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У результаті аналізу наявних даних, для фауни України, вказані нова триба, рід та вид клопа-щитника
Mustha spinulosa (Lefebvre, 1831) (Halyini). Вид знайдено на прибережних ділянках околиць м. Одеси. В Україну він
можливо потрапив природним шляхом (наприклад, з Болгарії, через Румунію) або був завезений з деревним
матеріалом через морські комунікації. З інших Pentatomidae для Лівобережної України (Харківська область)
вперше вказаний Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773), відомий раніше з Західної та Центральної України. У
лісостеповій зоні України (Полтавська, Харківська області) вперше зареєстрований інвазійний вид Perillus
bioculatus (Fabricius, 1775). Чотири види з родини Lygaeidae (Nysius ericae (Schilling, 1829), Perithrechus geniculatus
(Hahn, 1832), P. gracilicornis Puton, 1877 і Taphropeltus contractus (Herrich-Schäffer, 1835)) вперше вказані для
Харківської області. Підтверджена знахідка на Харківщині клопа – Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910
(Coreidae), а на Дніпропетровщині пентатоміди – Brachynema germari (Kolenati, 1846) (Pentatomidae).
Ключові слова: Heteroptera, фауна України, Mustha spinulosa, Pentatomidae, Lygaeidae, Coreidae, нові знахідки.
Напівтвердокрилі, або клопи (Heteroptera) –
досить великий підряд комах (ряд Hemiptera), що
нараховує в фауні України близько 800 видів [21] і є
важливим компонентом майже всіх екосистем. Більшість видів ведуть наземний спосіб життя, серед яких
переважають фітофаги, частина підряду є хижаками, а
окремі представники можуть мати біоіндикаційне
значення.
В Україні ця група комах в цілому вивчена досить
добре, що знайшло своє відображення у випусках «Фауна
України» [8–11, 13]. В останні десятиліття, вивченню
напівтвердокрилих приділялося мало уваги, і тільки
спорадично з’являлися окремі фауністичні статті [2, 7, 12,
23]. Разом з тим, в деяких з них наведено дані про
реєстрацію нових для фауни України видів, що свідчить
про необхідність подальшого вивчення геміптерофауни, як
в межах країни, так і сусідніх територій.
Дане повідомлення присвячено знахідкам деяких
видів клопів (в тому числі і інвазійних), що дозволило
виявити нові для фауни України таксони і уточнити
фауністичні особливості окремих маловивчених видів.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Матеріалом слугували як власні збори в
Дніпропетровській (2003, 2013 роки) та Харківській

областях (в т.ч. і в урбоценозах м. Харкова) в період
2016–2018 рр., так і окремі знахідки напівтвердокрилих в інших регіонах України, надані нам
колегами. Клопів збирали методами косіння ентомологічним сачком, ґрунтовими пастками і вручну на
рослинах і чагарниках. В роботі було враховано
надруковані літературні відомості. Всі дані етикеток
наведено нижче. Класифікація видів наведена за
каталогом напівтвердокрилих Палеарктики [14–15].
Більшість наведених фото клопів є оригінальними або
взяті з сайту UkrBIN.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Всього наведені нові фауністичні дані для 9-ти
видів з трьох родин наземних Heteroptera. З них, один
вид, рід і триба виявилися новими для фауни України,
а поширення інших восьми видів уточнено в межах
країни по окремих областях.
Родина Pentatomidae
Підродина Pentatominae Leach, 1815
Триба Halyini Amyot & Serville, 1843
Рід Mustha Amyot & Serville, 1843
Представники роду Mustha добре відрізняються
від інших родів триби, гострими зубцями, які густо
посаджені по зовнішньому краю голови, передньо-
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спинки і черревця. Більш
шість родів і видів трииби
характерні
х
длля Орієнталььної області. У Палеаркттиці
відомо
в
7 виддів роду, з яких в Євро
опі на цей час
відзначений
в
ттільки один – Mustha spin
nulosa (Lefebvvre,
1831), описан
ний з Туреч
ччини. Від близьких виидів
M.
M spinulosa відрізняєтьься жовтими
и мозолястиими
цятками
ц
на кооріумі, не з’єєднаними поп
переду вилицяями
(н
наличник вілльний на веершині), доввгою головою
ю і
крайовими
к
ши
ипами на передньоспинці і черевці, маййже
однакової
о
довж
жини (рис. 1).

