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Добре відоме санітарне, психотерапевтичне і естетичне значення 
зелених насаджень, особливо для жителів великих міст. Встановлено, 
що дерево середнього віку з площею листової поверхні близько 50 м: 
здатне затримувати за вегетаційний період в умовах України до 50 кг 
промислового пилу, зокрема до 35% заліза з атмосферного повітря [і].
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Підвищений рівень фітотоксикантів в деревних рослинах виклики» 
порушення в діяльності регуляторів фізиолоі ічних систем. Послаблі 
ні зелені насадження більше ушкоджуються комахами- філобіонтамп, 
які не лише призводять до загибелі дерева, але і знижують декоративні 
якості. Метою дослідження було вивчення еколоіо-фауністичних осо
бливостей комах, які пошкоджують листову пластинку Оиеп и.н гоЬиг І 
(дуб черешчагий) в умовах Одеської області.

Матеріал та методи дослідження. Матеріал зібрано в 2007-2009 рр 
в парках Перемоги га ім Т.І .Шевченка (м. Одеса), з окремо стоячих дерев 
(м. Одеса: Французький бульвар, проспект Шевченка, вул. Пастера, вул. 
Агрономічна; м. Рені), біля селекційно-генетичного інституту та в санато
рії «Росія» (м. Одеса), а також-лісових угрупованнях (околиці м. Березівки 
гам. Білгород-Дністровський Одеськоїобл.;е. Мигся Миколаївської обл.). 
З кожного дерева відбиралось но 100 листків, проводилась ідентифіка 
ція пошкоджень [2, 3], Для статистичного аналізу використано близько 
2000 листків дуба. Використовували показники зусгрічальності і вели 
чини інтенсивності пошкодження, вираховувався ступінь подібності за 
Шел фордом.

Результати дослідження та їх обговорення. Всього за період дослі 
джень (2007-2009 р.р.) в Одеській області відмічені пошкодження дуба 
черешчагого 27 видами комах-філобіош ів, що відносяться до 13 родів, 
8 родин та 5 рядів. У 2007 році в місті Одесі виявлені пошкодження 18 
видами комах, в 2008 році -  8 видів, а в 2009 році -  18 видів філобіонтів 
шкідників дуба черешчагого. Найбільш широко в парках міста Одеси в 
2007 році представлені дубова мінуюча міль (РИ. циегсі/оііеііа) і одно
барвна дубова міль (Т. екеЬІшіеІІа), а в 2008 році -  дубова відпадаюча 
міль (Т. сіесісіиа). В 2009 році домінанували дубова мінуюча міль (ИіН 
циегсі/оііеііа) і дубова вузька міль-крихі гка (Л7. Ьахі^ШеІІа). В Березів- 
ському лісі було відзначено, як і в Турлацькому лісі (Одеська область), -  
12 видів -  філобіонтів дубу (габл. 1.). В 2008 році в м. Одесі виявлено 
8 видів філобіонтів, що поширені на листовій пластинці дуба черешчагого, 
у місті Рсні (Одеська область) — 7, в Берегівському лісі — 24, а в околицях 
с. Мигея — 13 видів.

На відміну від міських посадок, в лісових переважали в 2007 році - 
дубова відпадаюча міль і чохлоноска дубова, а в 2008 році -  міль- 
пісгрянка (і. heegenella) і дубова первинна міль (Е. /ахШохеІІа). Лише 
в м. Одесі в 2007 р. зустрічались дубовий червоний кліщик, мінуючий 
довгоносик, дубовий вузьким і ну ючий довгоносик, горіхотворка монс- 
тонодібна, дворядна горіхотворка га горіхотворка розділена. Встанов-
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Таблиця 1. Показники зустрічальності (%) філобіонтів дубу на Одещині 
(2007 р.)

