підліском. На місця гніздування прилітає в квітні. 
Гніздо з дашком або кулеподібне з бічним входом, на 
землі. Діаметр гнізда 9–14 см, висота – 6–12 см. Повна 
кладка з чотирьох−семи (трьох−дев’яти) білих, з черво-
нуватими крапками яєць (15×12 мм), в другій половині 
травня – на початку червня. Насиджує самиця, 13–14 діб. 
Пташенята залишаються в гнізді близько двох тижнів, 
потім ще близько тижня батьки годують їх поблизу 
гнізда. Живиться комахами, павуками. Влітку і восени 
їсть також лісові ягоди. Перелітний. Відлітає у вересні–
жовтні. Зимує в Африці [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Вівчарик-ковалик – Phylloscopus collybita 

(Vieillot, 1817) 
Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя 

до басейну Алазеї і середньої течії Колими. На півночі – Скандинавія, Кольський півострів, східне 
узбережжя Білого моря, гирло Печори, 69-та паралель у Західному Сибіру, Таймир. На півдні – пів-
нічне узбережжя Середземного моря, Болгарія, Південна Молдова, Тамбовська і Самарська області, 
Північний Казахстан, долина Іртиша до північної межі улоговини оз. Зайсан, долина Чорного Іртиша, 
південний Алтай, Північно-Західна Монголія, район оз. Хубсугул, околиці Байкалу та Якутська. 
Ізольовані ділянки ареалу: від Чорноморського узбережжя Кавказу і заходу Понтійських гір у Малій 
Азії до східного краю Туркмено-Хорасанських. На півночі – південне узбережжя Чорного моря, 
північні підніжжя Великого Кавказу та Ельбурсу, північний схил Копетдагу. На півдні – Вірменський 
(Східний) Тавр, південно-східні околиці Вірменського нагір’я, південні підніжжя Ельбурсу і 
Туркмено-Хорасанських гір. Гори Середньої і Центральної Азії від Алайського хребта на півдні і 
південному сході через Західний Памір, Гіндукуш, Кунь-Лунь, Каракорум і північно-західні Гімалаї 
на схід до Алтинтагу і Ладаку. Острови: Канарські, Британські, Сардинія, Сицилія. На території 
України гніздиться у лісовій та лісостеповій зонах, на півночі степової. В Україні поширені підвиди 
Phylloscopus collybita collybita та Phylloscopus collybita abietinus. 

Місця знаходження. Ліси, парки і сади з підлісковим ярусом (рис. 180). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів 

співочих птахів. Українська популяція налічує 1 600 000–2 200 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Зовні дуже нагадує весняного вівчарика, 

маса 7–9 г. Зверху оливковий. Над оком жовтувата «брова», іноді 
непомітна. Низ сірувато-бурий, з жовтим відтінком. Дзьоб і ноги 
чорно-бурі (фото 473). Оселяється у вологих ділянках лісу (пере-
важно шпилькового і мішаного), біля води, в місцях з добре розви-
нутим чагарниковим підліском, по лісових балках, заплавах річок, 
поблизу струмків, озер, боліт; часто тримається на порубах, що за-
ростають. Трапляється також у садах і парках. Прилітає у квітні. 
Гніздо кулясте з бічним входом, на землі або на кущі. Діаметр гнізда 
9–14 см, висота − 8–13 см. Повна кладка з п’яти−шести (трьох− 

дев’яти) білуватих, з червоно-бурими крапками яєць (15×12 мм), у другій половині травня і в червні. 
Насиджує самиця, 13–15 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько двох тижнів. Живиться пере-
важно дрібними комахами, павуками, гусінню. Перелітний. Відлітає у серпні–вересні, деякі особини 
можуть затримуватися до листопада. Зимує в Африці, Передній Азії, Індостані [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Вівчарик жовтобровий – Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) 

Поширення. Євразія. Ареал роз’єднаний. Ізольована ділянка охоплює Піренеї, від Скандинавії і 
Центральної Франції до долини Томі і північно-східного Алтаю. На півночі – Норвегія, Швеція, 

 
Фото 473. Вівчарик-ковалик – 

Phylloscopus collybita 
(Н. А. Пісулінська) 

Рис. 180. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Вівчарик весняний − Phylloscopus trochilus 
Вівчарик-ковалик − Phylloscopus collybita 
Вівчарик жовтобровий − Phylloscopus sibilatrix 
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Карелія, район Вологди, долина В’ятки, район Томська. На півдні – Севен, південна Італія, Болгарія, 
гирло Дунаю, південні Молдова та околиці Волино-Подільської і Придніпровської височин, Харків-
ська і Самарська області, південні околиці Уральського хребта, північно-східний Алтай. У Західному 
Сибіру південні межі поширення не з’ясовано. Ізольовані ділянки ареалу охоплюють гірський Крим і 
західну частину Великого Кавказу. На території України гніздиться скрізь, за винятком півдня степо-
вої зони.  

Місця знаходження. Ліси та парки. Надає перевагу мішаним лісам, борам та судібровам (рис. 180).  
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до звичайних видів співочих пта-

хів, але чисельність невелика, менша, ніж інших видів вівчариків. Українська популяція налічує 
950 000–1 250 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Малий птах, масою до 11 г. Зверху зеленкувато-оливковий, з дещо світлі-
шим надхвістям, над оком широка жовта «брова». Горло, воло і спід крил жовті. Груди, черево і 
підхвістя білі. Дзьоб зверху темно-бурий, знизу жовтувато-бурий. Ноги жовтувато-бурі. Оселяється в 
лісах із розвиненим підліском, рідше в садах і парках. Прилітає у квітні. Порівняно з іншими вівча-
риками прилітає пізніше, коли з’являється листя на деревах у лісі. Кулясте гніздо, складене з рос-
линних решток, влаштовує на землі. Будує його самиця. Діаметр гнізда 10–17 см, висота – 7–15 см. 
Повна кладка з п’яти−семи білих, з червонувато-бурими крапками яєць (16×12 мм), у середині – кінці 
травня. Насиджує самиця 12–14 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько двох тижнів. Живиться 
дрібними комахами, їхніми яйцями, гусінню і лялечками, а також павуками. Перелітний. Відлітає в 
кінці серпня – у вересні. Зимує в Африці [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Золотомушкові – Regulidae Vigors, 1825 
Золотомушка жовточуба – Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Ареал роз’єднаний. Євразія − від пів-
нічно-східної частини Піренейського півострова і Піре-
нейських гір до Байкалу і хребта Хамар-Дабан. На півночі – 
Норвегія, 65-та паралель між Білим морем і Уральським 
хребтом, Східний Саян, хребет Хамар-Дабан. На півдні – 
Південні Франція та Італія, Болгарія, південні околиці 
Карпат. Київська, Чернігівська, Сумська, Тамбовська, Пен-
зенська, Нижньогородська області, центральний і північ-
но-східний Алтай, Західний Саян, хребет Танну-Ола і 
Хамар-Дабан, басейн Амуру і Примор’я, Корейський пів-
острів. Від західного краю Понтійських гір у Малій Азії 
до східного Ельбурсу, на півночі – північний схил Вели-
кого Кавказу, на півдні – південний схил Понтійських гір, 
Вірменський Тавр, південний схил Ельбурсу. Кримські 
гори, Джунгарський Алатау, Кетмень, Тянь-Шань на 
півдні до Алайського хребта. Від хребта Сафедкох (Спінгар) 
і північно-західних околиць Гімалаїв до північного 
Юньнаню. Східний Тибет до хребта Циньлин та східної 
околиці Сіно-Тибетських гір, на півночі – хребет 
Ріхтгофена, на півдні – північний Юньнань. На території 
України гніздиться лише на Поліссі, у Карпатах і Крим-
ських горах. В Україні поширений підвид Regulus regulus 
regulus. 

Місця знаходження. Хвойні ліси (рис. 181). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не кожного року і чисельність 

не перевищує 10–30 пар. Інший вид – золотомушка червоночуба − занесений до Червоної книги України, 
зареєстрований у Шацькому національному парку лише один раз, у другій половині 1980-х рр., 
співаючий самець у гніздовий період. Українська популяція налічує 40 000–65 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Найдрібніший птах нашої авіфауни, масою 5–7 г. Зверху оливково-
зелений. На тім’ї поздовжня жовта смуга з жовтогарячим пасмом посередині та чорними смужками 
по краях. Низ білуватий, з легким бурим відтінком. Дзьоб чорний, ноги бурі (фото 474). Характерні 

Рис. 181. Місця знаходження класу 
Птахи − Aves 

Золотомушка жовточуба − Regulus regulus  
Мухоловка строката − Ficedula hypoleuca 
Мухоловка мала − Ficedula parva 
Мухоловка сіра − Muscicapa striata 
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місця гніздування – ділянки старого шпилькового лісу. На 
місцях гніздування з’являється у квітні. Гніздо − овальний або 
круглий глибокий кошик, прикритий гіллям, у розвилці, на кінці 
бічних гілок (від 1,5 до 15 м) над землею, вимощене шерстю і 
пір’ям. Діаметр гнізда 10–12 см, висота – 12–18 см. Дві кладки на 
рік – у травні і в кінці червня – липні. У кладці шість−десять 
яєць (13×10 мм), рожевих, з бурувато-червоними крапками. 
Насиджує самиця, 15–17 діб. Пташенята залишаються в гнізді 
близько двох тижнів. Осінні кочування розпочинаються з кінця 
серпня і продовжуються з різною інтенсивністю восени та 
взимку, до початку квітня. Утворює мішані кочові зграї з 

синицями, повзиками і підкоришниками. Тримається в кронах дерев, часто «зависає» в повітрі серед 
гілок, видивляючись поживу. Живиться дрібними комахами і павуками. Дуже рухливий птах. Осілий, 
кочівний, подекуди мігруючий вид [17; 23; 41; 57; 61; 71; 82]. 

 
 

Родина Мухоловкові – Muscicapidae Fleming, 1822 
Мухоловка строката – Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) 

Поширення. Західна Євразія − від Атлантичного узбережжя до Єнісею. На півночі – Норвегія, 
Кольський півострів до границі лісової рослинності, східне узбережжя Білого моря, 61-ша паралель в 
області Уральського хребта, долина р. Вітім, район Красноярська. На півдні – середземноморське 
узбережжя Іспанії і Франції, західна Болгарія, південні Молдова і частини Київської та Харківської 
областей, Воронеж, Пенза, долина Самари, низина Ілека, район Оренбурга, Зауралля, район Барнаула, 
Красноярська. Острови: Великобританія, Соловецькі. Імовірно, Крим. На території України гніздить-
ся у лісовій, лісостеповій зонах та на півночі степової зон. В Україні поширений підвид Ficedula 
hypoleuca hypoleuca. 

Місця знаходження. Ліси, парки та іноді сади. Надає перевагу молодим соснякам та борам із 
штучними гніздівлями (рис. 181).  

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться більше 1000 пар, але переважно 
за рахунок поширених штучних гніздівель. Українська популяція налічує 265 000–335 000 гніздових 
пар. 

Особливості біології. Менша від горобця, маса 9–14 г. 
Самець у шлюбному вбранні зверху чорний. На лобі невелика 
біла пляма. Поперек сірий. Горло, шия спереду, воло і решта 
низу білі. На покривних перах другорядних махових і на тре-
тьорядних махових перах широка біла смуга. Махові пера 
чорно-бурі, по основі першорядних махових пер проходить 
вузька біла смужка. Хвіст чорний, основа трьох пар крайніх 
стернових пер з білою барвою. Дзьоб і ноги чорні. У позашлюб-
ному оперенні чорний колір змінюється на чорнувато-сірий. У 
дорослої самиці верх бурий. Біла смуга, яка проходить по по-
кривних перах другорядних махових і по третьорядних махових 
перах, вузька. Білої плями на лобі нема (фото 475). Прилітає на місця гніздування у квітні – на 
початку травня. Характерні місця гніздування – ліси, парки, сади населених пунктів, де є старі 
дуплисті дерева або розвішані штучні гніздівлі. Гніздо в дуплі дерева, із сухої трави, моху, вимощене 
м’якою травою, волосом тощо. Діаметр гнізда 10–16 см, висота – 6–8 см. Охоче займає штучні гніздівлі 
типу синичників. Повна кладка з п’яти−семи блакитних яєць (18×13 мм), у травні – на початку червня. 
Насиджує самиця, 11−14 діб. Пташенята залишаються в гнізді два−три тижні. Живиться літаючими 
комахами, переважно двокрилими і метеликами. Восени їсть і ягоди. Перелітна. Відлітає в кінці 
серпня – у вересні. Зимує в саваннах Африки, північніше Сахари [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Мухоловка мала – Ficedula parva (Bechstein, 1794) 

Поширення. Євразія − від низин Ельби, середнього Рейну і верхів’їв Дунаю до верхньої течії 
Анадиря, Камчатки й узбережжя Охотського моря. На півночі – Данія, ймовірно, південна Швеція, 

 
Фото 474. Золотомушка жовточуба – 

Regulus regulus (Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 475. Мухоловка строката – 

Ficedula hypoleuca (Н. А. Пісулінська) 



Тип Хордові − Chordata (Bateson, 1885) 
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Карелія, південно-східне узбережжя Білого моря, низина Вичегди, Західний Сибір до Полярного 
кола, басейни Єнісею, Лєни, Яни, Індигірки, верхня течія Анадиря. На півдні – східні Альпи, пів-
денна Молдова, південні та південно-східні околиці Волино-Подільської височини, район Харкова, 
басейн Волги, Південний Урал, Алтай, Ханга, Кентей, басейн Зеї, долина Амуру до його гирла. 
Ізольована ділянка ареалу розміщена у Великому Кавказі, Закавказзі, північній і східній частинах 
Вірменського нагір’я, Ельбурсі, Хорасанських горах. Острови: Шантарські, Сахалін (північ), імо-
вірно, Парамушир. На території України гніздиться у лісовій, лісостеповій та на півночі степової 
зони. В Україні поширений підвид Ficedula parva parva. 

Місця знаходження. Старі листяні та мішані ліси з густим підліском (рис. 181). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 50 пар, але чисель-

ність різко коливається у різні роки. Українська популяція налічує 150 000–200 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Дрібний птах, масою 8–13 г. Верх сірувато-бурий. Горло і воло яскраво 

руді, груди і черево білуваті. Махові пера темно-бурі. Дві пари середніх стернових пер чорні, верхня 
частина зовнішніх стернових пер біла, кінцева – чорна. Дзьоб і ноги темно-бурі. Самиця буріша, 
горло і воло сірувато-білі. Молодий птах зверху темно-бурий, з рудуватими плямами. Пера горла і 
вола рудувато-вохристі, з темно-бурою верхівковою облямівкою. Груди і черево сірувато-білі. Харак-
терні місця гніздування – старі ліси з густим підліском, інколи – парки, фруктові сади, виноградники. 
Прилітає на місця гніздування в кінці квітня – на початку травня. Тримається зазвичай зграйками або 
парами. Гніздо у розщепленому стовбурі, під відсталою корою, у розвилці гілок, рідко в дуплі. 
Діаметр гнізда 8–12 см, висота – 4–8 см. Повна кладка з п’яти−шести жовтувато- або зеленувато-
білих, з чорно-коричневими плямами яєць (16×13 мм), у кінці травня – на початку червня. Насиджує 
самиця, 13–14 діб. Живиться, як і інші мухоловки, переважно комахами, гусінню, павуками та 
іншими безхребетними, які зосереджені в середньому ярусі дерев та кущів, проте поживу збирає і у 
трав’яному покриві. Компонентами живлення є також і соковиті плоди лісових рослин. Перелітна. 
Відлітає у вересні. Зимує на півдні Азії [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Мухоловка сіра – Muscicapa striata (Pallas, 1764) 

Поширення. Західна Євразія − від Скандинавії і Атлантичного узбережжя до Забайкалля, 
Монгольського Алтаю, Тянь-Шаню, хребта Джумголтау, долини Кокомерену, Північно-Західних 
Гімалаїв, Гілгіта і півночі Белуджистану. На півночі – Скандинавія, півострови Кольський і Канін, 
нижня течія Підкам’яної Тунгуски, верхів’я Лєни, Забайкалля. На півдні – узбережжя Середземного 
моря, південне узбережжя Малої Азії, Вірменський (Східний) Тавр, північне узбережжя Перської 
затоки, Середньо-Афганські гори. Острови: Британські, Балеарські, Корсика, Сардинія, Крит, Кіпр. 
На території України гніздиться скрізь на материковій частині, а в Криму – лише у горах. В Україні 
поширений підвид Muscicapa striata striata. 

Місця знаходження. Ліси, парки і сади (рис. 181). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів 

співочих птахів. Українська популяція налічує 550 000–625 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Завбільшки з горобця або ледь менша, масою 13–19 г. Верх сірий, з темно-

бурою строкатістю на голові. Низ білуватий, з темними рисками на волі. 
Махові і стернові пера темно-сірі. Дзьоб і ноги темно-бурі. У молодого 
птаха пера верху світло-вохристі, з бурою облямівкою; низ сірувато-білий, 
на перах вола і боків тулуба темно-бура верхівкова облямівка (фото 476). 
Нерідко гніздиться під стріхами або на виступах стін будинків. У лісі 
обирає розріджені ділянки, зі світлими галявинами, чагарниками та зі 
зручними для гніздування місцями (напівдуплами, тріщинами в корі дерев 
тощо), буреломом. Охоче заселяє штучні гніздівлі. На місця гніздування 
прилітає у кінці квітня – на початку травня. Діаметр гнізда 7–18 см, висота – 
4–6 см. Повна кладка з чотирьох−шести зеленуватих або жовтуватих з 
рудувато-бурими плямами яєць (18×14 мм), двічі за сезон – у травні і в 
кінці червня. Насиджують обидва птахи, 12–13 діб. Пташенята залиша-
ються в гнізді близько двох тижнів. Живиться лише комахами, яких ловить 
у повітрі. Переважно це різні двокрилі – комарі, мухи та ін. Перелітна. 
Відлітає у серпні–вересні. Зимує в Африці, здебільшого південніше еква-
тора [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Фото 476. Мухоловка сіра – 

Muscicapa striata 
(Н. А. Пісулінська) 
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Трав’янка лучна – Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Західна Євразія − від Скандинавії і 

півночі Піренейського півострова до долини Єнісею, райо-
ну Красноярська і північного заходу Східного Саяну. На 
півночі – Скандинавія, Карелія, гирло Мезені, басейни 
Печори, Обі, Єнісею. На півдні – Піренейський півострів, 
середземноморське узбережжя Франції, Балканський пів-
острів, північно-західне та північне узбережжя Чорного 
моря, північне узбережжя Азовського, долини Волги та 
Уралу, Північний Казахстан, північно-західне підніжжя 
Алтаю. Ізольована ділянка ареалу охоплює Великий Кав-
каз, Закавказзя, Північно-Західний Іран. На півночі – доли-
на Кубані і північне підніжжя Великого Кавказу. На півдні – 
південні околиці Вірменського нагір’я, Загрос, північне 
підніжжя Ельбурсу. Острови: Британські, Корсика. Імовір-
но, північна частина Малої Азії. На території України гніз-
диться скрізь, за винятком Кримського півострова та При-
азов’я. 

Місця знаходження. Сухі луки, пасовища, галявини, 
окраїни сільськогосподарських полів (рис. 182). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
гніздиться не більше 300–400 пар. Українська популяція 
налічує 435 000–640 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Малий, розміром як синиця, маса 16–24 г. У самця в шлюбному оперенні 
верх рудувато-бурий, з темною строкатістю. Над оком біла «брова». Вуздечка, щоки і покривні пера 
вух чорно-бурі. Від підборіддя щоку знизу окреслює біла смуга. Горло, воло і боки тулуба руді, груди 
і черево білі, з вохристим відтінком. Поздовжні смуги біля основи крил і основа покривних пер 
першорядних махових білі. Махові пера темно-бурі. Центральні стернові пера бурі, верхня частина 
інших стернових пер біла, кінцева – темно-бура. Рудуваті з темною верхівкою пера надхвістя 

накривають центральну частину хвоста. Дзьоб і ноги чорні. У 
позашлюбному вбранні пера зі світлою облямівкою. Воло і боки 
тулуба з темною строкатістю. У самиці в шлюбному оперенні 
«брови» вохристі. Вуздечка і щоки бурі. Горло, воло і груди 
рудуваті. На покривних перах першорядних махових білих смуг 
нема. У позашлюбному оперенні схожа на самця. Молодий птах 
подібний до дорослого в позашлюбному вбранні, але пера вола і 
грудей з темною облямівкою (фото 477). Характерні біотопи – 
сухі луки, перелоги, пасовища, узлісся, галявини, що поросли 
чагарником. У степовій зоні гніздиться лише в долинах річок 
або зволожених низинах, у горах – в поясі субальпійських лук, 

піднімаючись до 1450 м над рівнем моря. На місця гніздування прилітає у квітні. Гніздиться 
окремими парами. Гніздо на землі, в ямці, під кущем, вимощене стеблами трав. Діаметр гнізда 10–16 см, 
висота – 4–5 см. Повна кладка з п’яти−шести зеленувато-блакитних, іноді з червонуватими цятками 
яєць (18×14 мм), у травні. Насиджує самиця, 12–13 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько 
трьох тижнів. Живиться комахами (твердокрилі, напівтвердокрилі, перетинчастокрилі, лускокрилі), 
яких ловить на льоту і на землі, іншими дрібними безхребетними. Пташенят вигодовує павуками, 
дощовими червами, дрібними молюсками, гусінню тощо. Перелітна. Відлітає у вересні – на початку 
жовтня. Зимує в Африці [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Трав’янка чорноголова – Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до басейну Анадиря, узбереж Охотського та 
Японського морів, Корейського півострова, узбережжя затоки Бакбо. На півночі – Північноморське 
узбережжя Голландії, середня частина півострова Ютландія, Південно-Східної Польщі, північна 
межа Волино-Подільської височини, район Києва, Харкова, низина Дону, дельта Волги, північне 
узбережжя Каспійського моря, низина Уралу, 53-тя паралель у долині Волги, узбережжя Білого моря, 
район Архангельська, 67-ма паралель у долинах Обі і Єнісею, між долинами Індигірки і Колими, 

 
Фото 477. Трав’янка лучна – Saxicola 

rubetra (Н. А. Пісулінська) 

Рис. 182. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Трав’янка лучна − Saxicola ruberta 
Трав’янка чорноголова − Saxicola torquata 
Кам’янка звичайна − Oenanthe oenanthe  
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басейн Анадиря. На півдні – узбережжя Середземного моря, південне узбережжя Малої Азії, Вір-
менський Тавр, гори Загрос, Південний Іран та підніжжя Гімалаїв, Північно-Східна Бірма, Північний 
Лаос. Острови: Британські, Балеарські, Корсика, Сардинія, Сицилія, Крит, Родос й інші у Середземному 
морі, за винятком Мальти і Кіпру; Мадагаскар, Коморські, Сахалін, Шантарські, Монерон, Куриль-
ські. На півночі − до Ітурупу, Хоккайдо, Хонсю. На території України гніздиться скрізь, окрім значної 
частини Полісся і півдня степової зони. В Україні поширений підвид Saxicola torquata rubicola. 

Місця знаходження. Пасовища та окраїни сільськогосподарських полів із чагарниками (рис. 182). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 100 пар. Українська 

популяція налічує 26 000–38 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Подібна до трав’янки лучної, маса 14–17 г. 

Верх чорний (самець) або бурий (самиця). Надхвістя, смуга на крилі, 
шия і груди з боків білі. Горло чорне, воло й груди руді, черево 
жовтувато-біле, підхвістя біле, стернові пера чорні. Молодий птах темно-
буро-коричневий зі світлими облямівками на верхах покривних пер 
(фото 478). Характерні біотопи – місцевості з рідким чагарником, пусти-
ща, схили ярів, скелясті береги річок. На місця гніздування прилітає в 
березні. Гніздо подібне до гнізда лучної трав’янки. Діаметр гнізда 9–16 см. 
Яйця (18×14 мм) блакитні, з червонуватими крапками. Повна кладка з 
чотирьох−шести яєць, двічі за сезон, у травні та червні. Насиджує 
самиця, 13–14 діб. Пташенята починають літати на 18–20 день життя. 
Живиться комахами, яких ловить на льоту. Восени їсть і насіння трав. 
Перелітна. Відлітає в кінці серпня – в першій половині вересня. Зимує в 
Азії та Північно-Східній Африці [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Кам’янка звичайна – Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Скандинавії й Атлантики до східного узбережжя Чукотського 
півострова. На півночі – Арктичне узбережжя. На півдні – узбережжя Середземного моря, південне 
узбережжя Малої Азії, Вірменський (Східний) Тавр, північне узбережжя Перської затоки, південні 
підніжжя Ельбурсу і Хорасанських та Середньо-Афганських гір, північно-західна частина Гімалаїв, 
північне підніжжя західного Кунь-Луню, хребтів Алтинтаг і Наньшань, пустелі Алашань, південний 
край Великого Хінгану, східний − Станового хребта, північно-західний − Охотського моря, Колим-
ське нагір’я. Острови: Британські, Балеарські, Корсика, Сицилія, Крит, острови Егейського моря, 
Колгуєв, Соловецькі, Вайгач, південний острів Нової Землі, Ляховський, Врангеля, Святого Лаврен-
тія. У Північно-Західній Африці гори Атлас у межах Марокко та Алжиру. У Північно-Східній Африці 
півострів Сомалі. На території України гніздиться скрізь. В Україні поширений підвид Oenanthe 
oenanthe oenanthe. 

Місця знаходження. Поля з кам’янистими ділянками, околиці з технічними спорудами, новобу-
дови (рис. 182). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 200 пар. Українська 
популяція налічує 140 000–170 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Завбільшки з горобця, маса 17–41 г. У самця в шлюбному вбранні голова 
зверху, задня частина шиї, спина і поперек сірі. Лоб, «брови» і надхвістя білі. Горло, передня частина 
шиї і воло вохристі. Груди і черево білуваті, з вохристим відтінком. Хвіст у верхній частині білий, 
крім майже повністю чорних центральних стернових пер, кінцева частина хвоста чорна. Дзьоб і ноги 
чорні. У позашлюбному оперенні верх буруватий. «Маска», яка проходить через очі, темно-бура або 
чорна. Горло і воло світло-вохристі. На чорних перах крил неширока рудувата облямівка. Самиця у 
шлюбному оперенні зверху бурувато-сіра, з білуватими «бровами». Вуздечка темно-бура. Лоб, щоки, 
передня частина шиї і воло бурувато-вохристі. Махові пера та їх покривні темно-бурі. Спід крил 
буруватий. У позашлюбному оперенні подібна до шлюбного самця, але темно-бурих смуг на боках 
голови нема. На темно-бурих перах крил широка рудувата облямівка. Молодий птах подібний до 
самиці у позашлюбному оперенні, але пера верху і на волі з темно-бурою облямівкою. Характерні 
біотопи – степи і поля з кам’янистими ділянками, урвища ярів, околиці населених пунктів. Трапля-
ється також на стрімких скелястих берегах річок, у кам’яних кар’єрах, вздовж залізничних насипів, 
нерідко на великих лісових порубах. У Карпатах і Криму гніздиться від передгір’я до альпійського 
поясу. Прилітає на місця гніздування на початку квітня. Гніздиться парами, кожна з яких має свою 
певну гніздову ділянку і пильно її охороняє від інших особин свого виду. Гніздо влаштовує під 
камінням, у щілинах скель, нішах новобудов, норах, пустотах труб. Діаметр гнізда 11–15 см, висота – 

 
Фото 478. Трав’янка 

чорноголова – Saxicola 
torquata (Н. А. Пісулінська) 
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4–6 см. Повна кладка з чотирьох−семи (двох−дев’яти) зеленувато-блакитних яєць (21×15 мм), двічі за 
сезон, у кінці квітня – на початку травня і в червні. Насиджує самиця 13–14 діб. Пташенята почи-
нають літати на 18–19 добу життя. Живиться дрібними комахами та іншими безхребетними, зрідка 
їсть ягоди. Перелітна. Зимує в Азії та екваторіальній Африці [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Горихвістка звичайна – Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбе-
режжя Піренейського півострова до 122-го меридіана 
на сході. На півночі – Скандинавія, північне 
узбережжя Кольського півострова, між Білим морем і 
Уральським хребтом, долина Обі, 67-ма паралель у 
долині Єнісею. На півдні – узбережжя Середземного 
моря, Балканський півострів, південне узбережжя Малої 
Азії, Палестини, південне підніжжя Вірменського 
(Східного) Тавру, гори Загросу, долина Уралу, хребет 
Савур, Монгольський Алтай, південний Хангу, 
Хамар-Дабану. Ізольоване гніздування у центральній 
частині Заілійського Алатау (Тянь-Шань). Острови: 
Балеарські, Британські, Сардинія, Сицилія, Кіпр. На 
території України гніздиться скрізь, окрім південної 
частини степової зони. В Україні поширений підвид 
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus. 

Місця знаходження. Ліси, парки і сади (рис. 183). 
Чисельність. Численний вид. На території По-

озер’я гніздиться більше 400–500 пар, але чисельність 
помітно коливається у різні роки. Українська попу-
ляція налічує 78 000–92 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Менша за горобця, маса 12–20 г. У шлюбному вбранні самець зверху сірий. 
Лоб білий, біля основи дзьоба – чорний. Вуздечка, щоки, покривні пера вух і горло чорні. Воло, груди 
і боки тулуба яскраво-руді, черево білувате, надхвістя і підхвістя руді. Хвіст яскраво рудий, крім 
бурих центральних стернових пер. Дзьоб і ноги чорні. У позашлюбному оперенні чорні і руді пера з 
вузькою білою верхівковою облямівкою. Самиця бура. Воло, груди і боки тулуба рудуваті. Молодий 
птах подібний до самиці, але пера верху з вохристими рисками. На вохристих перах низу вузька 
темна верхівкова облямівка. Характерні біотопи – ліси, парки, сади, переважно освітлені ділянки з 
дуплистими деревами, населені пункти. Прилітає на місця гніздування у квітні. Гніздо влаштовує в 
дуплі, щілині будівлі, охоче займає штучні гніздівлі. Діаметр гнізда 10–17 см, висота – 8–11 см. 
Повна кладка з п’яти−семи блакитних яєць (18×14 мм), двічі за сезон: у середині травня та в кінці 
червня – на початку липня. Насиджує переважно самиця, 13–14 діб. Пташенята залишаються в гнізді 
два тижні. Живиться здебільшого комахами та іншими дрібними безхребетними. Влітку і восени їсть 
різні ягоди. Перелітна. Відлітає у вересні. Зимує в екваторіальній Африці та на півдні Аравійського 
півострова [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Горихвістка чорна – Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 

Поширення. Євразія − від атлантичного узбережжя Піренейського півострова до Ордосу і 
хребта Циньлин. На півночі – Скандинавія, Латвія, район Москви, середня частиня Калузької області, 
район Шостки Сумської області, Крим, північний схил Великого Кавказу; північ Великого Балхану, 
північний схил Копетдагу, хребет Каратау, долина Іртиша, Алтай, південний схил Західного Саяну, 
Хангу, хребта Гурван-Сайхан, східний край Гобійського Алтаю, північного Ордосу. На півдні – євро-
пейське узбережжя Середземного моря, південне узбережжя Малої Азії, Палестина, Ліван, південне 
підніжжя Вірменського (Східного) Тавру, Курдські гори, північно-західна частина гір Загросу, 
південні схили Ельбурсу і Середньо-Афганських гір, хребет Сафедкох (Спінгар), південний схил 
Гімалаїв, південно-східний Тибет, Сіно-Тибетських гір, хребет Циньлин. Острови: Еланд, південно-
східна Великобританія, Сардинія, Сицилія. На території України гніздиться скрізь на материку і лише 
на півночі Кримського півострова. В Україні поширений підвид Phoenicurus ochruros gibraltariensis. 

Місця знаходження. Скрізь, де є людське житло (рис. 183). 

Рис. 183. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Горихвістка звичайна − Phoenicurus phoenicurus  
Горихвістка чорна − Phoenicurus ochruros 
Вільшанка − Erithacus rubecula 
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Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів 
співочих птахів. Українська популяція налічує 200 000–355 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Розмірами майже така сама, як звичайна, маса 
14–19 г. У самця в шлюбному вбранні верх темно-сірий. Лоб, вуздечка, 
щоки, покривні пера вух, горло і воло чорні. Груди і черево темно-сірі. 
Надхвістя руде. Підхвістя світло-руде. Махові пера чорні, біла облямівка 
другорядних махових пер утворює на складеному крилі добре помітну 
світлу пляму. Хвіст рудий, крім бурих центральних стернових пер. Дзьоб 
і ноги чорні (фото 479). У позашлюбному оперенні чорні пера з сірою 
верхівкою. Самиця однотонно сірувато-бура, за винятком рудого над-
хвістя і хвоста, а також світло-рудого підхвістя. Воло, груди і боки тулу-
ба рудуваті. Молодий птах схожий на самицю, але пера з темною верхів-
кою. Характерні біотопи – населені пункти, рідше гори. Прилітає на місця 
гніздування в кінці березня. Гніздо влаштовує під дахом, в ніші стіни 
кам’яної будівлі, у щілині скелі. Діаметр гнізда 8–9 см, висота – 6–9 см. 
Повна кладка з п’яти−шести яєць (19×14 мм), з кінця квітня до липня. 
Можливі дві кладки за сезон. Насиджує самиця, 13–14 діб. Пташенята 
залишаються в гнізді два тижні. Живиться комахами та іншими дрібними 
безхребетними. Влітку і восени їсть ягоди. Перелітна. Відлітає у жовтні, 

іноді затримується до початку листопада. Зимує на півдні Західної Європи, у Північній та Північно-
Східній Африці, на Аравійському півострові, в Ірані, Індостані [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Вільшанка – Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Західна Євразія − від Скандинавії й Атлантичного узбережжя до Обі й долини 
Томі. На півночі – Скандинавія, район Кандалакші, 65-та паралель між Білим морем і Уральським 
хребтом, басейни Сосьви і Каунди, 63-тя паралель у басейні Обі. На півдні – узбережжя Серед-
земного моря, південне узбережжя Малої Азії, Вірменський (Східний) Тавр, Північно-Західний Іран, 
Ельбурс, східніше Каспійського моря, басейн Уралу, на схід від Уральського хребта південні межі 
поширення не з’ясовано (імовірно, на півдні до 55-ї паралелі). Острови: Британські, Мадейра, 
Канарські, Азорські, Корсика, Сардинія, Сицилія, Родос. На території України гніздиться скрізь, крім 
південної частини степової зони та рівнинного Криму. В Україні поширені підвиди Erithacus rubecula 
rubecula та Erithacus rubecula valens. 

Місця знаходження. Ліси та парки з чагарниковою рослинністю (рис. 183). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів 

співочих птахів. Українська популяція налічує 1 650 000–2 000 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Менша за горобця, маса 16–22 г. Верх 

оливково-бурий, лоб, вуздечка, щоки, горло і воло яскраво-руді. 
Позаду ока, вниз через бік шиї і вола проходить сіра смуга. Груди 
і черево білуваті. Боки тулуба буруваті. Махові і стернові пера 
оливково-бурі. Дзьоб темно-сірий, ноги бурі. Молодий птах 
зверху бурий, з рудуватими плямами. Пера горла, вола, грудей і 
боків тулуба рудувато-вохристі, з темно-бурою верхівковою 
облямівкою. Черево і підхвістя білуваті (фото 480). Оселяється у 
вологих, зарослих чагарником місцях, по лісових ярах, біля 
лісових боліт і озер, у парках, садах тощо. Надає перевагу 
високостовбурним, переважно старим, мішаним лісам з галяви-
нами. Прилітає на місця гніздування в середині або кінці березня. 
Гніздо влаштовує на землі, під кущем, корінням, в урвищах ярів, 
у пеньках тощо. Діаметр гнізда 8–9 см, висота – 6–9 см. Яйця (19×14 мм) білувато- або рожевувато-
жовті, з червонуватими цятками і плямами. Перша кладка в квітні–травні, друга – в червні–липні. 
Насиджує самиця, 13–14 діб. Пташенята залишаються в гнізді два тижні. Після вильоту з гнізда 
батьки годують їх ще тиждень. Живиться комахами та іншими безхребетними, восени і взимку − 
ягодами (бузина червона, горобина тощо). Перелітна. Відлітає в жовтні–листопаді. Зимує в Західній 
Європі, Середземномор’ї та Африці, а також на півдні і зрідка на решті території країни [17; 23; 41; 
57; 58; 61; 82]. 

 
Фото 479. Горихвістка 

чорна – Phoenicurus ochruros 
(Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 480. Вільшанка – Erithacus 

rubecula (Н. А. Пісулінська) 
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Соловейко східний – Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія − від південної Швеції, Ют-

ландії, південного узбережжя Балтійського моря, долини 
Вісли, Східної Австрії, долини Дунаю до Алтаю. На 
півночі – південна Швеція, Південно-Східна Фінляндія, 
58-ма паралель у Західному Сибіру. На півдні – Південно-
Східна Австрія, Південна Угорщина, долина Дунаю, Пів-
денна Молдова, північне узбережжя Чорного моря (ви-
ключаючи Крим), Чорноморське узбережжя Кавказу, пів-
нічний схил Великого Кавказу, долини Уралу, Ілеку, 
Іртиша, південно-західний Алтай. Відмічено також на пів-
нічному схилі Джунгарського Алатау. Острови: прилеглі 
до берегів південної Швеції та Данії, Борнхольм. На тери-
торії України гніздиться скрізь, окрім Карпат та більшої 
частини Криму.  

Місця знаходження. Вологі мішані та листяні ліси, 
долини річок і озер із чагарниковою рослинністю (рис. 184). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
належить до поширених і звичайних видів співочих пта-
хів. Українська популяція налічує 520 000–680 000 гніз-
дових пар. 

Особливості біології. Невеликий птах, маса 22–32 г. 
Верх бурий, надхвістя зі слабким рудим відтінком. Низ 
білуватий, з нечіткими темними плямами на волі. Боки тулуба буруваті. Махові пера бурі. Хвіст 
бурий, з рудим відтінком. Дзьоб і ноги бурі. Молодий птах буруватий, строкатий, на перах темна 
облямівка. Гніздиться у вологих листяних лісах і парках, біля струмків, озер, річок, ставків, де добре 
розвинутий чагарниковий підлісок. Прилітає на місця гніздування пізно, в травні. Летить поодинці, 
вночі. Самці прилітають на п’ять−сім днів раніше за самиць. Гніздо будує самиця на землі, в густих 
заростях, із сухого листя і стебел трав. Діаметр гнізда 11–13 см, глибина – 7–8 см. Повна кладка з 
чотирьох−п’яти (трьох−шести) шоколадно-коричневих яєць (21×16 мм), у другій половині – кінці 
травня. Насиджує самиця, 13–14 діб. Пташенята залишають гніздо майже через два тижні, коли ще не 
вміють літати. Ще тиждень батьки продовжують їх годувати. Живиться комахами (більше жуками), 
павуками, черв’яками. Восени їсть ягоди, сособливо полюбляє бузину. Перелітний. Відлітає у серпні 
й вересні. Зимує у Східній Африці [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Синьошийка – Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і Піренейського півострова до Чукотського, узбережжя 
Берінгового моря, Камчатки, Охотського моря. На півночі – Скандинавія, Арктичне узбережжя 
Російської Федерації, Ямал, Таймир, північна межа чагарникової рослинності у тундрі, середня час-
тина Чукотського півострова. На півдні – Піренейський півострів, південна частина Волино-Поділь-
ської височини, гирло Дону, південна околиця Вірменського нагір’я, гори Загрос, південні околиці 
Середньо-Афганських гір і підніжжя Гімалаїв, верхів’я Меконгу, область оз. Кукунор, басейн 
Сунгарі. Розселення виду в межах окресленої території нерівномірне. На просторах степової зони, 
безводних районах пустель Середньої Азії, Казахстану і Східного Ірану та Західного Афганістану, на 
високогір’ї пустель Центральної Азії вид відсутній. Острови: Мурманського, Карагинського узбе-
режжя. Західна Аляска. На території України гніздиться скрізь, крім долини Дністра, Дунаю, Приси-
вашшя, Сивашу та півдня Запорізької області. В Україні поширені підвиди Luscinia svecica cyanecula 
та Luscinia svecica svecica. 

Місця знаходження. Чагарникові зарості біля водойм (рис. 184). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 150–200 пар. Україн-

ська популяція налічує 235 000–280 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Дещо менша від горобця, маса 15–23 г. Самець зверху бурий, над оком 

біла «брова». Підборіддя, горло і воло сині, з білою плямою посередині, іноді без білої плями. На волі 
синій колір окреслений знизу чорним півкільцем, під ним іржаве півкільце. Груди і черево білуваті. 
Махові пера бурі. Верхня частина хвоста руда, кінцева – темно-бура, центральні стернові пера пов-

Рис. 184. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Соловейко східний − Luscinia luscinia  
Синьошийка − Luscinia svecica 
Чикотень − Turdus pilaris 



Тип Хордові − Chordata (Bateson, 1885) 
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ністю бурі. Дзьоб чорний, ноги темно-бурі (фото 481). У самиці 
горло білувате, з темними смужками по боках. На волі темні плями 
і лише буре півкільце, іноді з синім кольором. Молодий птах звер-
ху темно-бурий, з численними світлими рисками. Низ рудуватий, з 
темними рисками. Оселяється на вологих, зарослих чагарником 
луках, купинистих болотах, у болотистих лісах, вздовж берегів 
водойм. У місцях гніздування з’являється на початку квітня. Гніздо 
(діаметр 8–14 см, глибина 6–8 см) на землі, із сухого рослинного 
матеріалу, будує самиця. Лоток (діаметр 4–6 см) вимощує м’якою 
рослинністю з домішкою вовни, рослинного пуху та пір’я. Яйця 
оливково-зелені, одноколірні, іноді з дрібними іржавими цятками. 
Повна кладка з п’яти−шести яєць, у кінці квітня – на початку трав-
ня, іноді в кінці червня. Можлива друга кладка у частини птахів. 
Насиджує переважно самиця 13–14 діб. Пташенята залишають 
гніздо через два тижні, але батьки годують їх ще тиждень. Живить-

ся дрібними безхребетними, переважно комахами, влітку й восени їсть ягоди. Перелітна. Відлітає у 
серпні – на початку жовтня. Зимує в Північній Африці та Південній Азії [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Чикотень – Turdus pilaris Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Скандинавії, долини Рейну і Східної Франції до басейну Алдану і Шилки 
в області 117-го меридіана. На півночі – Скандинавія, Арктичне узбережжя, Ямал, 79-та паралель у 
долині Єнісею, басейн Вілюю, долина Алдану. На півдні – Швейцарія, Австрія, Угорщина, Карпати, 
Волино-Подільська височина, долини Волги і Уралу, Іртиша, оз. Маркаколь, Південний Алтай, басей 
верхнього Єнісею, східна Тува, хребет Хамар-Дабан, південь Яблуневого хребта, долина верхньої 
Шилки та Алдану. Острови: південна Гренландія, Готланд, Еланд. На території України гніздиться у 
лісовій, лісостеповій та на півночі степової зони. 

Місця знаходження. Узлісся, парки, сквери, сади, придорожні насадження, лісосмуги (рис. 184). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться більше 1000 пар. Українська 

популяція налічує 280 000–365 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Більший за шпака, маса 80–140 г. Голова зверху, щоки, шия ззаду і з боків, 

поперек і надхвістя сірі. На голові чорні риски, над оком білувата «брова». Спина, плечі і верхні 
покривні пера другорядних махових каштанові. Горло, воло і груди зверху рудуваті, з темно-бурою 
строкатістю. Боки тулуба і підхвістя білуваті, з темно-бурими стрілоподібними плямами. Низ грудей і 
черево білі. Покривні пера споду крил білі. Махові пера і хвіст темно-бурі. Дзьоб жовтий, на кінці 
бурий. Ноги темно-бурі (фото 482). Молодий птах зверху сіру-
вато-бурий, зі світлими рисками. Низ білуватий, на волі і боках 
тулуба темні плями. Оселяється колоніями на узліссях, у парках 
або на окремих групах високих дерев серед полів і лук. Віддає 
перевагу вологим біотопам. Гніздо досить велике, зі стебел трав, 
моху, іноді гілок, будує на дереві, іноді низько над землею. 
Діаметр гнізда 15–20 см, висота – 14–16 см. Повна кладка з 
п’яти−шести зеленуватих, з бурими плямами яєць (28×21 мм), 
двічі за сезон – у травні і кінці червня. Насиджує переважно 
самиця (самець іноді її підмінює), 13–14 діб. Пташенята перебу-
вають у гнізді два тижні. Після закінчення гніздового періоду 
починає кочувати. На прольотах (особливо восени) тримається 
великими зграями (до 100 і більше особин). Живиться комахами, черв’яками, наземними молюсками, 
тому часто тримається на землі. По землі пересувається стрибками. Восени переходить майже завжди 
на живлення ягодами (особливо горобини) і мандрує у пошуках цього корму. Осілий, подекуди 
перелітний. Зимує в південних межах ареалу [17; 23; 41; 57; 58; 61; 82]. 

Дрізд чорний – Turdus merula Linnaeus, 1758 
Поширення. Європа − від Атлантичного узбережжя до Уральського хребта. На півночі – Скан-

динавія, Фінляндія, район Санкт-Петербурга, 59-та паралель у європейській частині Російської 
Федерації. На півдні – узбережжя Середземного моря, північне узбережжя Чорного, Крим, південний 
край Південного Уралу. Азія – від західного узбережжя Малої Азії до Східно-Китайського моря. На 

 
Фото 481. Синьошийка – Luscinia 

svecica (І. В. Шидловський) 

 
Фото 482. Чикотень – Turdus pilaris 

(О. М. Ручко) 
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півночі – північне узбережжя Малої Азії, долина Кубані, 
північ Ставропольської височини та підніжжя Копетдагу, 
Паропамізу, західні підніжжя Алайської системи і Тянь-
Шаню, хребет Каратау, Джунгарський Алатау, середня 
течія Тариму, північне підніжжя Кунь-Луню, узбережжя 
Східно-Китайського моря. На півдні – південне узбережжя 
Малої Азії, Сирія та Ірак, гори Загрос, південні відроги 
Ельбурсу і Туркмено-Хорасанських гір, південне підніжжя 
Середньо-Афганських гір, Індостан. Острови: Британські, 
Балеарські, Сицилія, Корсика, Сардинія, Крит, Родос, Егей-
ського моря, Азорські, Мадейра, Канарські, Шрі-Ланка. 
Гніздиться на Соловецьких островах. На території України 
гніздиться всюди. В Україні поширені підвиди Turdus 
merula merula та Turdus merula aterrimus. 

Місця знаходження. Ліси і парки (рис. 185). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 

належить до поширених і звичайних видів співочих птахів. 
Українська популяція налічує 830 000–1 000 000 гніздових 
пар. 

Особливості біології. Дещо більший за шпака, маса 
80–120 г. Забарвлення дорослого самця чорне, дзьоб і 
навколоочне кільце жовті або жовтогарячі. Ноги темно-
бурі. Самиця темно-бура. Низ світліший, з нечіткими темно-бурими плямами на волі. Дзьоб темно-
бурий. Жовтого навколоочного кільця нема (фото 483). Молодий птах подібний до самиці, але світлі-
ший, зі світлими плямами зверху і темними – знизу. Оселяється в мішаних і листяних лісах з під-
ліском і підростом, часто у вологих прирічкових ярах, у старих парках тощо. Крім лісових, є «міські» 
урбанізовані популяції, які ведуть осілий спосіб життя в населених пунктах, навіть у великих містах. 
На місця гніздування прилітає у березні. Гніздо у вигляді кошика, сплетеного зі стебел трав, гілок та 
моху, скріплених ґрунтом чи болотом, влаштовує у розвилці гілок дерев або кущів, іноді зовсім 

низько над землею або під корінням на землі чи на схилі яру. У 
населених пунктах нерідко бувають гнізда у нішах стін, під да-
хами будинків тощо. Діаметр гнізда 13–20 см, висота – 9–12 см. 
Повна кладка з чотирьох−шести (трьох−семи) зелених, з корич-
невими або рудуватими плямами яєць (29×22 мм), двічі за сезон, 
у квітні й червні. Насиджує переважно самиця, 13–15 діб. Пта-
шенята залишаються у гнізді до двох тижнів. Годують їх обоє 
батьків. Живиться комахами та іншими безхребетними, яких 
збирає на землі, у лісовій підстилці. Восени їсть ягоди. Осілий 
вид, проте регулярно зимує на півдні, а на решті території трап-
ляється взимку лише у великих містах [17; 23; 41; 57; 61; 77; 82]. 