за все, в Украаїні проходитть північна і західна меж
жі
арееалу виду. Ту
ут дорослі кллопи зустрічаю
ються на луггостеепових солон
нцюватих діллянках і піщ
щаних терасаах
річ
чок, де, можл
ливо, харчую
ються окреми
ими рослинам
ми
род
дин пароли
истих (Zygoophyllaceae) і лободови
их
(Ch
henopodiaceaee). Зимують імаго. Вид під
п статусом 2
(вр
разливий) зан
несено до Ч
Червоної кни
иги Дніпропеетроввської області [12].
За літераттурними даниими B. germa
ari є широки
им
фіттофагом і від
дзначений на складноцвіти
их, зонтични
их,
ліл
лійних, губо
оцвітих, норричникових, хрестоцвіти
их,
бобових, на таамаріксах, сак
аксаулі, джуззгуні та інши
их
росслинах [4]. За іншимии даними, зареєстрован
на
приуроченість виду до харччування на диких
д
Poaceaae,
ячм
мені та пшеениці, бобоввих, солянкаах, цукровом
му
бур
ряку, ефедр
рі (Ephedraaceae), Arteemisia annuua,
Arttemisia sp. (A
Asteraceae), K
Kochia sp. (Ch
henopodiaceaee),
Pisstachia vera (Anacardiacceae), Alhag
gi pseudalhaagi
(Faabaceae), Peeganum harm
mala, Zygoph
hyllum fabaggo
(об
бидва Zygoph
hyllaceae), Saalsola kali (Saalsolaceae) [16]
(ри
ис. 2).

Рис. 1. Mustha sppinulosa (Lefebvre, 18331),
загальний зоввнішній вигляяд (Фото Мар
ртинова О.В.))
Даний ввид (відповіідно рід і триба) вперрше
вказано
в
для У
України (2♂, 2♀, в окол
лицях м. Одееси,
до моря ділянки з чагарниковвою
прибережні
п
червень 20117 р., зб. Пассічник С.В.). На
рослинністю,
р
сьогодні це найбільший
й клоп (20–
–26 мм) сер
еред
наземної
н
гем
міптерофауни
и України. M.
M spinulosaa –
давньосередзе
д
емноморськи
ий вид, ареал
л якого охопллює
територію
т
Є
Єгипту, Балккан (Болгар
рія, Македоннія,
Словенія,
С
Х
Хорватія, Аллбанія, Сер
рбія, Босніяя і
Герцеговина,
Г
Греція), Тууреччини, Кііпру, респубблік
Закавказзя,
З
Си
ирії, Ізраїлю,, півночі Ірак
ку і Ірану (Гіллян,
Хоросан),
Х
а також півдня Туркменії (К
Копет-Даг). В
Вид
зу
устрічається на листяни
их деревах родів Querccus,
Prunus
P
і Craataegus, але його також
ж знайдено на
Cupressus
C
[10, 17, 19].
В Україн
ну M. spinuloosa міг проникнути прирродним
н
шляхом (наприклад, з Болгарії, через Румуннію,
для
д
якої щее не вказан
ний) або бу
ув завезенийй з
деревним
д
маттеріалом черрез морські комунікації,
к
що
побічно
п
можее бути підтвверджено його знахідкою
ю в
прибережній
п
ччастині регіоону.
Трибаа Carpocorini Mulsant & Rey, 1866
Рід B
Brachynema Mulsant
M
& Rey
y, 1856
Brachyneema germari (Kolenati,
(
1846) – пустельнний
щитник.
щ
Один
н з 4 видів род
ду в Палеарк
ктиці. Його арреал
охоплює
о
країїни Середзем
мномор’я, Сеередньої Азіїї, а
також
т
Нижнєє Поволжя, Західний
З
Каввказ, Закавкааззя,
Південний
П
Каазахстан, Мон
нголію, Західний і Північнний
Китай.
К
Нещоддавно вид вкказано і для півдня Східнного
Сибіру
С
[22].
В Україн
ні B. germari відомий
в
за трьома знахідкаами
з Дніпропетр
тровської (П
Павлоградськи
ий р-н, оккол.
с. Булахівка, ггалофітні стаації уздовж оз.
о Булаховськкий
Лиман,
Л
02.077.1992, зб. Пучков П.В
В.), Харківсьької
(З
Зміївський р-н) та Лугансьької областей [12, 18]. Скорріш