№ В и д M. О д е с а
Б е р е з ів с ь к и й

л іс
Турлацький ліс

1 Epilrimerus cnislalus 2,7 ±0,2 0 0

2 Trioza remota 1,3 ± 0,1 1,4 ± 0,2 8,0 ± 0,4

3 Lithocolletis qiiercifbliella 23,1 ± 1,7 0,4 ± 0,1 19,0 ±0,9

4 Stigmella atricapitella 5,7 ±0,5 3,9 ±0,7 9,3 ± 0,4

5 Stigmella hasigutella 2,4 ± 0,2 0,6 ±0,1 11,3 ±0,7

6 Tischeria complanella 7,7 ± 0,2 3,2 ± 0,9 27,0 ± 1,8

7 Tischeria dodonaea 6,5 ± 1,0 0,2 ±0,1 18,7 ±0,7

8 Tischeria decidua 1,0 ± 0,1 8,9 ± 1,9 27,9 ± 0,9

9 Coleophora lutipenella 1,2 ± 0,1 7,0 ± 0,5 7,7 ±0,6

10 Rhynchaenus quercus 0,9 ± 0,2 0 0

11 Rhynchaenus subfasciatus 1,2 ±0.2 0 0

12 Neuroterus alhipes 4,6 ± 0,5 0,6 ±0,1 33,1 ±0,3

13 Neurotenis numismaiis 0,9 ± 0,1 0 0

14 Andricus ostraeus 1,1 ±0,1 0,9 ± 0,2 30,6 ± 1,4

15 Andricus curvator 4,3 ± 0,2 4,3 ± 0,5 26,9 ± 0,8

16 Diplolepis disticha 0,7 ±0,1 0 0

17 Cynips divisa 3,8 ± 0,6 0 0

18 Cynips quercusfolii 0,3 ±0,1 2,3 ± 0,5 1,9 ±0,1

лепо, що значна частина видів доси ть широко зустрічається на терито
рії Одещини (з різною мірою локальності і без неї). Єдиний загальний 
вид для 3-х районів дослідження (м. Одеса, м. Рені, Березівський ліс)-  
дубова листоблішка. Загальними для м. Одеси і Берсзівського районів є: 
дубова відпадаюча міль, міль-ністрянка, вустриценодібна горіхотворка, 
однобарвна дубова міль, дубова первинна міль, дубова широка міль- 
крихітка. Помітною особливістю с їх частка в загальному списку видів. 
Для Березівського і Ренійського районів загальними с: коржеиодібна го
ріхотворка, горіхотворка нумізматична, міль-крихігка білополоса, чох- 
ликова міль, роздільна горіхотворка, дубова вузька міль-крихітка.
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Зареєстровано види, що зустрічаються поодиноко тільки в одному 
пункті: м. Рені -  дворядна горіхотворка; у Березівському р-ні -  дубо 
вий мінуючий довгоносик, дубовий мінуючий пильщик, стягуюча го 
ріхотворка, конусоподібна горіхотворка, смугаста хвиляста горіхотвор
ка, дубовий вузькомінуючий довгоносик, шишкоподібна горіхотворка. 
дубова кишенькова міль-пісгрянка, дубова мінуюча міль, горіхотвормі 
яблукоподібна; у м. Одесі -дубова концентрична міль-мінер.

З 37 видів лускокрилих, тих, що викликають мінуючі пошкоджений 
дуба на Україні в парках міста виявлено 7 видів. Найбільш поширені 
Ph. quercifoliella і T. ekebladella (найбільш поширений і чисельний у 
всі періоди дослідження). У старіших парках, менш доглянутих, з мсн 
шим антропогенним впливом реєструється більш різноманітний спектр 
філобіонтів. Гак, в дубових посадках санаторію «Росія» і селекціонно- 
генетичного інституту відмічено по 16 видів, а на окремо стоячих дере
вах, на вул. Пастера і Агрономічній -  по чотири.

Найвищий ступінь подібності (за Шслфордом виявлено між Березі» 
ським лісом і деревами з околиць с. Мигся -  70,3%. Ближчими до складу 
шкідників дуба черешчатого в м. Одесі, за якісним складом шкідників, 
є околиці с. Мигся. Міра їх схожості дорівнює 45,5%. Домінантним ви
дом, на відміну від інших регіонів, є чохлоноска дубова.

Повсюдно поширеними, але нечисленними видами філобіонтів 
дуба є дубова широка міль-крихітка (Stigmella atricapitella), дубова 
вузька міль-крихітка (Stigmella basigutella), дубова однобарвна міль- 
мінер (Tischeria complanella), вустрицеподібна горіхотворка (Andricus 
oestre lis).