 
Дрізд білобровий – Turdus iliacus Linnaeus, 1766 

Поширенісь. Північна Євразія − від Скандинавії і західного кордону Польщі до долини Колими. 
На півночі – Скандинавія, Югорський півострів, Ямал, дельта Єнісею, південна частина Таймиру, 
дельта Колими. На півдні – 50-та паралель у Європі, 56-та паралель у Західному Сибіру, район Бар-
наулу, Західний Саян, східна Тува, хребет Хамар-Дабан, імовірно, нижня течія Колими. Острови: 
Ісландія, Фарерські. На території України гніздиться лише у північних областях. В Україні поши-
рений підвид Turdus iliacus iliacus. 

Місця знаходження. Різноманітні ліси, часто неподалік водойм. Надає перевагу ольсам (рис. 185). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не кожного року і чисельність 

не перевищує 10 пар. Українська популяція налічує 9500–12 500 гніздових пар. 
Особливості біології. Найменший серед наших дроздів, масою 55–75 г; розміром зі шпака. Верх 

оливково-бурий. Над оком чітка біла або вохриста «брова». Низ білуватий, з темно-бурими рисками, 
які утворюють смугастість. Боки тулуба і покривні пера споду крил яскраво-руді. Махові і стернові 
пера бурі. Дзьоб темно-бурий, основа нижньої щелепи жовта. Ноги рудувато-бурі. Характерні біо-
топи – шпилькові і мішані ліси з густим підліском. Прилітає в кінці березня, в квітні. Гніздо будує на 

 
Фото 483. Дрізд чорний – Turdus 

merula (О. М. Ручко) 

Рис. 185. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Дрізд чорний − Turdus merula, 
Дрізд співочий − Turdus philomelos 
Дрізд білобровий − Turdus iliacus 
Дрізд-омелюх − Turdus viscivorus 
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дереві з тонких гілочок і стебел трав. Діаметр гнізда 12–14 см, ви-
сота – 10–12 см. Повна кладка з чотирьох−шести (трьох−восьми) 
зеленуватих, з бурими плямами яєць (26×18 мм), у травні. Наси-
джують обоє батьків, 11–13 діб. Пташенята стають самостійними 
на 15–16 добу після вилуплення. У позагніздовий період трима-
ється зграйками. Інколи трапляється взимку на південному узбе-
режжі Криму. Живиться дрібними безхребетними й різними яго-
дами. Перелітний. Відлітає у вересні–жовтні. Зимує у Південній 
Європі, Північній Африці, Південно-Західній Азії [41; 57; 61; 82]. 

 
Дрізд співочий – Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і Піренейського 
півострова до долини Лєни. На півночі – Норвегія, Швеція та 

Фінляндія, район Архангельська, Воркути, 67-ма паралель у Західному Сибіру. На півдні – Піре-
нейський півострів, узбережжя Середземного моря, південь Малої Азії та Вірменського нагір’я, 
південний схил Ельбурсу, басейн нижнього Іртиша, Алтай, Східний Саян, хребет Хамар-Дабан. На 
схід південні межі не з’ясовано. Відсутній у безлісих районах північного Причорномор’я та 
Північного Кавказу. Острови: Британські, Гебридські, Скай. На території України гніздиться скрізь, 
включаючи гірський Крим, окрім приморських степових районів. В Україні поширений підвид Turdus 
philomelos philomelos. 

Місця знаходження. Різноманітні ліси і парки (рис. 185). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів 

співочих птахів. Українська популяція налічує 1 000 000–1 200 000 гніздових пар. 
Особливості біології. За розмірами майже такий, як шпак, але з дещо довшим хвостом. Маса 

65−90 г. Верх оливково-бурий, низ білуватий, з темно-бурими плямами. Покривні пера споду крил 
вохристо-жовті. Махові і стернові пера бурі. Дзьоб бурий, основа нижньої щелепи світліша. Ноги 
жовто-бурі (фото 484). У молодого птаха верх зі світлими рисками. Оселяється в лісах, у тому числі й 
байрачних (переважно в нестарих мішаних насадженнях або в світлих шпилькових гаях), а також у 
парках. Прилітає в кінці березня, на місцях гніздування з’являється у квітні. Гніздо – у вигляді гли-
бокої чаші з гілок, сухих стебел трав, моху, лишайників, всередині вистелене гниючою деревиною, 
яка, висихаючи, утворює твердий лоток гнізда. Діаметр гнізда 10–18 см, висота – 8–12 см. Повна 
кладка з чотирьох−п’яти (двох−семи) яскравих, блакитних з чорними або чорно-бурими плямами 
яєць (27×20 мм), двічі за сезон – у квітні і червні. Насиджує самиця, 11–13 діб. Пташенята залишають 
гніздо через два тижні, але літати починають лише на 16–18 добу після вилуплення. Живиться пере-
важно комахами, черв’яками та іншими дрібними безхребетними, ними ж вигодовує пташенят. 
Влітку, восени, коли визрівають ягоди, охоче їх поїдає. Їсть деякі отруйні для людини ягоди, такі як 
бірючина, беладонна та ін. Перелітний. Осіння міграція у вересні–жовтні. Зимує в Південній Європі, 
Північній Африці, Ірані, іноді у Криму та Закавказзі [17; 23; 41; 57; 58; 61; 77; 82]. 

 
Дрізд-омелюх – Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Атлантичного узбережжя до долини верхньої Ангари. На півночі – 
Скандинавія і Фінляндія, між Білим морем і Уральським хребтом, долина Обі, нижня течія Ангари. 
На півдні – узбережжя Середземного моря, південні околиці Карпат і Волино-Подільської височини, 
долина Волги, південний край Уральського хребта, східна частина Казахського дрібносопковика, 
Тарбагатай, Саур, захід Монгольського Алтаю, Джунгарський Алатау, Борохоро, Кетмень, Тянь-
Шань, Алайська система, Західний Памір. Від західного узбережжя Малої Азії до Гімалаїв (Гарвал) і 
Белуджистану. На півночі – північне узбережжя Малої Азії, долина Кубані, північні схили Великого 
Кавказу, Копетдагу та Паропамізу. На півдні – південне узбережжя Малої Азії, Ліван, Загрос, 
південні схили Ельбурсу, Туркмено-Хорасанських гір та західних Гімалаїв, північного Белуджистану. 
Острови: Британські, Корсика, Сардинія, Сицилія. На території України гніздиться у лісовій та 
лісостеповій зонах, Карпатах і горах Криму. В Україні поширений підвид Turdus viscivorus viscivorus. 

Місця знаходження. Хвойні, рідше мішані ліси (рис. 185). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 100 пар. Українська 

популяція налічує 25 000–28 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Найбільший серед наших дроздів, значно більший за шпака. Маса 110–140 г. 

Оперення верху сірувато-буре, низ білий, поцяткований великими темно-бурими плямами. Покривні 
пера споду крил білі, махові і стернові пера бурі. Верхівки кількох крайніх стернових пер білі. Дзьоб 

 
Фото 484. Дрізд співочий – Turdus 

philomelos (О. М. Ручко) 
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бурий, основа нижньої щелепи жовтувата. Ноги жовтувато-бурі. 
У молодого птаха на верхній частині голови, спині, покривних 
перах крил, попереку і надхвісті темні плями і світлі риски. Осе-
ляється в старих ділянках лісу (переважно шпилькового, рідше – 
мішаного), найчастіше недалеко від узлісь, галявин або просік. 
У місцях гніздування з’являється в квітні. Гніздо з гілок, сухих 
стебел трави, з великою кількістю моху та лишайнику, на деревах 
у розвилках гілок. Діаметр гнізда 23–27 см, висота – 12–17 см. 
Повна кладка з чотирьох−п’яти (трьох−шести) зеленуватих, з 
червонувато-бурими крапками і плямами яєць (31×22 мм), двічі 
за сезон – у квітні й червні (фото 485). Насиджує переважно 
самиця, 12–14 діб. Пташенята починають літати майже через 
три тижні. Осіння міграція спостерігається у вересні–жовтні. 

Живиться комахами, черв’яками та іншими дрібними безхребетними, восени і взимку ягодами, в 
тому числі ягодами паразитичної рослини омели, за що дістав українську назву. Осілий, кочівний 
вид. Зимує на півдні ареалу поширення [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Суторові – Paradoxornithidae Horsfield et Moore, 1854 
Синиця вусата – Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Ареал мозаїчний. Євразія − від цен-
тральної частини Піренейського півострова до басейну 
Сунгарі. На півночі – Голландія, Данія, Швеція, Естонія, 
район Харкова, між Доном і Уральським хребтом, оз. Чани, 
Яблуневий хребет. На півдні – північне узбережжя Серед-
земного моря, південне Малої Азії, Вірменський (Східний) 
Тавр, оз. Резайє (Урмія), Ельбурс, північний та східний 
Іран, басейн оз. Хамун, північні Афганістан та підніжжя 
Кунь-Луню, оз. Кукунор, середня частина долини Сунгарі. 
Острови: східна Англія, Сицилія. На території України 
гніздиться скрізь, окрім Карпат, Закарпаття і більшої час-
тини Криму. В Україні поширений підвид Panurus 
biarmicus russicus. 

Місця знаходження. Водойми зі значними площами 
рогозово-очеретяних заростей (рис. 186). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я 
гніздиться не більше 50–60 пар, але чисельність помітно 
коливається. Українська популяція налічує 60 000–95 000 
гніздових пар. 

Особливості біології. Малий птах, масою 12–18 г. 
Голова зверху попелясто-сіра, у самця по боках шиї парні чорні смуги – «вуса». Забарвлення верху 
тіла іржаво-руде, низ білий, із рожевим відтінком на грудях з боків і рудим на боках тіла. Хвіст 
іржаво-рудий, довгий східчастий, середня пара стернових пер найдовша. Крайні стернові пера з 
домішкою білого або сірого кольору (фото 486). Самиця блідіша, не має сірої «шапочки» і чорних 
«вусів», крім того, у неї сіруватий дзьоб, на відміну від яскраво-
жовтого у самця. Заселяє місцевості поблизу водойм, головним 
чином великих річок та їх приток, що поросли густою трав’яною 
рослинністю. Завжди тримається заростей очерету. Осілий, 
кочовий птах. Гніздо відкритого типу, у вигляді глибокої чаші, 
виплетеної зі стебел і листя болотяних рослин. Діаметр гнізда 
15–20 см, висота – 19–21 см. Повна кладка з п’яти−восьми 
(трьох−одинадцяти) білих, з темними цятками і рисками яєць 
(18×14 мм), двічі на рік, у квітні й травні–червні. Насиджують 
обидва птахи, 12–15 діб. Пташенята залишаються в гнізді до 
двох тижнів. Після закінчення гніздування веде кочовий спосіб 

 
Фото 485. Кладка яєць дрозда-омелюха – 
Turdus viscivorus (І. В. Шидловський) 

 
Фото 486. Синиця вусата – Panurus 

biarmicus (Н. А. Пісулінська) 

Рис. 186. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Синиця вусата − Panurus biarmicus 
Синиця довгохвоста − Aegithalos caudatus 
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життя і з’являється далеко за межами території гніздування. Живиться комахами і павуками, яких 
розшукує в очеретяних заростях. В осінньо-зимовий період їсть також насіння водяних рослин. 
Осілий, кочівний вид [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Довгохвостосиницеві – Aegithalidae Reichenbach, 1849−1850 
Синиця довгохвоста – Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Ареал мозаїчний. Євразія − від атлантичного до тихоокеанського узбережжя. На 
півночі – Норвегія, Швеція, 65-та паралель у Європейській частині Російської Фекдерації, 61-ша між 
Уральським хребтом і узбережжям Охотського моря. На півдні – північне узбережжя Середземного 
моря, південне Малої Азії, південне підніжжя Вірменського (Східного) Тавру, гори Загрос, Ельбурс, 
західний Копетдаг, схід Волги, долина Уралу, північний Казахстан, Казахський дрібносопковик, 
Джунгарський Алатау, верхів’я Або, Хангу, Кентею, центральна частина Великого Хінгану, східний 
край Гімалаїв, узбережжя Японського, Жовтого і Східно-Китайського морів. Острови: Британські, 
протоки Ла-Манш, Корсика, Сардинія, Сицилія, Сахалін, Уруп, Ітуруп, Кунашир, Шикотан, Хоккай-
до, Хонсю, Сікоку, Кюсю, Садо, Чеджудо, Оки, Цусіма. На території України гніздиться у лісовій, 
лісостеповій зонах та на півночі степової, по долині Дніпра та у горах Криму. В Україні поширені 
підвиди: Aegithalos caudatus caudatus, Aegithalos caudatus tauricus. 

Місця знаходження. Ліси та узлісся із чагарниковими заростями, рідко парки (рис. 186). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться понад 1000 пар. Українська 

популяція налічує 68 000–92 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Дрібний птах, масою 7–10 г. Голова біла, спина посередині чорна, боки 

тіла і надхвістя білі з рожевим відтінком. Нижня частина тіла біла, на череві, боках і підхвісті з 
рожевим відтінком. Довгі стернові пера чорні, крайні три пари − 
чорні з білим. Ноги і дзьоб чорні (фото 487). Заселяє мішані та 
листяні ліси, чагарникові зарості, іноді парки, сади та присадибні 
ділянки. Осілий, кочовий птах, який завжди мандрує зграйками. 
Тримається здебільшого у заростях чагарників і в кронах дерев. 
Гніздо у вигляді кулі (іноді з двома вхідними отворами), будує 
переважно високо (5–35 м) на деревах (смерека, сосна, береза) в 
розгалуженні гілок, рідше – в кущах на малій висоті. Птах 
маскує його під колір кори дерева так, що воно непомітне навіть 
зблизька. Діаметр гнізда 13–20 см, висота – 17–25 см. Повна 
кладка з восьми−дванадцяти (п’яти− шістнадцяти) білуватих, з 
дрібними рожевуватими цятками (іноді зовсім без них) яєць 
(14×11 мм), двічі за сезон – у квітні та червні. Насиджує самиця, 
12–13 діб. Пташенята залишаються в гнізді два тижні. Після 

закінчення гніздового періоду кочують окремо або у мішаних зграйках синиць. Живиться лише 
комахами і павуками. Осілий, кочівний вид [3; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Синицеві – Paridae Vigors, 1825 
Ремез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Середземноморського узбережжя Іспанії та Франції до долини 
нижньої Сунгарі. На півночі: Данія, південні узбережжя Балтійського моря та Швеція, Латвія, Псков-
ська і Московська області, Передуралля, 57-а паралель у Західному Сибіру, Мінусинська улоговина, 
Передбайкалля і Забайкалля, долина Амуру. На півдні – південь Балканського півострова та 
узбережжя Малої Азії, Вірменський (Східний) Тавр, гори Загрос, басейн верхньої Амудар’ї, захід 
Дарвазського хребта, долина Тариму, Гобійський Алтай, південь Великого Хінгану та басейну 
Сунгарі. Реєстрували вид у південно-східній Ганьсу. Острів Сицилія. На території України гніздиться 
скрізь, окрім Карпат і Криму. В Україні поширений підвид Remiz pendulinus pendulinus. 

Місця знаходження. Дерево-чагарникові зарості біля водойм (рис. 187). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 50–70 пар, але 

чисельність помітно коливається у різні роки. Українська популяція налічує 11 000–17 000 гніздових 
пар. 

 
Фото 487. Синиця довгохвоста – 

Aegithalos caudatus 
(А. Т. Затушевський) 
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Особливості біології. Птах значно менший від 
горобця, маса 8–11 г. Голова і шия сіруваті. Лоб і широкі 
смуги «маска», які проходять через очі, – чорні. Спина 
каштанова, світліша до надхвістя. Частина покривних 
пер верху крил руда, інші – каштанові. Горло біле, інше 
оперення низу жовтувато-біле, з каштановими плямами 
на волі і боках тулуба. Махові і стернові пера бурі, зі 
світлою облямівкою. Дзьоб темно-сірий, основа світлі-
ша. Ноги сірувато-бурі або сірувато-блакитні. У самиці 
чорні смуги на голові вужчі. Каштанові плями на волі і 
боках тулуба менші або відсутні. У молодого птаха 
голова і спина світло-бурі. Чорного і каштанового ко-
льорів в оперенні нема. Оселяється в деревних і чагар-
никових заростях (верби, берези), по берегах озер, річок, 
ставків, боліт. Прилітає на початку квітня. У травні 
можна спостерігати, як будує своє гніздо, що триває 
майже два тижні. Будують і самець, і самиця. Матеріа-
лом для гнізда є рослинні волокна (основа), між якими 
птах майстерно вплітає пух з верби, тополі. Гніздо 
завжди будує на кінці тонкої гілки, часто над водою. 
Воно має форму рукавички, основу якої будує самець, а 
вхід у вигляді «великого пальця» та стінку навпроти 
нього – самиця. Діаметр гнізда 8–11 см, висота – 12–17 см. Повна кладка з шести−восьми (чоти-
рьох−одинадцяти) білих видовжених яєць (16×11 мм), в другій половині травня – на початку червня. 
Насиджує самиця, 13–14 діб. Пташенята залишаються в гнізді два−три тижні. Після закінчення гніз-
дового сезону утворює невеликі зграйки і мандрує деякий час поблизу місць гніздування. Живиться 
переважно комахами і павуками, восени також насінням очерету. Частина популяції осіла, а частина 
перелітає до Перської затоки, на північ Індостану. Осінній відліт у кінці серпня – жовтні (іноді на 
початку листопада) [3; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Гаїчка болотяна – Parus palustris Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія, ареал мозаїчний. Європа − від Скандинавії і Піренеїв до долини р. Білої. 
На півночі – Південна Фінляндія, Ленінградська, Смоленська, Калузька, Пензенська, Ульяновська 
області, долина р. Білої. На півдні – середземноморське узбережжя Франції, Південні Італія та Алба-
нія, Північна Греція, гори Родопи, Середня Молдова, південні околиці Волино-Подільської височини, 
Харківська область, долина р. Білої. У Малій Азії – хребет Кероглу-Даг, Великий Кавказ, долина 
Кубані. Східна Азія, від західного підніжжя Алтаю до узбережжя Японського і Жовтого морів. На 
півночі – район Красноярська та Іркутська, Забайкалля, басейн середнього та нижнього Амуру. На 
півдні – південний Алтай, Монгольський Алтай, Кентей. В області Великого Хінгану південна межа 
простягається на південь, набуваючи характеру західної і утворюючи великий виступ ареалу. 
Ізольовано населяє область гори Вікторія і північну частину області Чин у Західній Бірмі. Острови: 
Великобританія, Сицилія, Корсика, Сардинія, Сахалін, Ітуруп, Кунашир, Шикотан, Хоккайдо, 
острови затоки Петра Великого. На території України гніздиться у лісовій, лісостеповій зонах та на 
півночі степової. В Україні поширений підвид Parus palustris palustris. 

Місця знаходження. Мішані та листяні ліси неподалік водойм (рис. 187). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів 

співочих птахів. Українська популяція налічує 255 000–380 000 гніздових пар. 
Особливості біології. За розмірами майже така, як чубата синиця, маса 9–12 г. Верх голови і 

горло чорні, на голові металевий полиск. Щоки і боки шиї сіруваті. Спина, плечові пера, поперек, 
надхвістя і покривні пера верху крил бурувато-сірі. Низ білуватий, боки тулуба і черево з сірувато-
вохристим відтінком. Махові і стернові пера бурі. Дзьоб сірувато-чорний. Ноги сірувато-бурі. Моло-
дий птах схожий на дорослого, але верх голови чорно-бурий, без металевого полиску. Характерні 
біотопи – ділянки вологого листяного або мішаного лісу з густим підліском, поблизу лісових боліт, 
струмків, річок. Гніздо робить у дуплі дерева, іноді дуже високо (до 25 м). Повна кладка з семи− 
десяти типових для синиць плямистих яєць (16×12 мм), буває двічі за сезон − у кінці квітня і в червні. 
Друга кладка менша (6–9 яєць). Насиджує самиця, 14–15 діб. Пташенята залишаються в гнізді два− 

Рис. 187. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Ремез − Remiz pendulinus 
Гаїчка болотяна − Parus palustris 
Гаїчка-пухляк − Parus montanus 



Тип Хордові − Chordata (Bateson, 1885) 
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три тижні. Гаїчка болотяна, на відміну від більшості інших синиць, протягом року перебуває на своїй 
гніздовій ділянці. Взимку тримається у змішаних зграях з іншими видами синиць і дятлами. Живить-
ся майже завжди лісовими комахами і павуками. Восени і взимку може їсти різне насіння. Осілий, 
кочівний вид [3; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Гаїчка-пухляк – Parus montanus Baldenstein, 1827 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і Середньої Франції до Анадиря, узбережжя Берінгового, 
Охотського і Японського морів, Камчатки. На півночі – Фінляндія, північ Кольського півострова, 68-ма 
паралель між Білим морем і долиною Єнісею, східніше до 66-ї. На півдні – Франція, південне під-
ніжжя Альп, Балканські і Родопські гори, південні околиці Карпат та Волино-Подільської височини, 
Київська, Полтавська, Харківська, Воронезька, Пензенська, Саратовська, Самарська та Оренбурзька 
області; Північний Казахстан, хребет Савур, Монгольський Алтай, Гобійський Алтай, Хангу, Кентей, 
середня частина Великого Хінгану, північне узбережжя Жовтого моря і, ймовірно, північ Корей-
ського півострова. Острови: Великобританія, Сахалін, Хоккайдо, Хонсю. Імовірно, північні Куриль-
ські острови. На території України гніздиться у лісовій та лісостеповій зонах. В Україні поширений 
підвид Parus montanus borealis. 

Місця знаходження. Хвойні та мішані ліси (рис. 187). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів 

співочих птахів. Українська популяція налічує 170 000–210 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Схожа на попередній вид, маса 9–12 г. Верх голови і горло бурувато-

чорні. Щоки і боки шиї білі. Спина, плечові пера, поперек, надхвістя і покривні пера верху крил 
бурувато-сірі. Низ білуватий, на боках тулуба і череві сірувато-вохристий відтінок. На складеному 
крилі на другорядних махових перах білувата пляма. Махові і стернові пера бурі. Дзьоб сірувато-
чорний, ноги сірувато-бурі. Молодий птах схожий на дорослого, але верх голови і горло бурі. Ха-
рактерні біотопи – шпилькові та мішані ліси, зрідка парки. Займає дупла завжди низько над землею. 
Гніздо, строки гніздування, живлення такі самі, як у гаїчки болотяної. Гаїчка-пухляк, на відміну від 
болотяної гаїчки, періодично може здійснювати масові переміщення як восени, так і весною. Осілий, 
кочівний вид [3; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Синиця чубата – Parus cristatus Linnaeus, 1758 

Поширення. Західна Євразія − від Скандинавії і 
західного узбережжя Піренейського півострова до схід-
ного підніжжя Уральського хребта. На півночі – Шотлан-
дія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Карелія, район Архан-
гельська, Сиктивкара, Єкатеринбурга. На півдні – серед-
земноморське узбережжя Іспанії і Франції, південне під-
ніжжя Альп, Албанія, Болгарія, південне підніжжя Карпат, 
Волино-Подільська височина, Воронезька та Пензенська 
області, район Сизрані, південний край Південного Уралу. 
На території України гніздиться у лісовій та північній час-
тині лісостепової зон, Карпати, Крим. В Україні поши-
рений підвид Parus cristatus cristatus. 

Місця знаходження. Хвойні ліси (рис. 188). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 

гніздиться не менше 500–700 пар. Українська популяція 
налічує 75 000–95 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Майже така сама, як чорна си-
ниця, маса 10–13 г. Голова зверху чорно-бура, пера з бі-
лою верхівкою. На потилиці великий загострений «чуб». 
Щоки білі, окреслені ззаду чорними смугами. Горло чор-
не, на боках шиї чорні смуги, які заходять на задню части-
ну шиї. Верх сірувато-бурий, низ білий, на боках тулуба і 
череві сірувато-вохристий відтінок. Махові і стернові пера бурі. Дзьоб чорний, ноги сірувато-бурі 
(фото 488). У молодого птаха «чуб» менший, іноді ледь помітний. Пера «чуба» і горла бурі. Темні 
смуги на задній частині шиї розвинені слабо або відсутні. Оселяється в шпилькових та мішаних лісах, 
де тримається переважно в кронах і на кінцях гілок дерев. Гніздо в дуплі дерева, у щілині пенька, 

Рис. 188. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Синиця чубата − Parus cristatus 
Синиця чорна − Parus ater 
Синиця блакитна − Parus caeruleus, 
Синиця велика − Parus major 



Шацьке поозер’я. Тваринний світ 

 526 

іноді зовсім низько над землею, вимощене шерстю. Повна кладка з 
п’яти−шести (трьох−одинадцяти) плямистих яєць (16×12 мм), двічі 
за сезон – у квітні та червні. Насиджує самиця, 14–18 діб. Пташенята 
залишаються в гнізді до трьох тижнів. У позагніздовий період 
нерідко тримається у зграях з іншими синицями та золотомушками. 
Живиться майже завжди комахами і павуками. Зрідка їсть насіння 
шпилькових. Осілий вид [3; 17; 23; 41; 57; 61; 78; 79; 82]. 

 
Синиця чорна – Parus ater Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і західного узбережжя 
Піренейського півострова до Верхоянського хребта, Камчатки, уз-
бережжя Охотського, Японського і Жовтого морів. На півночі – Фін-
ляндія, Кольський півострів, 65-та паралель у Європейській частині 
Російської Федерації, долина Обі. На півдні – північне узбережжя 

Середземного моря, південне підніжжя Карпат, середня частина Волино-Подільської височини, 
Київська, Калузька, Рязанська, Ульяновська області, імовірно, Південний Урал, 55-та паралель у 
Західному Сибіру, Алтай, Танну-Ола, Хамар-Дабан, Кентей, долина верхнього Амуру. Далі південна 
межа ареалу вздовж Великого Хінгану опускається на південь, набуваючи у цій ділянці характер 
західної, й утворює великий виступ у південно-західному напрямку. Ізольовані ділянки ареалу 
охоплюють гори: Кримські, Лівану, Загросу, Джунгарський Алатау, Тянь-Шань, Алайську систему. 
Острови: Британські, Сицилія, Корсика, Сардинія, Кіпр, Сахалін, Монерон, південні Курильські, 
Хоккайдо, Хонсю, Цусіма, Чеджудо, Якусіма, Тайвань; імовірно Сікоку, Кюсю, північна частина Ідзу 
і Рюкю. На території України гніздиться у лісовій та лісостеповій зонах, в горах Криму. В Україні 
поширені підвиди Parus ater ater та Parus ater moltchanovi. 

Місця знаходження. Хвойні ліси, рідко мішані (рис. 188). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться близько 1000 пар. Українська 

популяція налічує 85 000–115 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Одна з найменших наших синиць, масою 8–10 г. Верх голови і горло 

чорні, з полиском. Щоки, потилиця і шия з боків білі. Спина оливково-сіра, поперек і надхвістя 
рудуваті. На чорних верхніх покривних перах крила дві білі попе-
речні смужки. Низ білий, з вохристим відтінком. Махові і стернові 
пера бурі, зі світлою облямівкою (фото 489). У молодого птаха 
верх голови і горло з бурим відтінком. Щоки, потилиця і низ 
жовтувато-вохристі. Дзьоб чорний, ноги сірі. Характерні біотопи – 
переважно шпилькові ліси, інколи листяні ліси з домішкою шпиль-
кових порід. Гніздо в дуплі дерева, у щілині, навіть у норі, під 
корою; з таких самих матеріалів, як і в інших синиць, але вона 
ніколи не вимощує його пір’ям. Повна кладка з 6−11 (5−13) пля-
мистих яєць (15×11 мм), двічі за сезон – у квітні і в червні. 
Насиджує самиця, 14–16 діб. Пташенята залишаються в гнізді 
близько двох тижнів. Восени і взимку мандрує разом з іншими 
синицями, але тримається завжди шпилькових лісів. Живиться, як і 
інші синиці, деревними комахами, павуками, восени ягодами, 
насінням. Поживу здобуває в кроні дерева. Осілий, кочівний вид 
[3; 23; 41; 57; 61; 78; 82]. 

 
Синиця блакитна – Parus caeruleus Linnaeus, 1758 

Поширення. Західна Євразія − від Скандинавії і західного узбережжя Піренейського півострова 
до західного схилу Уральського хребта, долини Нижнього Уралу, західного узбережжя Каспійського 
моря, Копетдагу і Туркмено-Хорасанських гір, Загросу. На півночі – Норвегія, Швеція, Фінляндія, 62-га 
паралель у Європейській частині Російської Федерації, західний схил Уральського хребта. На півдні – 
узбережжя Середземного моря, південне узбережжя Малої Азії, Північна Сирія, Північний Ірак, 
південна частина гір Загросу. Острови: Ла-Маншу, Британські, Балеарські, Корсика, Сардинія, 
Сицилія, Крит, Родос, Канарські. На території України гніздиться скрізь, у Криму – лише в горах. В 
Україні поширений підвид Parus caeruleus caeruleus. 

 
Фото 488. Синиця чубата – 

Parus cristatus (Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 489. Синиця чорна – Parus ater 

(Н. А. Пісулінська) 
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Місця знаходження. Ліси, парки, сади (рис. 188). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить 

до поширених і звичайних видів співочих птахів. Українська 
популяція налічує 390 000–515 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Менша за велику синицю, маса 9–12 г. 
Лоб і щоки білі, тім’я синє, з країв біле. Через око проходить вузь-
ка чорна смуга, яка з’єднується з чорно-синьою потилицею. Горло 
чорне, від якого до потилиці проходить чорно-синя смуга, що 
окреслює щоку. Спина, поперек і надхвістя сірувато-зелені. На 
синіх верхніх покривних перах крила біла смужка. Воло, груди і 
черево жовті. Махові пера бурі, з синьою облямівкою. Хвіст синій. 
Дзьоб темно-бурий, ноги сірі (фото 490). У молодого птаха кольори 
тьмяніші. Верх голови сірувато-бурий. Смуги на голові темно-сірі. 
Крила і хвіст сірувато-блакитні. Гніздиться в дуплах дерев, у пень-
ках, часто дуже низько над землею, переважно у вологих ділянках 
листяного лісу. Повна кладка з дев’яти−тринадцяти (шести−вісім-

надцяти) білих, з темними плямами дрібних яєць (16×12 мм), у кінці квітня – на початку травня. 
Насиджує самиця, 13–15 діб. Пташенята залишаються в гнізді два−три тижні. З кінця липня разом з 
іншими синицями починає мандрувати. Живиться переважно деревними комахами і павуками. Зрідка 
може їсти ягоди і насіння. Осілий вид [3; 17; 23; 41; 57; 61; 78; 82]. 

 
Синиця велика – Parus major Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і західного узбережжя Піренейського півострова до 
західного узбережжя Охотського моря, Буреїнського хребта, долини Амуру. На півночі – Сканди-
навія, Архангельськ, верхів’я Печори, басейни Обі, Єнісею, долина Лєни, Вілюю. На півдні – 
узбережжя Середземного моря, південне узбережжя Малої Азії, північні Сирія, Ірак, гори Загрос, 
Ельбурс, Каспійське море, долина Уралу, район Каркаралінська, Джунгарський Алатау, Монголь-
ський Алтай, Хангу, Кентей, північ Великого Хінгану, долина середнього Амуру та Уди. Острови: 
Британські, Балеарські, Корсика, Сардинія, Сицилія, Крит, Кіпр. Акліматизована у Тянь-Шані. На 
території України гніздиться скрізь. В Україні поширений підвид Parus major major. 

Місця знаходження. Ліси, парки і сади (рис. 188). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів 

співочих птахів. Українська популяція налічує 3 000 000–4 000 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Завбільшки з горобця, найбільша з наших синиць, масою 16–21 г. Щоки 

білі, на потилиці невелика жовтувата пляма. Інше оперення голови, горло, широка смуга посеред 
вола, грудей, черева і підхвістя чорні, на голові з полиском. Спина оливково-зелена. Надхвістя сіре. 
На сизувато-сірих покривних перах крила біла смуга. Воло, 
груди й черево яскраво-жовті. Махові пера бурі, з жовтуватою 
облямівкою. Центральна пара стернових пер блакитно-сіра, 
крайня пара – біла, інші сірувато-бурі, з домішкою білого на 
кількох передостанніх перах. Дзьоб чорний, ноги темно-сірі. У 
самиці чорна смуга на грудях і череві вузька. Жовта барва в 
оперенні нерідко блідіша (фото 491). Молодий птах тьмяніший, 
з жовтавими щоками. Вузька темно-сіра смуга лише на горлі, 
волі і грудях. Оселяється всюди, де є дерева. Охоче заселяє 
штучні гніздівлі. Гніздо робить з корінців, стебел трав, моху в 
дуплі дерева, щілині будівлі, під корінням дерева, у найнеспо-
діваніших місцях, вимощує його кінським волосом, пір’ям, 
шерстю. Повна кладка з шести−одинадцяти (трьох−чотирнадця-
ти) білих із червонувато-коричневими плямами яєць (18×13 мм), 
двічі за сезон – у середині–кінці квітня і в червні. Насиджує самиця, 13–15 діб. Пташенята залиша-
ються в гнізді два−три тижні. Після закінчення гніздового періоду формує невеликі зграйки з іншими 
видами синиць, підкоришниками, повзиками і веде мандрівний спосіб життя. Живиться переважно 
комахами, їхніми яйцями, лялечками, гусінню. У кінці літа, восени і взимку охоче споживає рослинну 
їжу – насіння, ягоди тощо. Осілий вид [3; 9; 23; 41; 57; 58; 61; 75; 78; 82]. 

 
Фото 490. Синиця блакитна – 

Parus caeruleus (Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 491. Синиця велика – Parus major 

(А. Т. Затушевський) 
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Родина Повзикові – Sittidae Lesson, 1828 
Повзик – Sitta europaea Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і західного 
узбережжя Піренейського півострова до узбережжя Бе-
рінгового моря, Камчатки, узбереж Охотського, Япон-
ського, Жовтого і Східно-Китайського морів. На півночі – 
Норвегія, Швеція, верхів’я Анадиря. На півдні – північне 
узбережжя Середземного моря, південний край Апеннін-
ського та Балканського півостровів, південь Молдови та 
Волино-Подільської височини, Полтавська та Харківська 
області, долина Північного Дінця, між долиною Дону і 
Уральським хребтом, долина Іртиша, Саур, Монголь-
ський Алтай, Хангу, Кентей, Великий Хінган, узбережя 
Японського, Жовтого і Східно-Китайського морів. На 
півдні – східне узбережжя Середземного моря, північні 
Сирія та Ірак, Загрос, Фарсу, півострів Індостан, південна 
Бірма, північні Таїланд і Лаос. На території України гніз-
диться у лісовій, лісостеповій та північній частині 
степової зон. В Україні поширені підвиди Sitta europaea 
europaea та Sitta europaea caesia. 

Місця знаходження. Ліси, парки і сади (рис. 189). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 

належить до поширених і звичайних видів співочих 
птахів. Українська популяція налічує 300 000–400 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Ледь менший від горобця, маса 19–24 г. Зверху попелясто-сірий. Через око 
проходить чорна смуга. Щоки і горло білі. Воло, груди і черево білі, з вохристим відтінком. Боки 

тулуба і підхвістя рудувато-каштанові. Махові пера сірувато-
бурі, стернові – чорні, крім сірих центральних, крайні пари біля 
верхівки білі. Дзьоб темно-сірий, ноги жовтувато-бурі. У 
самиці низ рівномірно вохристий, каштановий колір відсутній 
(фото 492). Молодий птах подібний до самиці, але смуга, яка 
проходить через око, темно-сіра. Майже весь низ жовтувато-
вохристий. Заселяє мішані, листяні ліси та шпилькові ліси, 
трапляється в парках і садах. Тримається поодинці або парами. 
Гніздиться в дуплах дерев (на висоті 3,5–8 м) або в скелях, 
замазуючи вхід до гнізда глиною чи ґрунтом. Повна кладка з 
шести−дев’яти (чотирьох−тринадцяти) білих, з рожевими і 
червоними плямками яєць (20×14 мм), у квітні. Насиджує 
самиця, 14–17 діб. Пташенята залишаються в гнізді понад три 
тижні. Восени і взимку здійснює далекі мандрівки від місць 

гніздування. Живлення змішане, живиться комахами (жуки, клопи), яких здобуває за допомогою 
тонкого дзьоба із щілин на дереві чи камені. У пошуках їжі добре лазить по деревах або скелях, 
навіть униз головою. Восени і взимку може їсти жолуді, горіхи та інші плоди і насіння дерев. Осілий 
вид [3; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Підкоришникові – Certhiidae Leach, 1820 
Підкоришник звичайний – Certhia familiaris Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія. Ареал мозаїчний. Від Скандинавії та Піренейських гір до західного і 
південного узбереж Охотського та Японського морів. На півночі – Норвегія, Швеція, узбережжя 
Білого моря, 61-ша паралель у Західному Сибіру, між долиною Єнісею і західним узбережжям 
Охотського моря. На півдні – північне узбережжя Середземного моря, західне і північно-західне 
узбережжя Чорного моря, південні околиці Волино-Подільської височини, басейни Дніпра і Північ-
ного Дінця, Воронезька та Пензенська області, долина Волги, південь Уральського хребта, долина 
Іртиша, Саур, Південний та Монгольський Алтай, Кентей, середня частина Великого Хінгану, 

 
Фото 492. Повзик – Sitta europaea 

(Н. А. Пісулінська) 

Рис. 189. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Повзик − Sitta europaea 
Підкоришник звичайний − Certhia familiaris 
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північне узбережжя Жовтого моря, Корейський півострів, Тарбагатай, Джунгарський Алатау, Тянь-
Шань, Гімалаї, Східний Тибет, Наньшань, південь Великого Хінгану. На півдні – південне підніжжя 
Гімалаїв, Північна Бірма та Юньнань, східний край хребта Циньлин, південно-західне узбережжя 
Ляодунської затоки. На території України гніздиться у лісовій, лісостеповій та північній частині 
степової зон, а також у долинах Дунаю, Дністра, Дніпра і в гірському Криму. В Україні поширений 
підвид Certhia familiaris familiaris. 

Місця знаходження. Ліси, парки і рідше сади (рис. 189). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 500–600 пар. Україн-

ська популяція налічує 150 000–195 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Менший від горобця, маса 8–12 г. Верх руду-

вато-бурий, з білими плямами. Над оком білувата «брова». Поперек і 
надхвістя рудуваті, низ білий. Махові пера бурі, з білою верхівкою і 
вохристою ламаною смугою. Стернові пера рудувато-бурі, загострені. 
Дзьоб бурий, нижня щелепа світліша. Ноги світло-бурі, кіготь на задньому 
пальці довгий (фото 493). Молодий птах схожий на дорослого, але білих 
плям на спині більше. Низ сіруватий. Забарвлення загалом захисне: на 
фоні кори птах майже непомітний. Характерні біотопи – різнотипні ліси, 
рідше парки. Гніздо влаштовує в щілині під корою (звідки й походить 
українська назва роду), іноді в дуплі. Будує його самиця з гілок, шматків 
кори і деревини, які спирає кінцями в стінки дупла чи щілини, утворюючи 
настил, на який вкладає луб, мох, стебла сухої трави і лишайники. Лоток 
вимощує пір’ям. Повна кладка з п’яти−шести (трьох−дев’яти) білих, з 
червонуватими плямами яєць (16×12 мм), двічі на рік, у травні і в червні – 
на початку липня. Насиджує самиця, 13–15 діб. Пташенята залишаються в 
гнізді близько двох тижнів. Восени і взимку веде мандрівний спосіб життя 
у спільних зграях з повзиками і синицями. Живиться лише комахами, яких 
добуває в тріщинах кори. Зрідка взимку їсть різне насіння. У пошуках їжі 

лазить по стовбурах дерев по спіралі знизу вгору. Осілий вид [3; 23; 41; 57; 61; 82]. 
 
 

Родина Горобцеві – Passeridae Rafinesque, 1815 
Горобець хатній – Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і західного 
узбережжя Піренейського півострова до північного та за-
хідного узбережжя Охотського моря і долини нижнього 
Амуру. На півночі – Скандинавія, Кольський півострів, 
гирло Печори, долини Обі, Таза і Єнісею, басейни Вілюю і 
Лєни, північне узбережжя Охотського моря. На півдні – 
узбережжя Середземного моря, південь Синайського пів-
острова, північна Аравія, південно-західна Туркменія, пів-
день Загросу та район Керману, Мангишлак, північне узбе-
режжя Аралу, Західний Тянь-Шань, улоговина оз. Іссик-
Куль, Джунгарський Алатау, Тарбагатай, Монгольський і 
Гобійський Алтай, долина Керулену, басейн верхньої 
Сунгарі. Острови: Британські, Балеарські, Корсика, Крит, 
Сицилія, Мальта, Кіпр, Егейського моря. На території 
України гніздиться скрізь. В Україні поширений підвид 
Passer domesticus domesticus. 

Місця знаходження. Населені пункти з околицями 
(рис. 190). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
належить до поширених і звичайних видів птахів. Україн-
ська популяція налічує 4 000 000–5 300 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Невеликий птах, масою 22–32 г. У дорослого самця верх голови сірий, 
щоки світло-сірі, ззаду окреслені широкими каштановими смугами, які нерідко з’єднуються на задній 

 
Фото 493. Підкоришник 

звичайний – 
Certhia familiaris 

(А. Т. Затушевський) 

Рис. 190. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Горобець хатній − Passer domesticus 
Горобець польовий − Passer montanus 
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частині шиї. Верхня частина спини і верх крил каштанові, з чорними 
плямами. На покривних перах крила світла смуга. Нижня частина спини, 
поперек і надхвістя бурувато-сірі. Вуздечка, горло і воло зверху чорні. 
Груди, боки тулуба і черево світло-сірі. Махові пера темно-бурі, з рудою 
облямівкою. Стернові пера темно-бурі, зі світлою облямівкою. Дзьоб чор-
ний, ноги бурі (фото 494). Доросла самиця відрізняється від самця бурим 
кольором голови, менш яскравим забарвленням спини, сірувато-бурим 
кольором нижнього боку тіла. Молодий птах схожий на самицю. Гніз-
диться в щілинах будівель, особливо часто під стріхою, зрідка влаштовує 
кулеподібні гнізда на деревах і кущах, в дуплах та норах. Нерідко утворює 
гніздові колонії. Гніздо з трав’янистих рослин, корінців, вимощене кін-
ським волосом, пір’ям тощо. Розмножується два, іноді три рази за сезон. 
Яйця білувато-жовті, з сірувато-бурою густою крапчастістю. Повна кладка 

з чотирьох−шести (двох−восьми) яєць (23×15 мм), з квітня до липня. Насиджують здебільшого 
обидва птахи, 13–14 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько двох тижнів. Живиться переважно 
рослинною і меншою мірою тваринною їжею (комахами та іншими безхребетними), охоче їсть різні 
харчові відходи, зерно, ягоди тощо. Після закінчення гніздового періоду утворює великі зграї, іноді 
налітає на посіви проса та інших зернових, клює ягоди, може завдавати певної шкоди. Навесні та 
влітку живиться комахами, серед яких багато шкідників сільського і лісового господарства. Пташенят 
вигодовує комахами. Осілий вид [23; 41; 57; 58; 61; 82]. 

 
Горобець польовий – Passer montanus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Атлантичного океану до узбереж Охотського, Японського, Жовтого, 
Східно-Китайського і Південно-Китайського морів. На півночі – Скандинавія, північне узбережжя 
Кольського півострова, гирло Печори, Ямал, гирло Єнісею, долина Хатанги, Таймир, 70-а паралель у 
басейні Лєни. На півдні – середземноморське узбережжя Європи, окрім узбережжя Адріатичного 
моря, Мала Азія, південь Вірменського нагір’я, південне підніжжя Ельбурсу, Середній Пакистан, 
Північно-Західна Індія, південне підніжжя Гімалаїв, південний край Малакки та Індокитайського 
півострова. Острови: Британські, Сардинія, Сицилія, Сахалін, Уруп, Ітуруп, Кунашир, Шикотан, 
Хоккайдо, Хонсю, Сікоку, Кюсю, Садо, Оки, Ідзу, Рюкю, Бородіно, Тайвань, Чеджудо, Цусіма, 
Хайнань, Суматра, Ява, Балі. На території України гніздиться скрізь. В Україні поширений підвид 
Passer montanus montanus. 

Місця знаходження. Населені пункти з околицями, узлісся, яри та балки з колоніями берегових 
ластівок (рис. 190). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів 
співочих птахів. Українська популяція налічує 3 000 000–4 000 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Дещо менший за хатнього горобця, 
маса 19–25 г. Верх голови коричневий. На білуватих щоках по 
чорній плямі, вуздечка і горло чорні. Верхня частина спини і 
верх крил рудувато-бурі, з чорними плямами. На покривних 
перах крила дві вузькі світлі смужки. Нижня частина спини, 
поперек і надхвістя бурі. Низ буруватий. Махові і стернові пера 
бурі, зі світлими облямівками. Дзьоб чорний або бурий, ноги 
сірувато-бурі (фото 495). Молодий птах схожий на дорослого, 
але забарвлений тьмяніше, верх голови коричнево-бурий. 
Плями на щоках, вуздечка і горло сірувато-чорні. Оселяється 
всюди: як у населених пунктах, так і далеко за їх межами, в 
лісах, берегових урвищах, скелях. Гніздиться окремими парами 
або невеликими колоніями. Гніздо влаштовує у дуплі дерева, 
норі, щілинах скель і будівель, у стінці гнізда великого птаха, а 
також у штучних гніздівлях. На дереві гніздо робить рідко. 
Гніздовий матеріал і саме гніздо майже такі самі, як у горобця 

хатнього. Пташенят виводить два−три рази за сезон. Повна кладка з чотирьох−восьми плямистих 
яєць (19×14 мм), з квітня до липня. Насиджують обидва птахи, 13–14 діб. Пташенята залишаються в 
гнізді близько двох тижнів. Живиться переважно рослинною їжею, під час гніздового періоду також 
комахами. Пташенят вигодовує комахами. Утворюючи у кінці літа і восени великі зграї, налітає іноді 

 
Фото 494. Горобець хатній – 

Passer domesticus 
(Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 495. Горобець польовий – Passer 

montanus (Н. А. Пісулінська) 
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на посіви зернових, а також на ягідні культури і може завдавати сільському господарству певної 
шкоди. Осілий вид [23; 41; 57; 58; 61; 82]. 

 
 

Родина В’юркові – Fringillidae Leach, 1820 
Зяблик – Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і західного 
узбережжя Піренейського півострова до західного узбе-
режжя південного Байкалу. На півночі – Норвегія, Фін-
ляндія, Карелія, 66-та паралель між Білим морем і Ураль-
ським хребтом, долина Обі, Тиму, Красноярськ, Іркутськ. 
На півдні – узбережжя Середземного моря, південне 
узбережжя Малої Азії, південне підніжжя Вірменського 
(Східного) Тавру, гори Загрос, підніжжя Ельбурсу і 
Туркмено-Хорасанських гір, Волго-Ахтубінська заплава, 
долини Уралу, Ілеку, Іртиша, Ульбу, Тувинська улого-
вина, Іркутськ. Острови: Канарські, Азорські, Мадейра, 
Британські, Гебридські, Оркнейські, Шетландські, Серед-
земного моря, крім Мальти. На території України гніз-
диться скрізь. В Україні поширені підвиди Fringilla 
coelebs coelebs та Fringilla coelebs solomkoi. 

Місця знаходження. Ліси, парки і сади (рис. 191). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 

належить до поширених і звичайних видів співочих пта-
хів. Українська популяція налічує 5 300 000–6 700 000 гніз-
дових пар. 

