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Кровосисні комарі (Culicidae) є широко відомою родиною серед ряду двокрилих комах (Diptera) завдяки своїм
безпосереднім контактами з людиною. Їх укуси можуть викликають не лише свербіж та алергічні реакції, але й
велику кількості тяжких захворювань, в тому числі малярію та дірофеляріоз. Оскільки перші три фази життєвого
циклу (яйце, личинка та лялечка) переважної більшості видів даної родини відбуваються у водному середовищі,
сприятливі ландшафтно-кліматичні та соціально-географічні умови для розвитку малярійних комарів визначають
південь України як територію ризику можливого спалаху і розповсюдження малярії (Баранова, 1997). Враховуючи це,
моніторинг видового складу та поширення кровосисних комарів є вкрай актуальним для Херсонщини.
Дослідження Culicidae проводились на території водно-спортивної станції Херсонського державного
університету, що розташована на березі р. Дніпро навпроти м. Херсон. За допомогою спеціальних теплових пасток
цілодобово проводився збір комарів у період з 03.09.2018 по 06.09.2018. Комахи виймались двічі на добу: о 7:00 та о
19:00. Визначення видового склад проводилось згідно відповідних літературних джерел (Гуцевич та інш., 1970) та
програми «Xper2-Indentification» (LIS, 2013).
В результаті роботи на території станції протягом трьох діб у пастки потрапили 1365 особин кровосисних
комарів, які відносились до 5 видів з 2 підродин:
Підродина Culicinae
Aedes vexans Meigen, 1830
Coquillettidia richiardii Ficalbi, 1889
Culiseta annulata Schrank, 1776
Підродина Anophelinae
Anopheles hyrcanus Pallas, 1771
Види з комплексу Anopheles maculipennis (найбільш вірогідно – Anopheles messeae Falleroni, 1926, який є
типовим та масовим у пониззі Дніпра).
За індексом домінування Бергера-Паркера на момент дослідження домінантом виявився C. richiardii (Di =
47,0). Позиції субдомінантів займали A. hyrcanus (Di = 22,3) та A. vexans (Di = 21,3)
Що стосується добової активності, то найпродуктивнішими виявилися нічні збори: за три доби в період з
19:00 до 7:00 у пастки потрапило 1356 особин, а з 7:00 до 19:00 – лише 9. Крім того, найбільшу кількість комах було
відловлено у першу ніч – 828 особин, а у другу та третю – 192 та 336 особин відповідно. Ми пов’язуємо зниження
кількості особин з погодними умовами: вночі з 4 на 5 та з 5 на 6 вересня спостерігався дощ.
Таким чином, найбільша кількість кровосисних комарів у пониззі Дніпра фіксується у нічний час при сухій
безвітряній погоді. Стосовно видового різноманіття зазначимо, що наведений список видів не є повним і буде
доопрацьовуватись в ході подальших досліджень.
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Введение. Надсемейство бабочек ноктуоиды (Lepidoptera, Noctuoidea) довольно многочисленное и широко
распространённое на всех континентах. На Украине на сегодня выявлено 852 вида надмемейства (Геряк та інш., 2018),
на Черниговщине — 477. Многие из них являются вредителями сельского хозяйства, в том числе и плодово-ягодных
культур.
Благодаря своему внешнему виду и важному хозяйственному значению, ноктуоиды всегда привлекали к себе
внимание многих исследователей, и на Украине изучены достаточно хорошо. В то же время видовой состав, их
биологические и экологические особенности, хозяйственное значение во многих регионах изучены недостаточно.
Материал. Материалом для данной работы послужили сборы совок и близких семейств на свет в г. Нежине с
1989 по 2018 гг., хранящиеся в Зоологическом музее Нежинского государственного университета имени Николая
Гоголя.
Результаты и обсуждение. В результате обработки коллекционных материалов и литературных данных в г.
Нежине выявлен 41 вид надсемейства Noctuoidea, которые могут приносить вред яблоне (Malus domestica Borkh.).
Ниже приводим список этих видов.
Надсемейство Noctuoidea Latreille, 1809 — Ноктуоиды
Семейство Lymantriidae Hampson, 1892 — Волнянки
1. Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) — Шерстолапка летняя, или красно-серая
2. Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) — Шерстолапка стыдливая, или Краснохвост
3. Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) — Кистехвост античный
4. Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) — Златогузка
5. Sphrageidus similis (Fuessly, 1775) — Желтогузка
6. Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) — Шелкопряд непарный
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