При порівнянні фаун міської, урбанізованої території і лісу, загаль
ними видами є: дубова листоблішка, дубова широка міль-крихітка, ду
бова вузька міль-крихітка, дубова відпадаюча міль, чохлоноска дубова, 
однобарвна дубова міль, стягуюча горіхотворка, коржеиодібпа горіхот
ворка, міль-крихітка біловолоса і вустрицеподібна горіхотворка. Міра 
подібності видового складу комах-фі юбіон гів м. Одеси і Берегівського 
лісу вищі, ніж між м. Рені та м. Одссою(42,4% і 12,5%), що можна по
яснити близькістю розташування. Також велика ступінь подібності між 
м. Рені і між с. Мигся -  60%, що пояснюється подібністю кліматичних 
і географічних умов.

Часто реєструються на окремих листках іерати декількох видів 
галоугворювачів, що призводить до більшого пригноблювання стану 
рослин-хазяїв. Розглянемо інтенсивність пошкоджень листків філобіон- 
тами в різних місцях зростання дуба черешчатого (табл. 2). Практично 
у всіх місцях зустрічаються масово дубова концентрична міль, дубова 
відпадаюча міль, стягуюча горіхотворка, однобарвна міль, а горіхот
ворка нумізматична, дубова чохлоноска, яблукоподібна горіхотворка
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зустрічаються поодиноко. Інші види займають проміжне положення, 
тобто не спостерігається певної закономірності в їх кількісній иред- 
сгавленості на листі. Не дивлячись на те, що кількість видів шкідливих 
комах в Бсрезівському лісі -  найвища, загальна кількість пошкоджень в 
парках міста Одеси значно вища (вибірка однакова).

Таблиця 2. Інтенсивність пошкоджень філобіонтами листків дубу (екзУлист)

№

Р ік  т а  м іс ц е  д о с л ід ж е н н я
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м
. 

О
д

ес
а

---
---

---
---

---
---

---
,

Б
ер

ез
ів

сь
к

и
й

л
іс

Т
у

р
л

ац
ьк

и
й

л
іс

1--
---

---
---

---
---

---
-1

м
. 

О
д

ес
а

м
. 

Р
ен

і

---
---

---
---

---
---

---
1

Б
ер

ез
ів

сь
к

и
й

ЛІ
С

ОК
ОЛ

. С
.

М
и

гі
я

1 Profenusa pygmaea 0 0 0 0 0 1,0 0
2 Trioza remota 1,5 2,3 0 2,2 1,0 1,0 1,0
3 Lithocolletis querci/oliella 1,7 1,0 1,4 0 0 1,0 0
4 Stigmella alricapitella 1,2 1,0 1,1 0 0 0 0
5 Stigmella hasigutella 1,3 1,0 1,2 0 0 2,0 1,0
6 Tischeria complanella 1,3 1,4 2,3 1,3 0 1,0 1,0
7 Tischeria dodonaea 1,7 1,3 1,5 0 0 1,0 0
8 Tischeria decidua 1,5 3,4 2,1 5,4 0 1,0 1,0
9 Coleophora lutipenella 1,0 1,2 1,2 0 1,0 1,0 1,4
10 Rhynchaenus quercus 1,0 0 0 0 0 1,0 0
11 Rhynchaenus suhfasciatus 1,0 0 0 0 0 1,0 0
12 Neuroterus alhipes 2,3 1,0 1,7 0 3,0 1,0 1,0
ІЗ Neurolents numismalis 1,0 0 0 0 1,7 1,0 0
14 And tiens ostraeus 1,5 1,2 2,1 1,5 0 1,3 2,0
15 Andricus curvator 1,4 2,6 2,0 0 0 1,0 1,0
16 Diplolepis disticha 0 0 0 1,7 0 0 0
17 C'y nips divisa 2,0 0 0 0 2,0 3,0 2,0
18 Cvnips quercus/olii 1,0 1,0 1,0 0 0 1,0 0
19 Lithocolletis heegeriella 0 0 0 1,0 0 1 , 1,2
20 Stigmella albifasciella 0 0 0 0 1,0 1,0 1,0
21 Gracilaria alchimiella 0 0 0 0 0 1,0 0
22 Stigmella discrepans 0 0 0 0 0 1,2 0
23 Eriocrania fastuosella 0 0 0 1,0 0 1,2 1,0
24 A ndrii us testaceipes 0 0 0 0 0 1,0 0
25 Diplolepis longiventris 0 0 0 0 0 1,0 0
26 Andricus Joecundatrix 0 0 0 0 0 1,0 0