Особливості біології. За розмірами майже такий, як 
горобець, маса 19–24 г. У самця в шлюбному вбранні нижня частина лоба чорна. Верхня частина 

лоба, тім’я, потилиця, шия по боках і ззаду блакитно-сірі. 
Спина каштаново-бура. Поперек і надхвістя зеленуваті. Щоки, 
горло, воло, боки тулуба, груди і передня частина черева винно-
рожеві. Задня частина черева і підхвістя білуваті. На чорних 
покривних перах крила велика біла пляма і біла смуга. Махові 
пера темно-бурі. Хвіст темно-бурий, майже чорний, дві пари 
крайніх стернових пер з білою барвою, центральні − сірі. Дзьоб 
блакитно-сірий, на кінці чорний. Ноги бурі (фото 496). У сами-
ці на нижній частині тіла червоного кольору немає, замість 
нього світло-бурий. Голова й спина бурувато-зелені. Молодий 
птах схожий на самицю. Характерні біотопи – листяні й мішані 
ліси, парки, сади, полезахисні смуги. На місця гніздування при-
літає у березні. Гніздо на дереві чи кущі, замасковане берестою, 

корою, мохом і лишайником, у вигляді глибокого кошика, ретельно сплетеного зі стеблин трав, 
вимощене кінським волосом або спорангієносцями зозулиного льону. Діаметр гнізда 9–12 см, висота – 
8–9 см. Повна кладка з чотирьох−п’яти (трьох−семи) зеленуватих яєць, з темними цятками і плямами 
(19×14 мм), двічі за сезон – на початку травня і в кінці червня – в липні. Насиджує самиця, 12–13 діб. 
Пташенята залишаються в гнізді два тижні, після чого батьки годують їх вже біля гнізда близько 
тижня. Навесні і влітку живиться комахами та іншими безхребетними, ними ж вигодовує пташенят. 
Охоче їсть ягоди і насіння трав’янистих та деяких деревних рослин. Перелітний. Відлітає у 
вересні−жовтні. Регулярно зимує на півдні країни та в Закарпатті, але головним чином в Африці, на 
Кавказі, Закавказзі, у Середній Азії [17; 23; 41; 57; 58; 61; 82]. 

 
Щедрик – Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 

Поширення. Європа − від західного узбережжя Піренейського півострова до Ленінградської 
області, східного кордону Білорусі, Чернігівської і Сумської областей, Молдови. На півночі – 
південне узбережжя Балтійського моря та Фінської затоки; заселяє південь Швеції. На півдні – до 

 
Фото 496. Зяблик – Fringilla coelebs 

(Н. А. Пісулінська) 

Рис. 191. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 
Зяблик − Fringilla coelebs 
Щедрик − Serinus serinus  
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Середземного і південно-західного узбережжя Чорного морів. Мала Азія, від західного узбережжя до 
40–41-го меридіанів і західної частини Вірменського (Східного) Тавру. Всі острови Середземного 
моря, крім Мальти. На території України гніздиться у всіх західних областях та на Поліссі. 

Місця знаходження. Узлісся, парки і сади, лісосмуги та зелені насадження населених пунктів 
(рис. 191). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 700–800 пар. 
Українська популяція налічує 155 000–215 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Зовні дещо нагадує чижа, маса 12–15 г. Зверху бурий, з темною стро-
катістю. Лоб, «брови», смуги під очима, плями на щоках, боки шиї, горло, воло, верх грудей, поперек 
і надхвістя жовті. На білих боках тулуба темні смуги. Низ грудей, черево і підхвістя білі. Махові і 
стернові пера темно-бурі, зі світлою облямівкою. Дзьоб сірий, ноги світло сірі. Самиця схожа на 
самця, але всі кольори тьмяніші. На волі темні риски-штрихи. Молодий птах подібний до самиці, але 
темних рисок на нижній частині тулуба більше. Характерні біотопи – узлісся, лісосмуги, сади, парки, 
населені пункти, особливо за наявності окремих шпилькових дерев. Може оселятися невеликими 
колоніями. На місця гніздування прилітає у кінці березня – на початку квітня. Гніздо влаштовує 
переважно у кроні шпилькового або у щільному гіллі листяного дерева, а також у кущі на різній 
висоті над землею, яке майстерно сплітає зі стебел трав, корінців, моху, лишайників, вимощує кін-
ським волосом, рослинним пухом, пір’ям. Діаметр гнізда 8–10 см, висота – 5–8 см. Повна кладка з 
чотирьох−п’яти білувато-блакитних, з темними цятками і рисками яєць (17×12 мм), двічі за сезон, у 
травні і в кінці червня – на початку липня. Насиджує самиця, 13 діб, самець весь час її годує. Пташе-
нята залишаються в гнізді близько двох тижнів. Живиться насінням і бруньками рослин. Навесні і 
влітку поїдає також дрібних комах. Пташенят вигодовує комахами. Перелітний. Відлітає у вересні–
жовтні. Зимує в південній Європі і на Закарпатті [17; 23; 41; 57; 58; 61; 82; 84]. 

 
Зеленяк – Chloris chloris (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Західна Євразія − від Скандинавії і захід-
ного узбережжя Піренейського півострова до східного під-
ніжжя Уральського хребта, західного узбережжя Каспій-
ського моря, Копетдагу. На півночі – Скандинавія, південь 
Кольського півострова, низини Онеги, 60-та паралель в 
області Уральського хребта. На півдні – узбережжя Серед-
земного моря, південне узбережжя Малої Азії, Вірменський 
(Східний) Тавр, Курдські гори, південні підніжжя Ельбурсу 
і Туркмено-Хорасанських гір, долини Волги та Уралу, 
південь Уральського хребта. Ізольована ділянка ареалу 
охоплює східну частину Середньої Азії. Пустельні і високо-
гірні простори в межах окресленої території цей вид не 
заселив. Острови: Британські, Середземного моря, крім 
Мальти і Кіпру. На території України гніздиться скрізь. В 
Україні поширений підвид Chloris chloris chloris. 

Місця знаходження. Узлісся, парки і сади, лісосмуги 
та зелені насадження населених пунктів (рис. 192). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
належить до поширених і звичайних видів співочих птахів. 
Українська популяція налічує 640 000–820 000 гніздових 
пар. 

Особливості біології. Птах завбільшки з горобця, маса 25–34 г. Зверху зеленувато-оливковий, з 
бурим відтінком. Поперек і надхвістя зеленуваті. Щоки сірі. Низ жовтувато-зелений, підхвістя 
жовтувато-біле. Першорядні махові пера темно-бурі, з жовтою облямівкою, другорядні махові пера 
сірі. Центральні стернові пера сірувато-бурі, інші – жовті, з сірувато-бурою верхівкою. Дзьоб міцний, 
сірувато-бурий. Ноги світло бурі (фото 497). Самиця сіріша, жовті частини оперення тьмяніші. 
Молодий птах подібний до самиці, але знизу світліший, з чіткою темною поздовжньою строкатістю. 
Оселяється на узліссях, у заплавних гаях з чагарниками (густого суцільного лісу уникає), лісосмугах, 
парках, великих садах, населених пунктах. На місця гніздування прилітає у березні, іноді навіть у 
лютому. Гніздо зі стебел трав, тонких гілок і корінців, вимощене шерстю, мохом, кінським волосом, 

Рис. 192. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Зеленяк − Chloris chloris  
Чиж − Spinus spinus  
Щиглик − Carduelis carduelis  
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пір’ям і войлоком чи рослинним пухом, будує на дереві або кущі, 
зазвичай невисоко над землею (1,5–4,5 м). Діаметр гнізда 10–15 см, 
висота – 6–10 см. Повна кладка з чотирьох−шести зеленуватих, з 
буро-фіолетовими плямами яєць (20×14 мм), двічі на сезон, в кінці 
квітня – першій половині травня і в другій половині червня. Наси-
джує самиця, 14−16 діб. Самець у цей час її годує. Пташенята 
перебувають у гнізді два тижні і залишають його ще не добре 
вміючи літати (як у більшості нагніздних птахів). Батьки ще понад 
тиждень годують їх біля гнізда. Осінні кочівлі починаються із 
серпня. Іноді об’єднується у спільні зграї з іншими в’юрковими. 
Живиться переважно рослинною їжею – насінням різних маслянис-
тих рослин, бруньками, ягодами. Пташенят у перші дні їх існування 
годує комахами. Осілий, кочівний вид [17; 23; 41; 57; 58; 61; 82]. 

 
Чиж – Spinus spinus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія, хоча межі ареалу недостатньо з’ясовано і, ймовірно, вони мінливі. Від 
Піренеїв, Скандинавії та Східної Франції до узбережжя Охотського та Японського морів. На півночі – 
Фінляндія, Кольський півострів, район Архангельська, долина Вичегди, 64-а паралель у Західному 
Сибіру. На півдні – Швейцарія, Середня Італія, Болгарія, південний схил Карпат, північна частина 
Волино-Подільської височини, Київська, Полтавська, Харківська області, гирло Ками, район Кар-
каралінська, імовірно, Джунгарський Алатау, Тува, Південний Алтай та Східний Саян, Хамар-Дабан, 
Малий Хінган, басейн Сунгарі. Ізольована ділянка охоплює Великий та Малий Кавказ, схід Пон-
тійських гір, Вірменське нагір’я, Талиш, Богровдаг, Ельбурс. Острови: Британські, Сахалін, Ітуруп, 
Кунашир, Шикотан, Хоккайдо, центральна частина Хонсю. На території України гніздиться на 
Поліссі, у Карпатах та Кримських горах. 

Місця знаходження. Хвойні та іноді мішані ліси (рис. 192). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не кожного року. У сприятливі 

роки чисельність у парку може досягати 100 або більше пар. Українська популяція налічує 
4000−20 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Помітно менший від горобця, маса 10–14 г. 
У дорослого самця лоб, тім’я, вуздечка і підборіддя чорні. «Брови», які 
починаються на рівні задньої частини ока, боки шиї, воло, верх грудей, 
поперек і надхвістя жовті. Потилиця і спина зеленувато-оливкові, з 
темною строкатістю. Черево біле, на боках темні риски. Зверху на чор-
них покривних перах крил жовті смуги, махові − темно-сірі. Централь-
ні стернові пера темно-бурі, інші – жовті з темно-бурою верхівкою. 
Дзьоб сірувато-бурий, загострений. Ноги бурі (фото 498). Доросла са-
миця сіріша. Молодий птах схожий на самицю. Улюблені місця пере-
бування в гніздовий період − переважно шпилькові ліси, під час ко-
чівель – сирі заплавні ліси, парки, гаї, сади населених пунктів. Гніздо – 
ретельно сплетений з трави, тонких гілок і моху кошик, вимощений 
шерстю, пухом, пір’ям, добре замаскований мохом і лишайниками; бу-
дує високо на деревах (понад 8 м). Діаметр гнізда 5–9 см, висота – 3–4 см. 
Повна кладка з чотирьох−п’яти зеленуватих, з темними цятками яєць 
(16×12 мм), двічі за сезон, в кінці квітня – на початку травня і в кінці 
червня. Насиджує самиця, 13–14 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько двох тижнів. Після 
закінчення гніздового періоду утворює великі зграї і мандрує всю осінь та зиму, аж до середини 
березня. У цей час залишається поблизу місць, де ростуть вільхи і берези. Може триматися на гілці 
дерева, повернувшись спиною або головою донизу. Навесні і влітку живиться переважно комахами і 
ними ж вигодовує пташенят. Восени їсть насіння різних дерев, особливо вільхи, а також насіння 
бур’янів. Осілий, кочівний вид [17; 23; 41; 57; 58; 61; 82]. 

 
Щиглик – Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і західного узбережжя Піренейського півострова до 
долини Єнісею. На півночі – Норвегія, Швеція, Фінляндія, Європейська частина Російської Феде-

 
Фото 497. Зеленяк – Chloris 
chloris (І. В. Шидловський) 

 
Фото 498. Чиж – Spinus spinus 

(Н. А. Пісулінська) 
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рації, 61-ша паралель між Уральським хребтом і долиною Єнісею. На півдні – узбережжя Середзем-
ного моря, південне узбережжя Малої Азії, північні Сирія та Ірак, південь Загросу, Ельбурсу і Пів-
денного Уралу, долина Іртиша, західний Алтай, райони Барнаулу, Красноярська. Острови: Азорські, 
Канарські, Мадейра, Британські, Балеарські, Корсика, Сардинія, Сицилія, Крит, Карпатос, Родос, 
Кіпр. На території України гніздиться скрізь. В Україні поширені підвиди Carduelis carduelis 
carduelis та Carduelis carduelis сolchicus. 

Місця знаходження. Узлісся, парки і сади, лісосмуги та зелені насадження населених пунктів 
(рис. 192). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я належить до поширених і звичайних видів 
співочих птахів. Українська популяція налічує 560 000–720 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Дещо більший за чижа, маса 14–18 г. 
У дорослих особин вуздечка, тім’я, потилиця і смуги, які 
окреслюють голову з боків ззаду, чорні. Лоб, горло і щоки 
спереду яскраво-червоні. Решта оперення голови біле, з бурим 
відтінком на щоках. Спина і плечі рудувато-бурі, надхвістя 
білувате, низ білий. Зверху крила чорні, з широкою жовтою 
смугою вздовж і посередині. Верхівка більшості махових пер 
біла. Центральні стернові пера чорні, з білою верхівкою, інші – 
чорні, з білими плямами і білою верхівкою. Дзьоб жовтувато-
білий. Ноги бурі (фото 499). Молодий птах бурий, з числен-
ними темними рисками, без чорного і червоного кольорів на 
голові. Характерні біотопи – сади, парки, полезахисні смуги, 
острівні переліски у степовій смузі, заплавні ліси, але завжди 

на узліссі, на галявині, де є зарості бур’янів. Гніздовий період починається у квітні. Гніздо у вигляді 
ретельно сплетеної чаші, зі стебел різних трав’янистих рослин, моху, вимощене пухом і кінським 
волосом aбо лише з волосків плодів тополі та вати, на дереві (на висоті 2–6 м), часто на акації, 
гледичії та на інших колючих породах. Діаметр гнізда 8–12 см, висота – 6–7 см. Повна кладка з 
чотирьох−шести зеленуватих, з темними плямами яєць (19×14 мм), двічі за сезон – у травні і в кінці 
червня. Насиджує самиця, 13–15 діб. Самець у цей час її годує. Пташенята перебувають у гнізді два 
тижні. Восени утворює великі зграї та кочує по полях, узліссях, шукаючи зарості бур’янів. Живиться 
переважно насінням різних трав’янистих рослин, перевагу надає бур’янам, але навесні і влітку охоче 
поїдає комах. Пташенят вигодовує також комахами. Полюбляє сидіти на верхівці бур’яну. Осілий, 
кочівний вид [23; 41; 57; 58; 61; 82]. 

 
Коноплянка – Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і західного 
узбережжя Піренейського півострова до долини Єнісею. 
На півночі – Скандинавія, долина Вичегди, 58-ма та 56-та 
паралелі у Сибіру. На півдні – узбережжя Середземного 
моря, південне узбережжя Малої Азії, середня частина 
Сирії, узбережжя Перської затоки, південні підніжжя 
Середньо-Афганських гір і Тянь-Шаню, південний Алтай, 
басейн Кемчіку. Острови: Канарські, Мадейра, Британ-
ські, Середземного моря. На території України гніздить-
ся скрізь. В Україні поширені підвиди Acanthis cannabi-
na cannabina та Acanthis cannabina bella.  

Місця знаходження. Узлісся, парки і сади, лісосму-
ги та зелені насадження населених пунктів (рис. 193). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
належить до поширених і звичайних видів співочих пта-
хів. Чисельність в останні роки помітно скорочується. 
Українська популяція налічує 800 000–1 000 000 гніздо-
вих пар. 

Особливості біології. Розміром приблизно як по-
передній вид, маса 15–20 г. У самця в шлюбному вбран-

 
Фото 499. Щиглик – Carduelis carduelis 

(О. М. Ручко) 

Рис. 193. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Коноплянка − Acanthis cannabina 
Чечевиця − Carpodacus erythrinus 
Шишкар ялиновий − Loxia curvirostra 
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ні голова сіра, лоб і боки вола яскраво-червоні. Спина і покривні пера 
крил рудувато-бурі. Надхвістя і низ тіла білуваті. Боки тулуба рудуваті. 
Підхвістя біле. Махові і стернові пера темно-бурі, зі світлою облямів-
кою. Дзьоб темно-сірий. Ноги бурі (фото 500). У позашлюбному 
оперенні голова сірувато-бура, з темними рисками на лобі і тім’ї. Воло 
рудувате, з темними штрихами. Самиця схожа на позашлюбного самця. 
Молодий птах подібний до самиці. Місця перебування – узлісся, рідко-
лісся, чагарники, лісосмуги, сади, населені пункти. У місцях гніздуван-
ня з’являється в березні. Гніздо у вигляді кошика, сплетеного зі стебел 
трав, корінців, вимощене пір’ям, шерстю, кінським волосом, на кущі 
або на дереві, зазвичай низько над землею. Діаметр гнізда 7–14 см, 
висота – 4–9 см. Повна кладка з чотирьох−шести білуватих або з 
блакитним відтінком, з червоно-коричневими плямами і рисками яєць 
(18×13 мм), двічі за сезон, у квітні – на початку травня і в червні – на 
початку липня. Насиджує самиця, 13–15 діб. Пташенята перебувають у 

гнізді два тижні. Навесні тримається парами, в інші сезони – зграйками (нерідко – на полях), часто з 
іншими в’юрковими птахами. Живиться переважно насінням різних трав’янистих рослин, навесні і 
влітку також комахами, ними ж вигодовує пташенят. Осілий, кочівний, подекуди перелітний вид. Від-
літає у вересні–жовтні. Зимує в межах південної частини ареалу поширення [17; 23; 41; 57; 58; 61; 82]. 

 
Чечевиця – Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) 

Поширення. Євразія, але ареал роз’єднаний на північну і південну частини. Північна Євразія: 
від Фінляндії, східного узбережжя Балтійського моря, басейну Одру, Австрії до Камчатки, Сахаліну, 
узбереж Охотського та Японського морів. На півночі – Фінляндія, Кольський півострів, низини Пе-
чори, долини Обі, Єнісею, Лєни, Індигірки, Колими, середня частина Чукотського хребта. На півдні – 
Південна Чехія, Словаччина, нижній Дон, долина Уралу, нижня течія Ілеку, Кургальджин, Тарбага-
тай, Монгольський та Гобійський Алтай, Кентей, в області Великого Хінгану, східніше до 44-ї пара-
лелі. Південь азійської частини: від Чорноморського узбережжя Кавказу і Понтійських гір у Малій 
Азії до хребта Тайханшань, східного краю хребта Циньлин, Янцзи. На півночі – долина Кубані, північ 
Ставропольської височини, долина нижньої Куми, Туркмено-Хорасанські гори, Паропаміз. На півдні – 
південні околиці Вірменського нагір’я, Ельбурсу, південне підніжжя Туркмено-Хорасанських гір, 
Джунгарський Алатау, Тянь-Шань, Західний Памір, Гімалаї, Тайханшань, Янцзи, до 110-го мери-
діана. На території України гніздиться у лісовій, лісостеповій зонах та півночі степової, а також на 
півдні Кримського півострова. В Україні поширений підвид Carpodacus erythrinus erythrinus. 

Місця знаходження. Чагарникові зарості на болотах, узліссях вологих лісів та обабіч доріг (рис. 193). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 100 пар, хоч наприкінці 

80-х років її чисельність оцінювалася у понад 200 пар. Українська популяція налічує 20 000–30 000 гніз-
дових пар. 

Особливості біології. Розміром більша за горобця, з довшим хвостом, маса 20–25 г. У самців у 
шлюбному вбранні спина, крила і хвіст бурі, з нечіткою строкатістю. Голова, крім буруватих 
покривних пер вух, горло, воло, поперек і надхвістя червоні (насиченість червоного кольору в 
оперенні з віком посилюється від світло-червоного до кармінно-червоного). Груди, черево і підхвістя 
білі. На покривних перах крила дві рожевуваті смуги. Махові і стернові пера бурі, з червонуватою 
облямівкою. Дзьоб сірий. Ноги бурі. У позашлюбному вбранні червоний колір оперення тьмяніший, з 
бурим відтінком. Самиця зверху бурувато-сіра, з темними поздовжніми рисками. Горло і воло буру-
ваті. Боки тулуба білі, з темними рисками. Смуги на крилі білуваті. Молодий птах подібний до 
самиці, з виразнішими рисками на тулубі. Характерні біотопи – заплавні болотисті луки з чагарни-
ками, узлісся, лісові галявини, іноді сади, але завжди поблизу води. Прилітає в кінці квітня – на 
початку травня. Гніздо не дуже ретельно сплетене зі стебел трав, корінців, на кущі або невисокому 
дереві (на висоті 0,3–3,5 м). Діаметр гнізда 12–15 см, висота – 7–10 см. Повна кладка з чотирьох− 
п’яти блакитно-зелених, з темними цятками яєць (20×14 мм), у червні і навіть липні. Насиджує 
самиця, 13–14 діб. Пташенята залишаються в гнізді близько двох тижнів. Після вильоту пташенята до 
осінньої міграції тримаються виводками. Живиться насінням різних трав’янистих рослин, ягодами, 
меншою мірою комахами та іншими дрібними безхребетними. Пташенят вигодовує переважно 
рослинною їжею з незначною домішкою тваринного корму. Перелітна. Відлітає в першій половині 
вересня. Зимує від Індостану до Південно-Східної Азії [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Фото 500. Коноплянка – 

Acanthis cannabina 
(А. Т. Затушевський) 
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Шишкар ялиновий – Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 
Поширення. Євразія − від Скандинавії і західного узбережжя Піренейського півострова до 

Охотського та Японського морів. На півночі – середня Норвегія, Швеція, центральна частина 
Кольського півострова, 65-а паралель між Білим морем і Уральським хребтом, низина Обі, басейн 
Нижньої Тунгуски і Лєни, західне узбережжя Охотського моря. На півдні – узбережжя Середземного 
моря, південні околиці Карпат, Волинська, Чернігівська, Калузька, Рязанська, Ульяновська області, 
південь Південного Уралу, 56-а паралель у Західному Сибіру, Алтай, Південний і Монгольський 
Алтай, Яблуневий хребет, Становий хребет. Східніше межі поширення не з’ясовано. Південніше є 
кілька ізольованих ділянок ареалу. Хвойні ліси гір південного Криму. Мала Азія: від західного 
узбережжя до східних околиць Вірменського нагір’я і Вірменського (Східного) Тавру. Хвойні ліси 
Великого і Малого Кавказу, Сауру, Джунгарського Алатау, Тянь-Шаню, Гімалаїв. Від південно-
східного Тибету і східного краю Гімалаїв до західної частини хребта Циньлин і східного схилу Сіно-
Тибетських гір. Ізольована ділянка ареалу на Індокитайському півострові охоплює гори середньої 
частини В’єтнаму (Ганні). Острови: Британські, Балеарські, Корсика, Кіпр, Хоккайдо, північна 
частина Хонсю, Лусон, імовірно, Сахалін і Курильські. На території України гніздиться на Поліссі у 
Чернігівській області, а також у Карпатах і Криму. В Україні поширені підвиди Loxia curvirostra 
curvirostra та Loxia curvirostra caucasica. 

Місця знаходження. Хвойні ліси (рис. 193). 
Чисельність. Нечисленний вид. На території Поозер’я гніздиться не кожного року, а у сприят-

ливі роки чисельність все ж не перевищує 100 пар. Українська популяція налічує 3600–8000 гніз-
дових пар. 

Особливості біології. Трохи більший за горобця, маса 28–40 г. Дорослий самець майже пов-
ністю яскраво-червоний. Задня частина черева і підхвістя сірі. На бурих покривних перах крил 
червоний відтінок. Махові і стернові пера бурі. Дзьоб масивний, темно-бурий, кінці щелеп схрещені. 
Ноги темно-бурі. Самиця сірувато-зелена, на спині помірна темна строкатість, поперек і надхвістя 
жовтувато-зелені. Молодий птах сірувато-білий, з густою темною строкатістю. Характерні біотопи – 
соснові і смерекові ліси. Тримається зграйками у кронах дерев. Підвішується на кінці гілки і вилущує 
із шишок насіння. Розмножуватись починає зазвичай у період дозрівання насіння в шишках смереки, 
тому пташенят може виводити в кінці зими. Гніздо будує з тонких гілок і стебел, у стінки яких 
вплітає мох і лишайники, вимощує мохом, шерстю, пір’ям. Розміщує гніздо в гущавині гілок, щоб 
захистити його від пізньо-зимової негоди (на висоті від 2 до 25 м). Діаметр гнізда 10–13 см, висота – 
6–8 см. Яйця (22×16 мм) блідо-зеленувато-блакитні, з бурими і чорно-бурими плямами і цятками. 
Кладка з трьох−чотирьох, рідше двох−п’яти яєць, в усі пори року, але найчастіше в кінці лютого – в 
березні, квітні, іноді у січні. Насиджує самиця, 14–16 діб. Самець увесь час її годує. Пташенята 
залишаються в гнізді два−три тижні. Вилуплюються з яйця з прямим дзьобом, але через три тижні 
його краї перехрещуються. Після закінчення гніздового періоду утворює зграйки і починає 
мандрувати. Живиться переважно насінням смереки та інших шпилькових дерев, рідше бруньками 
кленів, верб та тополь. Урожай або неврожай шишок призводить до місцевих або дальніх міграцій у 
пошуках їжі. Їсть також комах. Осілий, кочівний вид [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Снігур – Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і Піренеїв до Камчатки, Охотського моря та Яблуневого 
хребта. На півночі – Норвегія, Швеція та Фінляндія, Хібіни, 66-та паралель між Білим морем і Ураль-
ським хребтом, Ямал, басейни Єнісею і Лєни, Верхоянський хребет, Камчатка. На півдні – Піреней-
ські та Кантабрійські гори, північне узбережжя Середземного моря, південний схил Карпат, Білорусь, 
Брянська, Калузька та Рязанська області, південний край Південного Уралу, долина Іртишу, пів-
денний Алтай, Хамар-Дабан, Кентей, південь Яблуневого хребта. Великий і Малий Кавказ, Понтій-
ські гори, Вірменське нагір’я, Богровдаг, Ельбурс. Острови: Азорські, Британські, Парамушир. На 
території України гніздиться на Поліссі, Розточчі та у Карпатах. В Україні поширений підвид 
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula. 

Місця знаходження. Ліси, переважно хвойні, з галявинами (рис. 194). 
Чисельність. Порівняно численний вид. На території Поозер’я гніздиться лише остані 25 років, 

у минулому цей вид на території дослідження лише зимував. Загальна чисельність не перевищує 
100−150 пар. Українська популяція налічує 7000–14 000 гніздових пар. 

Особливості біології. Масивніший за горобця, масою 22–33 г. У самця верх голови, вуздечка і 
підборіддя чорні, з металевим полиском. Спина і частина покривних пер крил сірі. Поперек білий. 
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Щоки, нижня частина горла, 
воло і низ тулуба червоні, зад-
ня частина черева і підхвістя 
білі. Вздовж основи друго-
рядних махових пер прохо-
дить широка біла смуга. Ма-
хові і стернові пера чорні. 
Дзьоб чорний, ноги темно-
бурі (фото 501). У самиці 
спина сірувато-бура, щоки і 
низ тулуба бурі. Молодий 
птах схожий на самицю, але 

на голові немає чорної «шапочки» і все оперення тьмя-
ніше, ніж у дорослої самиці. Оселяється в шпилькових 
лісах. На місця гніздування прилітає у квітні. Гніздо на 
дереві або кущі (часто ялівцю), із гілочок, вимощене 
травою, мохом і пір’ям. Діаметр гнізда 14–20 см, висота – 
6–7 см. Яйця (22×15 мм) світло-блакитні, з бурими пля-
мами, рисками і цятками. Повна кладка з чотирьох−п’яти 
яєць, на початку травня – початку липня, буває дві кладки 
за сезон. Насиджує самиця, 13−14 діб. Пташенята, яких 
вигодовують комахами та іншими безхребетними, залишаються в гнізді трохи більше двох тижнів. Із 
серпня і до початку квітня веде мандрівний спосіб життя, літаючи далеко від місць гніздування. 
Живиться насінням і ягодами багатьох деревних і чагарникових рослин. Навесні харчується 
бруньками дерев. Осілий, кочівний вид [23; 41; 57; 61; 74; 82]. 

 
Костогриз – Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Скандинавії і західного узбережжя Піренейського півострова до 
Камчатки, узбереж Охотського та Японського морів. На півночі – Скандинавія, Європейська частина 
Російської Федерації, басейн Обі, долина Єнісею, район Нижньоудинська, долина Зеї, узбережжя 
Охотського моря, Камчатка. На півдні – північне узбережжя Середземного моря, Мала Азія, Вірмен-
ський (Східний) Тавр, Ельбурс, захід Туркмено-Хорасанських гір та Копетдагу, південний край 
Південного Уралу, 55-та паралель у Західному Сибіру, Омськ, Бійськ, Алтай, Великий Хінган, північ 
Корейського півострова. Ізольована ділянка ареалу охоплює Західний Тянь-Шань, захід Алайськой 
системи, гори Афганістану і Пакистану. Острови: Британські, Корсика, Сардинія, Сахалін, Ітуруп, 
Кунашир, Хоккайдо, Хонсю. На території України гніздиться скрізь, окрім Присивашшя та рівнинно-
го Криму. В Україні поширені підвиди Coccothraustes coccothraustes coccothraustes та Coccothraustes 
coccothraustes nigricans. 

Місця знаходження. Ліси, парки і сади, зелені насадження населених пунктів (рис. 194). 
Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 500 пар. Українська 

популяція налічує 345 000–460 000 гніздових пар. 
Особливості біології. Завбільшки зі шпака, масою 48–62 г. У самців 

у шлюбному вбранні голова бурувато-руда, вуздечка і горло чорні. Шия 
ззаду і з боків сіра. Спина темно-коричнева, поперек і надхвістя рудуваті. 
Низ жовтувато-бурий, задня частина черева і підхвістя білі. Середні верхні 
покривні пера другорядних махових білі, внутрішні – рудуваті. Покривні 
пера першорядних махових чорні. Махові пера чорні, першорядні з 
білими плямами біля основи, верхівка другорядних і кількох внутрішніх 
першорядних пер розширена, з синім металевим полиском. Стернові 
пера, чорні, з великими білими плямами на верхівці, центральні стернові 
пера бурі, прикриті видовженими рудуватими перами надхвістя. Дзьоб 
масивний, синювато-сірий, ноги бурі (фото 502). У позашлюбному вбранні 
голова буріша. Дзьоб жовтуватий. Самиця у шлюбному вбранні схожа на 
самця, але тьмяніша. Зовнішня частина другорядних махових пер світло-
сіра. У позашлюбному оперенні голова, поперек і надхвістя з оливковим 
відтінком. У молодого птаха в забарвленні верху переважає бурий колір. 

 
Фото 501. Снігур – Pyrrhula 
pyrrhula (Н. А. Пісулінська) 

 
Фото 502. Костогриз – 

Coccothraustes coccothraustes 
(А. Т. Затушевський) 

Рис. 194. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Снігур − Pyrrhula pyrrhula  
Костогриз − Coccothraustes coccothraustes  
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Голова оливково-жовта. Низ жовтуватий, з темними плямами на волі, грудях і боках тулуба. 
Характерні біотопи – листяні й мішані ліси, фруктові сади. У місцях гніздування з’являється в квітні. 
Гніздо з гілок, корінців, рихлої будови, не високо на дереві (4–7 м). Діаметр гнізда 11–22 см. Повна 
кладка з чотирьох−шести брудно-білих, рідше блакитних, з темними звивинами і плямками яєць 
(24×18 мм), у травні. Насиджує переважно самиця, 14–15 діб. Пташенята залишаються в гнізді 
близько двох тижнів. У цей час обидва птахи годують пташенят комахами. Після закінчення сезону 
розмноження веде мандрівний спосіб життя в пошуках насіння різних кісточкових дерев і кущів. 
Живиться переважно рослинною їжею – буковими горішками, кісточками вишні, черешні, сливи, 
терену, глоду; зернятками яблуні, груші; насінням клена, липи, вільхи та ін. Навесні їсть бруньки 
дерев, також комах, переважно жуків. Осілий, кочівний вид [23; 41; 57; 61; 82]. 

 
 

Родина Вівсянкові – Emberizidae Vigors, 1825 
Вівсянка звичайна – Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія, але ареал мозаїчний − від Скан-
динавії, Кантабрійських та Іберійських гір на Піреней-
ському півострові до долини Чони, басейну Вілюю та 
західного узбережжя Байкалу. На півночі – Скандинавія, 
66-та паралель між Білим морем і Уральським хребтом, 
долини Обі та Єнісею. На півдні – Піренейський півострів, 
південь Балканського півострова і Молдови, Таганрозька 
затока, долини Волги, Уралу, Ілеку, район Караганди, Тар-
багатай, Алтай, Тува, Кентей. Кавказ від долини Кубані і 
північних околиць Ставропольської височини через Вели-
кий Кавказ і Закавказзя до Загросу і Ельбурсу. Острови: 
Британські, Мен. На території України гніздиться у лісо-
вій, лісостеповій та степовій зонах, за винятком примор-
ських районів. В Україні поширені підвиди Emberiza 
citrinella citrinella та Emberiza citrinella erythrogenys. 

Місця знаходження. Узлісся, парки і сади, лісосмуги 
з чагарниковою рослинністю (рис. 195). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
належить до поширених і звичайних видів співочих пта-
хів. Українська популяція налічує 1 500 000–2 000 000 гніз-
дових пар. 

Особливості біології. Завбільшки з горобця, масою 24–30 г. У самця в шлюбному вбранні 
голова жовта, з темними рисками на тім’ї. Щоки окреслені темними смугами. Спина і крила бурі, з 
темною строкатістю. Поперек і надхвістя руді. Низ жовтий, воло і боки тулуба рудуваті, на боках 
темні риски. Махові і стернові пера темно-бурі, зі світлою облямівкою; крайні стернові пера з білими 

краями. Дзьоб сірий, ноги світло-бурі (фото 503). Самиця дещо 
сіріша від самця, на боках тіла більш смугаста. Молодий птах схо-
жий на самицю. Характерні біотопи – відкриті місцевості з чагар-
никами, поруби, молоді лісові посадки, зарослі галявини, узлісся, 
полезахисні лісосмуги, сади і парки. На місця гніздування прилітає 
у березні. Гніздо в ямці, на землі, вимощене стеблинами трав і 
кінським волосом. Діаметр гнізда 9−13 см, висота – 6–8 см. Яйця 
(21×16 мм) білуваті, різних відтінків, з темно-бурою плямистістю, 
цятками і рисками. Повна кладка з трьох−п’яти яєць, на початку 
травня в червні. За сезон буває дві кладки. Насиджують обидва 
птахи, 12–14 діб. Пташенята залишаються в гнізді два тижні, після 
чого батьки продовжують їх годувати. В кінці серпня утворює зграї 
і кочує. Живиться насінням, восени і взимку тримається близько 
доріг, господарств, де є коні, в екскрементах яких вони вибирають 
неперетравлені зерна. Пташенят вигодовує комахами. Осілий, 
кочівний вид [17; 23; 41; 57; 61; 82]. 

 
Фото 503. Вівсянка звичайна – 

Emberiza citrinella 
(А. Т. Затушевський) 

Рис. 195. Місця знаходження 
класу Птахи − Aves 

Вівсянка звичайна − Emberiza citrinella 
Вівсянка очеретяна − Emberiza schoeniclus 
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Вівсянка очеретяна – Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія − від Скандинавії і західного узбережжя Піренейського півострова до 

Японського моря. На півночі – арктичне узбережжя Скандинавії і Кольського півострова, гирло 
Печори, низини Обі та Єнісею, Таймир, середні Хатанга та Вілюй, гирло Олекми, долина Лєни. На 
схід північні межі не з’ясовані. На півдні – північне узбережжя Середземного моря, південне 
узбережжя Малої Азії, Північний Ірак, гори Загрос, Пакистан, північне підніжжя Кунь-Луню, область 
оз. Кукунор, Алашань. Ізольована ділянка ареалу охоплює Камчатку. Острови: Британські, Балеар-
ські, Сардинія, Сицилія, Сахалін, Курильські, Хоккайдо. На території України гніздиться на 
материковій частині скрізь, окрім Карпат; у Криму − тільки на півночі. В Україні поширені підвиди 
Emberiza schoeniclus schoeniclus, Emberiza schoeniclus ukrainae та Emberiza schoeniclus intermedia. 

Місця знаходження. Болота та заливні луки поблизу водойм із заростями осок, рогозів та 
очерету (рис. 195). 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я гніздиться не більше 500 пар, але в останні 
роки чисельність скорочувалась. Українська популяція налічує 300 000–380 000 гніздових пар.  

Особливості біології. Трохи менша від вівсянки звичайної, масою 15–22 г. У самця у шлюбному 
вбранні голова, горло і верхня частина вола чорні. «Вуса», а також смуга на боках і задній частині 
шиї, груди, черево і підхвістя білі. Спина і верхні покривні пера крил рудувато-бурі, з темною 
строкатістю. Поперек і надхвістя сірі, боки тулуба білуваті, з невеликою кількістю темних рисок. 

Махові і стернові пера бурі, зі світлою облямівкою, на краях 
крайніх стернових пер − білий колір. Дзьоб чорний, ноги бурі. У 
позашлюбному вбранні голова бура, горло і верхня частина вола 
білуваті, з домішкою чорного. «Вуса» і смуга на шиї вохристі. 
Дзьоб сірий (фото 504). У самиці у шлюбному вбранні голова 
бура, з темними рисками. Над оком світла «брова». «Вуса» білу-
ваті. Горло білувате, по краях окреслене чорно-бурим. Поперек і 
надхвістя бурі. На боках тулуба темні риски. Дзьоб бурий. Білої 
смуги на шиї немає. У позашлюбному оперенні голова світліша, 
«брови» і «вуса» вохристі. Молодий птах подібний до самиці у 
позашлюбному оперенні. Оселяється на болотах і болотистих 
луках – і відкритих, і зарослих чагарниками, вербами, вільхами 
тощо. Прилітає на місце гніздування рано, у березні. Гніздо на 
землі, в ямці, складене зі стебел трав. Діаметр гнізда 8–14 см, 
висота – 5–7 см. Яйця (20×15 мм) жовтуваті або зеленуваті, з 

темними чорно-бурими цятками, тонкими штрихами, завитками. Повна кладка із п’яти−шести яєць, 
двічі за сезон – на початку травня і в другій половині червня. Насиджує переважно самиця, 13–14 діб. 
Самець лише зрідка її підміняє. Пташенята залишаються в гнізді близько двох тижнів. Після 
закінчення гніздового періоду утворює чималі зграї і веде кочове життя, тримаючись і в цей час 
поблизу води. Живиться навесні і на початку літа комахами, павуками, ними ж вигодовує пташенят. 
Восени і взимку їсть насіння, переважно болотяних рослин. Перелітна. Відлітає у серпні–вересні. 
Зимує в Середземномор’ї, на Піренейському півострові та в Африці [23; 41; 43; 44; 45; 57; 61; 62, 82]. 
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Клас Ссавці − Mammalia (Linnaeus, 1758) 
 
Клас Mammalia представлений на території Шацького поозер’я шістьма рядами – Мідицеподібні – 

Soriciformes, Лиликоподібні – Vespertilioniformes, Мишоподібні – Muriformes, Зайцеподібні – Lepori-
formes, Собакоподібні – Caniformes, Ратичні – Cerviformes. 

Теріофауна території Поозер’я впродовж 90-х років ХХ ст. залишалася малодослідженою. Пер-
ший фауністичний список ссавців Шацького поозер’я склали у 1988 р. працівники наукового відділу 
національного парку. До 1994 р. на цій території нараховувалося 44 види ссавців [8].  

Комплексні теріологічні дослідження, проведені впродовж 2000–2003 рр., дали змогу встановити 
сучасний склад теріофауни Поозер’я, який на той час нараховував 53 види, з них дев’ять нових видів 
для території парку, серед яких вісім було занесено до Червоної книги України [42].  

Загалом на підставі аналізу власних даних за період з 2000 по 2010 рр. колекційних матеріалів – 
колекції ссаців зоологічного музею Львівського національного університету ім. І. Франка, а також 
літературних джерел [2; 8; 12; 16; 19; 20; 21; 28; 30; 35−37] на території Шацького поозер’я можна 
вважати достовірно зареєстрованими вісім видів Мідицеподібні, 16 – Лиликоподібні, 21 – Мишоподібні, 
один – Зайцеподібні, 12 – Собакоподібні, чотири – Ратичні. Тобто нині фауна ссаців Поозер’я нара-
ховує 62 види, із яких п’ять відносять до адвентивної фауни – єнот усcурійський, візон річковий, 
ондатра, сірий пацюк та бобер, та 24 занесено до нового видання Червоної книги України [43]. 

Представлений видовий список, очевидно, неповний. Особливо це стосується дрібних ссавців, 
таких як комахоїдні, гризуни та рукокрилі. Обмеженість кількісних даних також не дає змоги чітко 
охарактеризувати чисельність тих чи інших видів на території Поозер’я. 
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Ряд Мідицеподібні – Soriciformes Gregory, 1910 
Родина Їжакові – Erinaceidae Fischer, 1814 

Їжак білочеревий – Erinaceus roumanicus 

Barrett−Hamilton, 1900 
Поширення. Євразія, Східна Європа, Мала Азія, 

Південний Кавказ, західний берег Каспійського моря, до 
ріки Обі. На території України − поширений вид: від 
південних степових приморських областей, через усю 
лісостепову смугу, до крайніх північних поліських райо-
нів включно. 

Місця знаходження. Типовий мешканець листяних 
і мішаних лісів, де оселяється здебільшого в чагарнику, 
на галявинах, узліссях, вирубках, але уникає великих 
лісових масивів. Оселяється також і в лісах та в долинах 
гірської карпатської смуги, уникаючи при цьому кам’я-
нистих гірських вершин і полонин. На теренах Поозер’я 
надає перевагу заростям чагарника листяних та мішаних 
лісів (рис. 196). Уникає сильно заболочених біотопів. 

Чисельність. Численний вид. На території Поозер’я 
звичайний вид. Поширена синантропна тварина. Неод-
норазово траплявся та відловлювався на території 
біостаціонару ЛНУ ім. І. Франка та в околицях таких 
населених пунктів, як Шацьк, Світязь, Мельники, 
ур. Гряда та ін. 

Особливості біології. Довжина тіла до 35 см, хвоста – 2–4 см, 
маса – 0,4–1,2 кг. На череві хутро коричневе, під шиєю та на 
грудях широка біла пляма (фото 505). Територіальна тварина, 
тримається своєї ділянки. Веде поодинокий спосіб життя. Ак-
тивний у сутінках та вночі, іноді вдень (восени). Житло, у якому 
спить удень, в лісових місцевостях влаштовує серед опалого 
листя в гущавині куща, під оголеним переплетенням коріння 
або в низькому дуплі. У степових районах оселяється в 
природних заглибинах ґрунту, часто використовуючи покинуті 
нори інших ссавців, рідше самостійно риє нору. Лігво вимощує 
сухим листям і м’якою травою. Розмножується один−два рази 
на рік. Парується з квітня до серпня [13; 30; 37; 52; 53;]. 

 
 

Родина Кротові – Talpidae Fischer, 1814 
Кріт європейський – Talpa europaea Linnaeus, 1758 

Поширення. Західна Європа, включаючи Великобританію на схід до ріки Обі та Іртиша (Росія, 
Західний Сибір). На території України вид поширений, особливо на правобережжі України: на 
Поліссі, в лісостеповій смузі, а по долинах річок заходить далеко в степ, аж до узбережжя Чорного 
моря. Південна межа його поширення майже збігається з ізолінією, що відповідає 500 мм опадів на 
рік. У гірських районах Карпат піднімається до субальпійських лук і полонин включно. У межах 
Волинського Полісся поширений підвид T. europaea brauneri Satun., 1908. 

Місця знаходження. У виборі біотопів невибагливий і оселяється в різних місцевостях: в лісо-
вих хащах, на відкритих луках, вздовж узбережжя водойм біля самої води. Особливо часто оселяється 
на галявинах та узліссях у вологих типах лісорослинних умов. Упродовж року іноді має місце зако-
номірна зміна стацій: у дощовий період і весною оселяється на підвищених місцях, а під час посух та 
влітку переселяється у пониження. На території Поозер’я надає перевагу узліссям, галявинам та 
пасовищам із вологим ґрунтом. Уникає орних земель та соснових борів на сухих піщаних ґрунтах 
(рис. 196). 

Чисельність. Численний вид. Поширений на околицях усіх населених пунктів, де неодноразово 
здобувався. У фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявні 33 екземпляри, здобуті на тери-
торії Поозер’я. 

 
Фото 505. Їжак білочеревий – 

Erinaceus roumanicus 
(А. Т. Затушевський) 

Рис. 196. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Їжак білочеревий − Erinaceus roumanicus 

Кріт європейський − Talpa europaea 
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Особливості біології. Довжина тіла 12–16,5 см, довжина 
хвоста 2–4,8 см, маса − 60–130 г. Забарвлення хутра матово-
чорне, нижня частина тіла дещо світліша (фото 506). Веде осі-
лий спосіб життя, однак у випадку погіршення умов перебу-
вання мігрує на нову ділянку, іноді на відстань понад 1 км. 
Місця поселення легко знайти за купками землі − «кротови-
нами», які він викидає на поверхню при ритті підземних ходів. 
На одному гектарі заплавних лук буває 3–6 тис. кротовин; іноді 
вони можуть займати 15–30 % площі галявини чи луки. Най-
більшу щільність населення крота виявлено на цілинних ділян-
ках міжрічкового простору, а також у заплавах; найнижчу – на 
оброблюваних землях. Парування – у квітні–липні. Вагітність 
триває 30–50 діб. Щорічно один (два) приплоди [13; 21; 30; 52; 53]. 

 
 

Родина Мідицеві – Soricidae Fischer, 1814 
Мідиця звичайна – Sorex araneus Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − від центральної, південної 
та північної Європи, включаючи Британські острови, з 
деякими ізольованими популяціями у Франції, Італії та 
Іспанії, на схід до Західного Сибіру включаючи Алтай. 
На території України трапляється у поліських і лісосте-
пових областях, хоч у цілому, уникаючи сухих степів, 
долинами річок заходить далеко на південь у степові 
райони. У гірських районах Карпат трапляється в лісах, 
гірських долинах і в агроценозах. Проникає трохи вище 
верхньої межі лісу. Не піднімається лише на скелясті 
гірські вершини та полонини, хоча їй притаманна 
значна екологічна пластичність. Фоновий вид лісових 
екосистем.  

Місця знаходження. Оселяється у лісах різного 
типу, на вологих лісових низинах, у чагарниках, садках, 
парках, на мокрих луках, у заплавах річок тощо. В ме-
жах Поозер’я може траплятися поблизу людських осель 
(рис. 197). 

Чисельність. Численний звичайний вид. Неодно-
разово відловлювався з допомогою ловчих циліндрів на 
території біостаціонару. Також часто трапляються мертві 
екземпляри, задушені дрібними хижаками на лісових 
дорогах. У фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Фран-
ка наявний 61 екземпляр, здобутий на території Поозер’я. 

Особливості біології. Довжина тіла 5,5–8,5 см, хвоста − 3,5–5,6 см, маса – 4–16 г. Активний 
вдень і вночі. Веде поодинокий спосіб життя. Використовує ходи кротів. Кубло влаштовує під 
поверхнею ґрунту, в норах і гніздах дрібних гризунів, у порохнявих пнях, під опалим листям, у купах 
соломи. Живиться комахами, їх личинками, дощовими черв’яками, молюсками. Поїдає трупи 
мертвих хребетних, а також насіння рослин. Парується з кінця березня до грудня [13; 21; 30; 52; 53]. 

 
Мідиця мала – Sorex minutus Linnaeus, 1766 

Поширення. Євразія − Західна Європа на схід до ріки Єнісею та озера Байкалу, на південь до гір 
Алтаю і Тянь-Шаню, Центральний і Північно-Західний Китай. На території України трапляється на 
Поліссі, в Лісостепу, долинах степових річок, у Карпатах і Криму. В горах Карпат може проникати до 
висоти 1600 м над рівнем моря. 

Місця знаходження. Оселяється в листяних і мішаних лісах, заболочених луках, чагарникових 
заростях, на полонинах, у садах тощо. Іноді трапляється у сільськогосподарських угіддях. На теренах 
Поозер’я заселяє вологі ділянки лісу з добре розвинутим трав’яним покривом (рис. 197). 

 
Фото 506. Кріт європейський – Talpa 

europaea (І. В. Дикий) 

Рис. 197. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Мідиця звичайна − Sorex araneus 
Мідиця мала − Sorex minutus 
Мідиця середня − Sorex caecutiens 
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Чисельність. Численний звичайний вид. Неодноразово відловлювався за допомогою ловчих ци-
ліндрів на території біостаціонару. Відмічаються знахідки мертвих особин виду на лісових ґрунтових 
дорогах. У фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявні 14 екземплярів здобутих на терито-
рії Поозер’я. 

Особливості біології. Довжина тіла 4,3–6,4 см, довжина хвоста 3,1–4,6 см, маса – 2,5–7,2 г. Для 
поселення будує гніздо кулястої форми неглибоко під землею, здебільшого в трухлявих пнях, 
купинах, під опалим листям та в інших місцях. Літнє гніздо влаштовує у заростях бур’яну. Живиться 
різною тваринною їжею: дощовими черв’яками, комахами та їх личинками, молюсками тощо. Іноді 
нападає на здобич, яка значно перевищує його розміри, наприклад жаб. Парується з квітня до кінця 
серпня [13; 21; 30; 52; 53]. 