337



Якщо порівнювати з північнішими районами, то, як вказує Фурсон 
[5], протягом останніх 30-35 років осередки розмноження в різних КЛІ 
матичних зонах України з числа мінуючих шкідників найчастіше утно 
рювали дубова одноколірна мінуюча міль та дубова широка мінуючи 
міль, що підтверджується нашими дослідженнями [4]. В 2007 році май 
же в усіх помешканнях ці види займали домінуюче положення. В 200Н 
році вони також представлені у достатньо великій кількості майже у 
всіх обстежених районах.

Наступним етапом було вивчення можливого попарного тяжіння ви 
дів. Цс низання вирішується використанням показника спряженноеп 
між парами видів. Аналіз показав, що тільки такі види, як міль-крихітка 
корженодібна горіхотворка утворюють пару спряжених видів: показник 
спряженості невеликий (0,2), але достовірний. Це пояснюється таким 
чином: ураження листа одним видом сприяє виживанню іншого виду, 
або обидва види мають подібні екологічні потреби до умов номешкан 
ня. І (ікаво, що пара видів міль-крихіз ка вус гринеподібна горіхотворка 
мають від’ємну спряженість, тобто поселення одного виду в деякій мірі 
виключає поселення іншого.

Висновки
1. В 2007- 2009 р.р. на Одещині відмічено 26 видів філобіонтів - 

шкідників дуба черешчатого з ІЗ родів, 8 родин за 5 рядів.
2. Повсюдно поширеними, але нечисленними видами є дубова ши

рока міль-крихітка (БЧ^теЧа аігісаріїсіїа), дубова вузька міль-крихітка 
{Б^теПа Іні.чіркісЧа), дубова одноколірна міль-мінер (Ті.чсИегіа 
сотрІапеЧа), вуез ри неподібна горіхотворка (АпЧгіси.ч ос.чігеи.ч).

3. Найбільш широко на дубах в парках м. Одеси в 2007 р. зустріча
ються дубова мінуюча міль (НіН. циегсі/оііеііа) -  23,1% і одноколірна 
дубова міль (Т. екеЬІаЧеЧа) -  7,7%, а в 2008 році -  дубова відпадаюча 
міль (Т. (іес'иіїш) -  73%. В лісових угрупованнях домінують в 2007 р. -  
дубова відпадаюча міль -  8,9% і чохлоноска дубова (С. ІиЧрепеЧа) -  
7%, а в 2008 -  міль-пістрянка черешчатого дуба (і. ІіеерегіеЧа) -  12,5% 
і дубова первинна міль (Е./ачІио.чеЧа) -  14,4%.
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Опыт изучения введения арборифлоры в иные флоры и климаты 
показал весьма ограниченные возможности для переноса видов мань
чжурского дубравного генезиса и перспективность для многих областей 
и стран как раз маньчжурских и сахалино-курильских горно-таёжных 
деревьев, кустарников и лиан. Как ни странно, достаточно успешным 
является перенос истинных маньчжурцев на крайний юг Красноярского 
края п Забайкалья, что мы поясняем в данном сообщении.

Современный инструментарий подбора интродуцентов, соответ
ствующих их новому месту жительства, в основном включает метод 
климатических аналогов [11 и эколого-исторического анализа флор [2]: 
I) сопоставляются современный климат пункта введения интродуцен- 
та, характеризующийся но основным показателям ближайшей метео
станции, и взятые по такому же принципу климатические особенности 
родины предназначенного к переселению вида (если обеспеченность 
теплом, влагой, условия зимовки, экстремальные температуры года до
вольно близки, то по методу климатических аналогов обмен растения
ми представляется возможным); 2) или сопоставляются климаты дан
ной пары районов или урочищ в более или менее отдалённом прошлом, 
климаты, к которым по своей генетической памяти приспособлены ин
тересующие нас виды или вид (здесь реконструируются характеристи
ки тех же показателей, но, допустим, для периода 12-16 тыс. лет назад,
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