 
Мідиця середня – Sorex caecutiens Laxmann, 1788 

Поширення. Палеарктика. Вид поширений майже по всій зоні хвойних лісів. Ареал включає 
зону тайги та тундри від сходу Європи до сходу Сибіру, на південь до сходу України, півночі 
Казахстану, Алтаю та Монголії та до північного сходу Китаю, Кореї, Сахалін та Японію. На території 
України вид малодосліджений. Відомо всього дві сучасні знахідки в межах Українського Полісся з 
території НПП «Деснянсько-Старогутський». Знахідки виду в північних районах України частиною 
вітчизняних теріологів вважають необґрунтованими.  

Місця знаходження. На території Поозер’я фантомний вид. У червні 2001 р. було відловлено 
ловчими циліндрами два екземпляри виду обох статей на території біостаціонару ЛНУ ім. І. Франка 
(рис. 197). Самця було визначено за формою головки пеніса.  

Чисельність. Нечисленний вид. І в Україні, і на теренах Поозер’я чисельність невідома – 
фантомний вид. Потребує ґрунтовного фахового дослідження. 

Особливості біології. Довжина тіла 5,8−7,7 cм, довжина хвоста 3,6−4,2 cм, маса тіла 4,0−8,5 г. 
Самі нір не риють, але користуються ходами гризунів і кротів або рухаються під шаром лісової 
підстилки і в траві, утворюючи довгі ходи-тунелі, а взимку протоптують в товщі снігу розгалужені 
стежки. Взимку вони майже не виходять з-під снігу, але в сплячку не впадають навіть в якутських 
лісотундрах. У холодні малосніжні зими, коли землерийки не можуть діставати комах із промерзлого 
ґрунту, їм доводиться багато бігати по снігу, збираючи насіння дерев. Дуже висока інтенсивність 
обміну речовин цих крихітних звірків проявляється в тому, що з усіх ссавців у них найбільша потреба 
в кисні і найвища температура тіла – понад 40 °С. Середня мідиця харчується здебільшого комахами. 
Особливо багато вони поїдають жуків, дощових черв’яків, личинок комах. Будують кулясті гнізда зі 
стебел і листя трав’янистих рослин. За рік у них буває два−три виводки, в кожному по двоє−десятеро 
дитинчат. Розмножуються все літо [13; 18; 20; 21; 30; 40; 52; 53]. 

 
Білозубка білочерева – Crocidura leucodon 

Hermann, 1780 
Поширення. Євразія − середня і південна частина 

Європи на схід до європейської частини Росії, передгір’я 
Кавказу та Центральний Кавказ, Мала Азія, Ізраїль, 
Ліван. На території України вид поширений, але зазви-
чай трапляється в Поліссі, в Лісостепу, Степу та Карпа-
тах. У Присивашських та Причорноморських степах − 
дуже рідко. 

Місця знаходження. Оселяється в різноманітних 
стаціях: по узбережжях, гірських ущелинах, у плавнях, 
на степових рівнинах і навіть у житлових будинках. В 
межах Поозер’я заселяє вологі ділянки лісу з добре 
розвинутим трав’яним покривом, заболочені луки, за-
плави річок. Іноді є знахідки мертвих особин виду на 
лісових ґрунтових дорогах (рис. 198). 

Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Чер-
воної книги України [42]. Трапляється спорадично у 
лісових масивах. Упродовж 2000-х років у межах біо-
стаціонару здобуто всього три особини. У фондах Зоо-
логічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявний один ек-
земпляр, здобутий на території Поозер’я. 

Рис. 198. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Білозубка білочерева − Crocidura leucodon 
Рясоніжка велика − Neomys fodiens 
Рясоніжка мала − Neomys anomalus 
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Особливості біології. Довжина тіла – 6,3–9,0 см, хвоста – 2,9–4,0 см, маса – 6–15 г. Часто трап-
ляється поблизу людських будівель. Парується з березня до вересня. Щорічно буває два–чотири 
приплоди. У приплоді троє–дев’ятеро малят, які стають зрячими через 12–13 діб. Молоком живляться 
25–26 діб, самостійне життя починають через п’ять–шість тижнів. Білозубка білочерева живиться 
найрізноманітнішими комахами, черв’яками тощо [13; 21; 30; 42; 52; 53]. 

 
Рясоніжка велика – Neomys fodiens (Pennant, 1771) 

Поширення. Євразія − лісові ландшафти, більша частина території Європи, включаючи 
Британські острови, на південь від тундри, крім півночі Східного Сибіру, Кавказу та Далекого Сходу, 
а також прикаспійських напівпустель, Китаю, Монголії та Північної Кореї. На території України вид 
поширений на Поліссі, в Лісостепу, гірському Криму, Карпатах, іноді в Степу. Особливо часто рясо-
ніжка велика трапляється в гірських районах Карпат, де річками і потоками проти течії піднімається 
на значну висоту − понад 1500 м. 

Місця знаходження. Оселяється по річкових долинах, заболочених берегах струмків, біля сто-
ячих водойм і водойм із повільною течією, у мішаних і листяних лісах, де багато гнилих пнів та 
бурелому. В межах Поозер’я населяють вологі ділянки лісу з добре розвинутим трав’яним покривом, 
заболочені луки, заплави річок (рис. 198). 

Чисельність. Численний звичайний вид. Неодноразово відловлювався за допомогою ловчих цилін-
дрів на території біостаціонару. Нерідко є знахідки мертвих особин виду на лісових ґрунтових дорогах. 
У фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявні два екземпляри, здобуті на території Поозер’я. 

Особливості біології. Довжина тіла 7,0–11,0 см, хвоста – 
4,5–7,7 см, маса – 9–23 г. (фото 507). Нори риє у березі, іноді 
користується підземними ходами нориць, щурів або кротів. 
Такі нори зазвичай ведуть у підземне кубло – досить велике 
розширення нори, вистелене сухою травою і листям. Іноді з 
такого ж матеріалу будує надземне кубло, старанно ховаючи 
його у дернині густої берегової рослинності. Живиться різнома-
нітною тваринною їжею, але головною його здобиччю є різні 

комахи та їх личинки, дощові черв’яки, молюски, водяні ракоподібні, дрібна риба, тритони, жаби, а 
також ікра риб і земноводних. Може нападати на рибу, маса якої більша ніж його у 50–70 разів. 
Здобич знерухомлює секретом слинних залоз. У них виробляється отруйна речовина (гомогенізат), 
яка при укусі потрапляє в кров жертви і спричиняє її загибель. Шлюбні ігри проводить у воді. 
Приплід у травні–липні [13; 21; 30; 52; 53]. 

 
Рясоніжка мала – Neomys anomalus Cabrera, 1907 

Поширення. Євразія − ліси Європи, від Португалії до Польщі та на схід Росії до Воронежу, 
північ Малої Азії і північ Ірану. На території України трапляється в лісових та лісостепових районах, 
у Криму та Карпатах. 

Місця знаходження. У горах поширений вздовж потоків у букових, буково-ялицево-смерекових 
лісах, а також у гірсько-сосновому криволіссі. Веде напівводний спосіб життя. В межах Поозер’я вид 
заселяє узбережжя водойм, заплави річок, луки та болота. Трапляється у лісах із густим чагарни-
ковим підліском (рис. 198). 

Чисельність. Нечисленний рідкісний вид, занесений до Червоної книги України [42]. Достеменно 
з 90-х років минулого століття невідомо жодної сучасної реєстрації виду на території дослідження. У 
фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявний один екземпляр, здобутий на території Поозер’я. 

Особливості біології. Довжина тіла 6,4–8,8 см, хвоста – 3,1–6,4 см, маса – 6–18 г. Гнізда влашто-
вує на поверхні ґрунту та під землею, в густих заростях, корчах або щілинах між камінням. Живиться 
дрібними ракоподібними, молюсками та земноводними, личинками комах, мишоподібними і 
мідицевими. Самиця народжує трьох−вісьмох малят [13; 21; 30; 42; 52; 53]. 

 
 
 

Ряд Рукокрилі – Chiroptera (Blumenbach, 1779) 
 
Рукокрилі як надзвичайно цікава і малодосліджена група ссавців віддавна привертала увагу 

природодослідників регіону. Кажани серед інших груп тварин тут досліджені порівняно нерівномірно 

 
Фото 507. Рясоніжка велика – Neomys 

fodiens (В. Т. Демянчик) 
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та фрагментарно. Результати досліджень цих тварин на території Шацького поозер’я містяться в 
роботах науковців, починаючи з середини ХХ ст. [2; 3; 5; 7; 14; 17; 31; 32; 35; 41]. 

Дослідження кажанів на території Шацького поозер’ями проведені в 2001–2010 рр. Використано 
методичні підходи, представлені в «The bats workers’ manual» [55]. 

Під час досліджень був використаний, насамперед, метод обстеження території з допомогою 
ультразвукового детектора (D-230 і D-240х, Pettersson Elektronik AB, Швеція), який трансформує 
ультразвукові сигнали в частоти, які чує людина. Для записів ультразвуків використаний стерео-
фонічний магнітофон Sony WM-D6C. Аналіз записів голосів рукокрилих, зроблених під час дослі-
джень, проводили за допомогою комп’ютерної програми «BatSound». У деяких випадках видову 
ідентифікацію записів здійснювали з використанням CD «Balladen aus einer unhörbaren Welt» [49].  

Детекторне обстеження здійснювали переважно у трофічних біотопах рукокрилих: на берегах 
озер, уздовж каналів, на дорогах у лісових насадженнях, на узліссях і галявинах, у населених пунктах 
і на їх околицях і т. п. 

Дослідження проводили у два етапи: вечірній і ранковий. Вечірні обліки розпочиналися з на-
станням сутінків і тривали здебільшого до другої години ночі, ранкові – за 1–1,5 години до світанку. 
Також з допомогою ультразвукового детектора під час ранкових обліків здійснювали пошук колоній 
рукокрилих, використовуючи таку характерну рису їх поведінки, як «роїння» (swarming). 

Окрім використання описаних вище методів, обстежували також місця, придатні для поселення 
кажанів: будівлі (переважно горища, дахи, щілини у стінах і т. п.), мости, дупла і щілини у деревах і т. п. у 
літній період. У зимовий період оглядали потенційні місця гібернації рукокрилих: підземні частини 
старих будинків, сакральні та інші споруди, погреби тощо. На основі отриманих даних розпочато 
створення кадастру важливих місць поселення та біотопів рукокрилих на території Шацького 
поозер’я.  

Окрім візуальних стверджень кажанів, нотувалися також характерні ознаки їх перебування – 
наявність посліду, кормових столиків та ін. − з метою подальшого повторного обстеження цих місць. 

Для уточнення видової різноманітності та чисельного багатства кажанів, проводили їх регулярні 
відловлювання павутинними сітками в різних частинах регіону. Видову ідентифікацію рукокрилих 
здійснювали за низкою морфологічних ознак: величина, форма та довжина вух, крил і козелків, 
забарвлення черевної та спинної частин тіла, використовуючи визначники [11; 52]. У зловлених 
особин визначали стать, вік, знімали морфометричні проміри і відпускали. Під час візуальних 
спостережень також враховували характерні особливості польоту й полювання.  

У 2009–2010 рр. у Поозер’ї проведений моніторинг рукокрилих за допомогою автомобіля – двічі 
на рік: у липні та серпні. Детектор Tranquility Transect (Coutpan Desighn Ltd.) було закріплено на 
машині, що пересувалася зі швидкістю 25 км/год. Кожен облік починався через 30–45 хв після заходу 
сонця і тривав дві години. Ехолокаційні сигнали рукокрилих записували на цифровий магнітофон 
(ZOOM H-2), із подальшим аналізом. Представників родів Myotis і Plecotus до виду не визначали. Для 
кількісної оцінки фауни рукокрилих використано показники ультразвукової активності видів – 
відносна частота вокалізації, тобто процентне відношення кількості виявлених сигналів особин до 
загальної кількості сигналів. 

Інформація, отримана польовими методами, доповнена літературними даними щодо спостере-
жень кажанів на території регіону та інформацією з колекцій Зоологічного музею ім. Б. Дибовського 
Львівського національного університету (ЗМ ЛНУ) [6] і Державного Природознавчого музею НАН 
України (ДПМ). Під час опису екологічних особливостей видів кажанів використано роботи 
В. Абеленцева та ін. [1], Б. Волошина й А.-Т. Башти [11]. 

Рукокрилі, або кажани – одна із найбільших і найпоширеніших груп ссавців, яка нині налічує 
близько 1100 видів. Вони заселяють майже всі материки, за винятком арктичних районів і нечислен-
них ізольованих островів. Із систематичного погляду ряд рукокрилих поділяється на два підряди: 

− Megachiroptera – крилани: плодоїдні кажани Старого Світу. До них належить понад 250 видів. 
Megachiroptera заселяють тропічні райони Африки, Америки, Австралії; 

− Microchiroptera – комахоїдні кажани, до котрих належить понад 800 видів, об’єднаних у 
17 родин. Вони заселяють усі континенти, окрім арктичних та антарктичних районів. 

Рукокрилі – єдині ссавці, здатні до активного польоту. Характерною особливістю будови їхнього 
тіла є літальна перетинка, сформована з двох шарів шкіри. Вона підтримується видовженими 
кістками п’ястка і пальців передньої кінцівки і прикріплена до боків тіла, лап і хвоста. 
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Тіло кажанів, за винятком літальних перетинок, вкрите хутром. Також вони мають порівняно 
малі очі, добре сформовані вуха, часто з додатковим шкіряним відростком – так званим козелком або 
закліпкою. 

Під час польоту кажани орієнтуються з допомогою ехолокації. Вони генерують ультразвуки з 
частотою від кільканадцяти до 180 кГц/с і тому нечутні для людського вуха. З допомогою відлуння, 
відбитого від предметів, орієнтуються в просторі. У багатьох випадках частота генерованих звуків є 
видоспецифічною і може бути використана для ідентифікації окремих видів. 

Кажани користуються кількома ехолокаційними системами, що відрізняються ступенем точності 
й потужності. Частина видів, майже всі Megachiroptera, не мають здатності генерувати ультразвуки. 

Ультразвуковий сигнал у деяких видів кажанів розходиться рівномірно перед мордочкою тва-
ринки у формі конусоподібного пучка. Підковики завдяки своєрідній формі «підкови» на носі можуть 
регулювати (змінювати) напрям щільного пучка ультразвуків і як наслідок − точніше визначати стан 
перешкод на шляху польоту. 

Кажани з погляду їх поведінки та екології неоднорідна група. Їм властива значна кормова 
спеціалізація. Більшість видів комахоїдні, але існують види плодоїдні, пилкоїдні, рибоїдні. Є й такі, 
що живляться кров’ю теплокровних тварин – їх усього три види. 

У помірній зоні активний спосіб життя кажани ведуть в теплий період року − від весни до осені. 
В цей час відбувається їх розмноження, вигодовування потомства, а також запасання достатньої 
кількості підшкірного жиру, що слугує їм для підтримання життя під час зимової сплячки. 

Важливою особливістю кажанів, які живуть у зоні помірного клімату, є здатність до гібернації, 
тобто до значного сповільнення фізіологічних процесів, пониження температури тіла і впадання в 
глибокий сон. Це пристосування дає можливість рукокрилим пережити несприятливу пору року. 

Кажани відіграють величезне значення в життєдіяльності біоценозів. Вони знищують і комах, 
шкідливих для сільськогосподарських та лісових культур, і тих, що приносять шкоду безпосередньо 
людині. Полюючи в сутінках і вночі, вони обмежують чисельність видів комах, малодоступних для 
денних птахів.  

На території Шацького поозер’я виявлено 16 видів кажанів, що становить більше половини 
видового складу хіроптерофауни України. 

Згідно з зоогеографічним поділом М. Щербака [45], територія Шацького поозер’я розташована на 
Західному Поліссі, на ділянці Східноєвропейського мішаного лісу, Східноєвропейського округу 
Бореальної Європейсько-Сибірській підобласті. Цим пояснюється специфіка видового складу фауни 
цієї території. Наявність численних водойм у Шацькому поозер’ї разом із лісостанами різного 
видового складу значною мірою сприяє видовій різноманітності рукокрилих.  

Хіроптерофауна регіону характеризується домінуванням палеарктичних видів. Тут представлені 
бореальні палеарктичні елементи (M. daubentonii, Pl. auritus та ін.), а також види західної Палеарк-
тики (M. myotis, P. nathusii, B. barbastellus та ін.).  

Дослідження видового складу рукокрилих із допомогою ультразвукового детектора проведені на 
трансектах, закладених у різних частинах лісових масивів. З’ясувалося, що для внутрішньої частини 
лісових масивів властиві види кажанів, що характеризуються короткодистанційною мисливською 
стратегією – нічниці, нетопирі, вухані, широковухи. Відповідно, у прилісових біотопах було пред-
ставлено багато інших видів – лилик, кажанів, вечірниць (табл. 5).  

Детекторні дослідження виявили, що у літній період найбільша частота трапляння характерна 
для пізнього кажана (39 %) і рудої вечірниці (18,8 %). Численними видами цього періоду виявилися 
також нетопир лісовий, кажан північний, лилик двоколірний. Загалом під час детекторних обліків 
було виявлено 10 видів рукокрилих, не включаючи нічниць і вуханів.  

Результати моніторингу рукокрилих істотно доповнили наявні дані щодо поширення та частоти 
трапляння рукокрилих у Шацькому регіоні. Зокрема, Pipistrellus pygmaeus виявлений у багатьох 
частинах парку, проявляючи приуроченість до порівняно вологих, у т. ч. й прибережних біотопів. На 
досліджуваній території його виявляли значно частіше, ніж подібного до нього Pipistrellus pipistrellus. 
Досить численним є Eptesicus nilssonii (11 %). Також у результаті моніторингу на території Шацького 
поозер’я виявлено новий вид рукокрилих – нетопир середземноморський. 

Антропогенна трансформація природних екосистем також помітно впливає на структуру угру-
повань рукокрилих. Аналіз видового складу кажанів на територіях із великим відсотком населених 
пунктів показав, що їхня хіроптерофауна характеризується більшою часткою осілих видів, порівняно 
з ділянками, істотно віддаленими від поселень людини.  
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Таблиця 5 
Видовий склад і ехолокаційна активність рукокрилих на трансекті в Шацькому поозер’ї 

(30.07.2009 і 29.08.2009 рр.), сигн./10 хв 

Вид Дата проведення моніторингу У середньому* 30.07.2009 р. 29.08.2009 р. 
Eptesicus serotinus 30,0 1,2 15,6/39,0 
Nyctalus noctula 14,2 0,8 7,5/18,8 
Pipistrellus nathusii 9,3 2,5 5,9/14,8 
Eptesicus nilssonii 8,7 – 4,4/11,0 
Vespertilio murinus 5,8 0,2 3,0/7,5 
Pipistrellus kuhli 1,4 2,2 1,8/4,5 
Pipistrellus pygmaeus 1,9 0,1 1,0/4,0 
Pipistrellus pipistrellus 0,6 0,3 0,5/1,3 
Nyctalus leisleri 0,4 – 0,2/0,5 
Myotis sp. 0,3 – 0,2/0,5 
Разом 72,6 7,3 40 

* У чисельнику − сигн./10 хв, у знаменнику − відсоток загальної кількості сигналів 

Значна антропогенна трансформація території Поозер’я, що мала місце в минулому, наявність 
населених пунктів, фрагментованість лісових масивів є однією з основних причин значного представ-
ництва частки евритопних видів рукокрилих, а також тих, що мають схильність до синантропності.  

У досліджуваному регіоні багатими з кількісного і якісного погляду є ділянки мішаних і 
листяних лісів, особливо їх окраїни. Наявність численних водойм у Шацькому поозер’ї, у поєднанні з 
лісостанами різного видового складу, значною мірою сприяє підтриманню видової різноманітності та 
чисельних показників рукокрилих. Багата кормова база, велика кількість природних сховищ – дупел у 
старих деревах, що ростуть на берегах водойм, маловідвідуваних горищ − робить ці ділянки 
основними біотопами для поселення багатьох лісових видів кажанів. 

Прибережні екосистеми також відіграють важливу роль для існування популяцій окремих видів 
кажанів. Прибережні екосистеми зазвичай збільшують мозаїчність території та становлять важливі 
елементи формування екотонів, у т. ч. й лісових. Зокрема, для нічниць водяної та ставкової вони 
головні трофічні біотопи, а для багатьох інших видів (вечірниці рудої, нетопирів) ці біотопи також 
надзвичайно важливі у трофічному аспекті. Таким чином, охорона та підтримання природних еко-
систем, у т. ч. збереження старих лісостанів, старих поодиноких дерев, прибережних біотопів на 
території Поозер’я сприяє збереженню значної видової різноманітності та чисельного багатства 
популяцій усього регіону Західного Полісся.  

На фауну рукокрилих Поозер’я також може істотно впливати забудова прибережних біотопів. 
Незначна їх трансформація може сприяти підвищенню рівня видової різноманітності рукокрилих 
через появу синантропних видів. Однак посилення впливу такого фактора призводить зазвичай до 
деградації умов існування лісових видів кажанів.  

Для сучасних лісостанів властива переважно значна антропогенна трансформація, що виражена в 
істотній фрагментації, співвідношенні їх породного складу та віковому розподілі, не характерних для 
природного лісу. Тому збереження старих лісостанів, а також старих поодиноких дерев на території 
парку є важливим чинником підтримання і збереження популяцій лісових видів кажанів.  

Значна площа лісів Поозер’я представлена монокультурними сосновими насадженнями, які є 
порівняно бідними для рукокрилих біотопами. Такі лісостани характеризуються мінімальною 
кількістю укриттів, а також незначним багатством трофічної бази для цих тварин. Тому на такій 
території важливим для відтворення популяцій кажанів є формування анклавів природного мішаного 
чи листяного лісу, а також забезпечення потрібних для поселення кажанів штучних гніздівель. Для 
одного кажана може вистачити 2 га площі, а для колонії, що налічує 100 особин, – смуги лісу 
шириною 200 м і довжиною 1 км. Створення таких анклавів серед монокультур сосни, яка домінує 
серед лісових насаджень парку, істотно збільшило б рівень біотичної різноманітності цієї території.  

До фауни рукокрилих Шацького поозер’я належать види, які є рідкісними не лише на цій 
території, а й у всьому світі (табл. 6). Усі види кажанів занесені до Червоної книги України [43]. У 
Червоному списку Міжнародної спілки охорони природи представлені два види: широковух євро-
пейський і нічниця ставкова (NT – «близький до загроженого») [47]. 
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Таблиця 6 
Природоохоронний статус видів рукокрилих, виявлених на території Шацького поозер’я 

Назва виду ЧКУ, 2009 ЄЧС, 1991 Берн EU IUCN 
Myotis myotis III K 2 II/IV – 
Myotis dasycneme II K 2 II/IV VU 
Myotis nattereri III I 2 IV – 
Myotis daubentonii III – 2 IV – 
Myotis mystacinus III – 2 IV – 
Plecotus auritus III I 2 IV – 
Barbastella barbastellus II – 2 II/IV NT 
Nyctalus leisleri IV – 2 IV – 
Nyctalus noctula III – 2 IV – 
Pipistrellus pipistrellus III – 3 IV – 
Pipistrellus pygmaeus V – 2 IV – 
Pipistrellus nathusii V – 2 IV – 
Pipistrellus kuhlii III – 2 IV – 
Vespertilio murinus  III – 2 IV – 
Eptesicus serotinus  III – 2 IV – 
Eptesicus nilssonii   IV – 2 IV – 
Разом 16 4 16 16 2 

Умовні позначення: ЧКУ, 2009 – Червона книга України (2009), І – зник, ІІ – зникаючий, ІІІ – вразливий, 
IV – рідкісний, V – неоцінений, VI – недостатньо відомий; Берн – охоронний статус згідно з Бернською 
конвенцією (додатки 2 або 3); EU – охоронний статус згідно з Директивою про збереження рідкісних 
середовищ, видів флори і фауни на території Європи (1992) (додатки 2 і 4); IUCN – охоронні категорії 
Міжнародного союзу охорони природи [48]. 

 
Збереження і відтворення популяцій рукокрилих на території парку можливе завдяки охороні 

насамперед їх природних місць поселення, головним чином літніх укриттів: ділянок старих лісів із 
дуплистими деревами, горищ будівель і церков, підземних частин будівель та ін., де відомі колонії 
рукокрилих. Стан популяцій кажанів, їх видова різноманітність і чисельні показники безпосередньо 
залежать від охорони таких біотопів, передусім тих, де формуються виводкові або гібернаційні 
скупчення цих тварин. 

 
 

Родина Лиликові – Vespertilionidae 
Нічниця велика – Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Поширення. Ареал охоплює Західну й Центральну 
Європу до України і Близького Сходу, Північну Африку. 
В Україні поширений у західних областях. 

Місця знаходження. Трапляється в скелястих і 
низинних місцях, населених пунктах. У Західному По-
ліссі пролягає східна межа поширення великої нічниці і, 
ймовірно, тому на цій території вид дуже рідкісний.  

Чисельність. Рідкісний вид. Із території Шацького 
поозер’я відоме лише одне спостереження цієї нічниці – 
береги озера Пісочного [31] (рис. 199). 

Особливості біології. Порівняно великий кажан 
(фото 508). Політ спокійний, нешвидкий, без різких по-
воротів, на висоті 2–8 м. Оптимальними для здобування 
поживи є старі ліси з ділянками із відкритим наземним 
покривом, оскільки основною здобиччю цієї нічниці є 
великі жуки, здебільшого туруни. Наявність такого типу 
лісостанів може бути основною умовою поселення цього 
виду. Хвойні насадження на території Поозер’я менш 
сприятливі для його поселення та кормодобування. В 

Рис. 199. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Нічниця велика − Myotis myotis 
Нічниця водяна − Myotis daubentonii 
Нічниця ставкова − Myotis dasycneme 
Нічниця війчаста − Myotis nattereri 
Нічниця вусата − Myotis mystacinus 
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дуплах або щілинах дерев велика нічниця селиться досить рідко. 
Це, зокрема, характерно для самців цього виду. Основна частина 
виводкових колоній формується в об’ємних, містких горищах 
будівель, переважно маловідвідуваних – церков, дзвіниць. Вели-
чина виводкової колонії може істотно коливатися від кількох до 
5 тис. дорослих особин. Зимові сховища виду розташовані 
зазвичай у печерах, штольнях і тунелях, інколи в погребах. 
Може зимувати поодиноко, однак за сприятливих умов гібер-
наційні колонії налічують тисячі особин. Зимових знахідок ве-
ликої нічниці на території Шацького поозер’я немає, що може 
бути зумовлене відсутністю придатних місць для гібернації зі 
сприятливими мікрокліматичними умовами. Вид характери-

зується значним ступенем термофільності та вимогливістю до температурного режиму в зимових 
сховищах [2; 3; 5; 7; 17; 31]. 

 
Нічниця водяна – Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

Поширення. Євразія. Ареал охоплює територію від Західної Європи до Східного Сибіру, Кам-
чатки, Кореї та Східного Китаю. Виявлена також у південному Китаї, включно з Тибетом і в 
Північно-Східній Індії. В Україні – вся територія, окрім Криму. 

Місця знаходження. Типовий дуплогніздовий вид. Придатні для поселення стації знаходить у 
прилеглих до водойми ділянках лісу, зазвичай не далі ніж 1,5–2 км; хоча відомі знахідки на відстані 
5 км від найближчої водойми [39]. Також може заселяти горища, щілини у скелях і мурах, будинки, 
штучні гніздівлі (рис. 199). 

Чисельність. Численний вид. Один із найчисленніших видів кажанів Європи і звичайний у 
межах Поозер’я. 

Особливості біології. Водяна нічниця – один із найменших 
кажанів європейської хіроптерофауни (фото 509). Тісно пов’яза-
ний із різноманітними водоймами: річками, каналами, ставками, 
але може спостерігатися в листяних і мішаних лісах. Через свою 
чисельність, біотопічну приуроченість він є одним із найкраще 
досліджених у Європі видів. Нічниця водяна вилітає на 
полювання в сутінках i незабаром повертається до сховища, 
вдруге вилітає на світанку. Літає швидко, полює над водоймами, 
здебільшого на висоті до 20 см над поверхнею, але іноді значно 
вище. Ловить переважно дрібних комах, яких часто збирає з 
поверхні води. Орієнтується за допомогою ультразвукових сигналів із піковою частотою близько 
40−47 кГц. Найпоширенішими місцями гібернації водяної нічниці є печери та інші печероподiбні 
сховища, а також підвали, пивниці, де вона тримається далеко від входу. На зимівлі може формувати 
невеликі колонії. Завдяки густій гідрологічній мережі Шацького поозер’я водяна нічниця є одним зі 
звичайних видів рукокрилих. Під час детекторних досліджень вона виявлена на всіх обстежених озерах. 
Водяна нічниця – вид загалом холодовитривалий і тому може зимувати в цьому регіоні. Сприят-
ливими зимовими сховищами водяної нічниці тут можуть бути підвали або погреби з достатньою 
вологістю повітря і сприятливим температурним режимом [2; 4; 6; 7; 31; 55]. 

 
Нічниця ставкова – Myotis dasycneme (Boie, 1825) 

Поширення. Палеарктика − від Нідерландів до Центрального Сибіру. Відомі окремі знахідки в 
Маньчжурії. В Україні поширений у лісовій i лісостеповій зонах. 

Місця знаходження. В Україні виводкові колонії ставкової нічниці знайдені лише в Західному 
Поліссі, зокрема, на території Шацького поозер’я. Такі колонії, а також поодинокі особини виявлені 
на берегах озер Пісочного, Світязю, Пулемецького, Люцимера [33]. Знайдені виводкові колонії були 
здебільшого розташовані в будівлях − на горищах, іноді з дерев’яною обшивкою стін (рис. 199). Їх 
чисельність у середньому становила 18–38 особин. Найбільша відома колонія налічувала не менше 
76 особин [17]. 

Чисельність. Рідкісний, місцями нечисленний вид. 
Особливості біології. Ставкова нічниця – низинний вид, пов’язаний переважно зі стоячими і 

повільно текучими водоймами з відкритим плесом. У лісові біотопи, точніше їх окраїни на берегах 

 
Фото 508. Нічниця велика – Myotis 

myotis (А.-Т. Башта) 

 
Фото 509. Нічниця водяна – Myotis 

daubentonii (А.-Т. Башта) 
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водойм, він проникає лише для поселення. Полює над водоймами зі стоячою водою або повільною 
течією, до яких належать великі стави, озера, розливи великих річок. Літає низько, ловлячи комах у 
повітрі або збираючи їх із поверхні води. Політ спокійний, без різких поворотів. Літні місця 
поселення ставкової нічниці виявлені в різних частинах будинків – на горищах, за дерев’яним 
покриттям стін, у дуплах. Іноді займає гніздові ящики. Зимівля відзначена лише у печерах, штольнях 
та інших підземеллях [2; 3; 5; 6; 17]. Західне Полісся характеризується оптимальною для цього виду 
структурою ландшафтів, що проявляється у поєднанні значної кількості водойм із відкритим плесом і 
багатстві місць для поселення [33]. У зимовий період ставкову нічницю в цьому регіоні не виявлено, 
хоча такі випадки, теоретично, цілком можливі, оскільки факти зимування відомі з північніших 
регіонів (південно-західної частини Білорусі – м. Брест) [14]. 

 
Нічниця війчаста – Myotis nattereri (Кuhl, 1817) 

Поширення. Євразія. Ареал охоплює територію Європи до 63° пн. ш. (у Швеції); на схід – до 
Уралу, Близького Сходу і Туркменії; також виявлена в північно-західній Африці. В Україні вид 
поширений у західних i південно-західних областях, а також у Криму. 

Місця знаходження. З території Поозер’я відома лише одна знахідка: особина (самець) виявлена 
02.08.2003 р. у щілині дерев’яної будівлі в ур. Гряді на берегах оз. Світязю (рис. 199). 

Чисельність. Нечисленний вид. Сучасний статус цього виду на території Поозер’я потребує уточнення.  
Особливості біології. Загалом війчаста нічниця належить 

до лісових видів: заселяє ліси, парки з водоймами і вологими 
ділянками (фото 510). Може оселитися у різних ландшафтах, 
але має певні вимоги до їх структури: вони повинні характери-
зуватися багатою структурою рослинності й території і пред-
ставляти достатню кількість сховищ упродовж усього року. На 
полювання вилітає через годину після заходу сонця. Літає серед 
дерев, низько i повільно. Полює в розріджених лісах різного 
породного складу i парках, садах, хоча може полювати вздовж 
краю лісу, алей, рядів дерев уздовж річки. Здобич ловить у по-
вітрі, а також збирає з поверхні рослин. Влітку часто оселяється 

в дуплах листяних видів дерев, зокрема, бука [23], липи, граба [29], під дахом дерев’яних будівель. У 
населених пунктах відомі поселення цього виду в щілинах стін і пустотілих блоках будівель. Самотні 
самці в теплий період заселяють дупла дерев, а також штучні гніздівлі. Зимовими сховищами цього 
виду переважно є підземелля природного і штучного походження: печери, штольні, підвали, різного 
роду фортифікації [3; 5; 7; 17; 23; 29]. 

 
Нічниця вусата – Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

Поширення. Палеарктика – від Ірландії, півночі Апеннінського півострова і Марокко до Кореї, 
Японії, західних Гімалаїв і Південного Китаю. В Україні – в західних, південних i східних областях. 

Місця знаходження. Лісові біотопи є важливим місцем по-
селення та кормодобування виду. Заселяє різні типи лісу, однак 
здебільшого світлі, також парки і прибережні ділянки. На тери-
торії Поозер’я відомі такі місця знахідок виду: у серпні 1970 р. − 
на біостаціонарі біля оз. Пісочного [32], 03.08.2003 р. – поблизу 
ур. Гряди, 12.08.2004 р. – біля с. Світязя [2] (рис. 199). 

Чисельність. Рідкісний для регіону вид. 
Особливості біології. Політ у нічниці вусатої швидкий і 

спритний (фото 511). Вилітає на полювання у ранніх сутінках. 
Мисливські біотопи цього виду розташовані на ділянках із мо-
заїчною структурою: околицях сіл із водоймами, садами, лісо-
смугами і значним відсотком лінійних структур − узлісь та 
окраїн чагарників, а також у лісах різного породного складу. Для орієнтації та ловлі здобичі 
використовує ультразвуки з піковою частотою 40–45 кГц. Комах ловить на льоту, але також може 
збирати їх із поверхні землі та рослин. У літній період основними сховищами вусатої нічниці є 
щілиноподібні дупла та тріщини у деревах, порожнини під відхиленою корою дерев, за покриттям 
стін чи даху, у щілинах, за віконницями і на горищах будинків. Гібернує у порівняно теплих печерах i 
печероподiбних сховищах [2; 3; 5; 7; 17; 32].  

 
Фото 510. Нічниця війчаста – Myotis 

nattereri (А.-Т. Башта) 

 
Фото 511. Нічниця вусата – Myotis 

mystacinus (А.-Т. Башта) 
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Вухань звичайний – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика − від Британських 

островів через усю Європу до 63–64° пн. ш. В Азії 
ареал диз’юнктивний. Відомі популяції в Монголії, 
Південно-Східному Сибіру, Північно-Західному Китаї, 
Японії. Поширений на всій території України, але 
частіше трапляється в лісовій і лісостеповій зоні. 

Місця знаходження. На території Поозер’я спо-
стереження цього вуханя відомі у смт Шацьку і с. Пі-
щі [35], с. Світязі, ур. Гряді (рис. 200). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Вухань звичайний загалом 

є евритопним видом, селиться і у лісах, i в скелястих 
місцевостях, іноді у помешканнях людей (фото 512). 
Однак він уникає бідних лісом районів. Деякі мор-
фологічні риси вуханя – великі вуха та широкі крила − 
свідчать про використання певної мисливської стра-
тегії. Він літає, пурхаючи, рідко змахуючи крильми. 
Вилітає на полювання вже у темряві й повертається 
перед світанком. Мисливські ділянки вуханя зазвичай 
розташовані в різновікових світлих листяних, значно 
рідше у мішаних і природних хвойних лісах, парках i 
фруктових садах, поблизу дерев i великих заростей 

чагарників, уздовж краю лісу, придорожніх насаджень, на цвинтарях. 
Також часто полює навколо поодиноких дерев. Місця поселення 
вуханя тісно пов’язані з лісовими біотопами, де він оселяється у 
дуплах і щілинах дерев, за відхиленою корою. Також виявлений у 
будинках і штучних гніздівлях для птахів. Виводкові колонії часто 
формуються на горищах церков та інших будинків, також у дуплах. 
Величина такої колонії становить зазвичай 10–50, рідко сягає 
100 особин. Належить до осілих видів. Гібернує у різного роду 
природних і штучних підземних укриттях: печерах, штольнях, 
гротах, підвалах і т. п. Під час сплячки особини не утворюють груп, а 
розташовані поодиноко, іноді парами [2; 3; 5; 7; 17; 35]. 

 
Широковух європейський – Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

Поширення. Європа − від північної частини Апеннінського півострова до Кавказу і від пів-
денної Скандинавії і Латвії до Кавказу. Також відомий з островів Середземного моря і Марокко. В 
Україні – лісова і лісостепова смуга правобережної частини, гори і передгір’я Криму і Карпат. 

Місця знаходження. На території Поозер’я відомо лише кілька знахідок: у смт Шацьку [3; 35], а 
також із сусідніх ділянок − із с. Згоран Любомльського р-ну (липень 2001 р.) (рис. 200). 

Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Евритопний вид (фото 513), однак виявлений здебільшого в лісистих та 

гористих місцевостях та в сухих і вологих заплавних біотопах. Надає перевагу старим лісам. Уникає 
бідних лісом районів і зазвичай заселяє передгір’я та рівнини. 
Вид класифікується як повітряний мисливець, зі швидким, але, 
порівняно з вечірницями, повільнішим польотом. Мисливські 
ділянки переважно розташовані в лісах або узліссях, у парках i 
садах, поблизу будинків, уздовж алей, лісосмуг, водойм, рядів 
дерев. Кормодобувні польоти відбуваються переважно серед 
рослинності або іноді над водою. На полювання вилітає в ранніх 
сутінках. Орієнтується за допомогою ультразвукових сигналів з 
піковою частотою близько 31–33 кГц (тип А) і 40–43 кГц (тип Б). 
Літні колонії широковуха здебільшого розташовані у порожни-
нах за відхиленою корою дерев, у щілиноподібних дуплах або 
щілинах будівель, на горищах будинків, у штучних гніздівлях 

 
Фото 512. Вухань звичайний – 
Plecotus auritus (А.-Т. Башта) 

 
Фото 513. Широковух європейський – 
Barbastella barbastellus (А.-Т. Башта) 

Рис. 200. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Вухань звичайний − Plecotus auritus 
Широковух європейський − Barbastella barbastella  
Кажан пізній − Eptesicus serotinus 
Кажан північний − Eptesicus nilssonii 
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для кажанів і птахів, іноді у розколинах скель, печерах. Зимує у природних і штучних печерах, 
покинутих штольнях, підвалах, бункерах. Місця зимування характеризуються низькою температурою – 
1,6–4,8 ºС і високою вологістю – 70–90 % і досить часто вони містяться поблизу вхідного отвору [3; 5; 
7; 17; 35]. 

 
Кажан пізній – Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

Поширення. Євразія. Поширений майже на всій території Європи, Близького Сходу, у Цен-
тральній Азії, на схід – до Китаю. Північна Африка. На території України виявлений усюди. 

Місця знаходження. Під час детекторних досліджень виявлений в усіх обстежених населених 
пунктах, зокрема, у смт Шацьку, с. Мельниках, с. Світязі, с. Пульмі, а також досить часто на їх 
околицях (рис. 200). 

Чисельність. Численний звичайний вид. 
Особливості біології. Пізній кажан оселяється здебільшого 

у населених пунктах і багатоструктурованих ландшафтах та 
поблизу них (фото 514). Цей вид досить пластичний у виборі 
кормодобувних ділянок. Часто полює вздовж окраїн лісу, алей, 
лісосмуг і берегів водойм, біля дерев і навколо вуличних ліхта-
рів. Натомість, значно менше використовує густий ліс і поля. 
Кормовий раціон пізнього кажана може істотно змінюватися 
залежно від сезону чи регіону і включає зазвичай жуків, мете-
ликів, двокрилих і перетинчастокрилих. Літні сховища розташо-
вані в щілинах і на горищах будинків. Виводкові колонії формує 
в будівлях. Місцями гібернації є підземні порожнини різного 

походження. А. Нікольський [28] ще в кінці ХІХ ст. зазначав, що пізній кажан є звичайним видом і 
трапляється всюди у містах і селах Полісся. На сьогодні це також звичайний вид більшості населених 
пунктів регіону. Відносна частота вокалізації пізнього кажана на трансектах була порівняно най-
більшою − близько 40 % усіх зареєстрованих сигналів (табл. 1) [2; 3; 5; 7; 17]. 

 
Кажан північний – Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839) 

Поширення. Євразія. Поширений у північній і північно-східній частинах Європи, також в Азії. В 
Україні трапляється у Карпатському регіоні й північних районах України. 

Місця знаходження. Донині на території Поозер’я були відомі лише дві знахідки північного 
кажана: 03.04.1974 р. на оз. Пісочному [27] і 04.08.2003 р. поблизу оз. Світязю [2] (рис. 200). Однак 
ультразвукові дослідження на стаціонарних трансектах, проведені влітку 2009 р., виявили, що 
відносна частота ехолокаційних сигналів становила близько 11 % усіх виявлених. 

Чисельність. Рідкісний вид. 
Особливості біології. Кажан північний є холодостійким видом. Лісовий вид. На полювання ви-

літає порівняно рано − відразу після заходу сонця. Характеризується швидким i майстерним польо-
том із різкими поворотами. Полює здебільшого у відкритому повітрі. Може полювати також у 
напіввідкритих біотопах із поодинокими деревами, озерами, ставками і річками, на лісових дорогах. 
Оселяється у дуплах, на горищах i в щілинах скель. Зимувати може в печерах. Тримається в сухих i 
досить холодних місцях, при температурі до +4º С [2; 3; 5; 7; 17; 27]. 

 
Лилик двоколірний – Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Палеарктика. На північ – до Північної Росії, на схід – до Маньчжурії та Уссурій-

ського краю, на південь – до північних районів Ірану, Афганістану і Пакистану. На всій території 
України поширений спорадично. 

Місця знаходження. Відома лише одна знахідка на терито-
рії Поозер’я − муміфікований екземпляр, знайдений 06.08.2003 р. 
у щілині дерев’яного будиночка в ур. Гряді (рис. 201). Однак при 
ультразвукових дослідженнях виявилося, що відносна частота його 
ультразвукової активності значно вища – 3,0 сигн./10 хв (7,5 %). 

Чисельність. Нечисленний вид.  
Особливості біології. Лилик двоколірний є холодотолерант-

ним видом (фото 515), про що свідчать спостереження особин 

 
Фото 514. Кажан пізній – Eptesicus 

serotinus (А.-Т. Башта) 

 
Фото 515. Лилик двоколірний – 

Vespertilio murinus (А.-Т. Башта) 
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при порівняно низьких, близько нуля, температурах повіт-
ря. Проявляє тенденції до синантропності. Заселяє лісові 
райони, трапляється також у поселеннях людей. За мор-
фологічною будовою літального апарату лилик двоко-
лірний належить до повітряних мисливців зі швидким і 
стрімким польотом. На полювання вилітає пізно. Політ 
швидкий, спритний i нагадує політ вечірниць. Мислив-
ські ділянки двоколірного лилика можуть бути роз-
ташовані в різноманітних біотопах: лісових галявинах, 
зрубах, узліссях, лісових дорогах, рідше над лісом, а 
також у населених пунктах, над великими водоймами. У 
міграційний період – численний вид регіону, у літній − 
виявлений рідко. Має схильність до синантропності – 
здебільшого трапляється у населених пунктах. Оселяєть-
ся переважно в будівлях, навіть якщо вони розташовані 
серед лісу [1; 25]. Лилик двоколірний є дальнім мігран-
том. На зимівлю відлітає досить пізно, поодиноких мі-
грантів у південній частині Полісся ми спостерігали за 
сприятливих погодних умов навіть впродовж першої 
половини листопада. Під час міграцій масово з’являється в 
населених пунктах регіону; тоді його легко виявити за 
характерними соціальними сигналами («циканням»). 
Може зимувати в дуплах дерев, глибоких пивницях, 
деколи у печерах [1−3; 5; 7; 17; 25]. 

 
Нетопир звичайний – Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

Поширення. Палеарктика, зокрема більша частина Європи, від півдня континенту до 63–64° пн. ш., 
деякі райони Південно-Західної Азії та Північної Африки. В Україні відзначений на всій території; в 
степових районах – переважно під час сезонних перельотів. 

Місця знаходження. На території Поозер’я виводкові колонії та поодинокі особини цього виду 
виявлено у багатьох частинах регіону: на березі оз. Пісочного [31], Світязю, Пулемецького, Люци-
мера, Згоранського [2], Великих Згоран (Любомльський р-н) та ін. (рис. 201). Частота вокалізаційної 
активності звичайного нетопира на трансекті становила в середньому 0,5 сигн./10 хв (3 %). 

Чисельність. Малочисленний вид. 
Особливості біології. Звичайний нетопир (фото 516) загалом осе-

ляється поблизу листяних і хвойних лісів, у населених пунктах із при-
леглими ділянками. У лісах оселяється нечасто, переважно за наявності 
тут будівель або водойм. Вилітає на лови рано, зазвичай відразу після 
заходу сонця. Політ має нерівний, часто змінюючи його напрям. Най-
важливішими мисливськими біотопами виду є відкриті й лісові ділянки, 
причому поряд із водоймами і поблизу узлісь. Найчастіше ці кажани 
полюють уздовж лінійних структур: краю лісу чи великих галявин, 
лісових доріг, берегів водойм, навколо поодиноких дерев, а також під 
вуличними ліхтарями. Основними місцями формування виводкових 
колоній звичайного нетопира є будинки – щілини в них, горища, де-
рев’яна обшивка стін і дахи. Окрім того, такі колонії, а також поодинокі 
самці, можуть оселятися у дуплах зі щілиноподібним льотком, 
розколинах стовбурів, під корою дерев [2; 3; 5; 7; 17]. 

 
Нетопир-карлик – Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

Поширення. Ареал охоплює, ймовірно, значну частину Європи. В Україні відзначений пере-
важно у Лісостепу та на Поліссі. 

Місця знаходження. На території Шацького поозер’я особини нетопира-карлика було зафік-
совано за допомогою детектора в кількох місцях − на берегах озер Пісочного і Світязю. Окрім того, 
повторна перевірка деяких виводкових колоній нетопира звичайного показала, що насправді це ко-

 
Фото 516. Нетопир звичайний – 

Pipistrellus pipistrellus 
(А.-Т. Башта) 

Рис. 201. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Лилик двоколірний − Vespertilio murinus 
Нетопир звичайний − Pipistrellus pipistrellus  
Нетопир-карлик − Pipistrellus pygmaeus 
Нетопир лісовий − Pipistrellus nathusii 
Нетопир середземноморський − Pipistrellus kuhli 
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лонії нетопира-карлика, на території санаторію «Лісова пісня», 
бази відпочинку «Медик» на берегах оз. Пісочного (рис. 201). 
Під час моніторингу частота ехолокаційних сигналів становила 
близько 1 сигн./10 хв (4 %). 

Чисельність. Нечисленний вид. 
Особливості біології. Вид-двійник нетопира звичайного. 

Нетопир-карлик (фото 517) виявлений здебільшого у вологих 
листяних і заплавних лісах, і значною мірою пов’язаний із во-
доймами: берегами річок, вологими і болотистими територіями. 
Основними кормовими біотопами є краї лісу і його розріджені 
ділянки, окраїни населених пунктів, сади, береги водойм. Для 

орієнтування та полювання використовує ультразвуковий сигнал із піковою частотою близько 
55 кГц. Колонії у виводковий період розташовані в дуплах дерев, щілинах будинків і під корою 
стовбурів. Донедавна наявність нетопира-карлика на Поліссі лише припускалася, але останніми 
роками його виявлено у багатьох місцях регіону [3; 5; 7; 17]. 

 
Нетопир лісовий – Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) 

Поширення. Ареал обмежений Європою, Малою Азією та Закавказзям. В Україні поширений на 
всій території, але у південних степових районах трапляється зазвичай під час перельотів. 

Місця знаходження. Виводкові колонії були виявлені в будинках, здебільшого під дахами, на 
горищах і за дерев’яними елементами декору стін − у смт Шацьк (ДПМ), поблизу оз. Пісочного 
Шацького р-ну [27], на берегах озер Світязю і Люцимера (рис. 201). З усіх нетопирів виявлений 
найчастіше − у середньому 5,9 сигн./10 хв. (14,8 %). 

Чисельність. Численний звичайний вид території Поозер’я. 
Особливості біології. Оселяється у листяних i мішаних лісах − на галявинах і серед розріджених 

ділянок лісів, особливо заплавних, а також у населених пунктах 
(фото 518). Віддає перевагу багатим на водойми лісовим місце-
востям, це можуть бути навіть заболочені ліси і ліси з перева-
жанням сосен. Вилітає на лови рано. Літає спритно, часто міня-
ючи напрям. Полює загалом у дуже різних біотопах. Здебіль-
шого це великі стоячі водойми і, відповідно, їх прибережні й 
зарослі очеретом зони, що були розташовані поряд із окраїнами 
лісу і вологими луками. Цей вид для полювання використовує 
лінійні структури, наприклад, лісові дороги, окраїни лісу, лісо-
смуги. Місцями формування літніх колоній лісового нетопира є 
дупла та щілини в стовбурах листяних і хвойних дерев, дуплянки для птахів. Відомі численні 
знахідки виводкових колоній у будівлях, переважно під дахом, у щілинах стін. Важливою умовою в 
усіх випадках є безпосередня близькість водойм: озер, ставків тощо. Загалом лісовий нетопир на 
території України не зимує. Відомі тільки два випадки знаходження гібернуючих особин цього виду в 
колоніях звичайного нетопира, розташованих у стінах будівлі університету м. Ужгорода [4]. Для 
цього виду загалом характерні полівидові виводкові колонії, котрі він формує разом з іншими 
нетопирами, виявлені, зокрема, на берегах оз. Пісочного [2; 3; 4; 5; 7; 17; 27; 31]. 

 
Нетопир середземноморський – Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1819) 

Поширення. Євразія. Поширений від південної та південно-східної частини Європи до 93° сх. д. у 
Південній Азії. Більша частина Африки. На території Центральної та Східної Європи упродовж 
останнього десятиліття спостерігається експансія середземноморського нетопира у північному напря-
мі. В Україні, починаючи з 1990-х рр., вид поширився від чорноморського узбережжя до північних 
областей України [50; 55]. 

Місця знаходження. Надає перевагу відкритій місцевості та урбанізованим територіям (рис. 201).  
Чисельність. Ймовірно, рідкісний вид. Його статус у регоні потребує уточнення. 
Особливості біології. Переважно оселяється в безлісих місцевостях. Проявляє схильність до 

синантропності і тому виявлений на урбанізованих територіях значної частини Європи, де за останнє 
десятиліття став звичайним видом [2; 3; 5; 7; 17; 22; 44; 50; 55]. Виявлено певну приуроченість до 
великих річок, уздовж яких він розселяється. На полювання вилітає незабаром після заходу сонця. 
Літає невисоко, роблячи великі кола. Полює в населених пунктах: навколо вуличних ліхтарів, над 

 
Фото 517. Нетопир-карлик – 

Pipistrellus pygmaeus (А.-Т. Башта) 

 
Фото 518. Нетопир лісовий – 

Pipistrellus nathusii (А.-Т. Башта) 
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водоймами, в садах. Політ швидкий і спритний. Ловить дрібних літаючих комах, здебільшого мете-
ликів і двокрилих. Орієнтується за допомогою ультразвукових сигналів із піковою частотою близько 
36–40 кГц. Літні місця поселення переважно розташовані в різноманітних будівлях. Місцями гібер-
нації середземноморського нетопира є житла людей, де він селиться між віконними рамами, у 
підвалах і наземних частинах [22; 44].  

 
Вечірниця дозірна (руда) – Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

Поширення. Євразія. Ареал охоплює більшу частину 
Європи та Азії до Південно-Західного Сибіру, Китаю, 
Північного В’єтнаму. Виявлений в Африці. Поширений на 
всій території України, іноді, під час сезонних перельотів, 
трапляється і в південних степових районах. 

Місця знаходження. Віддає перевагу лісам, особливо 
листяним, часто заплавним, з високим відсотком старих 
дерев. Колонії були виявлені біля с. Світязя, на берегах 
оз. Пісочного. Упродовж періоду досліджень його регуляр-
но виявляли візуально і реєстрували з допомогою детекто-
ра в усіх досліджуваних ділянках Поозер’я (рис. 202). За-
галом – це звичайний вид на моніторингових трансектах; 
частота його сигналів становила 7,5 сигн./10 хв (18,8 %).  

Чисельність. Численний вид у Шацькому поозер’ї.  
Особливості біології. Лісовий вид кажанів (фото 519). 

Трапляється також у великих парках, садах. Зазвичай 
заселяє дупла в деревах, розташованих поблизу краю лісу, 
на узліссях. Навесні вечірниця руда в наших широтах 
з’являється у квітні−травні. Проте в останні роки відзна-
чено велику кількість зимівель цього виду на території 

міст [50]. У місцях розмноження її чисельність незначна. Почи-
наючи з кінця серпня, вона масово з’являється в різноманітних 
місцях, де влітку її чисельність порівняно незначна, зокрема, на 
заплавних ділянках великих річок [2]. Довгі й вузькі крила 
вказують на те, що цей вид пристосований до полювання у 
відкритому просторі. Орієнтується з допомогою ультразву-
кових сигналів із піковою частотою близько 18–26 кГц. Для 
цього виду властиві також соціальні звуки, чутні для вуха лю-
дини – 17–32 кГц, особливо у пізньолітній період. Вечірниця 
руда вилітає порівняно рано, ще під час заходу сонця. Полює, 

літаючи високо, дуже швидко і досить маневренно, переважно у відкритому просторі, над кронами 
дерев або над галявинами, у багатих комахами біотопах. Це можуть бути також луки, поля і лісосмуги, 
смітники. Також полює над лісами, пасовищами, водяними поверхнями, які характеризуються висо-
кою продуктивністю комах. Типовий дендрофільний вид, хоча може оселятися у різного роду будів-
лях. На Західному Поліссі колонії особин  знаходили зазвичай в дуплах різних порід дерев, пере-
важно листяних, у 70 % – вільха чорна Alnus glutinosa, а іноді під дахами будинків. Такі колонії 
налічували понад 100 особин, однак переважно складалися з 10–40. Міграційний період цієї вечірниці 
починається на початку серпня. Із Полісся тварини мігрують, ймовірно, у південно-західному 
напрямі [25], зупиняючись для денного відпочинку у дуплах та інших місцях. Сховища можна легко 
виявити пізнього літа і восени завдяки соціальним сигналам, чутним для вуха людини. У цей час вона 
заселяє дупла і щілини в листяних і мішаних лісах; це переважно дупла, видовбані дятлами. Оселя-
ється також і на горищах будинків. Розташування міграційних колоній можна легко встановити за 
своєрідним і досить голосним «цірканням». Такі колонії було виявлено у багатьох точках Західного 
Полісся і на території Поозер’я зокрема [2; 3; 5; 7; 17; 50]. 

 
Вечірниця мала – Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

Поширення. Євразія. Територія поширення охоплює регіон від Західної Європи до Південно-
Західної Азії, на схід до 79° сх. д. та Індії. Також виявлена в Північно-Західній Африці. Поширена на 

 
Фото 519. Вечірниця руда – Nyctalus 

noctula (А.-Т. Башта) 

Рис. 202. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Вечірниця руда − Nyctalus noctula 
Вечірниця мала − Nyctalus leisleri 
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всій території України; у південних степових районах трапляється вкрай рідко, переважно під час 
сезонних перельотів. 

Місця знаходження. Оселяється зазвичай у старих листяних і мішаних лісах. Під час детекторного 
обстеження території голоси особин цього виду зафіксовано 11.08.2004 р. на східній околиці с. Світязя 
(рис. 202). Загалом рівень його ехолокаційної активності становив близько 0,2 сигн./10 хв (0,5 %). 

Чисельність. Рідкісний вид на території Поозер’я. 
Особливості біології. Типовий лісовий вид. Самці малої вечірниці в такий період віддають пе-

ревагу дуплам на освітленому сонцем схилі. Тип сигналів – звуки низької частоти, що поширюються 
на значні відстані. Довгі й тонкі крила дають можливість виду полювати у відкритих просторах. 
Політ малої вечірниці зазвичай прямолінійний і дещо маневренний. Вилітає зі сховищ рано, літає 
швидко. Трофічні біотопи виду розташовані під відкритим небом над кронами дерев, а також уздовж 
краю лісу. Здобич завжди ловить у повітрі. Орієнтується за допомогою ультразвукових сигналів із пі-
ковою частотою близько 22–28 кГц. Літні колонії малої вечірниці розташовані у дуплах, здебільшого 
зі щілиноподібним льотком, і розколинах старих дерев, іноді в будівлях і штучних гніздівлях для пта-
хів і кажанів. Поодинокі самці також селяться у дуплах. На зиму мігрує за межі України [3; 5; 7; 17]. 

 
 
 

Ряд Мишоподібні – Muriformes Bowdich, 1821 
Родина Вивіркові – Sciuridae Fischer, 1817 
Вивірка лісова – Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 

Поширення. Палеарктика − від Іберії і Великобританії 
на схід до Камчатки і Сахаліну, на південь до Середземного і 
Чорного морів, Північ Монголії, захід і північний схід Китаю. 

На території України поширена по всій лісостеповій і 
поліській смугах, де заселяє листяні та шпилькові високо-
стовбурні ліси, а по лісових насадженнях уздовж річкових 
долин розселяється на південь, навіть у степові області. У 
гірських районах Карпат і передгір’ях трапляється на усіх 
ландшафтах, сягає субальпійського поясу, до висоти 1700 м 
над рівнем моря і навіть вище.  

Місця знаходження. Оселяється в різних типах лісу, 
здебільшого у стиглих деревостанах, уникає молодняків. У 
період розмноження надає перевагу високостовбурним лісо-
станам із добре розвинутим підліском. Трапляється також у 
великих садах, парках. У межах Поозер’я заселяє ліси різних 
типів. Надає перевагу високим хвойним та мішаним лісам, часто 
відмічається поблизу населених пунктів, турбаз (рис. 203). 

Чисельність. Численний звичайний вид. Постійно від-
значаються п’ять−шість особин на території біостаціонару, 

де успішно розмножуються. 
Особливості біології. 

Довжина тіла 20–25 см, 
хвоста − 15–20 см, маса − 
200–500 г (фото 520). 
Живе у верховітті дерев, де, на висоті 3−20 м і більше, із тонких 
гілочок, зеленого моху і лишайників кулястої форми робить кубло 
(гайно), із одним−двома вихідними отворами. Гніздо у самиці 
більше, ніж у самця. Сховищами слугують також дупла дятлів, 
шпаківні, дуплянки тощо. Зазвичай кожен звірок має декілька гнізд, 
іноді до трьох десятків, міняючи їх за потребою, зокрема через 
ектопаразитів. Живиться переважно рослинною їжею, склад якої 
визначається особливостями природного району, на теренах якого 
вона містяться. У лісостепових і поліських районах основною їжею 
вивірки є насіння деревних і чагарникових порід, а також гриби та 

 
Фото 520. Вивірка лісова – Sciurus 

vulgaris (І. В. Дикий) 

Рис. 203. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Вовчок сірий − Glis glis 
Вовчок лісовий − Dryomys nitedula 
Вовчок горішниковий − 
Muscardinus avellanarius 
Мишівка лісова − Sicista betulina 
Миша звичайна − Mus musculus 
Вивірка лісова − Sciurus vulgaris 
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бруньки дерев. Крім рослинної їжі вивірка може іноді живитись дрібними тваринами, пташенятами 
тощо. Склад їжі також змінюється залежно від пори року та врожайності горіхоплідних дерев. Ця 
денна тварина особливо активна у ранішні години. У зимову сплячку не залягає, хоч у дуже люті 
морози та хуртовину кілька днів спить і не виходить із кубла. Парування наприкінці січня або на 
початку лютого, літнє – в червні – на початку липня. Упродовж року буває два приплоди [13; 30; 35; 
37; 52; 53]. 

 
 

Родина Вовчкових – Myoxidae Muirhead, 1819 
Вовчок сірий – Glis glis (Linnaeus, 1766) 

Поширення. Євразія − вся Європа, північ Туреччини, Кавказ, північ Ірану і Південно-Західний 
Туркменістан. На території України поширений у Поліссі, Лісостепу і Карпатах. У горах проникає до 
нижньої межі субальпійського поясу – в Чорногорі до 1700 м, у Бескидах до 1100 м над рівнем моря. 

Місця знаходження. Для поселення вибирає листяні ліси із дуплистими деревами, особливо 
місця, де багато дуба, граба, бука, ліщини, дикої груші. У межах Поозер’я надає перевагу мішаним 
лісам із переважанням дуба та густого ліщинового підліску. Тримається узлісь та лісосмуг. Іноді 
використовує як кубло штучні гніздівлі для співочих птахів. Трапляється в межах населених пунктів, 
будуючи кубла на горищах дерев’яних будівель (рис. 203). 

Чисельність. Нечисленний звичайний вид. Неодноразово відмічався в околицях біостаціонару. 
Особливості біології. Довжина тіла 13–20 см, хвоста – 10–18 см, 

маса – 70–150 г. (фото 521). Вовчок сірий – нічна тварина. Своє лігво 
зазвичай робить у дуплах старих дерев. Іноді гнізда вовчка сірого 
трапляються на горищах будинків, що розміщені у лісі або поблизу 
лісу. На весь довгий зимовий період залягає у сплячку, прокидаючись 
лише в кінці квітня – травні. Період залягання у сплячку і пробу-
дження у різних місцях різний. У гірських районах залягає в сплячку 
у вересні, а в рівнинних районах – у жовтні. Перед наближенням 
періоду залягання в сплячку у звірків нагромаджується багато під-
шкірного жиру. Живиться вовчок плодами найрізноманітніших рос-
лин: жолудями, буковими, волоськими й ліщиновими горіхами, каш-
танами, кісточками й плодами диких та культурних плодових дерев 
(абрикоси, персики, шовковиця, сливи, яблука, груші, черешня, вино-
град та ін.), корою молодих дерев листяних і навіть шпилькових 

порід; обгризає кору верхівок молодих смерек, ялиць і буків. Споживає і тваринну їжу: комах, їхні 
личинки, пташенят та яйця дрібних птахів. Робить запаси горіхів, кісточок плодових дерев, якими, 
вочевидь, живиться після весняного пробудження. Розмножується вовчок сірий один раз на рік. 
Вагітність триває 30–32 доби. Приплоди із п’яти−восьми малят з’являються із другої половини липня 
до першої половини серпня [13; 30; 35; 52; 53]. 

 
Соня лісова – Dryomys nitedula (Pallas, 1779) 

Поширення. Захід Євразії − Європа до середньої смуги і на південь європейської частини Росії, 
Кавказу, Близького Сходу і Центральної Азії. На території України поширений майже в усіх районах 
Лісостепу, Полісся і Карпат. 

Місця знаходження. Заселяє мішані ліси і з підліском, і без нього, соснові, байрачні ліси, 
чагарники, молоді лісові та фруктові насадження, лісосмуги. В 
Карпатах трапляється у всіх лісових поясах аж до верхньої межі 
лісу. В межах Поозер’я надає перевагу мішаним лісам із перева-
жанням дуба та густого ліщинового підліску. Тримається узлісь та 
лісосмуг. Використовує як кубло штучні гніздівлі для співочих 
птахів (рис. 203). 

Чисельність. Нечисленний вид. Із сучасних знахідок відо-
ма лише одна реєстрація гнізда вовчка в дуплянці у лісовому 
масиві поблизу біостаціонару ЛНУ імені І. Франка. 

Особливості біології. Довжина тіла 8–12 см, хвоста – 7–10 см, 
маса – 17–40 г (фото 522). Живе в дуплах, а також у гніздах. 

 
Фото 521. Вовчок сірий – 
Glis glis (В. Т. Дем’янчик) 

 
Фото 522. Соня лісова – Dryomys 

nitedula (С. Гладкевич) 
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Дупла, в яких звірок ховається вдень, бувають найрізноманітнішого типу; порода дерев, очевидно, не 
має значення. Виявлена у дуплах сосни, дуба, верби, граба, груші, бука та ін. Іноді сховищем для неї є 
неглибокі щілини у стовбурах дерев. Може ховатися і в будівлях. Залягання в сплячку настає 
наприкінці вересня або у жовтні. Прокидається пізно, мабуть, не раніше початку травня. Живиться 
рослинними і тваринними кормами: насінням дерев – акації, дуба, ягодами, кісточками фруктових 
дерев, наприклад, слив, у яких звірок прокушує збоку невеликий отвір, плодами дикої груші, корою 
молодих дерев, бруньками. При дозріванні фруктових плодів переходить на живлення саме ними, їсть 
кавуни, дині. Поїдає також комах, їхні личинки, яйця дрібних птахів, навіть пташенят. Парування у 
соні лісової починається відразу після пробудження від зимової сплячки і триває, залежно від періоду 
пробудження, до середини або кінця травня. Самиця дає один приплід на рік [13; 30; 52; 53]. 

 
Ліскулька руда – Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Західна Євразія − Європа до середньої смуги європейської частини Росії, на схід до 
гирла Ками, північ Туреччини. На території України поширений на всьому Правобережжі, у тому 
числі і в Карпатах, на південь до Одеської області, а на Лівобережжі – до північних районів Дніпро-
петровської області. 

Місця знаходження. Характерні біотопи – листяні або мішані ліси із густим ліщиновим підліс-
ком. У таких лісах найбільше селиться на узліссі, по краю галявин або лісових просік і доріг, а в 
Карпатах – в густих заростях вздовж гірських річок, а також у молодих ялицево-букових лісостанах 
та криволіссі. В межах Поозер’я надає перевагу листяним лісам і здебільшого виявлений у лісосмугах 
вздовж доріг. Тварин легко виявити за добре помітними гніздами кулястої форми між гілками дерев 
листяних порід та кущів. Іноді влаштовує гнізда в штучних гніздівлях для співочих птахів (рис. 203). 

Чисельність. Численний фоновий вид. В межах біостаціонару ЛНУ ім. І. Франка щороку реє-
струють представників різного віку. 

Особливості біології. Довжина тіла 6,5–8,4 см, хвоста – 
5,5–7,8 см, маса – 15–35 г (фото 523). Улітку живе зазвичай у 
гніздах, які бувають досить різноманітними за формою та 
розмірами і з різного будівельного матеріалу. Гнізда робить на 
деревах на висоті до 20 м від землі і на гілках чагарників, навіть 
на землі. Іноді використовує для житла гнізда дрібних птахів, а 
також дупла дерев. Ліскулька, як і всі вовчки, день проводить у 
гнізді, але спить удень, очевидно, тільки в несприятливу пого-
ду. Живиться горіхами, жолудями, твердим насінням соковитих 
плодів. Парування починається відразу після пробудження від 
зимової сплячки і триває, залежно від строку пробудження, до 
середини або кінця травня – початку червня. Самиця дає один 
приплід на рік [13; 30; 52; 53]. 

 
 

Родина Мишівкові – Sicistidae Allen, 1901 
Мишівка лісова – Sicista betulina (Pallas, 1779) 

Поширення. Євразія − охоплює бореальні і гірські ліси Норвегії та Данії на схід до озера 
Байкалу, на північ до межі полярного кола на Білому морі, на південь до Австрії, по лінії Карпат і 
Саян. На території України трапляється в листяних і шпилькових лісах та в чагарникових заростях 
Полісся і Карпат, частково північного Лісостепу. 

Місця знаходження. Заселяє старі високостовбурні соснові ліси і дубові насадження із густим 
ліщиновим підліском, узлісся, і навіть чагарники на заплавних луках. У межах Поозер’я вид надає 
перевагу вересково-березово-сосновим та дубово-грабовим лісам. Поширення мишівки потребує 
ґрунтовніших досліджень (рис. 203). 

Чисельність. Нечисленний рідкісний і малодосліджений вид. Занесений до Червоної книги 
України [42]. Відомі знахідки мишівки на початку 1970-х рр. в околицях оз. Пісочне та Ростанському 
лісництві. Єдина сучасна знахідка виду, а саме черепа дорослої особини в пелетці вухатої сови з 
околиць оз. Пісочне припадає на літо 2008 р.  

Особливості біології. Довжина тіла 5,0–7,6 см, хвоста – 7,4–11,0 см, маса – 5–15 г. Своє житло 
будує у спорохнілих пнях або гнилих стовбурах дерев, вигризаючи своєрідні ходи, що закінчуються 

 
Фото 523. Ліскулька руда – 

Muscardinus avellanarius 
(В. Т. Дем’янчик) 
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гніздовою камерою діаметром 5–6 см. Для вистилання гнізда використовує деревну порохню, іноді 
мох і сухе листя. Живиться переважно комахами та їх личинками – жуками, перетинчастокрилими, 
двокрилими, гусінню, лялечками мурашок тощо. Помітну частку в її раціоні може складати і 
рослинна їжа. Найбільш активна під вечір і вночі, але іноді її діяльність можна спостерігати і вдень. 
Парується в травні–липні. Приплід дає один раз на рік − у червні–серпні [12; 13; 30; 32; 42; 52; 53]. 

 
 

Родина Мишеві – Muridae Illiger, 1811 
Миша хатня – Mus musculus Linnaeus, 1758 

Поширення. Вид космополіт, поширений на усіх континентах і островах світу, окрім Антарк-
тиди. На території України трапляється в усіх природних зонах, немає її лише у великих лісових 
масивах. 

Місця знаходження. Тримається переважно заселених людиною приміщень і господарських 
будівель. В межах Поозер’я надає перевагу населеним пунктам, хоча реєструється і поза їх межами. 
Трапляється на сухих ділянках і у вологих біотопах (рис. 203). 

Чисельність. Численний синантропний вид. Постійно реєструється у відловах у межах біоста-
ціонару на оз. Пісочне. 

Особливості біології. Довжина тіла 7,2–10,3 см, хвоста – 5,2–10,2 см, маса – 10–36 г. У природі 
риє нори завглибшки до 40 см, які мають порівняно просту будову. У природних умовах розмно-
жується упродовж теплого періоду і дає три−чотири приплоди. Звірки, що живуть у приміщенні, 
розмножуються протягом цілого року, даючи вісім−десять приплодів. Всеїдна тварина. На зиму 
робить запаси насіння. Миша звичайна − небезпечний шкідник, оскільки знищує значну кількість 
зернових і технічних культур. У природних умовах розмножується в теплий період року і дає за цей 
час три−чотири приплоди. Епідеміологічно небезпечна, оскільки є переносником різноманітних 
інфекційних захворювань [13; 30; 52; 53]. 

 
Пацюк мандрівний – Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 

Поширення. Євразія. З XVII−XVIII ст. вид почав 
розселятися на північ і зараз поширений у населених 
пунктах майже по всій Європі, проникаючи долинами 
річок навіть в Арктику. Вважається, що вид почав розсе-
лятися з Південно-Східного Сибіру, Північного Китаю 
та островів Японії. На території України поширений 
скрізь, навіть у Карпатах на висоті 1350–1400 м над 
рівнем моря, але найбільше − в степовій та лісостеповій 
смугах.  

Місця знаходження. Один із найбільш невибагли-
вих гризунів, що оселяється у найрізноманітніших умо-
вах, здебільшого біля людини. Він є і в містах, і в селах, 
по узбережжях річок і навіть у плавнях, далеко від люд-
ських осель. Проте найбільша його кількість у населених 
пунктах, особливо на продуктових складах, зерносхови-
щах, млинах, тваринницьких фермах і у житлових при-
міщеннях. У межах Поозер’я надає перевагу населеним 
пунктам, хоча реєструється і поза їх межами (рис. 204).  

Чисельність. Численний, синантропний вид. Най-
більша чисельність виду зареєстрована поряд із місцями, 
де утримують свійських тварин. 

Особливості біології. Довжина тіла 18–28 см, хвос-
та – 13–23 см, маса – 200–580 г. Свої кубла будує у затишних кутках, під підлогою, у стінах житлових 
приміщень або господарських будівель, а в природних умовах він нерідко живе у норах щура водя-
ного і нориць або риє свої власні нори порівняно простої будови. Розмножується упродовж усього 
року. Як всеїдна тварина пацюк живиться різними харчовими продуктами, на які натрапляє в люд-
ській оселі. У природних популяціях це хижак, який живиться здебільшого тваринною їжею. Оселяю-
чись зазвичай по узбережжях водойм, він споживає жаб, молюсків, спритно добуває мальків риб, 

Пацюк мандрівний − Rattus norvegicus 
Житник пасистий − Apodemus agrarius 
Мишка лучна − Micromys minutus 

Рис. 204. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 
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руйнує пташині гнізда, в яких поїдає яйця і пташенят тощо. Як еврифаг їсть також насіння злакових 
рослин і навіть кору молодих гілок дерев і чагарників. Дуже плодючий гризун. Упродовж року одна 
самиця може дати шість приплодів, по шість−дев’ять і до 13 дитинчат у кожному [13; 30; 52; 53]. 

 
Житник пасистий – Apodemus agrarius (Pallas, 1771) 

Поширення. Палеарктика. Ареал складається із двох роз’єднаних частин. Одна – від цен-
тральної Європи, Фінляндії, Прибалтики, через Польщу та Німеччину на північний схід Італії і через 
балканські країни в Грецію, Румунію, Болгарію і Туреччину до Кавказу, Казахстану і Киргизстану, на 
захід від регіону озера Байкалу і прилеглих територій Монголії, північно-західного Китаю. Інша час-
тина – від Приамур’я на Далекому Сході Росії, через Корею, включаючи деякі прибережні острови, 
на захід через Китай і до північних районів Монголії. В Україні поширений на всій території, за 
винятком посушливих районів степу.  

Місця знаходження. Вологолюбна тварина. Живе на узліссях, зрубах, луках, болотах, у садах, 
долинах річок, на полях, її можна також виявити у скиртах соломи, житлових та господарських 
будівлях, чагарникових заростях тощо. На Поліссі поширена в агроценозах (рис. 204). 

Чисельність. Численний, звичайний вид. Іноді трапляється у відловах ловчими циліндрами по-
близу біостаціонару на оз. Пісочне. Уникає суцільних лісових масивів. У фондах Зоологічного музею 
ЛНУ ім. І. Франка наявні два екземпляри, здобуті на території Поозер’я. 

Особливості біології. Довжина тіла 8,5–12,3 см, хвоста – 7–9 см, маса – 16–25 (35) г. Живиться 
досить різноманітною їжею: насінням деревних порід та сільськогосподарських рослин, коренепло-
дами, ягодами, зеленими частинами рослин – листками, стеблами, корінням, комахами, корою тощо. 
Миша-житник завдає значної шкоди сільському господарству, поширює іксодових кліщів. Розмножу-
ється упродовж теплого періоду року і залежно від особливостей району поширення дає три−чотири 
приплоди по п’ять−вісім мишенят [13; 30; 21; 52; 53]. 

 
Мишка лучна – Micromys minutus (Pallas, 1771) 

Поширення. Євразія − північний захід Іспанії, Західна Європа, по всій європейській частині 
Росії, окрім Крайньої Півночі, Кавказ, південна частина Сибіру і Далекого Сходу. На території 
України мишка лучна поширена майже скрізь: у степових, лісостепових районах, на Поліссі, у 
Карпатах. У своєму поширенні уникає суцільних лісових масивів і гірських районів Карпат.  

Місця знаходження. Селиться на відкритих місцях, луках, лісових галявинах, зрубах, у заростях 
бур’янів, річкових долинах, по берегах водойм. У межах Поозер’я уникає суцільних лісових масивів. 
Вид надає перевагу зволоженим біотопам: річковим долинам, берегам водойм із чагарниками. 

Чисельність. Нечисленний, але поширений вид. Неодноразово відмічені кулясті гнізда виду в 
околицях оз. Пісочного (рис. 204). 

Особливості біології. Довжина тіла 5,0–7,8 см, хвоста – 4,5–7,5 см, маса – 3–13 г. Літнє гніздо 
(діаметром до 14 см) робить із сухої трави, рослинних волокон і облаштовує його на стеблах різних 
рослин, наприклад зернових, кукурудзи, на кущах, очереті, майстерно прикріплюючи до рослин на 
різній висоті (до 1 м). На зиму переселяється у старі нори інших гризунів або в скирти соломи, сіна, 
де й зимує. У зимову сплячку не впадає. Живиться насінням, дрібними зеленими частинами 
трав’янистих рослин. Окрім цього, споживає комах. На полях зернових вони легко забираються на 
колоски жита, пшениці, з яких виїдають зерно. У роки масових розмножень може завдавати значної 
шкоди зерновим культурам. Розмножується два−чотири рази на рік. Народжує від трьох до 12 
мишенят. Перший приплід буває на початку травня, останній − у жовтні [13; 30; 52; 53]. 

 
Мишак європейський – Sylvaemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Європа та Північна Африка. Європа – з півночі Скандинавії на південь до Північно-
Західної Туреччини та Південної України, зі сходу на Білорусь, де близько розташований захід Росії, 
що і є східною межею поширення виду. На території України поширений в усіх районах лісової і 
лісостепової смуг. 

Місця знаходження. Мишак європейський добре пристосувався до життя у садах, яругах, що 
поросли чагарником, у заростях бур’янів і навіть на відкритих хлібних полях. Поширюється далеко 
на південь у степові райони, проникаючи до узбережжя Чорного моря. У західній частині країни 
мишак лісовий іноді трапляється в Карпатах, де належить до звичайних мешканців як рівнинних, так 
і гірських букових та мішаних лісів. У межах Поозер’я надає перевагу лісовим масивам і трапляється 
як на сухих ділянках, так і у вологих біотопах (рис. 205). 
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Чисельність. Численний, звичайний вид. Неод-
норазово відловлювався за допомогою пастко-ліній 
на території біостаціонару на оз. Пісочному. У фондах 
Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявні п’ять 
екземплярів, здобутих на території Поозер’я. 

Особливості біології. Довжина тіла 8,2–11,0 см, 
хвоста – 7–11 см, маса – 15–32 г. Це світлолюбний 
вид і тому зазвичай заселяє розріджені лісостани і 
навіть відкриті біотопи. Живе у примітивних норах, 
здебільшого виритих під корінням дерева, під пова-
леним стовбуром, під великим камінням тощо. Може 
завдавати значної шкоди лісовим розсадникам, шкіл-
кам і лісовим насадженням. Він знищує посівний 
матеріал, шкодить зеленим сходам і, підгризаючи 
кору, може нищити молоді деревця. У Лісостепу, де 
оброблені поля межують із перелісками і лісами, ми-
шак європейський може шкодити посівам зернових 
культур. Розмножується три−п’ять разів на рік, кож-
ного разу народжуючи п’ять−вісім мишенят. За 
сприятливих кліматичних умов, мишак європейський 
дає додаткові приплоди, розтягуючи розмноження 
майже на весь рік [13; 21; 30; 52; 53]. 

 
Мишак жовтогрудий – Sylvaemus tauricus (Pallas, 1811) 

Поширення. Від Західної Європи простягається через Україну до середньої смуги і на південь 
європейської частини Росії, а також на Південий Урал. На території України поширений майже в усіх 
районах степової і лісостепової смуг. Трапляється на Поліссі, в Карпатах, у гірських районах Криму. 

Місця знаходження. Селиться в листяних лісах із густим підліском. Вид поширений як на сухих 
ділянках, так і у вологих біотопах. Уникає суцільних відкритих ділянок лісу та агроценозів (рис. 205). 

Чисельність. Численний фоновий вид лісових ценозів. Часто відловлювався за допомогою 
пастко-ліній на території біостаціонару на оз. Пісочному. Неодноразово реєструвався в штучних 

пташиних гніздах, у літньо-осінній період. У фондах Зоологічного музею 
ЛНУ імені І. Франка наявні 15 екземплярів, здобутих на території Поозер’я. 

Особливості біології. Довжина тіла 8,5–13,0 см, хвоста – 9,0–13,5 см, 
маса – 18–50 г (фото 524). Нори робить здебільшого біля коріння дерев, у 
лісових масивах займає дупла, причому часто на значній висоті − до 10 м. 
Дендрофіл – добре лазить по деревах, нерідко оселяється в штучних гніздах 
птахів. Нори мають кілька комор для запасів їжі. Живиться насінням ши-
роколистяних деревних порід, чагарників і трав’янистих рослин, а також 
зеленими частинами рослин. Небезпечний шкідник культурних рослин. Він 
вибирає насіння, висіяне у парниках, у місцях лісовідновлення знищує 
молоді сходи горіха, бука, дуба, каштана тощо. Розмножується інтенсивно 
протягом теплого періоду року, даючи за цей час три−п’ять поколінь [13; 21; 
30; 52; 53]. 

 
Мишак уральський (малий) – Sylvaemus uralensis (Pallas, 1811) 

Поширення. Захід Євразії, Центральна Європа – схід Німеччини, південь Польщі, Чехія, 
Словаччина, Північно-Східна Австрія, північ Угорщини, південь Східної Хорватії, північ Сербії і 
Чорногорії, Болгарії та Румунії, у Балтійському регіоні – Північно-Західна Литва, Латвія і Естонія, на 
схід через захід Росії, України до Казахстану. На території України поширений від північного заходу 
до Харківської, Донецької та Луганської областей.  

Місця знаходження. Селиться в листяних лісах із густим підліском. У межах Поозер’я надає 
перевагу лісовим масивам і трапляється як на сухих ділянках, так і у вологих біотопах (рис. 205). 

Чисельність. Нечисленний вид. Іноді трапляється у відловах пастко-лініями на території біоста-
ціонару на оз. Пісочному. У фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявний один екземпляр, 
здобутий на території Поозер’я. 

 
Фото 524. Мишак 

жовтогрудий Sylvaemus 
tauricus (В. Т. Демянчик) 

Рис. 205. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Мишак європейський − Sylvaemus sylvaticus 
Мишак жовтогрудий − Sylvaemus tauricus 
Мишак уральський − Sylvaemus uralensis 
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Особливості біології. Довжина тіла 7,2–10,3 см, хвоста – 6,9–9,6 см, маса – 14–30 г. Дуже добре 
лазить по деревах і чагарниках. Активний зазвичай вночі, а взимку лише годину–три на добу. Дуже 
рухлива тварина, може проходити до півтора кілометри за добу. Влаштовує ходи і стежки в листі та 
лісовій підстилці. Влітку роблить гнізда в дуплах дерев, на висоті до 10 м, зимує здебільшого в норах 
під корінням і пнями. Риє нори завдовжки до 3 м, із двома−трьома входами, гніздовою камерою і 
однією−двома коморами на глибині близько півметра. У вологих місцях будує гнізда на поверхні 
землі. Харчується в основному насінням дерев і чагарників, горіхами, а також ягодами, пагонами, 
комахами. Робить запаси насіння на зиму, збирає шишки. Розмножується до п’яти разів на рік, 
вагітність триває 20–25 днів, у виводку зазвичай чотири−сім дитинчат [13; 18; 21; 30; 52; 53]. 

 
 

Родина Боброві – Castoridae Hemprich, 1820 
Бобер європейський – Castor fiber Linnaeus, 1758 

Поширення. Євразія − Європа, зокрема Австрія, 
Білорусь, Бельгія, Франція, Німеччина, Угорщина, Хор-
ватія, Чехія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Сканди-
навія, Прибалтика, Польща, Україна, Молдова, вся тери-
торія Росії, Китай, Монголія. На території України поши-
рений на Поліссі та в Лісостепу, річковими долинами 
проникає навіть у Степ. Заселяє берегову частину водойм 
– річки, струмки, озера, ставки і меліоративні канали, 
узбережжя яких багаті на деревну рослинність. 

Місця знаходження. На території Поозер’я поселення 
виду помічені в районі оз. Кругле Довге, в межах Верх-
ньоприп’ятської осушувальної системи, урочищі Князь 
Багон та в західній частині системи Піщанських рибороз-
відних ставів (рис. 206). 

Чисельність. На території Поозер’я нечисленний 
адвентивний вид, який потрапив сюди завдяки природ-
ному розширенню свого ареалу, починаючи із середини 
2000-х рр. Помічена щорічна тенденція до зросту чисель-
ності його популяції. 

Особливості біології. Довжина тіла 83–100 см, хвос-
та – 30–38 см, маса – 20–35 кг. Пристосований до життя у 
воді. Чудово плаває і пірнає. Моногам. Живе сім’ями, поодинці, а іноді колоніями на берегах водойм. 
Пересічно сім’я складається із чотирьох особин. Якщо береги водойм круті, то риє у них довгі нори, в 
кінці яких розміщується велика гніздова камера; вхід у нору робить під водою. При низьких і 
затоплюваних берегах, на купинах, вербових корчах або густих кореневих сплетіннях будує з 
відрізків товстих гілок і болота хатку, яка також має вихід під водою. Висота такої хатки сягає 2 м, а 
товщина стінок – 50 см. Діаметр в основі може бути 10 м і більше. Рослиноїдна нічна тварина. Влітку 
живиться травами і водяними рослинами: ожиною, кропивою дводомною, калюжницею болотяною, 
бобівником трилистим, щавлем кінським, лабазником в’язолистим, глечиками жовтими, лататтям 
білим, осокою, веронікою довголистою, осотом і деякими іншими. Від пізньої осені до ранньої весни 
в раціоні бобра переважає кора, гілки та листя дерев і чагарників. Надає перевагу осиці, різним видам 
тополі, верби, їсть також березу, ліщину і навіть дуб. Робить запаси їжі. Парування відбувається в 
січні–березні, у воді, під льодом. Упродовж року самиця дає тільки один приплід, в якому буває від 
одного до п’яти, а зазвичай двоє−троє малят. На анальній ділянці розміщені парні пахучі залози, що 
продукують речовину, відому під назвою «боброва струмина», якою бобер мітить індивідуальну 
територію [13; 21; 30; 45; 52; 53]. 

 
 

Родина Хом’якові – Cricetidae Fischer, 1817 
Хом’як європейський – Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − від Центральної Європи, на захід Сибіру, і північ Казахстану до 
верхнього Єнісею та Алтайського краю і північний захід Китаю. На території України поширений у 
Степу, Лісостепу, на Поліссі, в деяких районах Закарпатської області. На теренах нашої країни досить 

Рис. 206. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Бобер європейський − Castor fiber 
Хом’як європейський − Cricetus cricetus  
Ондатра мускусна − Ondatra zibethicus 
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поширені хом’яки чорного забарвлення. Явище меланізму частіше трапляється на Правобережжі – 
Київська, Чернігівська Житомирська області, хоча іноді такі екземпляри трапляються і на Ліво-
бережжі – Полтавська, Харківська області. 

Місця знаходження. Заселяє місця, порослі бур’янами, чагарниками, часто поселяється у від-
критих стаціях − на городах, полях, пасовиськах, на узбіччях доріг, у молодих посадках та ін. У 
межах Поозер’я вид надає перевагу сільськогосподарським угіддям, що не обробляються з допо-
могою техніки, поблизу населених пунктів (рис. 206). 

Чисельність. Нечисленний вид, занесений до Червоної книги України [42]. У 1994 р. ми вперше 
зареєстрували нору хом’яка на околицях смт Шацька за 500 м від оз. Світязю.  

Особливості біології. Довжина тіла 18–28 см, хвоста – 3–7 см, маса – 150–400 г. Для свого 
поселення риє глибокі (до 2,5 м) і складні нори. Особливо глибокими бувають зимові нори, які пере-
важно влаштовує у твердих ґрунтах; іноді займає нори ховрахів. Закінчена нора має не менше як два, 
а здебільшого і сім виходів. Живиться переважно рослинною їжею, поїдає насіння, коріння і 
вегетативні частини рослин. Їжа тваринного походження – комахи, ящірки, яйця птахів, пташенята, 
миші. Робить запаси корму, заготовляє зерно, картоплю, коренеплоди, горох, різні корінці тощо. 
Насіння переносить у защічних мішках. Маса зерна або бульб рослин, заготовлених хом’яком у норі, 
може сягати 8–16 кг. Оселяючись поблизу лісосмуг, збирає в нори насіння деревних порід. На зиму 
впадає у сплячку, проте під час потепління пробуджується і їсть заготовлені запаси. Внаслідок 
значної розораності території, чисельність хом’яка зменшена. Розмножуються упродовж теплого 
періоду року і дає один−три приплоди. У кожному приплоді буває від семи до десяти, іноді до 20 
дитинчат [13; 30; 42; 52; 53]. 

 
 

Родина Щурові – Arvicolidae Gray, 1821 
Ондатра мускусна – Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) 

Поширення. Північна Америка − з півночі Арктики, включаючи Ньюфаундленд, на південь до 
Мексиканської затоки, Ріо-Гранде і нижньої долини ріки Колорадо. Адвентивний вид, завезений із 
Північної Америки до Чехії в 1905 р. і поширений у Палеарктиці. На територію України вперше 
завезений у 1944 р. в кількості 120 особин і випущений у плавні нижнього Дніпра у Запорізькій 
області. У 1945 р. ондатра випущена в Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській, 
Херсонській і Чернігівській областях. Потім її систематично випускали в різних областях, 
здебільшого, у Лісостепу і на Поліссі. В Закарпатську область ондатра переселилася зі Словаччини, а 
у Львівську і Волинську області – з Польщі. Зараз вона заселяє майже всю територію України.  

Місця знаходження. Основними місцями поселення ондатри є мілководні водойми, що заросли 
трав’янистою рослинністю: озера, стариці або річки з повільними течіями, численними островами і 
обміліннями. У степових районах заселяє плавні великих річок, а в лісостепових – озера, ставки 
стариці та болота. На Поліссі живе в озерах, річках і болотах. Вид проник на територію Поозер’я 
природним шляхом із території Польщі. Перші поселення цього гризуна виявлені у 1948 р. в озерах 
Світязі, Луках та Перемуті. У 1970-х рр. поселення відмічені на Заболотівських та інших озерах, 
Турійському каналі та на заплавних водоймах вздовж ріки Турії. У кінці 70-х років ондатра заселяє 
усі придатні для виду водойми Волині. У межах Поозер’я трапляється в таких озерах, як Світязь, 
Луки, Перемут, Люцимер, Острів’янське, Кримне, Соминець, Чорне Велике, Довге та Кругле, Кли-
мівське, Мошно та Пісочне (рис. 206). Зазвичай ондатра надає перевагу затишним ділянкам водойм 
та заболоченим місцям із повільною течією. Гніздову камеру влаштовує як у добре помітних хатках, 
так і в норах.  

Чисельність. Численний, звичайний вид. Постійно реєструються хатки ондатри у перелічених 
вище озерах та неодноразово трапляються черепи виду у пелетках хижих птахів. У фондах Зооло-
гічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявні шість екземплярів, здобутих на території Поозер’я. 

Особливості біології. Довжина тіла 25–40 см, хвоста – 19–25 см, маса – 0,6–2,4 кг. Це напів-
водний гризун, який добре плаває і пірнає. Під водою пропливає до 100 м, залишаючись близько 10 хв 
без повітря. Веде нічний спосіб життя, проте під час осіннього облаштування нір або хаток, а також у 
період мандрівок активний і вдень. Сховища влаштовує залежно від характеру природних умов 
регіону. Так, у Закарпатті живе у норах, в Лісостепу – як у норах, так і в хатках, а на Поліссі – 
переважно в хатках. Живиться трав’янистою рослинністю: рогозом, очеретом, водяною гречкою, 
хвощем, калюжницею болотяною, рдесником тощо. Охоче поїдає листя і бруньки верби, обгризає 
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кору. Крім рослинної їжі поїдає водяних тварин: раків, молюсків, рибу, жаб, жаб’ячу і риб’ячу ікру. В 
ондатри, як і в деяких інших гризунів, є певні місця живлення – так звані кормові столики, на яких 
звірки їдять здобутий корм. Парується у березні–вересні. За рік приносить один−чотири приплоди по 
двоє−восьмеро малят у кожному [13; 21; 30; 36; 45; 52; 53]. 

 
Нориця руда – Myodes glareolus (Schreber, 1780) 

Поширення. Захід Палеарктики − від Франції і 
Скандинавії до Байкалу, на південь до Північної Іспанії, у 
Північній Італії є ізольовані гірські популяції, на Балка-
нах, захід і північ Туреччини, північ Казахстану і Алтаю 
та Саяни. Трапляється на островах Великобританії та 
Південно-Західної Ірландії. На території України поши-
рений в усіх лісових і лісостепових областях, а також у 
Карпатах.  

Місця знаходження. Заселяє різноманітні лісові 
масиви – листяні, шпилькові, живе як у суцільних лісах, 
так і в перелісках, займає зволожені лісові біотопи з гус-
тим підростом, підліском та трав’янистим покривом. 
Проникає далеко на південь у степові райони. У гірських 
лісових районах Карпат сягає верхньої межі деревної 
рослинності і є найхарактернішим видом мишоподібних 
гризунів широколистяних та ялицево-смерекових лісів. У 
лісостепових областях найкращими стаціями для виду є 
старі дубово-липові ліси з домішкою клена. На Поліссі 
надає перевагу листяним лісам із підліском. Іноді трап-
ляється у соснових лісах без підліску (рис. 207). 

Чисельність. Численний вид. Неодноразово відловлювався за допомогою пастко-ліній на 
території біостаціонару. У фондах Зоологічного музею ЛНУ імені І. Франка наявні 18 екземплярів, 

здобутих на території Поозер’я. 
Особливості біології. Довжина тіла 7–13 см, хвоста – 3,5–6,5 см, 

маса – 12–35 г (фото 525). Для поселення використовує насамперед 
природні сховища. Коли ж таких немає, риє нескладні нори. На Поліссі 
та в Лісостепу нори влаштовує здебільшого під корінням дерев. 
Живиться насінням різних деревних порід – дуб, бук, клен, смерека, 
ялиця та ін., корінням, молоденькою корою, бруньками і лісовими 
травами. Поїдає також комах, їх личинок, черв’яків тощо. На зиму 
запасається насінням деревних порід, лишайниками, іноді зеленими 
частинами рослин. Запаси робить невеликі і, на відміну від мишаків, 
зберігає їх невеликими порціями у випадкових місцях. Розмножується 
три−чотири рази на рік, з травня до вересня, у кожному приплоді дає, 
після 18–25-добової вагітності, четверо−восьмеро дитинчат [13; 21; 
30; 52; 53]. 

 
Щур водяний – Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − Європа, за винятком Іспанії та Португалії, на схід через Сибір до ріки 
Лени та Якутії, від Північного Льодовитого океану на південь до озера Байкалу та північних гір Тянь-
Шаню, Північно-Західного Китаю, через Північно-Західний Іран, Ірак, північ Ізраїлю, Кавказу та 
Туреччини, а також у Великобританії, за винятком Ірландії. На території України поширений у всіх 
природних районах, проте найбільше його на Поліссі, в Лісостепу і в плавнях великих річок степової 
смуги. Трапляється також у передгірних районах Карпат і в Закарпатті.  

Місця знаходження. Характерні біотопи – береги стоячих водойм і водотоків, торфові болота, 
які заросли деревною рослинністю, а також мохові зарості з купинами. Уникає обривистих і голих 
річкових берегів, надає перевагу річковій заплаві, що заросла чагарником. Поширений майже у всіх 
біотопах Поозер’я і відіграє чималу роль у трофічних зв’язках багатьох хижих птахів і ссавців 
(рис. 207). 

 
Фото 525. Нориця руда – Myodes 

glareolus (А. А.  Любченко) 

Рис. 207. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Нориця руда − Myodes glareolus 
Щур водяний − Arvicola amphibius 
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Чисельність. Численний, звичайний вид. Часто реєструєтся у пелетках хижих птахів. У фондах 
Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявні чотири екземпляри, здобуті на території Поозер’я. 

Особливості біології. Довжина тіла 12–23 см, хвоста – 7–11 см, маса – 80–320 г. Сховищами 
служать нори, які, залежно від місцевості, бувають різної будови. Зазвичай нори влаштовує на 
берегах річок, озер, ставків і боліт. Іноді споруджує надземні гнізда, які ззовні нагадують хатку 
ондатри. Гніздові камери у норах і гнізда у хатках вистилає сухою травою або листям комишу та 
інших болотяних рослин. Розмножується щур водяний у теплий період року – з квітня до жовтня. 
Живиться прибережними і плаваючими рослинами, а також лучними й лісовими трав’янистими 
рослинами, листям, бруньками і корою дерев та чагарників. Улюбленими кормовими рослинами є 
очерет, рогіз, стрілолист, комиш, осока, хвощі, рдесники, глечики жовті та ін. У весняний та осінній 
періоди споживає і тваринну їжу – личинок водяних комах, п’явок, різних молюсків. Із городніх 
культур поїдає картоплю, петрушку, боби, огірки, пастернак, помідори; із зернових – сходи жита, 
зелені стебла пшениці. Харчується завжди в певних місцях – кормових площадках, кількість яких дає 
уявлення про чисельність звірків. Харчуються цілу добу, але найбільш активні вранці і ввечері. На 
зиму заготовляють запаси: кореневища рогозу, стрілолисту, очерету, картоплю, буряк, моркву. 
Розмножується щур водяний у теплий період року – з квітня по жовтень. За цей час буває два−три 
(п’ять) приплоди по двоє−дев’ятеро (до 14) дитинчат [13; 21; 30; 52; 53]. 

 
Полівка європейська – Microtus arvalis (Pallas, 1779) 

Поширення. Євразія − Західна Європа, Прибал-
тика і на схід до центрального і південного Уралу, на 
південь через Словенію, Сербію і Чорногорію, Руму-
нію, Болгарію, на схід через Росію, Крим та схід Украї-
ни на Кавказ і Туреччину, через Сибір до верхнього 
Енісею, на південь через північний захід Монголії та 
Китаю, гори Алтаю і Казахстану. На території України – 
один із найпоширеніших і найчисельніших видів ми-
шоподібних гризунів у всіх районах Полісся, Лісосте-
пу, Карпат, гірського Криму та Степу. Найчисельніший 
у лісостепових районах і рідко трапляється в Приси-
вашсько-Кримському степу. Відсутній у поясі гірських 
букових і ялицево-смерекових лісів у Карпатах, але в 
субальпійському поясі на карпатських полонинах трап-
ляється досить часто.  

Місця знаходження. Оселяється на посівах злаків 
та багаторічних трав, на цілинних ділянках, перелогах, 
узліссях, у долинах річок і в садах. В умовах субаль-
пійського поясу Карпат трапляється навіть у таких 
невластивих для цього гризуна стаціях, як кам’янисті 
ділянки з бідною трав’янистою рослинністю. Узимку 
скупчується переважно на посівах озимини, багаторіч-
них трав, нерозораній стерні, під скиртами соломи, 
сіна і на узліссях лісосмуг (рис. 208). 

Чисельність. Численний вид, який здебільшого тримається відкритих ділянок полів, пасовищ і 
долин річок. Неодноразово відловлювався за допомогою пастко-ліній на території біостаціонару. У 
фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявні чотири екземпляри, здобуті на території 
Поозер’я. 

Особливості біології. Довжина тіла 8–13 см, хвоста – 3,0–4,5 см, маса – 20–43 г. Живиться різ-
номанітним рослинним кормом: зерном, зеленню озимини і ярини, корінцями, бульбами картоплі, 
жолудями тощо. У полівки європейської порівняно слабо розвинена здатність запасати корм. Значні 
запаси корму у вигляді кореневищ, цибулин, зелених частин, колосків та іншого насіння, до 4 кг, 
бувають у роки значної чисельності звірка. За складом заготовлений корм може бути дуже 
різноманітним: на полях переважає колосся пшениці, жита, ячменю та вівса, на посівах конюшини – 
стебла і листя конюшини, на заливних луках – коріння і стебла кульбаби, осоту, а також жолуді і 
навіть деякі комахи. У поліських і карпатських районах узимку, особливо при великому сніговому 

Полівка європейська − Microtus arvalis 
Полівка темна − Microtus agrestis 
Норик підземний − Terricola subterraneus 
Полівка сибірська − Microtus oeconomus 

Рис. 208. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 
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покриві і відсутності трав’яної рослинності, нерідко живиться корою, обгризаючи на рівні снігу 
молоді дерева. Інтенсивно розмножуючись, полівка європейська є домінуючим видом щодо чи-
сельності і поширення, а тому й одним із небезпечних шкідників. Розмножується впродовж усієї 
теплої пори року, а в скиртах − і взимку. Самиця народжує п’ять−шість і до 12 малят, усього за рік їх 
може бути до 88. Упродовж року буває три−шість і більше виплодів. Один із головних переносників 
збудника туляремії [13; 21; 30; 52; 53]. 

 
Полівка темна – Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Євразія − від Великобританії та прилеглих малих островів, за винятком Ірландії, 
Скандинавії і Балтійського регіону на схід через Україну і Казахстан на південь Уралу, гори Алтаю, 
північний захід Китаю, через західний Сибір до ріки Лени. На території України поширений на По-
ліссі, в Лісостепу і Карпатах. У горах піднімається до висоти 1750 м над рівнем моря. 

Місця знаходження. Заселяє вологі листяні ліси, тримаючись затінених місць. Оселяється в 
гущавині чагарників і на узліссях, поблизу вересових заростей (рис. 208). У Прикарпатті трапляється 
на відкритих Придністровських луках, а в горах – навіть у межах субальпійського поясу. 

Чисельність. Нечисленний вид. Іноді відловлювався за допомогою пастко-ліній на території 
біостаціонару. У фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявний один екземпляр, здобутий на 
території Поозер’я. 

Особливості біології. Довжина тіла 8,3–13,5 см, хвоста – 3,0–4,7 см, маса – 16–60 г. Нори робить 
між корінням старих дерев, виводячи вхідні отвори недалеко від стовбурів. Гніздову камеру 
влаштовує на глибині 30–35 см. Невеликі кормові запаси із зелених частин рослин, що ростуть біля 
нори, зберігає в гніздовій камері, яку вимощує сухим листям. Живиться листям і стеблами різних 
лісових трав, корою та молодими пагонами дерев і чагарників. Розмножується полівка темна у теплий 
період року – з квітня по жовтень [13; 21; 30; 52; 53]. 

 
Норик підземний – Terricola subterraneus (Selys Longchamps, 1836) 

Поширення. Європа − від Атлантичних берегів північної та центральної Франції через південь 
Нідерландів та Центральну Європу на Україну і Дон, відомі ізольовані популяції у Росії під Санкт-
Петербургом та в Естонії. Відсутній на середземноморському узбережжі та островах. На території 
України поширений у лісовій і лісостеповій смугах.  

Місця знаходження. Оселяється в затінених вологих лісах із добре розвинутим трав’яним по-
кривом (рис. 208). У районах Закарпатської області трапляється, крім лісових місцевостей, на полях і 
пасовищах, а в Карпатах живе навіть серед кам’яних розсипів і заростей рододендрону, підіймаючись 
до верхньої межі криволісся, на висоту до 1700 м над рівнем моря. Основним чинником, що визначає 
його поширення, очевидно є вологість.  

Чисельність. Нечисленний вид. Іноді відловлювався за допомогою пастко-ліній на території 
біостаціонару ЛНУ ім. І. Франка.  

Особливості біології. Довжина тіла 8–11 см, хвоста – 2–4 см, маса – 14–23 г. Нори робить двох 
типів – літні і зимові, здебільшого в старих гнилих пнях, чагарниках, у траві та кам’яних розсипах. 
Нора являє собою складну сітку підземних ходів, виритих на глибині 12 см. Живиться зеленими 
частинами рослин, листям, корінням і в незначній кількості насінням деревних і чагарникових порід. 
Може вживати в їжу картоплю та інші сільськогосподарські культури. Крім рослинного корму, іноді 
поїдає комах, особливо при нестачі зеленого корму, що буває ранньої весни і восени. Розмножується 
протягом усього теплого періоду року і за цей час статевозріла самиця може мати трьох−п’ятьох 
малят до семи разів [13; 21; 30; 52; 53]. 

 
Полівка сибірська – Microtus oeconomus (Pallas, 1776) 

Поширення. Голарктика − зона тундри, північної тайги, і трав’янисті луки. У Палеарктиці, з 
Фенноскандії через північ європейської частини Росії та Сибіру до Камчатки та прикордонних облас-
тей Берингового моря, на південь через Балтійський регіон на північний схід Східної Європи, 
Білорусії, України, північ Казахстану, Забайкалля, північ Монголії, Китай і періодично в Уссурій-
ському краї, в тому числі, на Сахаліні і Курильських островах. Від Аляски до території Юкону, на 
сході до північно-західних територій, і на південь до екстремальних районів північно-західної 
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Британської Колумбії та архіпелагу Александр. На території України поширений у районах Полісся 
та Лісостепу. 

Місця знаходження. Оселяється у зволожених лісах, на торфовищах, що густо поросли чагар-
никами та болотяними травами, по берегах водойм тощо (рис. 208). 

Чисельність. Нечисленний вид. Іноді відловлювався за допомогою пастко-ліній на території 
біостаціонару. У фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка наявний один екземпляр, здобутий на 

території Поозер’я. 
Особливості біології. Довжина тіла 8,5–16,1 см, хвоста – 

2,4−7,2 см, маса – 35–90 г. (фото 526). Робить неглибокі нори з 
гніздовими і кормовими камерами. У дуже заболочених місцевостях 
свої кубла влаштовує на поверхні землі, для чого використовує суху 
осоку, березове листя, мох, корінці рослин, а іноді й невелику 
кількість смерекових та березових гілочок завдовжки до 10 см. Таке 
гніздо має вигляд сплющеної кулі заввишки 10 см і завширшки 20 см. 
Невеликий отвір веде до внутрішньої частини гнізда, яка вистелена 
сухою осокою і листям. Від гнізда відходить кілька стежок. 
Живиться різними рослинами, поїдаючи як зелені (листя, стебла), 
так і підземні частини (корені, кореневища). Охоче їсть осоку, хвощ 
болотяний та ін. Узимку і навесні живиться переважно корою вер-
би, липи і бруслини бородавчастої. Розмножується у теплий період 
року – з квітня до листопада. За цей час буває три−п’ять приплодів 
по двоє−дванадцятеро малят [13; 21; 30; 52; 53]. 

 
 
 

Ряд Зайцеподібні – Leporiformes Brandt, 1855 
Родина Зайцеві – Leporidae Fischer, 1817 

Заєць сірий – Lepus europaeus Pallas, 1778 
Поширення. Євразія − Західна Європа, на схід 

через європейську частину Росії, окрім півночі, Перед-
кавказзя, південь Сибіру. Завезений в Приамур’я і При-
мор’я. На території України трапляється на всій терито-
рії. Заселяє відкриті степові простори, ліси й лани Лісо-
степу і великі лісові масиви Полісся, Карпат і Криму.  

Місця знаходження. Здебільшого трапляється на 
чагарникових ділянках узлісь, у бур’янах, по долинах 
річок та сіножатей, уникаючи суцільних лісових масивів. 

Чисельність. Численний вид. Постійно реєструєть-
ся на узліссях та агроценозах поблизу населених пунктів 
Поозер’я, а також на острові оз. Світязю (рис. 209). 

Особливості біології. Довжина тіла 50–75 см, хвос-
та – 7,0–12,5 см, маса – 2,5–7,5 кг (фото 527). Нір не риє. 
Тільки взимку, під час великих морозів, у тих районах 

України, де сніговий по-
крив сягає значної товщи-
ни, іноді заривається гли-
боко в сніг, влаштовуючи 
собі щось подібне до справж-
ньої нори. Самиця виводить малят у лігві, що має вигляд неглибокої 
ямки в землі серед бур’янів, у густій траві або на ріллі. Парується з 
січня до липня, дуже плодючий. Живиться різною рослинною їжею, 
характер якої змінюється за сезонами; влітку − зазвичай травою і 
хлібними злаками, взимку − корою молодих дерев, тоненькими гілками, 
бруньками та озиминою [13; 30; 52; 53]. 

 

 
Фото 526. Полівка сибірська – 

Microtus oeconomus 
(В. Т. Дем’янчик) 

 
Фото 527. Заєць сірий – Lepus 

europaeus (О. В. Кусьнежа) 

Рис. 209. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Заєць сірий − Lepus europaeus 
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Ряд Собакоподібні – Caniformes Bowdich, 1821 
Родина Мустелові – Mustelidae Fischer, 1817 

Ласиця – Mustela nivalis Linnaeus, 1766 
Поширення. Голарктика − Європа, Скандинавія, 

Прибалтика, уся територія Росії, вид рідкісний у тундрі і 
на півдні Далекого Сходу, Японія, Монголія, Нова 
Зеландія – завезений, Тайвань, США, окрім південного 
заходу. Поширений на всій території України. 

Місця знаходження. Оселяється у найрізноманіт-
ніших місцевостях, але завжди там, де є значна кількість 
мишоподібних гризунів. Представники виду мешкають 
у лісі, в полі, на луках, у садах, садибах, відкритих сте-
пах і навіть у житлових будівлях. На полях, у скиртах, 
господарських будівлях і в містах трапляється значно 
частіше, ніж горностай. Уникає лише суцільних лісових 
масивів, Полісся та гірських вершин і полонин Карпат, 
хоч реєстрували цей вид у ландшафті карпатських слан-
ців на висоті 1600 м над рівнем моря. У межах Поозер’я 
на берегах водойм тримається заростей верби та вільхи 
(рис. 210). 

Чисельність. Численний, звичайний вид. Найбільша 
чисельність виду виявлена поблизу населенних пунктів, 
де концентруються мишовидні гризуни. 

Особливості біології. Довжина тіла 12–25 см, хвос-
та – 3–6 см, маса 30–120 г. Кубло влаштовує у норах 
гризунів, а також у порожнинах між камінням, під ко-
рінням дерев тощо. Живиться мишоподібними гризунами (нориці й миші), які в її раціоні становлять 
понад 90 %. Поїдає також комах, жаб, ящірок, птахів та їхні яйця. Добова потреба в їжі – 20–40 г. 
Упродовж року ласиця може знищити до 3 тис. гризунів. Біологія розмноження вивчена недостатньо. 
Ймовірно, може паруватися упродовж цілого року, проте здебільшого наприкінці зими – на початку 
весни. Самиця, у березні–квітні народжує від чотирьох до 12 малят [13; 28; 30; 52; 53]. 

 
Горностай – Mustela erminea Linnaeus, 1758 

Поширення. Палеарктика. Циркумбореальний вид, Європа, Великобританія, Ірландія, Росія, 
Казахстан, Киргизстан, Монголія, Таджикистан, Афганістан, Японія, Алжир, Нова Зеландія – 
завезений, США – Каліфорнія, північ Нью-Мексико, північ Айови і Меріленд. На території України 
поширений вид, за винятком Криму та приморського степу. В Карпатах проникає до верхньої межі 
лісу. В Ґорґанах здобувався на висоті близько 900 м над рівнем моря. 

Місця знаходження. Заселяє річкові долини, зарості очерету в плавнях, чагарники уздовж узбе-
режжя водойм і на схилах гір, переліски, околиці лісів, межі полів і пасовищ. У суцільних лісових 
масивах малочисельний. На полях займає нори кротів, тхорів, ховрахів, а також розширює нори ми-

шей і нориць. Деколи трапляється і в населених пунктах (рис. 210).  
Чисельність. На території Поозер’я численний вид. Занесе-

ний до Червоної книги України [42]. Неодноразово візуально 
відмічався поблизу меліоративних каналів, іноді в садах і 
населених пунктах, в лісі на зрубах і вздовж узлісь.  

Особливості біології. Довжина тіла 22–29 см, хвоста – 6–12 см, 
маса – 130–350 г (фото 528). Веде осілий прихований присмер-
ково-нічний спосіб життя. Полює, зазвичай, вночі. Під час по-
лювання переміщується зиґзаґоподібно, безперервно загляда-
ючи за пні, в розщілини, під каміння, в нори, а взимку іноді 
пірнає в сніг і рухається у його товщі. Може проникати в дуже 
вузькі ходи. Кубло робить у густо переплетеному корінні, в 
купах каміння або дров, у старих мурах, під хмизом, серед 
бур’янів і чагарників, у скиртах соломи та низько розміщених 

 
Фото 528. Горностай – Mustela 

erminea (І. В. Шидловський) 

Рис. 210. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Ласиця − Mustela nivalis 
Горностай − Mustela erminea 
Тхір темний − Mustela putorius 
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дуплах дерев. Вистеляє його м’якою травою, мохом, шерстю гризунів і пір’ям птахів. Парується в 
березні–липні [13; 28; 30; 42; 52; 53]. 

 
Тхір темний – Mustela putorius Linnaeus, 1758 

Поширення. Європа, Скандинавія, Марокко, Молдова, Україна, європейська частина Росії на 
південь від північної тайги, окрім Поволжя і Передкавказзя, на Уралі. На території України 
оселяється в широколистяних лісах Полісся і Лісостепу. У Карпатах, куди він проникає долинами 
гірських річок, вище 1000–1200 м над рівнем моря не піднімається.  

Місця знаходження. Оселяється у різних місцевостях, уникаючи суцільних лісів і відкритих 
степових рівнин, хоч просувається далеко на південь у степові райони, тримаючись долин річок, 
невеликих острівних лісків, чагарників, людських осель тощо. У західних областях зазвичай трапля-
ється в заростях очерету вздовж берегів різних водойм і боліт. На території Поозер’я поширений з 
високим ступенем синатропності. Виявлений поряд із населеними пунктами, характерними стаціями 
для виду є затоплені ділянки лісу (рис. 210). 

Чисельність. На території Поозер’я численний, звичайний вид, який раніше неодноразово 
добувався в околицях Шацька. Занесений до Червоної книги України [42]. 

Особливості біології. Довжина тіла 29–48 см, хвоста – 11,5–18,7 см, маса – 0,6–1,9 кг. Кубло для 
виведення молодняку робить у порожнинах між корінням дерев, під хмизом, у купах каміння або 
дров, у низько розміщених дуплах дерев, під підлогою будівель, у скиртах соломи або в норах. Сам 
риє нори неохоче, здебільшого використовує нори інших тварин, лише пристосовуючи їх для себе, 
зокрема поглиблює. Глибина такої нори сягає 2 м. Гін – у березні–квітні [13; 30; 42; 52; 53]. 

 
Норка – Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) 

Поширення. Західна Європа, Прибалтика, по всій 
європейській частині Росії на південь від тундри, Заурал-
ля і Передкавказзя. Зараз вид зник або став вкрай рідкіс-
ним усюди, окрім півдня Приладожжя, Валдая та деяких 
інших районів. В Україні поширений лише на Поліссі, в 
заплавах нижнього Дунаю, нижнього Дністра і нижнього 
Дніпра, а також в Карпатах і спорадично в Степу та 
Лісостепу. У горах проникає до висоти понад 1000 м над 
рівнем моря, майже до межі смерекових лісів. Усюди є 
рідкісним.  

Місця знаходження. Заселяє береги невеликих за-
плавних озер, річок, гірських потоків із добре розвину-
тою, густою прибережною деревною та чагарниковою 
рослинністю або заболоченими ділянками (рис. 211). 

Чисельність. На території Поозер’я остання фактич-
на реєстрація виду припадає на 1970 р. Сучасне перебу-
вання виду на території Поозер’я ставиться під сумнів і 
потребує ґрунтовних досліджень. Вид занесений до 
Червоної книги України [42]. 

Особливості біології. Довжина тіла – 28,5–44,0 см, 
хвоста – 12,4–19,0 см, маса – 0,5–1,0 кг. Нору влаштовує 
біля самої поверхні води, зазвичай, вище її рівня. Вико-
ристовує прикореневі порожнини, розщілини, купи очере-
ту або хмизу, нори інших тварин, дупла дерев тощо. У болотистих місцевостях влаштовує гніздо на 
купинах. Норою або гніздом користується цілий рік. Для їжі норці підходять майже всі елементи 
водяної і прибережної фауни: гризуни, здебільшого нориці, водоплавні птахи і їх яйця, земноводні, 
зокрема, жаби, риба, раки, водяні комахи. Належить до полігамів. Гін − у березні–травні. Вагітність 
триває 42–46 діб. У червні–липні самиця народжує чотирьох−шістьох сліпих дитинчат [9; 13; 28; 30; 
42; 52; 53]. 

 
Візон річковий – Mustela vison (Schreber, 1777) 

Поширення. Природний ареал виду – Північна Америка, після завезення в Європу поширився у 
всій лісовій зоні від середньої смуги Росії до Анадиря, а також на Кавказі. Поширення візона річ-

Рис. 211. Місця знаходження класу 
Ссавці − Mammalia 

Норка − Mustela lutreola 
Візон річковий − Mustela vison 
Куниця кам’яна − Martes foina 
Куниця лісова − Martes martes 
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кового в Україні не з’ясовано, тут її ніколи спеціально не інтродукували, вона поширилася внаслідок 
втеч тварин зі звірогосподарств. 

Місця знаходження. Заселяє береги невеликих заплавних озер, річок, гірських потоків із добре 
розвинутою, густою прибережною деревною та чагарниковою рослинністю або заболоченими 
ділянками, чим створює топічну конкуренцію аборигенному виду (рис. 211). 

Чисельність. Вид малодосліджений. Чисельність української популяції невідома. На території 
Поозер’я відомі спорадичні реєстрації виду, чисельність не встановлена. 

Особливості біології. Довжина тіла 31–45 см, хвоста – 
12−25 см, маса – 0,5–1,5 кг (фото 529). У природі розрізнити 
норку і візона річкового важко. За біологією та екологією по-
дібний до аборигенного виду – норки. Нору влаштовує біля са-
мої поверхні води, зазвичай, вище її рівня. Нори мають декілька 
виходів. Ходи нір переважно не замасковані і легко помітні на 
берегах водойм. Камера здебільшого вистелена сухою травою. 
Норою або гніздом користується цілий рік. Є типовим еврифа-
гом, створюючи таким чином трофічну конкуренцію європей-
ській норці. Живиться гризунами, переважно норицями, водо-
плавними птахами і їх яйцями, земноводними, зокрема, жабами, 
плазунами – ящірками, рибою, раками, водяними комахами [13; 
30; 52; 53]. 

 
Куниця кам’яна – Martes foina (Erxleben, 1777) 

Поширення. Євразія − Європа, Росія, Казахстан, Афганістан, Монголія, Китай. На території 
України заселяє Лісостеп, Степ, гірські райони Криму і Карпат. Долинами річок проникає високо в 
гори, навіть вище деревно-чагарникової рослинності, але найулюбленішим місцем перебування її є 
розріджені ліси і виноградники на висоті до 800–900 м над рівнем моря. 

Місця знаходження. Добре адаптований до існування в умовах культурного ландшафту. Не 
уникає і населених місць, охоче оселяючись на горищах житлових будинків або в міських парках і 
великих садах. Проникає і у великі міста (рис. 211). 

Чисельність. На території Поозер’я нечисленний вид. Надає перевагу населеним пунктам та лісовим 
угіддям зі старими насадженнями, інколи трапляється на згорілих ділянках лісу, що заростають. 

Особливості біології. Довжина тіла 40–50 см, хвоста – 23–27 см, маса – 1,1–2,3 кг. Нічна тва-
рина, яка виходить на полювання тільки надвечір. За біологією розмноження і живлення подібна до 
куниці лісової. Лігво робить у дуплах дерев, купах дров та каміння, у тріщинах між скелями тощо. 
Поїдає ссавців, переважно мишоподібних гризунів і лиликоподібних, птахів, менше плазунів, 
земноводних, комах. Після 236–290 діб вагітності самиця народжує двох− п’ятьох, іноді сімох 
дитинчат, які стають статевозрілими на другому році життя [13; 30; 35; 37; 52; 53]. 

 
Куниця лісова – Martes martes (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − Великобританія, Ірландія, Західна і Східна Європа, європейська частини 
Росії, Урал, Західний Сибір до Сургута на сході, гірські ліси Кавказу, Туреччина, Іран, Ірак. На 
території України поширений на Поліссі, у великих лісових масивах Лісостепу та в Карпатах, де 
проникає у високогір’я до 1600–1800 м над рівнем моря. Заплавними лісами великих річок – Дніпра, 
Сіверського Дінця − може заходити далеко на південь, у степи. 

Місця знаходження. Характерні біотопи – високостовбурні ліси, 
особливо букові, ялицево- і смерково-букові праліси, де є багато 
дуплистих дерев, бурелому та інших сховищ. У межах території 
Поозер’я характерними стаціями виду є ліси типу свіжої дубово-
ялинової суборі (рис. 211). 

Чисельність. Численний, звичайний вид лісових ценозів. За слі-
дами життєдіяльності постійно реєструється поблизу оз. Лук та Пере-
муту та біля біостаціонару на оз. Пісочного. Відмічені випадки зни-
щення куницею лісовою гнізд із кладками хижих та співочих птахів. 

Особливості біології. Довжина тіла 40–53 см, хвоста – 22–28 см, 
маса − 0,8–1,7 кг (фото 530). Веде нічний спосіб життя, проте може 
траплятися і вдень, навіть частіше ніж куниця кам’яна. Вдень зазви-

 
Фото 529. Візон річковий – Mustela 

vison (І. В. Дикий) 

 
Фото 530. Куниця лісова – Martes 

martes (В. Т. Демянчик) 
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чай спить у дуплах, гніздах птахів і вивірок. Кубло мостить у дуплах старих дерев, іноді використо-
вує і старе кубло вивірки. Гніздо вистилає мохом та лишайником. Гін − у липні–серпні, а також у 
січні–лютому [13; 30; 52; 53]. 

 
Борсук європейський – Meles meles (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − Британські острови, Ірландія, 
уся Європа, Урал, Кавказ, Афганістан, Іран, Ірак, Ізраїль, 
південь Сибіру, Забайкалля, Приамур’я і Примор’я, Ки-
тай (Сіньцзян), Японія. На території України поширений 
майже у всіх регіонах: Полісся, Лісостеп, Степ, Карпати і 
Крим.  

Місця знаходження. Характерні місця перебування – 
лісові ділянки з пересіченим рельєфом і низьким рівнем 
ґрунтових вод. На Поліссі – заплавні ліси, молоді наса-
дження, порослі вирубки; у лісостеповій і степовій зонах – 
острівні та байрачні ліси, балки та яри з чагарниковими 
заростями, схили річкових долин, лісосмуги, іноді на ор-
них землях; у передгірних і гірських районах – ліси, 
долини річок і потоків, місцевості поблизу садів і вино-
градників, розколини скель і кам’яні розсипища. Часто 
заселяє старі дубово-грабові і букові ліси. У горах прони-
кає до висоти 1200–1300 м над рівнем моря. У пошуках 
поживи може підніматися до 1800–1900 м над рівнем 
моря. Іноді оселяється і в пасмі криволісся (рис. 212). 

Чисельність. Нечисленний вид. На території По-
озер’я щільніть населення виду складає 0,3 особини на 
1000 га придатних угідь. Обліковано вісім поселень у Пульмівському та Мельниківському ліс-
ництвах, із них три − жилих. Нори в межах Поозер’я влаштовує зазвичай із невеликою кількістю 
вхідних отворів – три−чотири. Чисельність виду обмежена природньою відсутністю великої кількості 
горбистих ділянок рельєфу з низьким рівнем ґрунтових вод та відповідними ґрунтами. 

Особливості біології. Довжина тіла 60–90 см, хвоста – 
15−20 см, маса – 10–25 кг (фото 531). Більшу частину життя 
проводить під землею. Нори риє сам. Вони бувають прості й 
складні, тимчасові і виводкові. Загальна довжина підземних 
ходів може сягати 50–80 м. Гніздова камера міститься на різній 
глибині − від 2 до 8–10 м. Типовий еврифаг. Живиться рослин-
ним кормом – плоди, ягоди, бульба, корені; безхребетними тва-
ринами – дощовими червами, молюсками, комахами, мишо-
подібними дрібними гризунами, зрідка поїдає дрібних птахів, 
їхні яйця, рибу та ін. Веде осілий спосіб життя. У гірських міс-
цевостях може здійснювати вертикальні міграції. Живе пере-
важно сім’ями – кланами, іноді поодинці. Парується в лютому–
жовтні [13; 15; 16; 30; 52; 53]. 

 
Видра річкова – Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Палеарктика. Західна Європа, Великобританія, Ірландія, Скандинавія, Білорусь, 
Молдова, Україна, Росія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туреччина, Кавказ, Афганістан, 
Пакистан, Іран, Ірак, Ізраїль, Йорданія, Монголія, Китай, Бангладеш, Індія, Шрі-Ланка, Індонезія, 
Лаос, Малайзія, Північна і Південна Корея, Тайвань, В’єтнам, Туніс, Марокко, Алжир. В Україні 
поширений майже на всій території, за винятком Криму. Найчисельніший на Поліссі, меншою мірою 
заселяє водойми Лісостепу і Карпат. Трапляється також у водоймах степової смуги. У Карпатах 
проникає до висоти 1700–1800 м над рівнем моря. 

Місця знаходження. Улюбленим місцем оселення є річки, іноді струмки з великою кількістю 
заводей і порослих чагарником стариць, із крутими, підмитими водою берегами, прибережні болота. 
У степових безлісних районах оселяється в густих заростях очерету, в гірських річках живе у 
прибережних скелях, між брилами каміння тощо. Селиться також в озерах і штучно створених 

 
Фото 531. Борсук європейський − 

Meles meles (М. Надольська) 

Борсук європейський − Meles meles  
Видра річкова − Lutra lutra  

Рис. 212. Місця знаходження 
класу Ссавці − Mammalia 
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прісноводних водоймах – водосховищах, ставках, каналах, канавах, іноді у відстійниках. Взимку 
надає перевагу незамерзаючим ділянкам рік і струмків, для чого кочує на значні відстані вздовж 
річок. Заселеність водойм у першу чергу пов’язана з наявністю і кількістю риби. Шацькі озера є 
постійним місцем перебування цього виду, який надає перевагу важкодоступним заболоченим 
берегам озер. Відомі нори в районі озер Кругле, Довге, Велике Чорне, Світязь та групи штучних 
риборозвідних ставів села Піщі. Влаштовує нори в берегах меліоративних каналів (рис. 212). 

Чисельність. Численний, звичайний вид. Занесений до Червоної книги України [42]. Найбільша 
концентрація особин щороку фіксується на штучних риборозвідних ставах села Піщі.  

Особливості біології. Довжина тіла 60–95 см, хвоста – 
25−55 см, маса – 7–14 кг (фото 532). Видра − типова напівводна 
тварина, чудово пристосована до життя у водному середовищі, 
добре плаває і пірнає на глибину до 20 м, здатна тривалий час 
(до 6–8 хв) перебувати під водою. На суші, навпаки, почуває 
себе менш впевнено, рухається порівняно незграбно і повільно. 
Може займати житла ондатри і бобра. Активна упродовж усього 
року. Добова активність має нічний і сутінковий характер. 
Денна активність взимку часто пояснюється тим, що під льодом 
значно погіршуються умови полювання і тому видра змушена 
витрачати більше часу на пошуки корму. Іхтіофаг, що вико-
ристовує у своєму трофічному ланцюгу інших водяних тварин − 
як хребетних, так і безхребетних. Крім риби може споживати 

раків, жаб, нориць, щурів та водоплавних птахів – куликів, качок. Частка земноводних у кормі видри 
становить від 10 до 26 %. У незначній кількості може їсти кореневі частини рогозу, молоді пагони 
трав і кору дерев. Парування зазвичай у лютому–березні, можливе і в іншу пору року [10; 13; 28; 30; 
42; 52; 53]. 

 
 

Родина Псові – Canidae Fischer, 1817 
Вовк – Canis lupus Linnaeus, 1758 

Поширення. Голарктика. Поширений у всій пів-
нічній півкулі: Північна Америка, Південна Америка 
до 20° сх. ш. у штаті Оахака (Мексика), Європа, Азія, 
зокрема до Аравійського півострова та Японії, за 
винятком Індокитаю і півдня Індії. Знищений на ве-
ликій частині території США, Європи і південного схо-
ду Китаю і Індокитаю. На території України нерівно-
мірно поширений у всіх географічних зонах. 

Місця знаходження. Найбільша щільність посе-
лення виду в лісових масивах північно-поліських 
районів, гірських хребтах Карпат, глибоких степових 
балках та байрачних лісах північно-східних районів 
Луганської області. У межах Поозер’я іноді трапля-
ється на території Світязького лісництва (рис. 213). 

Чисельність. Нечисленний, рідкісний інвазійний 
вид Поозер’я. У кінці 70-х років минулого століття 
його помічали поблизу оз. Мошно. На сьогодні спора-
дично реєструють заходи окремих особин із прикор-
донної зони з боку Польщі, зокрема, із Ростанського 
лісництва. У 1994 р. відмічено захід пари вовків із 
Білорусі. У 1998 р. знайдено вовче лігво поблизу 
с. Кропивників Шацького р-ну та вилучено шестеро 
вовченят. Упродовж зими 2004−2005 рр. на території 
Світязького лісництва було здобуто два самці вовка. 
Відсутність вовка на теренах Поозер’я пов’язана із 
негайним відстрілом тварин при їх появі та порівняно 
низькою чисельністю ратичних − основного об’єкта живлення вовків. 

 
Фото 532. Видра річкова – Lutra lutra 

(І. В. Дикий) 

Рис. 213. Місця знаходження класу  
Ссавці − Mammalia 

Вовк − Canis lupus 
Лис рудий − Vulpes vulpes  
Єнот уссурійський − 
Nyctereutes procyonoides 
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Особливості біології. Довжина тіла 100–160 см, хвоста – 
30–60 см, маса – 25–60 кг (фото 533). Лігво влаштовує у за-
тишних, малодоступних для людини місцях: у глухих степових 
балках, що заросли колючим чагарником та бур’яном, у лозня-
ках, густих плавневих заростях сухого очерету, на островах 
багнистих боліт, у заболоченому дрібноліссі, що густо поросло 
вербняком та болотними травами, у малопрохідних хащах мо-
лодого шпилькового лісу тощо. Живиться найрізноманітнішою 
їжею. Крім свійських тварин, включаючи собак і кішок, 
успішно полює на різних за розмірами ссавців – від лося до 
мідиці. Іноді жертвою вовків стають птахи, що гніздяться на 
землі, земноводні, плазуни і навіть риби. Не гребує і комахами 

та рослинною їжею, які, проте, в його живленні мають другорядне значення. Однак основа раціону – 
дикі ратичні: лось, олень, сарна, свиня дика. Моногамний вид. Тічка і гін − у січні–лютому. Старі 
самиці паруються на два−три тижні раніше, ніж молоді, через що період гону може бути розтягнутий 
[13; 30; 52; 53]. 

 
Лис рудий – Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Євразія − Західна Європа, Великобританія, Ірландія, Ісландія, Скандинавія, 
Білорусь, Молдова, Україна, Росія, Кавказ, Туреччина, Афганістан, Казахстан, Киргизстан, Туркмені-
стан, Узбекистан, Іран, Ірак, Ізраїль, Китай, Монголія, Індія, Пакистан, Бангладеш, Лаос, Марокко, 
Непал, Північна і Південна Корея, В’єтнам, Японія; Північна Африка; США – Аляска, за винятком 
центральних рівнин і пустель південного заходу. Завезений в Австралію. На території України 
заселяє усі географічні зони країни.  

Місця знаходження. Трапляється в суцільних лісових масивах, у перелісках, гірських районах, 
де піднімається до субальпійської смуги, у відкритому степу, на оброблених полях, у плавнях і навіть 
на прибережних островах Азовського і Чорного морів. У межах Поозер’я тварина надає перевагу 
узліссям, ковальєрам меліоративних каналів та осушеним торфовищам. Основна кількість нір 
міститься на підвищених сухих ділянках боліт (рис. 213). 

Чисельність. На території Поозер’я численний, звичайний вид. Щільність населення коливається 
в межах 10–12 на 1000 га. Загалом щороку обліковується близько півсотні заселених нір лисиці. 
Постійно реєструються дві−три жилі нори виду в насипних берегах системи риборозвідних ставів 
с. Піщі. 

Особливості біології. Довжина тіла 50–90 см, хвоста − 30–50 см, маса – 4–10 кг. Нори 
влаштовує у лісі, у молодих посадках, проваллях, що поросли чагарниками, на схилах ярів та балок, у 
скиртах соломи, а також на відкритих рівних місцях. Уникає регулярно затоплюваних заплав, мочарів 
та ділянок із високим рівнем ґрунтових вод. У Карпатах нори зазвичай бувають на схилах південної 
експозиції. Іноді в степу займає нори бабака, а в лісі – борсука. Живиться різними ссавцями − від 
зайців до дрібних мідицеподібних. Особливо багато нищить мишоподібних гризунів – мишей, миша-
ків, нориць і щурів. Охоче полює й на водоплавну дичину. Влітку живиться жабами, черв’яками, 
молюсками, комахами і різними ягодами. Не гребує й падлом. Гін відмічений у січні–лютому [13; 30; 
52; 53]. 

 
Єнот уссурійський – Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 

Поширення. Євразія − Китай, Японія, Монголія, Північна і Південна Корея, Росія – Примор-
ський край. Завезений в Європу: Австрія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Данія, Естонія, 
Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, 
Румунія, Сербія, Словенія, Швеція, Швейцарія та Україна. Належить до адвентивної фауни ссавців. 
Інтродукований впродовж 1929–1955 рр. у Східній Європі. На території України трапляється в усіх 
природних смугах. 

Місця знаходження. Заселяє долини річок та інші заболочені угіддя. Характерні біотопи – 
невеликі переліски по долинах річок, багаті на неглибокі озера, високотравні луки, що заросли 
чагарниками. Уникає суцільних одноманітних лісових масивів і мохових боліт (рис. 213). 

Чисельність. На території Поозер’я нечисленний інтродукований вид. Спорадично реєстру-
ються сліди особин виду в околицях оз. Лук та Перемуту.  

 
Фото 533. Вовк – Canis lupus 

(І. В. Дикий) 



Тип Хордові − Chordata (Bateson, 1885) 

 577 

Особливості біології. Довжина тіла 50–80 см, хвоста – 15–25 см, маса – 4–10 кг. Власних нір не 
риє, а використовує готові: старі сховища лисиць і борсуків, іноді влаштовує лігво між сплетенням 
коріння дерев, у хащах лугового чагарника і навіть у стіжках сіна. Веде переважно нічний спосіб життя. 
Вдень більше ховається у своєму лігві. Типовий еврифаг. Може приносити шкоду, живлячись клад-
ками багатьох видів водлоплавних птахів та куликів. Парується у лютому–березні [13; 24; 30; 52; 53]. 

 
 
 

Ряд Ратичні – Cerviformes Owen, 1841 
Родина Свиневі – Suidae Gray, 1821 

Свиня лісова – Sus scrofa (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Євразія − усі країни Європи, Росія, 

окрім півночі, сходу і безводних степів, Кавказ, 
Південний Сибір, Приамур’я і Примор’я, Казахстан, 
Киргизстан, Туркменістан, Узбекистан, Таджикистан, 
Іран, Ірак, Ізраїль, Ліван, Йорданія, Сирія, Пакистан, 
Монголія, Бірма, Камбоджа, Китай, Індія, Японія, 
Лаос, Малайзія, Шрі-Ланка, Тайвань, Таїланд і В’єтнам. 
Північна Африка. Раніше на території України свиня 
лісова була досить поширена майже у всіх природних 
смугах. Нині вид зберігся у невеликій кількості на 
Поліссі, у Карпатах, Лісостепу й подекуди в Степу. У 
1957 р. вид завезено в ліси Криму.  

Місця знаходження. На Поліссі живе в листяних 
і мішаних лісах, де є річки озера, болота. У Карпатах 
тримається букових та буково-смерекових лісів, трап-
ляється на висоті 1800 м над рівнем моря. У захід-
ному Лісостепу збереглася здебільшого в дубово-
грабових лісах. Добре пристосувалася до життя у 
лісових хащах. 

Чисельність. Численний вид. Фактична чисель-
ність свині лісової в Україні становить близько 
40 тис. особин, що в 10–20 разів менше за потенційно 
можливу. На території Поозер’я звичайний вид, який 
надає перевагу зволоженим лісовим угіддям і чагар-
никовим заростям на узбережжях водойм, лісовим болотам та заростям очерету. Постійно реєстру-
ється на півострові між оз. Луками та Перемутом та в околицях оз. Мошна (рис. 214). 

Особливості біології. Довжина тіла 140–200 см, хвоста – 15–35 см, 
висота в загривку – 60–115 см, маса – 70–250 кг (фото 534). Спритно 
пролазить крізь колючі чагарники та буреломи, добре плаває, має 
розвинений слух і нюх. Всеїдна тварина. Живиться плодами дуба, бука, 
ліщини, диких фруктових дерев, наземними і підземними частинами 
рослин, різними городніми та баштанними культурами. Поїдає також 
дрібних ссавців, яйця птахів, пташенят, дощових червів, комах та їхні ли-
чинки, їсть і падаль. Рослинні корми в його раціоні становлять зазвичай 
близько 90 %, з чого на насіння лісових деревних і чагарникових порід 
припадає від 5 % до 85 %, залежно від врожайності. У роки з низьким 
врожаєм лісового насіння, частка сільськогосподарських культур (жита, 
пшениці, кукурудзи, картоплі тощо) у річному раціоні свині лісової може 
зростати до 70 %. Цікаво, що в лісах, сильно уражених ентомологічними 
шкідниками, членистоногі у раціоні свині лісової можуть становити до 
80 %. Парування відбувається в листопаді–січні [13; 30; 52; 53]. 

 
Фото 534. Свиня лісова – 

Sus scrofa (І. В. Дикий) 

Рис. 214. Місця знаходження класу  
Ссавці − Mammalia 

Свиня лісова − Sus scrofa 
Сарна європейська − Capleolus capleolus  
Лось європейський − Alces alces  
Олень шляхетний − Cervus elaphus 
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Родина Оленеві – Cervidae Goldfuss, 1820 
Сарна європейська – Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 

Поширення. Ареал виду: уся Європа, за винятком Корсики, Ірландії, Сардинії та Сицилії, серед-
ня смуга і південь європейської частини Росії, Кавказ, Туреччина, північний захід Сирії, північ Іраку 
та Ірану. На території України поширений у лісовій, лісостеповій і степовій смугах, Криму та Кар-
патах. 

Місця знаходження. Екологічно пластичний вид. Може заселяти як суцільні лісові масиви, так і 
безлісні степи. Не уникає заболочених місцевостей і гірських лісових масивів. Віддає перевагу 
мозаїчному ландшафту зі шпильковими, мішаними і листяними лісами, зарослим вирубкам, пере-
ліскам, галявинам, полям із сільськогосподарськими культурами й лісосмугами. У Карпатах здебіль-
шого тримається дубових, букових та буково-смерекових лісів. Іноді заходить і у високогірні райони. 
Вертикальне поширення сягає 1700–1800 м над рівнем моря, де трапляється на пасовищах та 
полонинах. У заплавах річок живе у заростях очерету. В лісостеповій і степовій смугах сформувався 
польовий екотип сарни, для якого ліс перестав бути обов’язковим елементом життєвого середовища.  

Чисельність. Численний вид. Українська популяція налічує близько 140 тис., а щорічно відстрі-
люють 3–6 тис. особин. На території Поозер’я звичайний поширений вид, трапляється майже у всіх 

біотопах. Однак надає перевагу мішаним лісам із густим підліском та 
зарослим зрубам. Відмічені сліди сарни і на острові оз. Світязі. По-
стійно щорічно реєструються сліди та живі особини виду в околицях 
біостаціонару на оз. Пісочному (рис. 214). 

Особливості біології. Довжина тіла 95–135 см, хвоста – 1–2 см, 
висота в загривку – 60–80 см, маса – 15–35 кг (фото 535). Як рос-
линоїдна тварина сарна живиться травою, листям, корою, бруньками і 
плодами, а також мохом, лишайниками, ягодами. Пасеться на сіль-
ськогосподарських полях. У Карпатах влітку живиться на галявинах, 
зарослих вирубках і полонинах. Узимку перекочовує на південні 
схили гір, де менше снігу, а то й зовсім спускається в долини. У роки, 
коли добре вродять букові горішки, сарна цілу осінь живиться ними, 

тримаючись букових лісів. Гін відбувається у липні–серпні [13; 30; 52; 53]. 

Лось європейський – Alces alces (Linnaeus, 1758) 
Поширення. Північ Євразії, від Скандинавії, Польщі, північ Австрії, південь Чехії, Хорватії, 

Угорщини та Румунії, в Росії на схід до Єнісею, північ Казахстану, Китаю і, можливо, прилеглих 
районах Монголії. Зник у Кавказькому регіоні в ХІХ ст. На території України поширений у лісовій і 
лісостеповій смугах, долинами великих річок заходить у Степ. 

Місця знаходження. Типовий лісовий звір, який добре пристосований до життя у заболочених 
лісових хащах. Проте він не уникає населених пунктів і може навіть заходити на околиці великих 
міст. Влітку тримається переважно на узліссі біля болота і водойми, взимку − молодих заростей 
листяних або шпилькових деревних порід (рис. 214). 

Чисельність. Нечисленний вид. Наприкінці минулого століття чисельність лося скоротилася 
майже втричі і становила близько 6 тис. особин. Основна їх маса (65,4 %) збереглася в Поліській 
лісомисливській області. На території Поозер’я є рідкісним видом і тримається переважно суцільних 
великих сильно заболочених листяних лісових масивів. Надає перевагу непрохідним болотам і хащам 
листяного молодняку. Візуально зареєстровані тварини в Мельниківському лісництві біля оз. Світязю 
та спорадично реєструються сліди тварин в околицях оз. Мошного на кордоні з Білоруссю. 

Особливості біології. Довжина тіла 200–310 см, хвоста – 5–9 см, висота в загривку – 150–230 см, 
маса – 270–500 кг. Живиться рослинною їжею, болотяними та лісовими рослинами, молодими 
пагонами, листям та корою дерев і чагарників. Влітку їсть листя і гілки різних кущів і дерев, а також 
трав’яні рослини, особливо осоку, рогіз, жовті глечики та ін. Зимою основним кормом є гілки 
горобини, верби, осики, берези, сосни та ін. У раціоні лося близько 250 видів рослин. Гін − у серпні–
жовтні [13; 30; 52; 53]. 

Олень шляхетний – Cervus elaphus Linnaeus, 1758 
Поширення. Європа − Західна Європа, Білорусь, Україна, європейська частина Росії на південь 

від тайги. Колись був численним на теренах усієї України. Зараз поширений у лісах Карпат, гірського 
Криму і деяких районах Полісся, Лісостепу та Степу. 

 
Фото 535. Сарна європейська – 

Capreolus capreolus (С. М. Жила) 
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Місця знаходження. Характер стацій визначається особливостями його місцеперебування. Так, 
у Криму живе в гірських, переважно дубово-букових і соснових лісах. Піднімається і на яйли. У 
Карпатах також тримається здебільшого дубових, букових і смереково-букових лісів, хоча іноді 
виходить за межі верхньої межі лісу, на полонини. Відмічені окремі заходи тварин із прикордонних 
територій Польщі в лісові масиви Поозер’я поблизу с. Грабового та с. Вільшанки (рис. 214). 

Чисельність. На території Поозер’я нечисленний рідкісний вид. Упродовж останніх п’яти років 
обліковані поодинокі особини виду, під час спорадичних заходів з боку Польщі. 

Особливості біології. Довжина тіла 160–250 см, довжина хвос-
та 12–15 см, висота в загривку – 120–160 см, маса – 95–250 кг. 
Статевий диморфізм проявляється більшими розмірами і масою 
самців, порівняно із самицями (фото 536). Самець має великі гіл-
лясті роги із численними пасинками, близько 20, маса яких сягає 
13–15 кг і більше. На початку лютого самці втрачають роги, а з ос-
танніх днів травня на початку липня самиці народжують дитинчат. 
Живиться переважно трав’янистими рослинами, понад 100 видів, а 
взимку гілками дерев і чагарників, близько 50 видів. Їсть листя і 
гілки ясеня, липи, бука, дуба, осики, клена, берези, граба, вільхи, 
ялівцю, ялиці, сосни, смереки, верби, ліщини, горобини, крушини, 
чорниці, лісових яблунь і груш, а також гриби. При багатому врожаї 
горіхоплідних охоче живиться буковими горіхами, каштанами і 
жолудями. Не гребує й сільськогосподарськими культурами – пше-
ницею, житом, овсом, ячменем, кукурудзою, картоплею, буряком, 

морквою, конюшиною, люцерною тощо. Період парування оленя починається в кінці серпня і 
закінчується на початку жовтня [13; 52; 53]. 
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Охорона тваринного світу Шацького поозер’я 
 
Неповторна природа Волинської області, на території якої є типові поліські ландшафти, унікальні 

природні комплекси, своєрідний рослинний і тваринний світ. У межах області зареєстровано 220 озер, 
перлиною яких є Шацьке поозер’я. Саме тут знаходяться найбільші озера області: Світязь − 2750 га 
та Пулемецьке – 1920 га [1; 3]. Унаслідок проведення осушувальної меліорації окремі озера Шацької 
групи, зокрема Світязь та Прибич, частково обміліли. На території області вже понад чотири 
десятиліття існує мережа природно-заповідного фонду. До 80-х років ХХ ст. серед природоохорон-
них об’єктів переважали дрібні пам’ятки природи та заказники [4]. У 1983 р. було створено Шацький 
національний природний парк, який є не лише найбільшою, але і найціннішою територією області, 
що збереглася в природному стані. На території Шацького поозер’я розміщено два заповідні об’єкти 
загальнодержавного значення − Шацький національний природний парк та ландшафтний заказник 
«Втенський», а також вісім природоохоронних об’єктів місцевого значення, зокрема, лісові заказники 
«Ростанський», «Ялинник», іхтіологічний заказник «Озеро Соминець», гідрологічні заказники «Пі-
щанський» та «Пулемецький», ботанічні пам’ятки природи «Дуб-велетень», «Сосна і дуб-1», «Сосна і 
дуб-2» [4]. Територія Поозер’я належить до водно-болотних угідь міжнародного значення як місце 
оселення водоплавних птахів та територія, через яку пролягають міграційні шляхи перелітних птахів, 
зокрема, пірникоз, лисок, мартинів та ін. У межах Поозер’я мешкають десять видів рідкісних 
членистоногих, два види риб, один вид земноводних, один вид плазунів, 44 види птахів та 24 види 
ссавців, занесених до Червоної книги України [2; 5; 6]. 

Список видів тварин, занесених до регіональних та міжнародних червоних списків і зареєстро-
ваних на території Шацького поозер’я, наведено у таблиці 7. 

Таблиця 7 
Види тварин, занесених до Червоної книги України, регіональних червоних списків, додатків 

міжнародних конвенцій, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться 
під загрозою зникнення у світовому масштабі 
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Українська назва Латинська назва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ссавці − Mammalia 

Ряд Мідицеподібні − Soricomorpha 

Білозубка білочерева Crocidura leucodon Недостатньо 
відомий + 3     

Білозубка мала Crocidura suaveolens   + 3     
Рясоніжка мала Neomys anomalus  Рідкісний + 3     
Мідиця звичайна Sorex araneus   3     
Мідиця середня Sorex caecutiens   3     
Мідиця мала Sorex minutus  + 3     

Ряд Рукокрилі − Сhiroptera 
Широковух європейський Barbastella barbastellus Зникаючий  2 2  VU NT 
Лилик північний Eptesicus nilssonii  Рідкісний + 2 2    
Лилик пізній Eptesicus serotinus  Вразливий + 2 2    

Нічниця ставкова Myotis dasycnete Зникаючий + 2 2  NT NT 

Нічниця водяна Myotis daubentonii  Вразливий + 2 2    
Нічниця велика Myotis myotis Вразливий + 2 2  NE  
Нічниця вусата Myotis mystacinus  Вразливий + 2 2    
Нічниця війчаста Myotis nattereri  Вразливий  2 2  DD  
Вечірниця мала Nyctalus leislerі  Рідкісний + 2 2    
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Продовження таблиці 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вечірниця руда Nyctalus noctula  Вразливий + 2 2    
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii  Неоцінений + 2 2    
Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus Вразливий + 3 2    
Нетопир-карлик Pipistrellus pygmaeus  Неоцінений + 2 2    
Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Вразливий  2 2    
Вухань звичайний Plecotus auritus Вразливий  2 2  DD  
Лилик двоколірний Vespertilio murinus Вразливий  2 2    

Ряд Зайцеподібні − Leporiformes 
Заєць сірий Lepus europaeus    3     

Ряд Мишоподібні – Muriformes 
Бобер європейський Castor fiber  + 3     
Вовчок лісовий Dryomys nitedula  + 3     
Вовчок ліщиновий Muscardinus avellanarius   + 3    LC 
Вовчок сірий Glis glis    3     
Мишка лугова Micromys minutus  +      
Полівка економка Microtus oeconomus   3     
Мишівка лісова Sicista betulina Рідкісний + 2     
Хом’як європейський Cricetus cricetus Неоцінений + 2     

Ряд Собакоподібні – Caniformes 
Вовк сірий Canis lupus    2  2   
Видра річкова Lutra lutra  Неоцінений + 2  1 NT NT 
Куниця кам’яна Martes foina   + 3     
Куниця лісова Martes martes  + 3     
Борсук європейський Meles meles   + 3     
Горностай Mustela erminea  Неоцінений + 3     
Тхір темний Mustela putorius  Неоцінений  3     
Норка європейська Mustela lutreola  Зникаючий + 2   EN EN 
Ласиця Mustela nivalis  + 3     

Ряд Ратичні – Cerviformes 
Лось європейський Alces alces   + 3     
Сарна європейська Capreolus capreolus   3     

Усього видів 24 29 41 16 2 7 5 
Птахи − Aves 

Ряд Гагароподібні − Gaviiformes 
Родина Гагрові – Gaviidae 

Гагара чорношия Gavia arctica  + 2 2  VU LC 
Ряд Пірникозоподібні − Podicipediformes 

Родина Пірникозові − Podicipitidae 
Пірникоза велика Podiceps cristatus   3     
Пірникоза сірощока Podiceps griseigena  + 2 2    
Пірникоза чорношия Podiceps nigricollis  + 2     
Пірникоза мала Podiceps ruficollis  + 2     

Ряд Пеліканоподібні − Pelicaniformes 
Родина Пеліканові − Pelicanidae 

Пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus Зникаючий  2 1, 2    
Родина Бакланові − Phalacrocoracidae 

Баклан великий Phalacrocorax carbo  + 3     
Ряд Лелекоподібні − Ciconiiformes 

Родина Чаплеві − Ardeidae 
Чапля сіра Ardea cinerea  + 3     
Чапля руда Ardea purpurea  + 2 2    
Чапля жовта Ardeola ralloides Рідкісний  2     
Бугай Botaurus stellaris  + 2 2    
Чапля велика Egretta alba  + 2 2    
Бугайчик Ixobrychus minutus  + 2 2    
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Родина Лелекові − Ciconiidae 

Білий лелека Ciconia ciconia  + 2 2    
Чорний лелека Ciconia nigra Рідкісний  2 2 2   

Ряд Гусеподібні − Anseriformes 
Родина Качкові − Anatidae 

Широконіска Anas clypeata  + 3 1, 2    
Чирянка мала Anas crecca  + 3 1, 2    
Cвищ Anas penelope  + 3 1, 2    
Чирянка велика Anas querquedula   3 1, 2    
Крижень Anas platyrhynchos  + 3 1, 2    
Нерозень Anas strepera Рідкісний + 3 1, 2    
Гуска білолоба Anser albifrons  + 3 1, 2    
Гуска сіра Anser anser  + 3 1, 2    
Гуска мала Anser erythropus Вразливий + 2 1, 2  EN VU 
Гуменник Anser fabalis  + 3 1, 2    
Попелюх Aythya ferina  + 3 1, 2    
Чернь чубата Aythya fuligula  + 3 1, 2    
Чернь морська Aythya marila  + 3 1, 2  E  
Чернь білоока Aythya nyroca Вразливий + 3 1, 2  VU NT 
Казарка канадська Branta canadensis   3 1, 2    
Гоголь Bucephala clangula Рідкісний  3 1, 2    
Лебідь малий Cygnus bewickii Рідкісний  2 1, 2  VU  
Лебідь-шипун Cygnus olor  + 3 1, 2    
Лебідь-кликун Cygnus cygnus  + 2 1, 2    
Морянка Clangula hyemalis  + 3 1, 2    
Турпан Melanitta fusca  + 3 1, 2    
Синьга Melanitta nigra  + 3 1, 2    
Крех малий Mergus albellus  + 2 1, 2    
Крех великий Mergus merganser  + 3 1, 2    
Крех середній Mergus serrator Вразливий + 3 1, 2    
Савка Oxyura leucocephala Зникаючий  2 1, 2 2 VU EN 
Пухівка Somateria mollissima Вразливий  3 1, 2    

Ряд Соколоподібні − Falconiformes 
Родина Яструбові − Accipitridae 

Яструб великий Accipiter gentilis  + 2 1, 2 2   
Яструб малий Accipiter nisus  + 2 1, 2 2   
Беркут Aquila chrysaetos Вразливий  2 1, 2 2   
Підорлик малий Aquila pomarina Рідкісний  2 1, 2 2   
Канюк звичайний Buteo buteo  + 2 1, 2 2   
Зимняк Buteo lagopus   2 1, 2 2   
Змієїд Circaetus gallicus Рідкісний  2 1, 2 2   
Лунь очеретяний Circus aeruginosus  + 2 1, 2 2   
Лунь польовий Circus cyaneus Рідкісний  2 1, 2 2   
Лунь лучний Circus pygargus Вразливий + 2 1, 2 2   
Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla Рідкісний  2 1, 2 1   
Орел-карлик Hieraaetus pennatus Рідкісний  2 1, 2 2   
Шуліка чорний Milvus migrans Вразливий + 2 1, 2 2 VU  
Шуліка рудий Milvus milvus Зникаючий  2 1, 2 2  NT 
Осоїд Pernis apivorus  + 2 1, 2 2   

Родина Соколові − Falconidae 
Балобан Falco cherrug Вразливий  2 2 2 EN EN 
Підсоколик малий Falco columbarius  + 2 2 2   
Підсоколик великий Falco subbuteo  + 2 2 2   
Боривітер звичайний Falco tinnunculus  + 2 2 2   

Родина Скопові − Pandionidae 
Скопа Pandion haliaetus Зникаючий  2 2 2   
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Ряд Куроподібні − Galliformes 
Родина Фазанові − Phasianidae 

Перепілка Coturnix coturnix  + 3 2    
Куріпка сіра Perdix perdix  + 3   VU  
Фазан Phasianus colchicus   3     

Родина Тетерукові − Tetraonidae 
Тетерук Lyrurus tetrix Зникаючий + 3     
Орябок Tetrastes bonasia Вразливий + 3     

Ряд Журавлеподібні − Gruiformes 
Журавлеві − Gruidae 

Журавель сірий Grus grus Рідкісний  2 1, 2 2   
Родина Пастушкові − Rallidae 

Деркач Crex crex  + 2    NT 
Лиска Fulica atra   3 2    
Курочка водяна Gallinula chloropus  + 3     
Погонич малий Porzana parva  + 2 2    
Погонич звичайний Porzana porzana  + 2 2    
Пастушок Rallus aquaticus  + 3     

Ряд Сивкоподібні − Charadriiformes 
Родина Сивкові − Charadriidae 

Пісочник малий Charadrius dubius  + 2 2    
Пісочник великий Charadrius hiaticula Рідкісний + 2 2    
Сивка звичайна Pluvialis apricaria  + 3 2    
Сивка морська Pluvialis squatarola  + 3 2    
Чайка Vanellus vanellus  + 3 2  VU  

Родина Куликосорокові − Haematopodidae 
Кулик-сорока Haematopus ostralegus Вразливий  3     

Родина Баранцеві − Scolopacidae 
Набережник Actitis hypoleucos  + 2 1, 2    
Побережник білий Calidris alba   2 1, 2    
Побережник чорногрудий Calidris alpina  + 2 1, 2    
Побережник ісландський Calidris canutus   3 1, 2    
Побережник червоногрудий Calidris ferruginea  + 2 1, 2    
Побережник малий Calidris minuta  + 2 1, 2    
Баранець звичайний Gallinago gallinago  + 3 1, 2    
Баранець великий Gallinago media Зникаючий + 2 1, 2   NT 
Баранець малий Lymnocryptes minimus  + 3 1, 2    
Грицик великий Limosa limosa  + 3 1, 2  VU NT 
Грицик малий Limosa lapponica   3 1, 2    
Кульон великий Numenius arquata Зникаючий  3 1, 2   NT 
Кульон середній Numenius phaeopus Зникаючий  3 1, 2    
Брижач Philomachus pugnax  + 3 1, 2    
Слуква Scolopax rusticola  + 3 1, 2    
Коловодник чорний Tringa erythropus  + 3 1, 2    
Коловодник болотяний Tringa glareola  + 2 1, 2    
Коловодник великий Tringa nebularia  + 3 1, 2    
Коловодник лісовий Tringa ochropus  + 2 1, 2    
Коловодник ставковий Tringa stagnatilis Зникаючий  2 1, 2    
Коловодник звичайний Tringa totanus  + 3 1, 2    
Мородунка Xenus cinereus  + 2 1, 2    

Родина Чоботареві − Recurvirostridae 
Кулик-довгоніг Himantopus himantopus Вразливий  2 2    

Родина Мартинові − Laridae 
Крячок білощокий Chlidonias hybrida  + 2     
Крячок білокрилий Chlidonias leucopterus  + 2 2    
Крячок чорний Chlidonias niger  + 2 2    
Крячок каспійський Hydroprogne caspia Вразливий  2 2    
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Мартин сивий Larus canus  + 3     
Мартин малий Larus minutus   2     
Мартин звичайний Larus ridibundus   3     
Крячок малий Sterna albifrons Рідкісний + 2 2    
Крячок річковий Sterna hirundo  + 2 2    
Крячок полярний Sterna paradisaea   2 2    

Родина Поморникові − Stercorariidae 
Поморник короткохвостий Stercorarius parasiticus  + 3     
Поморник середній Stercorarius pomarinus   3     

Ряд Голубоподібні − Columbiformes 
Родина Голубині − Columbidae 

Голуб сизий Columba livia   3     
Голуб-синяк Columba oenas Вразливий + 3     
Горлиця садова Streptopelia decaocto   3     
Горлиця звичайна Streptopelia turtur   3     

Ряд Зозулеподібні − Cuculiformes 
Родина Зозулеві − Cuculidae 

Зозуля Cuculus canorus   3     
Ряд Совоподібні − Strigiformes 

Родина Совині − Strigidae 
Сова болотяна Asio flammeus  Рідкісний + 2  2   
Сова вухата Asio otus  + 2  2   
Сич хатній Athene noctua  + 2  2   
Сичик-горобець Glaucidium passerinum  Вразливий  2  2   
Пугач Bubo bubo Рідкісний  2  2   
Сова сіра Strix aluco  + 2  2   

Ряд Дрімлюгоподібні − Caprimulgiformes 
Родина Дрімлюгові − Caprimulgidae 

Дрімлюга Caprimulgus europaeus  + 2     
Ряд Серпокрильцеподібні − Apodiformes 

Родина Серпокрильцеві − Apodidae 
Серпокрилець чорний Apus apus   3     

Ряд Сиворакшеподібні − Coraciiformes 
Родина Рибалочкові − Alcedinidae 

Рибалочка Alcedo atthis  + 2     
Родина Сиворакшеві − Coraciidae 

Сиворакша Coracias garrulus Зникаючий + 2 2  VU NT 
Родина Бджолоїдкові − Meropidae 

Бджолоїдка Merops apiaster  + 2 2    
Ряд Одудоподібні − Upupiformes 

Родина Одудові − Upupidae 
Одуд  Upupa epops   2     

Ряд Дятлоподібні − Piciformes 
Родина Дятлові − Picidae 

Дятел білоспинний Dendrocopos leucotos Рідкісний + 2     
Дятел звичайний Dendrocopos major   2     
Дятел середній Dendrocopos medius  + 2     
Дятел малий Dendrocopos minor  + 2     
Дятел сирійський Dendrocopos syriacus   2     
Жовна чорна Dryocopus martius  + 2     
Крутиголовка Jynx torquilla   2     
Жовна сива Picus canus  + 2     
Жовна зелена Picus viridis Вразливий + 2     

Ряд Горобцеподібні − Passeriformes 
Родина Жайворонкові − Alaudidae 

Жайворонок польовий Alauda arvensis   3     
Жайворонок рогатий Eremophila alpestris   2     
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Посмітюха Galerida cristata  + 3     
Жайворонок лісовий Lullula arborea  + 3     

Родина Плискові − Motacillidae 
Щеврик польовий Anthus campestris  + 2     
Щеврик червоногрудий Anthus cervinus  + 2     
Щеврик лучний Anthus pratensis  + 2     
Щеврик лісовий Anthus trivialis   2     
Плиска біла Motacilla alba   2     
Плиска гірська Motacilla cinerea   2     
Плиска жовта Motacilla flava   2     
Плиска жовтоголова Motacilla citreola   2     

Родина Ластівкові − Hirundinidae 
Міська ластівка Delichon urbica   2     
Сільська ластівка Hirundo rustica   2     
Берегова ластівка Riparia riparia   2     

Родина Сорокопудові − Lanidae 
Омелюх Bombycilla garrulus   2     
Сорокопуд терновий Lanius collurio   2     
Сорокопуд сірий Lanius excubitor Рідкісний + 2     
Сорокопуд чорнолобий Lanius minor  + 2     

Родина Кропивникові − Troglodytidae 
Волове очко Troglodytes troglodytes   2     

Родина Тинівкові − Prunellidae 
Тинівка лісова Prunella modularis  + 2     

Родина Мухоловкові − Muscicapidae 
Вільшанка Erithacus rubecula  + 2 2    
Мухоловка білошия Ficedula albicollis  + 2 2    
Мухоловка строката Ficedula hypoleuca  + 2 2    
Мухоловка мала Ficedula parva  + 2 2    
Соловейко східний Luscinia luscinia  + 2 2    
Синьошийка Luscinia svecica  + 2 2    
Мухоловка сіра Muscicapa striata  + 2 2    
Кам’янка попеляста Oenanthe isabellina  + 2 2    
Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe   2 2    
Горихвістка чорна Phoenicurus ochruros   2 2    
Горихвістка звичайна Phoenicurus phoenicurus  + 2 2    
Трав’янка лучна Saxicola rubetra  + 2 2    
Трав’янка чорноголова Saxicola torquata  + 2 2    
Дрізд білобровий Turdus iliacus  + 3 2    
Дрізд чорний Turdus merula  + 3 2    
Дрізд співочий Turdus philomelos  + 3 2    
Чикотень Turdus pilaris   3 2    
Дрізд-омелюх Turdus viscivorus  + 3 2    

Родина Кропив’янкові − Sylvidae 
Очеретянка велика Acrocephalus arundinaceus  + 2     
Очеретянка прудка Acrocephalus paludicola Зникаючий  2   VU VU 
Очеретянка чагарникова Acrocephalus palustris  + 2     
Очеретянка лучна Acrocephalus schoenobaenus  + 2     
Очеретянка ставкова Acrocephalus scirpaceus  + 2     
Берестянка звичайна Hippolais icterina  + 2     
Кобилочка річкова Locustella fluviatilis  + 2     
Кобилочка солов’їна Locustella luscinioides  + 2     
Кобилочка-цвіркун Locustella naevia  + 2     
Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita   2     
Вівчарик жовтобровий Phylloscopus sibilatrix  + 2     
Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus   2     
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Кропив’янка чорноголова Sylvia atricapilla  + 2     
Кропив’янка садова Sylvia borin  + 2     
Кропив’янка сіра Sylvia communis  + 2     
Кропив’янка прудка Sylvia curruca  + 2     
Кропив’янка рябогруда Sylvia nisoria  + 2     

Родина Золотомушкові − Regulidae 
Золотомушка червоночуба Regulus ignicapillus Неоцінений  2     
Золотомушка жовточуба Regulus regulus  + 2     

Родина Сутурові − Paradoxorhithidae 
Синиця вусата Panurus biarmicus  + 2     

Родина Синицеві − Paridae 
Синиця чорна Parus ater  + 2     
Синиця блакитна Parus caeruleus   2     
Синиця чубата Parus cristatus   2     
Синиця велика Parus major   2     
Гаїчка-пухляк Parus montanus   2     
Гаїчка болотяна Parus palustris   2     
Ремез Remiz pendulinus  + 2     

Родина Повзикові − Sittidae 
Повзик Sitta europaea   2     

Родина Підкоришникові − Certhiidae 
Підкоришник звичайнй Certhia familiaris   2     
Підкоришник короткопалий Certhia brachydactyla   2     

Родина Вівсянкові − Emberizidae 
Подорожник лапландський Calcarius lapponicus   2     
Вівсянка лучна Emberiza aureola  + 2 1, 2   VU 
Просянка Emberiza calandra  + 3     
Вівсянка звичайна Emberiza citrinella   2     
Вівсянка садова Emberiza hortulana  + 3     
Вівсянка-крихітка Emberiza pusilla   2     
Вівсянка очеретяна Emberiza schoeniclus  + 2     
Пуночка Plectrophenax nivalis  + 2     

Родина В’юркові − Fringillidae 
Коноплянка Acanthis cannabina   2     
Чечітка звичайна Acanthis flammea  + 2     
Чечітка гірська Acanthis flavirostris   2     
Щиглик Carduelis carduelis   2     
Чечевиця Carpodacus erythrinus  + 2     
Зеленяк Chloris chloris   2     

Костогриз Coccothraustes 
coccothraustes   2     

Зяблик Fringilla coelebs   3     
В’юрок Fringilla montifringilla   3     
Шишкар ялиновий Loxia curvirostra  + 2     
Снігур Pyrrhula pyrrhula  + 3     
Щедрик Serinus serinus  + 2     
Чиж Spinus spinus  + 2     

Родина Довгохвостосиницеві − Aegithalidae 
Синиця довгохвоста Aegithalos caudatus  + 3     

Родина Вивільгові − Oriolidae 
Вивільга Oriolus oriolus   2     

Родина Воронові − Corvidae 
Крук Corvus corax   3     
Горіхівка Nucifraga caryocatactes  + 2     

Родина Горобцеві − Passeridae 
Горобець польовий Passer montanus   3     

Усього видів 44 148 236 116 29 13 13 
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Плазуни − Reptilia 

Ряд Черепахи − Testudines 
Родина Прісноводні черепахи − Emydidae 

Черепаха болотяна Emys orbicularis  + 2   NT LR/nt 
Ряд Лускаті − Squamata 

Родина Веретенницеві − Anguidae 
Веретільниця ламка Anguis fragilis  + 3     

Родина Вужеві − Colubridae 
Мідянка європейська Coronella austriaca Вразливий + 2     
Вуж звичайний Natrix natrix  + 3     

Родина Справжні ящірки − Lacertidae 
Ящірка прудка Lacerta agilis  + 2     
Ящірка живородна Zootoca vivipara  + 3     

Родина Гадюкові − Viperidae 
Гадюка звичайна Vipera berus  + 3     

Усього видів 1 7 7 0 0 1 1 
Земноводні − Amphibia 
Ряд Хвостаті − Caudata 

Родина Саламандрові − Salamandridae 
Тритон звичайний Lissotriton vulgaris  + 3     
Тритон гребенястий Triturus cristatus  + 2     

Ряд Безхвості − Anura 
Родина Круглоязикові − Discoglossidae 

Джерлянка червоночерева Bombina bombina  + 2     
Родина Ропухи − Bufonidae 

Ропуха звичайна Bufo bufo  + 3     
Ропуха очеретяна Bufo calamita Вразливий  2     
Ропуха зелена Bufo viridis   2     

Родина Жаби деревні − Hylidae 
Райка деревна Hyla arborea  + 2     

Родина Жаби часникові − Pelobatidae 
Землянка звичайна Pelobates fuscus  + 2     

Родина Жаби − Ranidae 
Жаба гостоморда Rana arvalis  + 2     
Жаба ставкова Pelophylax lessonae  + 3     
Жаба озерна Pelophylax ridibundus   3     
Жаба трав’яна Rana temporaria  + 3     
Жаба їстівна Pelophylax esculentus  + 3     

Усього видів 1 10 13 0 0 0 0 
Риби − Pisces 

Ряд Вугреподібні − Anguilliformes 
Родина Вугреві − Anguillidae 

Річковий вугор європейський Anguilla anguilla  +     CR 
Коропоподібні − Cypriniformes 
Родина Карпові − Cyrpinidae 

Карась звичайний Carassius carassius Вразливий       
Верховка звичайна Leucaspius delineatus   3     

Родина В’юнові − Cobitidae 
Щипавка звичайна Cobitis taenia   3     
В’юн звичайний Misgurnus fossilis   3     

Сомоподібні − Siluriformes 
Родина Сомові − Siluridae 

Сом європейський Silurus glanis   3     
Тріскоподібні − Gadiformes 

Родина Миневі – Lotidae 
Минь річковий Lota lota Вразливий +      

Усього видів 2 2 4 0 0 0 1 
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Комахи − Insecta 
Бабки − Odonata 

Лютка Брауера Sympecma paedisca    2   *  
Тонкочервонець смугастий Sympetrum striolatum   +      
Бабка білолоба Leucorrhinia albifrons Зникаючий       
Коромисло зелене Aeshna viridis  + 2   I LR/nt 
Бабка болотяна Leucorrhinia pectoralis  + 2   *  
Бабка хвостата Leucorrhinia caudalis  + 2   I  

Жуки − Coleoptera 
Вусач мускусний Aromia moschata  Вразливий       
Стафілін волохатий Emus hirtus  Рідкісний       

Сітчастокрилі − Neuroptera 
Мурашиний лев звичайний Myrmeleon formicarius   +    К  

Метелики − Lepidoptera 
Бражник мертва голова Acherontia atropos  Рідкісний       
Райдужниця велика Apatura iris  Вразливий       
Ведмедиця-господиня Callimorpha dominula  Вразливий       
Червонець непарний Lycaena dispar   + 2   Е NT 
Махаон Papilio machaon  Вразливий       
Бражник Прозерпіна Proserpinus proserpina Рідкісний  2   V DD 
Окачик Едип Coenonympha oedippus   2   E LR/nt 
Стрічкарка тополева Limenitis populi Вразливий +      

Перетинчастокрилі − Hymenoptera 
Мурашка руда лісова Formica rufa   +    V LR/nt 
Джміль моховий Bombus muscorum Рідкісний       

Усього видів 11 9 7 0 0 9 5 
Разом 83 206 308 132 31 30 25 

Умовні позначення 
Види у Червоному списку МСОП належать до таких класифікаційних категорій: 

CR (Critically Endangered) – знаходиться під критичною загрозою;  
EN (Endangered) – знаходиться під загрозою;  
VU (Vulnerable) – уразливий;  
NT (Near Threatened) – близький до загрозливого стану; 
LC (Least Concern) – знаходиться під невеликою загрозою – у списку не наведена; 
DD (Data Deficient) – відомості недостатні; 
NE (Not Evaluated) – недосліджений; 
LR (Low Risk) – такі, що залежать від охорони (категорія існувала до 2001 р., але після цього переоцінку 

виду не робили). 
Комахи з Червоного списку Європи належать до таких класифікаційних категорій: 

E – зникаючі види; 
V – вразливі види; 
R – рідкісні види; 
I – невизначені види; 
K – недостатньо відомі види; 
* − категорія тварин, про які відомо, що вони перебувають під загрозою зникнення. 
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A 
Abramis brama, 397, 401, 406, 407 
Abraxas grossulariata, 325 
Acanthis cannabina, 534, 535, 608 
Acanthis flammea, 588 
Acanthis flavirostris, 588 
Acanthocinus aedilis, 266, 267 
Acanthocinus griseus, 266, 267 
Acanthocyclops (Megacyclops) gigas, 70 
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis, 71 
Acanthocyclops americanus, 70 
Acanthocyclops capillatus, 71 
Accipiter gentilis, 453, 584 
Accipiter nisus, 453, 454, 584 
Acherontia atropos, 309, 323, 590 
Acidota crenata, 202 
Acilius canaliculatus, 175, 176 
Acilius sulcatus, 175 
Acrocephalus arundinaceus, 505, 506, 587 
Acrocephalus paludicola, 503, 504, 587 
Acrocephalus palustris, 504, 587 
Acrocephalus schoenobaenus, 505, 506, 587 
Acrocephalus scirpaceus, 505, 587 
Acroloxus lacustris, 48 
Acroperus harpae, 59, 60 
Acrotritia duplicata, 84, 85 
Actitis hypoleucos, 585 
Acupalpus elegans, 196 
Acupalpus exiguus, 196 
Acupalpus flavicollis, 196 
Acylophorus glaberrimus, 225 
Acyrthosiphon pisum, 136 
Adscita statices, 309 
Aegithalos caudatus, 522, 523, 588 
Aeshna grandis, 113 
Aeshna mixta, 113 
Aeshna viridis, 114, 590 
Agabus affinis, 165, 167 
Agabus bipustulatus, 165, 167 
Agabus clypealis, 151, 165, 167 
Agabus congener, 165, 166 
Agabus labiatus, 165, 166 
Agabus paludosus, 165, 166 
Agabus sturmii, 165 
Agabus undulatus, 165, 166 
Agabus unguicularis, 165, 167 
Agapanthia (Epoptes) villosoviridescens, 268, 270 
Agapanthia (Smaragdula) violacea, 268, 270 
Aglais urticae, 317 
Agonum duftschmidi, 192 
Agonum fuliginosum, 192 
Agonum gracile, 192 
Agonum lugens, 192 
Agonum marginatum, 192 
Agonum muelleri, 192 
Agonum sexpunctatum, 192 
Agrilus laticornis, 252, 253 
Agrius convolvuli, 324 

Alauda arvensis, 374, 490, 491, 586 
Alburnus alburnus, 397, 401, 402 
Alcedo atthis, 480, 482, 586 
Alces alces, 369, 371, 577, 578, 583 
Aleochara bilineata, 234, 235 
Aleochara bipustulata, 234 
Aleochara brevipennis, 235 
Aleochara curtula, 235 
Aleochara tristis, 235 
Alona affinis, 60 
Alona costata, 60 
Alona guttata, 60 
Alona protzi, 61 
Alona quadrangularis, 60 
Alona rectangula, 61 
Alonella excisa, 61 
Alonella exigua, 61 
Alonella nana, 61 
Alonopsis elongata, 61 
Alosterna tabacicolor, 259 
Amara aenea, 193 
Amara apricaria, 193 
Amara brunnea, 193 
Amara communis, 193 
Amara consularis, 194 
Amara curta, 194 
Amara eurynota, 194 
Amara familiaris, 194 
Amara fulva, 194 
Amara littorea, 194 
Amara lucida, 194 
Amara municipalis, 194 
Amara ovata, 194 
Amara plebeja, 195 
Amara sabulosa, 195 
Amara similata, 195 
Amara spreta, 195 
Amara tibialis, 195 
Amara tricuspidata, 195 
Ameiurus nebulosus, 415, 416 
Amoeba proteus, 14, 15 
Amphorophora ampulata, 137 
Anas clypeata, 445, 446, 584 
Anas crecca, 444, 584 
Anas penelope, 445, 446, 584 
Anas platyrhynchos, 444, 584 
Anas querquedula, 444, 445, 584 
Anas strepera, 445, 584 
Anastrangalia dubia, 259 
Anchomenus dorsalis, 193 
Anergates atratulus, 341, 342 
Anguilla anguilla, 198, 415, 418, 589 
Anguis fragilis, 433, 589 
Anisodactylus binotatus, 195 
Anisodactylus nemorivagus, 196 
Anisodactylus pseudoaeneus, 196 
Anisodactylus signatus, 196 
Anisus leucostoma, 44, 45 
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Anisus septemgyratus, 44, 45 
Anisus spirorbis, 44 
Anisus vortex, 44 
Anisus vorticulus, 44 
Anodonta anatina, 52 
Anodonta cygnea, 52 
Anoecia corni, 123, 373 
Anoplus roboris, 301 
Anothylus tetracarinatus, 204 
Anotilus nitidulus, 204 
Anotylus rugosus, 204 
Anser albifrons, 443, 584 
Anser anser, 442, 443, 584 
Anser erythropus, 443, 584 
Anser fabalis, 443, 584 
Anthaxia godeti, 252, 253 
Anthaxia quadripunctata, 248, 249 
Anthocomus (Celidius) equestris, 248, 249 
Anthocomus fasciatus, 248 
Anthocomus rufus, 248, 249 
Anthonomus pomorum, 294, 297 
Anthonomus pyri, 294, 297 
Anthonomus rectirostris, 297 
Anthonomus rubi, 294, 297 
Anthracus consputus, 197 
Anthus campestris, 587 
Anthus cervinus, 587 
Anthus pratensis, 374, 492, 587 
Anthus trivialis, 492, 587 
Anuraphis farfarae, 133 
Anurida tullbergi, 92 
Anurophorus septentrionalis, 94 
Apatura ilia, 316, 317 
Apatura iris, 9, 309, 316, 590 
Aphantopus hyperantus, 314 
Aphis acetosae, 129 
Aphis affinis, 129 
Aphis callunae, 129 
Aphis chloris, 129 
Aphis craccae, 129 
Aphis craccivora, 129 
Aphis euonymi, 129 
Aphis fabae, 130 
Aphis farinosa, 130 
Aphis frangulae, 130 
Aphis grossulariae, 130 
Aphis idaei, 130 
Aphis intybi, 131 
Aphis lamiorum, 131 
Aphis pilosellae, 131 
Aphis plantaginis, 131 
Aphis polygonata, 131 
Aphis pomi, 131 
Aphis ruborum, 131 
Aphis rumicis, 132 
Aphis sambuci, 132 
Aphis schneideri, 132 
Aphis sedi, 132 
Aphis taraxacicola, 132 
Aphis urticata, 132 

Aphis vaccinii, 133 
Aphis verbasci, 133 
Aphis viburni, 133 
Apion cruentatum, 275, 276 
Apion haematodes, 275, 276 
Aplexa hypnorum, 48, 49 
Aplocnemus (Aplocnemus) impressus, 246, 247 
Aplocnemus (Aplocnemus) nigricornis, 246, 247 
Apodemus agrarius, 562, 563 
Apoderus (Compsapoderus) erythropterus, 271, 274 
Apoderus coryli, 271, 274 
Aporia crataegi, 313, 380, 381 
Aporrectodea caliginosa, 28, 29, 373 
Aporrectodea rosea, 28, 29, 30 
Apus apus, 480, 481, 586 
Aquarius paludum, 147, 148 
Aquila chrysaetos, 584 
Aquila pomarina, 435, 455, 584 
Archarius crux, 294, 296 
Archarius salicivorus, 294, 296 
Arctia villica, 328 
Ardea cinerea, 438, 439, 583 
Ardea purpurea, 583 
Ardeola ralloides, 583 
Aredoplona rubra, 259 
Argentisimulium dolini, 360, 361, 365 
Argentisimulium noellery, 360, 361, 365 
Argynnis aglaja, 318 
Arhopalus rusticus, 259, 260 
Arhopalus tristis, 259, 260 
Aristichthys nobilis, 398, 409, 410, 411 
Armiger crista, 47 
Aromia (s. str.) moschata, 261, 590 
Arpedium quadrum, 201 
Arrhopalites spinosus, 104, 105 
Arvicola amphibius, 567 
Asaphidion flavipes, 187 
Ascomorpha ecaudis, 22 
Ascomorpha saltans, 22 
Asio flammeus, 371, 435, 477, 478, 586 
Asio otus, 371, 477, 478, 586 
Asperogronops inaequalis, 282, 283 
Aspius aspius, 397, 401, 402 
Asplanchna girodi, 19 
Asplanchna henrietta, 19 
Asplanchna priodonta, 19 
Astenus procerus, 209 
Athene noctua, 371, 477, 478, 586 
Atheroides serrulatus, 127 
Atropacarus (Steganacarus) striculus, 83, 84 
Attelabus nitens, 271, 274 
Attheyella northumbrica, 79 
Attheyella wulmeri, 79 
Aulacorthum solani, 136 
Autographa gamma, 326 
Axinotarsus marginalis, 248, 249 
Axinotarsus pulicarius, 248, 249 
Axinotarsus ruficollis, 248, 249 
Aythya ferina, 446, 447, 584 
Aythya fuligula, 447, 584 
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Aythya marila, 447, 448, 584 
Aythya nyroca, 447, 584 
 

B 
Badister dilatatus, 199 
Badister peltatus, 199 
Bagous elegans, 294, 295 
Bagous lutulentus, 294, 295 
Bagous petro, 294, 295 
Bagous tubulus, 294, 295 
Barbastella barbastellus, 9, 551, 554, 582 
Baris artemisiae, 288, 290 
Baris coerulescens, 288, 290 
Bathyomphalus contortus, 44, 45, 46 
Bellardia pandia, 368 
Bellardia stricta, 369 
Bellieriomima subulata, 379 
Bembidion articulatum, 187 
Bembidion assimile, 187 
Bembidion dentellum, 187 
Bembidion doris, 187 
Bembidion femoratum, 188 
Bembidion lampros, 188 
Bembidion properans, 188 
Bembidion quadrimaculatum, 188 
Bembidion tetracolum, 188 
Bercaea africa, 376, 379 
Bidessus grossepunctatus, 155, 156 
Bidessus unistriatus, 155, 156 
Bithynia leachii, 40 
Bithynia tentaculata, 39, 40 
Bledius gallicus, 205 
Bledius opacus, 205 
Bledius pallipes, 205 
Blethisa multipunctata, 185 
Blicca bjoerkna, 397, 401, 406, 409 
Bolitochara lucida, 233 
Bolitochara pulchra, 233 
Bombina bombina, 420, 421, 422, 589 
Bombus agrorum, 377 
Bombus barbutellus, 332, 333, 335 
Bombus bohemicus, 331, 335 
Bombus campestris, 334, 336 
Bombus confusus, 330 
Bombus distinguendus, 333 
Bombus hortorum, 332, 377 
Bombus hypnorum, 332, 377 
Bombus impatiens, 377 
Bombus jonellus, 322 
Bombus lapidarius, 322, 377 
Bombus lucorum, 330, 331 
Bombus muscorum, 9, 333, 334, 590 
Bombus norvegicus, 332, 336 
Bombus pascuorum, 334 
Bombus pratorum, 333, 377 
Bombus quadricolor, 331 
Bombus ruderarius, 334, 377 
Bombus rupestris, 332, 334, 335, 336 
Bombus schrencki, 334 
Bombus semenoviellus, 331 
Bombus soroeensis, 331, 377 

Bombus subterraneus, 333 
Bombus sylvarum, 335, 377 
Bombus sylvestris, 331, 332, 333, 336 
Bombus ternurius, 377 
Bombus terrestris, 331, 377 
Bombus vestalis, 331, 336, 337 
Bombus veteranus, 335 
Bombycilla garrulus, 587 
Boophthora chelevini, 360, 361, 362, 364 
Boophthora erythrocephala, 360, 361, 362, 364 
Bosmina coregoni, 58, 59 
Bosmina longirostris, 59 
Bosmina longispina, 59 
Bosmina obtusirostris, 59 
Botaurus stellaris, 438, 583 
Brachicoma devia, 377 
Brachionus angularis bidens, 20 
Braсhionus budapestinensis, 20 
Brachionus calyсiflorus, 20 
Braсhionus diversicornis, 20 
Brachionus falcatus, 21 
Brachionus quadridentatus, 21 
Brachonyx pineti, 297, 298 
Brachycaudus ballotae, 134 
Brachycaudus cardui, 134 
Brachycaudus helichrysi, 134 
Brachycaudus lychnidis, 134 
Brachycaudus prunicola, 134 
Brachychthoniusus berlesei, 82 
Brachyderes incanus, 281, 282 
Brachyleptura (Paracorymia) maculicornis, 259 
Brachystomella parvula, 91, 92 
Bradybaena fruticum, 48, 50 
Branta canadensis, 444, 584 
Brenthis ino, 319 
Brevicorine brassicae, 135 
Broscus cephalotes, 186 
Bubo bubo, 9, 371, 476, 477, 586 
Bucephala clangula, 9, 448, 449, 584 
Bufo bufo, 423, 424, 589 
Bufo calamita, 9, 425, 589 
Bufo viridis, 423, 424, 589 
Buteo buteo, 453, 454, 584 
Buteo lagopus, 584 
Byctiscus betulae, 271, 273 
Byctiscus populi, 271, 273 
Byssodon maculatus, 360, 361, 362 
Bythotrephes longimanus, 59 

 
C 

Calathus ambiguus, 191 
Calathus erratus, 191 
Calathus fuscipes, 191 
Calathus melanocephalus, 191 
Calathus micropterus, 191 
Calcarius lapponicus, 588 
Calidris alba, 585 
Calidris alpina, 585 
Calidris canutus, 585 
Calidris ferruginea, 585 
Calidris minuta, 585 
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Callicorixa praeusta, 141, 144 
Callidium (Callidostola) aeneum, 261, 262 
Callidium (s. str.) violaceum, 261, 262 
Callimorpha dominula, 9, 309, 326, 590 
Calliphora (s. str.) loewi, 369 
Calliphora (s. str.) uralensis, 369 
Calliphora (s. str.) vicina, 368, 369 
Calliphora (s. str.) vomitoria, 370 
Calliphora (Steringomyia) subalpina, 370 
Callipterinella tuberculata, 125 
Calosoma auropunctatum, 184 
Calosoma inquisitor, 184 
Camisia (C.) segnis, 85 
Camisia spinifer, 85, 86 
Camponotus fallax, 346, 348 
Camponotus herculeanus, 346, 347 
Camponotus ligniperda, 346, 348 
Camponotus vagus, 346, 348 
Camptocercus lilljeborgii, 62 
Camptocercus rectirostris, 62 
Canis lupus, 575, 576, 583 
Cantharis (Cantharis) flavilabris, 240, 242 
Cantharis (Cantharis) obscura, 240, 242 
Cantharis fusca, 240, 241 
Cantharis lateralis, 240, 242 
Cantharis livida var. rufipes, 240, 242 
Cantharis nigricans, 240, 241 
Cantharis pallida, 240, 242 
Cantharis rufa, 240, 241 
Cantharis rustica, 240, 241 
Canthocamptus staphylinus, 80 
Caprainea marginata, 104, 106 
Capreolus capreolus, 371, 577, 578, 583 
Caprimulgus europaeus, 480, 586 
Carabus arcensis, 184 
Carabus cancellatus, 184 
Carabus glabratus, 184 
Carabus granulatus, 184 
Carabus hortensis, 184 
Carabus nemoralis, 185 
Carabus nitens, 185 
Carabus violaceus, 185 
Carassius carassius, 9, 397, 401, 405, 589 
Carassius gibelio, 397, 401, 405 
Carduelis carduelis, 532, 533, 588 
Carpelimus bilineatus, 202 
Carpelimus fuliginosus, 203 
Carpelimus impressus, 203 
Carpelimus rivularis, 203 
Carpodacus erythrinus, 534, 535, 588 
Castor fiber, 565, 583 
Cavariella aegopodii, 135 
Celastrina argiolus, 321 
Cepaea hortensis, 48, 50, 51, 375 
Ceratophysella armata, 90 
Ceratophysella denticulatа, 90 
Ceratophysella granulatа, 90 
Ceratophysella mosquensis, 90 
Ceriodaphnia laticaudata, 66 
Ceriodaphnia megalops, 66 
Ceriodaphnia pulchella, 66 

Ceriodaphnia quadrangula, 66 
Ceriodaphnia reticulata, 67 
Certhia brachydactyla, 588 
Certhia familiaris, 374, 528, 529, 588 
Cervus elaphus, 577, 578, 579 
Ceutorhynchus atomus, 291, 293 
Ceutorhynchus barbareae, 291, 293 
Ceutorhynchus contractus, 291, 293 
Ceutorhynchus erysimi, 291, 293 
Ceutorhynchus hampei, 291, 294 
Ceutorhynchus hirtulus, 291, 293 
Chaitophorus capreae, 126 
Chaitophorus leucomelas, 126 
Chaitophorus mordvilkoi, 126 
Chaitophorus populeti, 126 
Chaitophorus salicti, 126 
Chaitophorus tremulae, 127 
Chaitophorus vitellinae, 126 
Chalcophora mariana, 252, 253 
Charadrius dubius, 464, 585 
Charadrius hiaticula, 463, 464, 585 
Charopus graminicola, 250 
Chlidonias hybrida, 471, 472, 575 
Chlidonias leucopterus, 471, 585 
Chlidonias niger, 471, 585 
Chloris chloris, 532, 588 
Chlorophorus herbstii, 263, 264 
Chlorophorus varius, 246, 263, 264 
Choreutinula inermis, 90, 91 
Chromoderus affinis, 284, 285 
Chydorus (Рsеudосhydorus) globosus, 62 
Chydorus gibbus, 62 
Chydorus latus, 62 
Chydorus ovalis, 63 
Chydorus piger, 63 
Chydorus sphaericus, 63 
Cicindela hybrida, 182 
Cicindela sylvatica, 182 
Ciconia ciconia, 371, 440, 584 
Ciconia nigra, 9, 435, 440, 441, 584 
Cilea silphoides, 231 
Cimberis (Rhinomacer) attelaboides, 271 
Cinara nuda, 122 
Cinara piceicola, 122 
Cinara pinea, 122 
Cinara piniphila, 122 
Cionus hortulanus, 297, 299 
Circaetus gallicus, 453, 454, 584 
Circus aeruginosus, 371, 451, 452, 584 
Circus cyaneus, 584 
Circus pygargus, 451, 452, 584 
Clangula hyemalis, 448, 584 
Clanoptilus (Clanoptilus) marginellus, 250 
Cleonis pigra, 284, 285 
Clivina fossor, 186 
Clossiana dia, 319 
Clossiana selene, 319 
Clytus (s. str.) arietis, 263, 265 
Cobitis taenia, 398, 411, 412, 415, 589 
Coccothraustes coccothraustes, 537, 588 
Cochliopodium sp., 16 
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Coenagrion hastulatum, 112 
Coenagrion puella, 113 
Coenagrion pulchellum, 113 
Coenonympha arcania, 315 
Coenonympha glycerion, 315 
Coenonympha oedippus, 316, 590 
Coenonympha pamphilus, 315 
Coenonympha tullia, 315 
Colias hyale, 315 
Colopha compressa, 120 
Columba livia, 473, 474, 586 
Columba oenas, 473, 474, 586 
Columba palumbus, 473, 474 
Colymbetes fuscus, 173 
Colymbetes paykulli, 173 
Colymbetes striatus, 173 
Coniocleonus turbatus, 284, 285 
Conochiloides coenobasis, 26 
Conochiloides natans, 26 
Coracias garrulus, 480, 481, 586 
Cordalia obscura, 233 
Cordulia aenea, 114 
Cordylepherus viridis, 250 
Corixa dentipes, 141, 143 
Coronella austriaca, 9, 431, 432, 589 
Cortodera humeralis, 255, 256 
Corvus corax, 499, 500, 588 
Corvus cornix, 499, 500 
Corvus frugilegus, 499 
Corvus monedula, 498, 499 
Corylobium avellanae, 137 
Coturnix coturnix, 459, 585 
Creophilus maxillosus, 223 
Crex crex, 461, 585 
Cricetus cricetus, 565 
Crocidura leucodon, 546, 582 
Crocidura suaveolens, 582 
Crudosilis ruficollis, 243, 244 
Cryptomyzus ribis, 137 
Cryptopygus bipunctatus, 96 
Cryptopygus thermophilus, 96, 97 
Cryptorhynchus lapathi, 288, 290 
Cryptosiphum artemisiae, 133 
Ctenopharyngodon idella, 397 
Cuculus canorus, 476, 586 
Cupressobium juniperi, 122 
Curculio glandium, 294, 296 
Curculio rubidus, 294, 296 
Cybister lateralimarginalis, 178, 179 
Cychrus caraboides, 185 
Cyclops furcifer furcifer, 71 
Cyclops insignis, 72 
Cyclops kolensis, 72 
Cyclops scutifer, 72 
Cyclops strenuus strenuus, 73 
Cyclops vicinus vicinus, 73 
Cygnus bewickii, 442, 584 
Cygnus cygnus, 442, 584 
Cygnus olor, 441, 442, 584 
Cymatia coleoptrata, 141, 143 
Cypha laeviuscula, 232 

Cyphocleonus dealbatus, 284, 285 
Cyprinus carpio, 397, 409 

 
D 

Daphnia cucullata, 67 
Daphnia longiremis, 67 
Daphnia longispina, 67 
Dasytes fusculus, 246. 248 
Dasytes niger, 246. 247 
Dasytes plumbeus, 246, 247. 248 
Delichon urbica, 374, 489, 490, 587 
Delphiniobium junackianum, 138 
Dendrobaena octaedra, 28, 30 
Dendrocopos leucotos, 486, 487 
Dendrocopos major, 486 
Dendrocopos medius, 486, 487 
Dendrocopos minor, 486, 488 
Dendrocopos syriacus, 486, 487 
Dendrodrilus rubidus rubidus, 28, 31 
Dendrodrilus rubidus tenuis, 28, 31 
Deporaus betulae, 271. 273 
Deroceras laeve, 48, 50 
Desoria hiemalis, 97 
Desoria olivacea, 97, 98 
Desoria tigrina, 97 
Desoria trispinata, 97 
Desoria violacea, 97, 98 
Deuteraphorura variabilis, 93, 94 
Deuterosminthurus bicinctus, 104, 106 
Deuterosminthurus pallipes, 104, 106 
Diacrisia sannio, 327, 328 
Diacyclops bicuspidatus bicuspidatus, 73 
Diacyclops bisetosus, 74 
Diaphanosoma brachyurum, 69, 70 
Dicerca alni, 252, 253 
Dicheirotrichus rufithorax, 196 
Dictyoptera aurora, 210 
Dinoptera (s.str.) collaris, 255, 256 
Discus rotundatus, 48, 49, 372 
Dolichoderus quadripunctatus, 338 
Dolichosoma lineare, 245, 248 
Donus (Antidonus) dauci, 282, 283 
Donus (Antidonus) zoilus, 282, 283 
Dorytomus longimanus, 294, 295 
Dorytomus melanophthalmus, 294, 295, 296 
Dorytomus tortrix, 294, 296 
Dreissena polymorpha, 52, 55 
Drepanosiphum platanoidis, 125 
Drepanothrix dentata, 69 
Drilus concolor, 240 
Dromius quadraticollis, 199 
Drusilla canaliculata, 595 
Dryocopus martius, 484, 485, 586 
Dryomys nitedula, 559, 560, 583 
Dysaphis hirsutissima, 133 
Dysaphis sorbi, 133 
Dyschiriodes globosus, 186 
Dytiscus circumcinctus, 176, 178 
Dytiscus circumflexus, 176, 178 
Dytiscus dimidiatus, 176, 177 
Dytiscus marginalis, 176, 178 
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E 
Ectocyclops phaleratus, 74 
Egretta alba, 438, 440, 583 
Eisenia fetida, 28, 31, 32 
Eiseniella tetraedra tetraedra, 28, 32, 33, 373 
Elaphrus cupreus, 185 
Elaphrus riparius, 185 
Elleschus bipunctatus, 297, 298 
Emberiza aureola, 588 
Emberiza calandra, 588 
Emberiza citrinella, 374, 538, 588 
Emberiza hortulana, 588 
Emberiza pusilla, 588 
Emberiza schoeniclus, 374, 538, 539, 588 
Emus hirtus, 9, 200, 224 
Emys orbicularis, 430, 431 
Enallagma cyathigerum, 112 
Eniochthonius (Hypochthoniella) minutissimus, 81, 82 
Entomobrya corticalis, 102 
Entomobrya marginata, 101 
Entomobrya multifasciata, 101, 102 
Entomobrya muscorum, 101, 102 
Entomobrya nivalis, 101, 102 
Entomobrya quinquelineata, 101, 102 
Epaphius secalis, 187 
Eptesicus nilssonii, 549, 550, 551, 554, 555, 582 
Eptesicus serotinus, 550, 551, 554, 555, 582 
Eremophila alpestris, 586 
Erichsonius cinerascens, 216 
Erinaceus roumanicus, 544 
Eriosoma (Szhizoneura) lanuginosum, 120 
Eriosoma (Szhizoneura) ulmi, 120 
Erithacus rubecula, 374, 516, 517, 587 
Erythromma najas, 111 
Esox lucius, 415 
Eucallipterus tiliae, 125 
Euceraphis punctipennis, 124 
Euchlanis lyra lyra, 22 
Eucnecosum brachypterum, 201 
Eucyclops denticulatus, 74 
Eucyclops macruroides, 74 
Eucyclops macrurus, 75 
Eucyclops serrulatus, 75 
Eucyclops speratus, 75 
Eudiaptomus coeruleus, 78 
Eudiaptomus gracilis, 79 
Eudiaptomus graciloides, 78 
Eulachnus agilis, 121 
Euphthiracarus cribrarius, 85 
Eurrhypara hortulata, 309 
Eurycercus glacialis, 63 
Eurycercus lamellatus, 64 
Eurychaeta palpalis, 375 
Eusimulium angustipes, 360, 361, 362, 363 
Eusimulium aureum, 360, 361, 362 
Eusimulium securiforme, 360, 362, 363 
Eutrichapion viciae, 275, 276 
Everes argiades, 322 
Exapion fuscirostre, 275 

 
F 

Falagria sulcatula, 233 
Falco cherrug, 584 

Falco columbarius, 584 
Falco subbuteo, 455, 456, 584 
Falco tinnunculus, 455, 457, 584 
Ficedula albicollis, 374, 587 
Ficedula hypoleuca, 511, 512, 587 
Ficedula parva, 511, 512, 513, 587 
Filinia longiseta, 27 
Filinia terminalis, 27 
Folsomia candida, 94 
Folsomia fimetaria, 94, 95 
Folsomia fimetarioides, 94, 95 
Folsomia lawrensei, 94, 95 
Folsomia manolachei, 94, 95 
Folsomia penicula, 94, 95 
Folsomia quadrioculata, 94, 95 
Formica aquilonia, 349, 350 
Formica cinerea, 351, 352 
Formica cunicularia, 351, 352 
Formica exsecta, 351, 354 
Formica fusca, 351 
Formica picea, 351, 352 
Formica polyctena, 337, 349, 350 
Formica pratensis, 349, 350 
Formica rufa, 215, 219, 337, 349, 350 
Formica rufibarbis, 351, 352 
Formica sanguinea, 351, 353 
Formica truncorum, 349, 350 
Formica uralensis, 351, 353 
Formicoxenus nitidulus, 341, 342, 343 
Friesea mirabilis, 92 
Friesea truncatа, 92 
Fringilla coelebs, 374, 531, 588 
Fringilla montifringilla, 588 
Fulica atra, 462, 463, 585 

 
G 

Gabrius appendiculatus, 216 
Gabrius breviventer, 216 
Gabrius splendidulus, 216 
Galerida cristata, 490, 587 
Gallinago gallinago, 466, 467 
Gallinago media, 467, 585 
Gallinula chloropus, 462, 585 
Garrulus glandarius, 496, 497 
Gasterosteus aculeatus, 398, 409, 414 
Gavia arctica, 583 
Gerris argentatus, 147, 150 
Gerris lacustris, 147, 149 
Gerris lateralis, 147, 149 
Gerris odontogaster, 147, 150 
Glaucidium passerinum, 479, 586 
Glis glis, 559, 560, 583 
Glocianus punctiger, 294 
Glyphina betulae, 123 
Glyphina schrankiana, 124 
Gobio gobio, 397, 406, 408 
Gomphus vulgatissimus, 113 
Gonepterix rhamni, 313 
Grammoptera (str.) ruficornis, 255, 256, 257 
Graphoderus austriacus, 176, 177 
Graphoderus cinereus, 176 
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Graphoderus zonatus, 151, 176, 177 
Graptodytes granularis, 158, 159 
Graptodytes pictus, 159 
Graptoleberis testudinaria, 63 
Grus grus, 400, 461, 585 
Grynocharis oblonga, 250, 251 
Grypus equiseti, 278 
Gymnetron beccabungae, 297, 299 
Gymnocephalus cernuus, 398, 409, 412 
Gyraulus acronicus, 46 
Gyraulus albus, 46 
Gyraulus riparius, 44, 46 
Gyrinus minutus, 151, 179 
Gyrinus natator, 179, 180 
Gyrinus paykulli, 179 
Gyrinus substriatus, 179, 180 
Gyrohypnus angustatus, 214 
Gyrohypnus fracticornis, 214 
Gyrophaena affinis, 232 
Gyrophaena fasciata, 232 

 
H 

Habrocerus capillaricornis, 227 
Haematopus ostralegus, 9, 464, 465, 585 
Haliaeetus albicilla, 455, 584 
Haliplus flavicollis, 153 
Haliplus fluviatilis, 152, 153 
Haliplus fulvus, 153, 154 
Haliplus ruficollis, 152 
Harpagoxenus sublaevis, 343, 344 
Harpalus affinis, 197 
Harpalus anxius, 197 
Harpalus autumnalis, 197 
Harpalus calceatus, 197 
Harpalus distinguendus, 197 
Harpalus flavescens, 197 
Harpalus flavicornis, 197 
Harpalus froelichi, 197 
Harpalus griseus, 198 
Harpalus latus, 198 
Harpalus picipennis, 198 
Harpalus pumilus, 198 
Harpalus quadripunctatus, 198 
Harpalus rufipalpis, 198 
Harpalus rufipes, 198 
Harpalus smaragdinus, 198 
Harpalus tardus, 198 
Hebrus pusillus, 147 
Hebrus ruficeps, 147 
Helicophagella crassimargo, 377 
Helicophagella melanura, 378 
Heminothrus peltifer, 86 
Heminothrus targionii, 86 
Hesperia comma, 311 
Hesperocorixa linnaei, 141, 143 
Hesperocorixa sahlbergi, 141, 143, 144 
Heterocope appendiculata, 79 
Heteronychia (s. str.) depressifrons, 378 
Heteronychia (s. str.) haemorrhoides, 378 
Heteronychia (s. str.) vagans, 378 
Heteronychia (s. str.) vicina, 378 

Heteropterus morpheus, 310 
Heterosminthurus bilineatus, 104, 107 
Heterothops dissimilis, 226 
Hieraaetus pennatus, 9, 455, 456, 584 
Himantopus himantopus, 585 
Hipparchia semele, 313 
Hippeutis complanatus, 44, 47 
Hippolais icterina, 506, 587 
Hirundo rustica, 374, 378, 489, 587 
Hyadaphis foeniculi, 134 
Hyalopterus pruni, 128 
Hydaticus continentalis, 174, 175 
Hydaticus seminiger, 175 
Hydaticus transversalis, 175 
Hydroglyphus geminus, 155, 156 
Hydroglyphus hamulatus, 151, 155, 156 
Hydrometra gracilenta, 147, 148 
Hydroporus angustatus, 160 
Hydroporus elongatulus, 163 
Hydroporus erythrocephalus, 163, 164 
Hydroporus fuscipennis, 160 
Hydroporus glabriusculus, 151, 163, 164 
Hydroporus incognitus, 162 
Hydroporus neglectus, 163, 164 
Hydroporus notatus, 151, 162 
Hydroporus obscurus, 162 
Hydroporus palustris, 160, 161 
Hydroporus planus, 160, 161 
Hydroporus pubescens, 160, 161 
Hydroporus rufifrons, 163, 164 
Hydroporus scalesianus, 160 
Hydroporus striola, 162 
Hydroporus tristis, 162, 163 
Hydroporus umbrosus, 163 
Hydroprogne caspia, 585 
Hydrovatus cuspidatus, 157 
Hygrotus decoratus, 157, 158 
Hygrotus impressopunctatus, 157, 158 
Hygrotus inaequalis, 157, 158 
Hyla arborea, 425, 426, 589 
Hylastes angustatus, 301, 302 
Hylastes ater, 301, 302 
Hylastes opacus, 301, 302 
Hylesinus varius, 301, 302 
Hylobius (Callirus) abietis, 284, 287 
Hylobius pinastri, 284, 287 
Hylobius transversovittatus, 284, 287 
Hyloicus pinastri, 325 
Hylotrupes bajulus, 261, 262 
Hylurgops glabratus, 301, 302 
Hylurgus ligniperda, 303 
Hypera (Boreohypera) diversipunctata, 282, 283 
Hypera arator, 282, 284 
Hypera meles, 282, 284 
Hypera nigrirostris, 282, 284 
Hypera rumicis, 282, 283 
Hypera viciae, 282, 284 
Hyperomyzus lactucae, 136 
Hyphydrus ovatus, 157 
Hypochthonius luteus, 82 
Hypochthonius rufulus, 82 
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Hypogastrura assimilis, 89, 90 
Hypogastrura manubrialis, 89, 90 
Hypogastrura socialis, 90 
Hypogastrura viatica, 90 
Hyponephele lycaon, 314 
Hypophthalmichthys molitrix, 397, 409, 410 

 
I 

Icaris sparganii, 278 
Idus idus, 397, 401, 403 
Ilybius aenescens, 170, 171 
Ilybius ater, 168, 169 
Ilybius erichsoni, 168 
Ilybius fenestratus, 168, 169 
Ilybius fuliginosus, 168 
Ilybius guttiger, 169, 170 
Ilybius quadriguttatus, 169, 170 
Ilybius similis, 169, 170 
Ilybius subaeneus, 169, 170 
Ilybius subtilis, 168 
Ilyocoris cimicoides, 144, 145 
Ilyocryptus agilis, 68 
Ilyocryptus sordidus, 68 
Inachis io, 318 
Involvulus cupreus, 271, 274 
Ips sexdentatus, 303, 304 
Ips typographus, 213, 303, 304 
Ischnopterapion virens, 275, 277 
Ischnosoma splendidum, 228 
Ischnura elegans, 109, 112 
Ischnura pumilio, 112 
Isochnus sequensi, 301 
Isotoma anglicana, 97, 98 
Isotoma viridis, 97, 98 
Isotomiella minor, 96, 97 
Isotomodes productus, 94 
Isotomurus palustris, 97, 98 
Isotomurus plumosus, 97, 99 
Isotomurus stuxbergi, 97, 99 
Issoria lathonia, 319 
Ixobrychus minutus, 438, 439, 583 
Iziphya austriaca, 127 

 
J 

Jynx torquilla, 484, 586 
 

K 
Kaltenbachiella pallida, 120 
Kellicottia longispina, 21 
Keratella cochlearis, 21 
Keratella irregularis, 21 
Keratella quadrata, 22 
Kissophagus hederae, 301, 302 
Korotnevella sp. (1), 15 
Korotnevella sp. (2), 16 
Kramerea schuetzei, 381 

 
 

L 
Laccophilus hyalinus, 173, 174 
Laccophilus minutus, 173, 174 

Laccophilus poecilus, 173, 174 
Laccornis oblongus, 155 
Lacerta agilis, 433, 434, 589 
Lachnus roboris, 122 
Lamia textor, 266 
Lanius collurio, 374, 494, 495, 587 
Lanius excubitor, 495, 587 
Lanius minor, 587 
Larinus obtusus, 284, 286 
Larinus turbinatus, 284, 287 
Larus cachinnans, 469, 470 
Larus canus, 586 
Larus minutus, 586 
Larus ridibundus, 221, 469, 470, 586 
Lasius alienus, 354, 355, 358 
Lasius brunneus, 356 
Lasius citrinus, 356, 358 
Lasius distinguendus, 356, 358 
Lasius emarginatus, 354, 355 
Lasius flavus, 356, 357 
Lasius fuliginosus, 215, 227, 356, 357 
Lasius mixtus, 356, 358 
Lasius niger, 123, 129, 354 
Lasius paralienus, 354, 356 
Lasius platythorax, 354, 355 
Lasius psammophilus, 356 
Lasius umbratus, 356, 358 
Lathonura rectirostris, 69 
Lathrobium brunnipes, 212 
Lathrobium fulvipenne, 212 
Lathrobium geminum, 212 
Lathrobium impressum, 212 
Lathrobium longulum, 212 
Lebia cyanocephala, 199 
Lecane (M.) arcuata, 23 
Lecane (Monostyla) bulla bulla, 23 
Lecane (s. str.) luna luna, 23 
Lecane elachis, 23 
Leiopus nebulosus, 266, 267 
Leistus ferrugineus, 183 
Leistus terminatus, 183 
Lepadella (Heterolepadella) ehrenbergii, 23 
Lepidocyrtus curvicollis, 101, 103 
Lepidocyrtus cyaneus, 101, 102 
Lepidocyrtus lanuginosus, 101, 103 
Lepidocyrtus lignorum, 101, 103 
Lepidocyrtus ruber, 101, 103 
Lepidocyrtus violaceus, 101, 103 
Leptacinus batychrus, 213 
Leptacinus sulcifrons, 213 
Leptodora kindtii, 68 
Leptothorax acervorum, 343 
Leptothorax muscorum, 343 
Leptura (s. str.) annularis, 255, 257 
Leptura aethiops, 255, 258 
Leptura quadrifasciata, 255, 257 
Lepus europaeus, 570, 583 
Lepyrus capucinus, 287, 288 
Lepyrus palustris, 288 
Lestes barbarus, 110 
Lestes dryas, 110 
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Lestes sponsa, 110 
Lestes virens, 110 
Leucaspius delineatus, 397, 401, 402, 403, 589 
Leucorrhinia albifrons, 9, 117, 590 
Leucorrhinia caudalis, 117, 590 
Leucorrhinia pectoralis, 117, 590 
Leydigia acanthocercoides, 64 
Leydigia leydigii, 64 
Libellula depressa, 115 
Libellula quadrimaculata, 115 
Limenitis populi, 309, 317, 590 
Limnobaris dolorosa, 288, 291 
Limnobaris t-album, 288, 291 
Limobius borealis, 284 
Limosa lapponica, 585 
Limosa limosa, 469, 585 
Liochthonius brevis, 82 
Liochthonius horridus, 82 
Liochthonius hystricinus, 82, 83 
Liopterus haemorrhoidalis, 155 
Liosarcophaga (Pandelleisca) similis, 379 
Liosarcophaga (s. str.) tuberosa, 380 
Lissotriton vulgaris, 420, 421, 589 
Lithocharis nigriceps, 211 
Lithocharis ochracea, 211 
Lixus (Dilixellus) pulverulentus, 284, 286 
Lixus albomarginatus, 284, 286 
Lixus bardanae, 284, 285 
Lixus iridis, 284, 286 
Lixus paraplecticus, 284, 286 
Lixus sanguineus, 284, 286 
Locustella fluviatilis, 502, 503, 587 
Locustella luscinioides, 502, 587 
Locustella naevia, 502, 503, 587 
Lordithon exoletus, 228 
Lordithon lunulatus, 229 
Lordithon thoracicum, 229 
Loricera pilicornis, 186 
Lota lota, 9, 398, 415, 417, 589 
Loxia curvirostra, 534, 536, 588 
Lucilia (Bufolucilia) silvarum, 372, 599 
Lucilia (Phaenicia) sericata, 369, 371, 372 
Lucilia (s. str.) caesar, 368, 370, 371 
Lucilia (s. str.) illustris, 371 
Lullula arborea, 490, 491, 587 
Lumbricus rubellus, 28, 32, 34, 35, 373 
Lumbricus terrestris, 28, 32, 33, 373 
Luscinia luscinia, 518, 587 
Luscinia svecica, 518, 519, 587 
Lutra lutra, 9, 574, 575, 583 
Lycaena alciphron, 321 
Lycaena dispar, 320, 321, 590 
Lycaena hippothoe, 321 
Lycaena phlaeas, 320 
Lygistopterus sanguineus, 240 
Lymantria dispar, 325, 380, 381 
Lymnaea ampla, 40, 42 
Lymnaea auricularia, 40, 41 
Lymnaea corvus, 40, 43 
Lymnaea ovata, 40, 41, 42 

Lymnaea palustris, 40, 42 
Lymnaea peregra, 40, 41 
Lymnaea stagnalis, 40, 41 
Lymnocryptes minimus, 585 
Lyrurus tetrix, 457, 458, 585 

 
M 

Macrocyclops albidus, 76 
Macrocyclops distinctus, 76 
Macrocyclops fuscus, 76 
Macrosiphoniella absinthii, 138 
Macrosiphoniella artemisiae, 138 
Macrosiphoniella jankei, 138 
Macrosiphoniella millefolii, 139 
Macrosiphoniella sanborni, 139 
Macrosiphoniella tanacetaria, 139 
Macrosiphum euphorbiae, 138 
Macrosiphum funestum, 137 
Macrosiphum rosae, 137 
Macrothrix laticornis, 69 
Magdalis memnonia, 288, 289 
Magdalis phlegmatica, 288, 289 
Magdalis ruficornis, 288, 289 
Malachius aeneus, 250, 251 
Malachius bipustulatus, 250, 251 
Malaconothrus monodactylus, 86 
Malthinus biguttatus, 243, 244 
Malthinus flaveolus, 243, 244 
Malthodes marginatus, 243, 244 
Maniola jurtina, 314 
Marmaropus besseri, 291, 292 
Martes foina, 572, 573, 583 
Martes martes, 572, 573, 583 
Mayorella penardi, 17 
Mayorella viridis, 17 
Mecinus janthinus, 297, 300 
Mecinus labilis, 297, 300 
Mecinus pascuorum, 297, 300 
Mecinus pyraster, 297, 300 
Megalothorax minimus, 104 
Megarthrus depressus, 201 
Melanitta fusca, 448, 584 
Melanitta nigra, 448, 584 
Meles meles, 574, 583 
Melinda viridicyanea, 372 
Melitaea athalia, 319 
Melitaea aurelia, 320 
Melitaea britomartis, 320 
Menesia bipunctata, 268, 269 
Mergus albellus, 448, 449, 584 
Mergus merganser, 448, 449, 584 
Mergus serrator, 448, 449, 584 
Merops apiaster, 482, 586 
Mesaphorura macrochaeta, 94 
Mesaphorura yosii, 94 
Mesocyclops leuckarti, 77 
Mesosa (Aplocnemia) nebulosa, 263, 265 
Mesosa (s. str.) curculionoides, 263, 265 
Metacyclops gracilis, 77 
Metaphorura affinis, 94 
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Metopeurum fuscoviride, 138 
Metopia campestris, 376 
Metopolophium dirhodum, 136 
Miarus campanulae, 301 
Micranurida pygmaea, 92 
Micraphorura absoloni, 92, 93 
Microcyclops varicans, 77 
Microlestes minutulus, 199 
Microlophium carnosum, 136 
Micromys minutus, 562, 563, 583 
Microtus agrestis, 568, 569 
Microtus arvalis, 568 
Microtus oeconomus, 568, 569, 570 
Milvus migrans, 451, 584 
Milvus milvus, 584 
Mimas tiliae, 324 
Miscodera arctica, 186 
Misgurnus fossilis, 398, 411, 415, 589 
Molorchus (s. str.) minor, 261 
Monaphis antennata, 125 
Monochamus (s. str.) galloprovincialis, 266 
Monomorium pharaonis, 338, 346, 347 
Mononychus punctumalbum, 294 
Monospilus dispar, 64 
Motacilla alba, 374, 493, 494, 587 
Motacilla cinerea, 587 
Motacilla citreola, 493, 494, 587 
Motacilla flava, 393, 493, 587 
Mus musculus, 559, 562 
Muscardinus avellanarius, 559, 561, 583 
Muscicapa striata, 374, 511, 513, 587 
Musculium lacustre, 52, 53 
Mustela erminea, 571, 583 
Mustela lutreola, 572, 583 
Mustela nivalis, 571, 583 
Mustela putorius, 9, 571, 572, 583 
Mustela vison, 572, 573 
Mycetoporus lepidus, 228 
Mycetoporus longulus, 228 
Myodes glareolus, 567 
Myotis dasycneme, 551 
Myotis dasycnete, 551, 552, 582 
Myotis daubentonii, 9, 551, 552, 582 
Myotis myotis, 551, 552, 582 
Myotis mystacinus, 551, 553, 582 
Myotis nattereri, 551, 553, 582 
Myrmecina graminicola, 345, 346 
Myrmeleon formicarius, 307, 308, 590 
Myrmica gallienii, 340 
Myrmica lobicornis, 339, 340 
Myrmica lonae, 340 
Myrmica rubra, 338, 339 
Myrmica ruginodis, 338, 339 
Myrmica rugulosa, 340 
Myrmica sabuleti, 340 
Myrmica scabrinodis, 340 
Myrmica schencki, 338, 339 
Mytilina mucronata mucronata, 23 
Myzaphis rosarum, 135 
Myzocallis coryli, 125 
Myzus cerasi, 135 

N 
Nanhermannia dorsalis, 86, 87 
Nanhermannia nana, 86, 87 
Nanophyes marmoratus, 275, 277 
Nasonovia ribisnigri, 136 
Natrix natrix, 432, 433, 589 
Neanura muscorum, 92, 93 
Necrobia violacea, 246, 247 
Nedyus quadrimaculatus, 294 
Nehemitropia lividipennis, 233 
Neocoenorrhinus germanicus, 271, 273 
Neocoenorrhinus pauxillus, 271, 273, 274 
Neomys anomalus, 9, 546, 547, 582 
Neomys fodiens, 546, 547 
Nepa cinerea, 141, 142 
Nevermannia lundstromi, 360, 362 
Nevermannia volhynica, 360, 361, 362 
Noctua pronuba, 326 
Notais acridulus, 278 
Noterus clavicornis, 153, 154 
Noterus crassicornis, 153, 154 
Nothrus anauniensis, 85 
Nothrus borussicus, 85 
Nothrus palustris, 85 
Nothrus silvestris, 85 
Notiophilus aquaticus, 183 
Notiophilus biguttatus, 183 
Notiophilus germinyi, 183 
Notiophilus palustris, 183 
Notommata aurita, 24 
Notonecta glauca, 144, 146 
Notophthiracarus pavidus pavidus, 83, 84 
Nucifraga caryocatactes, 588 
Nudobius lentus, 200, 213 
Numenius arquata, 468, 469, 585 
Numenius phaeopus, 585 
Nyctalus leisleri, 550, 551, 558, 582 
Nyctalus noctula, 550, 551, 558, 583 
Nyctereutes procyonoides, 575, 576 

 
O 

Oberea (s. str.) oculata, 268, 269 
Obrium cantharinum, 261 
Ochlodes venatus, 311 
Ochthephilum fracticorne, 213 
Octolasion lacteum, 28, 32, 35, 36 
Ocypus nitens, 225 
Odagmia frigida, 360, 361, 365 
Odagmia ornata, 360, 361, 364, 365 
Odagmia pratora, 360, 365 
Oenanthe isabellina, 587 
Oenanthe oenanthe, 374, 514, 515, 587 
Olophrum assimile, 202 
Olophrum piceum, 202 
Omalium rivulare, 201 
Omophron limbatum, 183 
Omphalapion hookerorum, 274, 275 
Ondatra zibethicus, 565, 566 
Ontholestes murinus, 224 
Ontholestes tesselatus, 224 
Oodes helopioides, 199 
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Orchesella bifasciata, 99, 100 
Orchesella cincta, 99, 100 
Orchesella flavescens, 99, 100 
Orchesella multifasciata, 99, 100 
Orchesella pseudobifasciata, 99, 101 
Orchesella sp., 99, 101 
Orchesella sphagneticola, 99, 101 
Orchestes (Salius) jota, 301 
Oriolus oriolus, 496, 588 
Orthetrum cancellatum, 114 
Orthotomicus laricis, 303, 304 
Orthotomicus longicollis, 303, 304 
Orthotomicus proximus, 303, 304 
Orthotomicus suturalis, 303, 304 
Othius laeviusculus, 215 
Othius lapidicola, 215 
Othius punctulatus, 216 
Otiorhynchus ovatus, 278, 280 
Otiorhynchus repletus, 278, 279, 280 
Otiorhynchus tristis, 278, 279 
Oxyloma elegans, 48, 49 
Oxypoda alternans, 234 
Oxyporus rufus, 205 
Oxypselaphus obscurus, 193 
Oxystoma cerdo, 275, 276 
Oxytelus piceus, 203 
Oxytelus sculptus, 203 
Oxyura leucocephala, 448, 450, 584 
Oxyurella tenuicaudis, 64 

 
P 

Pachyotoma crassicauda, 96 
Paederus fuscipes, 208 
Paederus littoralis, 209 
Paederus riparius, 209 
Pandion haliaetus, 9, 584 
Panurus biarmicus, 522, 588 
Papilio machaon, 9, 309, 311, 312, 590 
Pararge aegeria, 316 
Parasarcophaga (s. str.) albiceps, 380 
Parethelcus pollinarius, 294 
Parisotoma notabilis, 96, 97 
Parus ater, 374, 525, 526, 588 
Parus caeruleus, 525, 526, 527, 588 
Parus cristatus, 525, 526, 588 
Parus major, 525, 527, 588 
Parus montanus, 374, 524, 525, 588 
Parus palustris, 524, 588 
Passer domesticus, 374, 529, 530 
Passer montanus, 529, 530, 588 
Patrobus atrorufus, 188 
Pelecanus onocrotalus, 583 
Pelenomus waltoni, 291, 292 
Pellita digitata, 17 
Pelobates fuscus, 422, 423, 589 
Pelophylax esculentus, 427, 429, 589 
Pelophylax lessonae, 427, 428, 589 
Pelophylax ridibundus, 428, 589 
Peltodytes caesus, 152 
Pemphigus bursarius, 119 
Pemphigus fuscicornis, 119 

Pemphigus populinigrae, 119 
Pemphigus spirothecae, 119 
Peracantha truncata, 64 
Perapion curtirostre, 275 
Perapion marchicum, 275, 276 
Perca fluviatilis, 398, 409, 413 
Perccottus glenii, 398, 409, 414 
Perdix perdix, 459, 585 
Periphyllus acericola, 127 
Periphyllus aceris, 127 
Pernis apivorus, 371, 450, 451, 584 
Phalacrocorax carbo, 436, 437, 438, 583 
Phasianus colchicus, 459, 460, 585 
Philomachus pugnax, 585 
Philonthus addendus, 217 
Philonthus albipes, 217 
Philonthus alpinus, 217 
Philonthus atratus, 217 
Philonthus carbonarius, 217 
Philonthus cognatus, 218 
Philonthus concinnus, 218 
Philonthus coprophilus, 218 
Philonthus corruscus, 218 
Philonthus corvinus, 218 
Philonthus cruentatus, 219 
Philonthus debilis, 219 
Philonthus decoros, 219 
Philonthus ebeninus, 219 
Philonthus laminatus, 220 
Philonthus longicornis, 220 
Philonthus marginatus, 220 
Philonthus micans, 220 
Philonthus parvicornis, 221 
Philonthus politus, 221 
Philonthus quisquiliarius, 221 
Philonthus rectangulus, 221 
Philonthus rubripennis, 222 
Philonthus sanguinolentus, 222 
Philonthus spinipes, 222 
Philonthus succicola, 222 
Philonthus tenuicornis, 223 
Philonthus umbratilis, 223 
Philonthus varians, 223 
Phoenicurus ochruros, 374, 516, 517, 587 
Phoenicurus phoenicurus, 516, 587 
Phorodon humuli, 135 
Phthiracarus (Archiphthiracarus) piger, 84 
Phthiracarus laevigatus, 83, 84 
Phthiracarus longulus, 84 
Phthiracarus spadix, 81, 84 
Phyllobius arborator, 278, 281 
Phyllobius glaucus, 278, 280 
Phyllobius pomaceus, 278, 280 
Phyllobius pyri, 278, 281 
Phylloscopus collybita, 374, 510, 587 
Phylloscopus sibilatrix, 510, 587 
Phylloscopus trochilus, 509, 510, 587 
Phymatodes (Poecilium) alni, 263 
Phymatodes (s. str.) testaceus, 261, 263 
Physa fontinalis, 48 
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Phytoecia (s. str.) pustulata, 268, 269 
Pica pica, 498 
Picus canus, 484, 485, 586 
Picus viridis, 484, 586 
Pieris brassicae, 312 
Pieris nарі, 312 
Pieris rapae, 312 
Pipistrellus kuhlii, 550, 551, 556, 557, 583 
Pipistrellus nathusii, 9, 550, 551, 556, 557, 583 
Pipistrellus pipistrellus, 549, 550, 551, 556, 583 
Pipistrellus pygmaeus, 549, 550, 551, 556, 557, 583 
Pisidium amnicum, 52, 53, 54 
Pisidium henslowanum, 52, 55 
Pisidium hibernicum, 52, 54 
Pisidium lilljeborgi, 52, 54 
Pisidium nitidum, 55 
Pisidium subtruncatum, 52, 54 
Pissodes castaneus, 288, 289 
Pissodes pini, 288 
Pissodes piniphilus, 288, 289 
Pityogenes quadridens, 303 
Pityogenes trepanatus, 303 
Pityophthorus glabratus, 303, 305 
Pityophthorus pityographus, 303, 306 
Plagionotus arcuatus, 264 
Plagionotus detritus, 263 
Planorbarius corneus, 43, 44 
Planorbis planorbis, 43, 44 
Platyias quadricornis, 22 
Platynus assimile, 192 
Platynus krynickii, 193 
Platynus livens, 193 
Platyrhinus resinosus, 271, 272 
Platystethus cornutus, 204 
Platystomos albinus, 271, 272 
Plea minutissima, 146, 147 
Plebeius idas, 321 
Plecotus auritus, 551, 554, 583 
Plectrophenax nivalis, 588 
Pleuroxus aduncus, 65 
Pleuroxus laevis, 65 
Pleuroxus trigonellus, 65 
Pleuroxus uncinalus, 65 
Pluvialis apricaria, 585 
Pluvialis squatarola, 585 
Podiceps cristatus, 436, 437, 587 
Podiceps griseigena, 436, 437, 583 
Podiceps nigricollis, 436, 583 
Podiceps ruficollis, 436, 583 
Poecilus cupreus, 189 
Poecilus lepidus, 189 
Poecilus puncticollis, 189 
Poecilus punctulatus, 189 
Poecilus versicolor, 189 
Pogonocherus (Pityphilus) decoratus, 266, 267 
Pogonocherus (Pityphilus) fasciculatus, 266, 267 
Pogonognathellus flavescens, 99, 100 
Poligonia c-album, 318 
Pollenia amentaria, 373 
Pollenia hungarica, 373 
Pollenia labialis, 373 

Pollenia rudis, 373 
Polyarthra dolichoptera, 24 
Polyarthra luminosa, 24 
Polyarthra major, 24 
Polyarthra vulgaris, 24 
Polychaos sp., 15 
Polydrusus picus, 281, 282 
Polydrusus pilosus, 278, 281 
Polyergus rufescens, 346, 348, 349, 351 
Polyommatus agestis, 322 
Polyommatus bellargus, 322 
Polyommatus daphnis, 323 
Polyommatus icarus, 322 
Polyphemus pediculus, 69 
Pompholyx sulcata, 27 
Porhydrus lineatus, 159 
Porzana parva, 461, 585 
Porzana porzana, 461, 585 
Potamobius actacus, 80 
Prionus coriarius, 255, 381 
Proisotoma minima, 96 
Proisotoma minuta, 96 
Proisotoma sp., 96 
Proserpinus proserpinus, 309, 323, 590 
Protaphorura armata, 92, 93 
Protaphorura pannonica, 92, 93 
Protaphorura subarmata, 92, 93 
Protapion apricans, 275 
Protapion fulvipes, 275 
Protocalliphora azurea, 374 
Protocalliphora proxima, 374 
Protocalliphora rognesi, 374 
Protophormia terraenovae, 374 
Prunella modularis, 501, 502, 587 
Pseudachorutes dubius, 92 
Pseudachorutes parvulus, 92 
Pseudanodonta complanata, 52, 53 
Pseudoperapion brevirostre, 275, 276 
Pseudosinella octopunctata, 103, 104 
Pseudostyphlus pillumus, 297, 299 
Pseudovadonia livida, 259, 260 
Ptenothrix atra, 104, 106 
Pterocallis alni, 124 
Pterocallis maculata, 124 
Pterocomma salicis, 128 
Pterophorus pentadactyla, 310 
Pterostichus anthracinus, 189 
Pterostichus aterrimus, 189 
Pterostichus diligens, 189 
Pterostichus gracilis, 190 
Pterostichus melanarius, 190 
Pterostichus minor, 190 
Pterostichus niger, 190 
Pterostichus nigrita, 190 
Pterostichus oblongopunctatus, 190 
Pterostichus rhaeticus, 190 
Pterostichus strenuus, 190 
Pterostichus vernalis, 190 
Pyrrhidium sanguineum, 261, 262, 263 
Pyrrhula pyrrhula, 536, 537, 588 
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Q 
Quedius fuliginosus, 226 
Quedius lateralis, 226 
Quedius molochinus, 226 
Quedius nigrocaeruleus, 227 
Quedius nitipennis, 227 
Quedius xanthopus, 227 
 

R 
Rallus aquaticus, 462, 585 
Rana arvalis, 427, 428, 589 
Rana temporaria, 426, 427, 589 
Ranatra linearis, 141, 142 
Rattus norvegicus, 371, 372, 562 
Regulus ignicapillus, 9, 588 
Regulus regulus, 511, 512, 588 
Remiz pendulinus, 522, 523, 524, 588 
Rhagium (Megarhagium) mordax, 255, 256 
Rhagium (s. str.) inquisitor, 255, 256 
Rhagonycha fulva, 243 
Rhagonycha lignosa, 243 
Rhagonycha testacea, 243 
Rhamnusium gracillicorne, 255 
Rhantus bistriatus, 171, 172 
Rhantus exsoletus, 171, 172 
Rhantus frontalis, 171, 172 
Rhantus grapii, 171 
Rhantus suturalis, 171 
Rhaphitropis marchica, 261, 272 
Rhinoncus bruchoides, 291, 292 
Rhinoncus castor, 291 
Rhinoncus pericarpius, 291, 292 
Rhinoncus perpendicularis, 291, 292 
Rhinusa linariae, 300, 301 
Rhinusa tetra, 300, 301 
Rhodeus amarus, 397, 401, 404 
Rhopalosiphum insertum, 128 
Rhopalosiphum maidis, 128 
Rhopalosiphum padi, 128 
Rhynchotalona falcata, 65 
Rhynchotalona rostrata, 66 
Rhyncolus ater, 288, 290 
Rhyncolus elongatus, 288, 290 
Rhyncolus sculpturatus, 288, 290 
Riparia riparia, 374, 488, 489, 587 
Ripella platypodia, 16 
Robineauella (s. str.) caerulescens, 380 
Ropalopus (s. str.) clavipes, 261, 262 
Rosellea aratrix, 381 
Rugilus angustatus, 209 
Rugilus erichsoniі, 210 
Rugilus geniculatus, 210 
Rugilus orbiculatus, 210 
Rugilus rufipes, 210 
Rugilus subtilis, 210 
Rutilus rutilus, 397, 406, 408 
Rutpela maculata, 255, 257 

 
S 

Saccamoeba wakulla, 15 
Sander lucioperca, 398, 409, 413 
Saperda (Anaerea) carcharias, 268, 269 

Saperda (Compsidia) populnea, 268, 269, 380 
Saperda perforata, 268 
Saperda scalaris, 268 
Sarcophaga carnaria, 381 
Sarcophaga lehmanni, 381 
Sarcophaga variegata, 382 
Sarcophila latifrons, 377 
Saxicola rubetra, 514, 587 
Saxicola torquata, 514, 515, 587 
Scapholeberis mucronata, 87 
Scardinius erythrophthalmus, 397, 406 
Schizolachnus pineti, 121 
Schoenbaueria nigra, 360, 361, 362, 363 
Schoenbaueria pusilla, 360, 361, 362, 363 
Schoettella ununquiculata, 90, 91 
Sciurus vulgaris, 371, 559 
Scolopax rusticola, 467, 468, 585 
Scualius cephalus, 397, 401, 404 
Segmentina nitida, 44, 47 
Sellnickochthonius suecicus, 82, 83 
Sellnickochthonius zalawaiensis, 82, 83 
Semiaphis dauci, 135 
Senotainіa (s. str.) conica, 376 
Sepedophilus immaculatus, 229 
Sepedophilus littoreus, 229 
Sepedophilus pedicularius, 229 
Sepedophilus testaceus, 230 
Serinus serinus, 531, 588 
Sibinia pellucens, 297, 299 
Sicista betulina, 559, 561, 583 
Sida crystallina, 70 
Sigara falleni, 144 
Sigara semistriata, 144, 145 
Sigara striata, 144 
Silis nitidula, 243 
Silurus glanis, 398, 415, 416, 589 
Simocephalus serrulatus, 68 
Simocephalus vetulus, 68 
Simulium hibernale, 360, 365, 366 
Simulium morsitans, 360, 361, 365, 366 
Simulium posticatum, 360, 361, 365, 366 
Sipha glyceriae, 127 
Sipha maydis, 127 
Sitobion avenae, 137 
Sitona (Charagmus) griseus, 282 
Sitona (Sitona) macularius, 282 
Sitona lineatus, 282 
Sitophilus granarius, 275, 277 
Sitta europaea, 374, 528, 588 
Smerinthus ocellatus, 324 
Smicronyx jungermanniae, 297, 299 
Sminthurides malmgreni, 104 
Sminthurides parvulus, 104 
Sminthurides pseudassimilis, 104 
Sminthurides schoetti, 104, 105 
Sminthurinus aureus, 104, 105 
Sminthurinus elegans, 104, 105 
Sminthurus viridis, 104, 106 
Smynthurodes betae, 121 
Solenopsis fugax, 346 
Somateria mollissima, 584 
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Somatochlora flavomaculata, 114 
Sorex araneus, 371, 545, 582 
Sorex caecutiens, 545, 546, 582 
Sorex minutus, 545, 582 
Spatulosminthurus flaviceps, 104, 106 
Sphaeridia pumilis, 104, 105 
Sphaerium corneum, 52, 53 
Sphenophorus striatopunctatus, 275, 277 
Spilosoma lubricipeda, 327 
Spinus spinus, 532, 533 
Spondylis buprestoides, 260, 261 
Staphylinus caesareus, 224, 225 
Staphylinus erythropterus, 225 
Steganacarus pulcherrimus, 84 
Steganacarus carinatus, 84 
Stenamma debile, 345, 346 
Stenamoeba sp., 18 
Stenolophus mixtus, 196 
Stenolophus teutonus, 196 
Stenurella melanura, 258, 259 
Stenurella nigra, 258, 259 
Stenus ater, 206 
Stenus bimaculatus, 206 
Stenus boops, 206 
Stenus carbonarius, 206 
Stenus cicindeloides, 206 
Stenus clavicornis, 206, 207 
Stenus comma, 207 
Stenus crassus, 207 
Stenus impressus, 207 
Stenus juno, 208 
Stenus longipes, 207 
Stenus palposus, 208 
Stenus sylvester, 208 
Stercorarius parasiticus, 586 
Stercorarius pomarinus, 586 
Sterna albifrons, 473, 586 
Sterna hirundo, 472, 473, 586 
Sterna paradisaea, 586 
Stomis pumicatus, 188 
Strangalia attenuata, 258, 259 
Streptopelia decaocto, 475, 586 
Streptopelia turtur, 475, 586 
Strix aluco, 371, 477, 479, 586 
Strongylognathus testaceus, 341, 342 
Strophosoma capitatum, 282 
Sturnus vulgaris, 374, 496 
Suphrodytes dorsalis, 159 
Sus scrofa, 577 
Sylvaemus sylvaticus, 563, 564 
Sylvaemus tauricus, 564 
Sylvaemus uralensis, 564 
Sylvia atricapilla, 374, 506, 507, 588 
Sylvia borin, 508, 588 
Sylvia communis, 508, 588 
Sylvia curruca, 508, 509, 588 
Sylvia nisoria, 506, 507, 588 
Sympecma fusca, 111 
Sympecma paedisca, 111, 590 
Sympetrum danae, 115 
Sympetrum depressiusculum, 115 

Sympetrum flaveolum, 115 
Sympetrum sanguineum, 116 
Sympetrum striolatum, 116, 590 
Sympetrum vulgatum, 116 
Symydobius oblongus, 124 
Synchaeta grandis, 25 
Syntomus truncatellus, 199 

 
T 

Tachinus rufipes, 231 
Tachyerges decoratus, 300, 301 
Tachyerges salicis, 301 
Tachyerges stigma, 301 
Tachyporus chrysomelinus, 230 
Tachyporus formosus, 230 
Tachyporus hypnorum, 230 
Tachyporus obtusus, 231 
Tachyporus pusillus, 231 
Tachyporus solutus, 231 
Tachyta nana, 187 
Taeniapion urticarium, 275, 276 
Talpa europaea, 544, 545 
Tanysphyrus (Tanysphyrus) lemnae, 278, 279 
Tapeinotus sellatus, 291, 292 
Tasgius melanarius, 225 
Taxigramma heteroneura, 376 
Temnocerus nanus, 271, 272 
Temnothorax affinis, 343, 344 
Temnothorax corticalis, 343, 344 
Temnothorax crassispinus, 343, 344 
Temnothorax parvulus, 343, 344 
Temnothorax tuberum, 343, 345 
Temnothorax unifasciatus, 343, 345 
Tenebroides mauritanicus, 250, 251 
Terricola subterraneus, 568, 569 
Tetartopeus quadratus, 211 
Tetartopeus scutellaris, 211 
Tetartopeus terminatus, 211 
Tetramorium caespitum, 341, 342 
Tetraneura ulmi, 121 
Tetrastes bonasia, 458, 585 
Tetrops praeusta, 266, 268 
Thanasimus formicarius, 246 
Thecabius affinis, 118 
Thecabius lisimachiae, 119 
Thecamoeba quadrilineata, 18 
Thecamoeba sphaeronucleolus, 18 
Thelaxes dryophila, 123 
Theodoxus fluviatilis, 37, 38 
Therioaphis trifolii, 125 
Thermocyclops crassus, 78 
Thermocyclops oithonoides, 78 
Thryogenes fiorii, 278, 279 
Thryogenes scirrhosus, 278, 279 
Thymeilicus sylvestris, 311 
Thymelicus acteon, 310 
Thymelicus lineola, 310 
Tillus elongatus, 245, 246 
Tinca tinca, 397, 406, 407 
Tinocallis platani, 124 
Titanosiphon artemisiae, 140 
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Tomicus minor, 303 
Tomicus piniperda, 303 
Tomocerina minuta, 99 
Tomocerus minor, 99 
Tomocerus vulgaris, 99 
Tournotaris bimaculata, 277, 278 
Toxopterina vandergooti, 129 
Trachyphloeus bifoveolatus, 278, 280 
Trachys minuta, 252, 254 
Trama troglodytes, 123 
Trhypochthonius tectorum, 86 
Trichocerca (Diurella) porcellus, 25 
Trichocerca (Diurella) similis, 26 
Trichocerca capucina, 25 
Trichocerca cylindrica, 25 
Trichocerca pussilla, 26 
Trichodes apiarius, 246 
Trichosirocalus barnevillei, 291, 293 
Trichosirocalus troglodytes, 291, 292 
Trichotria pocillum, 26 
Trimalaconothrus maior, 86, 87 
Tringa erythropus, 585 
Tringa glareola, 585 
Tringa nebularia, 585 
Tringa ochropus, 465, 585 
Tringa stagnatilis, 585 
Tringa totanus, 465, 466, 585 
Triturus cristatus, 420, 421, 589 
Troglodytes troglodytes, 374, 501, 587 
Tropideres albirostris, 271, 272 
Trypodendron domesticum, 303, 305 
Trypodendron lineatum, 303, 305 
Tuberculoides querceus, 124 
Turdus iliacus, 374, 520, 587 
Turdus merula, 374, 519, 520, 587 
Turdus philomelos, 374, 521, 587 
Turdus pilaris, 518, 519, 587 
Turdus viscivorus, 520, 521, 522, 587 
Tychius parallelus, 297, 298 
Tychius picirostris, 297, 298 
Tychius quinquepunctatus, 297, 298 
Tychius stephensi, 297, 298 
Tyria jacobaeae, 327 

 
U 

Unio pictorum, 51, 52 
Unio tumidus, 51, 52 
Upupa epops, 482, 483, 586 

Uroleucon achilleae, 139 
Uroleucon cichorii, 139 
Uroleucon cirsii, 139 
Uroleucon jaceae, 140 
Uroleucon jaceicola, 139 
Uroleucon obscurum, 140 
Uroleucon pilosellae, 140 
Uroleucon pulicariae, 140 

 
V 

Valvata cristata, 38, 39 
Valvata macrostoma, 37, 39 
Valvata piscinalis, 37, 39 
Valvata naticina, 37, 39 
Vanellus vanellus, 464, 465, 585 
Vanessa atalanta, 318 
Vanessa cardui, 317 
Vertagopus cinereus, 96, 97 
Vespertilio murinus, 9, 550, 551, 555, 556, 583 
Vipera berus, 431, 432, 589 
Viviparus contectus, 37, 38 
Viviparus viviparus, 37, 38 
Vulpes vulpes, 575, 576 

 
W 

Wahlgreniella ossiannilsoni, 140 
Wilhelmia eguina, 360, 361, 362, 363 
Willemia anophthalma, 91, 92 

 
X 

Xantholinus linearis, 214 
Xantholinus longiventris, 215 
Xantholinus tricolor, 215 
Xenus cinereus, 585 
Xenylla boerneri, 91, 92 
Xenylla brevicauda, 91, 92 
Xyleborinus saxeseni, 303, 305 
Xyleborus dispar, 303, 305 
Xylechinus pilosus, 301, 302 
Xyloterus signatum, 301, 305 
Xylotrechus (s. str.) antilope, 263, 264 
Xylotrechus rusticus, 263, 264, 265 

 
Z 

Zabrus tenebrioides, 195 
Zootoca vivipara, 434, 589 
Zygaena filipendulae, 309 
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