Рис. 2. Brachynema
B
germari (Ko
olenati, 18466),
заггальний зовніішній виглядд (фото з сайтту UkrBIN)
Рід
д Carpocoris Kolenati, 184
46
Carpocoriss purpureipeennis (De Geer,
G
1773) –
траанспалеаркти
ичний вид, аале раніше в Україні буув
вкаазаний для їїї західної час
астини та окр
ремих регіон
нів
цен
нтрального правобережж
жя (Черкаськ
ка обл.) [211].
Наами вид вперш
ше відзначенний у Лівобер
режній Україїні
(паарки м. Хар
ркова, червеень–серпень 2018 р., зб.
з
Феедяй І.О.). C. purpureippennis раніш
ше плутали з
бли
изьким видом Carpocoriss pudicus (Po
oda, 1761), що
щ
чіттко відрізня
яється будоввою генітал
лій (особливво
пар
рамерів) та розповсюдж
жений в Украаїні тільки на
н
піввдні [10]. У зв’язку
з
з плут
утаниною при
и визначенняях,
еко
ологія C. purrpureipennis вивчена нед
достатньо, алле,
мабуть, багато в чому схожа
жа з близьким
ми видами – C.
fusscispinus (Bogeeman, 1851) таа C. pudicus [8, 10] (рис. 3).
Підродин
на Asopinae A
Amyot & Serville, 1843
Рід Perilluss Stål, 1862
Perillus biioculatus (Fabbricius, 1775)) – інтродукован
ний північно
о-американсьький вид. У 1960-70-х рр.
р
проводилися вссебічні роботти щодо його
о інтродукціїї в
крааїни Європи,, в тому числлі і в Україн
ну. До 80-х рр.
р

БІОЛОГІЯ ТА ВАЛЕОЛ
ЛОГІЯ № 20
ХХ
Х століття ввид добре аклліматизувавсся в агроценоозах
Болгарії,
Б
Грееції, Сербії та
т європейсьької Туреччиини
[2
20], але в уумовах Україїни відзначений не був, не
дивлячись
д
н
на численні польові експериментии з
випуску
в
P. bioculatus в природу в Західній та
Північній
П
Укрраїні. Однак, в травні 200
08 р на теритоорії
Краснодарськ
К
кого краю (аа незабаром і в Ростовсьькій
області,
о
Росіія), при обсстеженні ам
мброзії полиинолистої,
л
були виявлені чи
исленні особ
бини періллю
юса,
що
щ харчували
ися личинками інтродук
кованого амбброзієвого листоїда Zygogram
ma suturalis (Fabricius,
(
17775)
[1, 5–6]. Незаабаром вид був
б відзначен
ний і в Молддові
[3
3]. У 2013 р. періллюс зареєстровваний вже і в
Україні,
У
а сам
ме – в Донец
цькій області та в Криму [7],
тобто
т
регіонаах, куди клопа не завози
или. При цьоому
зафіксовано н
наявність на цих
ц територіяях всіх колірнних
форм,
ф
відоми
их для даногоо виду: черввоної, жовтоїї та
білої.
б
В усіх ввипадках P. bioculatus бу
ув знайденийй на
ділянках,
д
заррослих амбррозією й засселених амбброзієвим листоїддом (рис. 4).
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За наявним
ми у нас даним
ими, на сьогод
дні P. bioculattus
дзначений вж
же в Харківсьькій (Балакліійський р-н, с.
від
Гру
ушеваха, чер
рвень та серппень 2018 р. зб. Ніколенкко
Н.Ю
Ю.) і Полтавсській (Шишаццький р-н, досслідні поля ПП
П
«А
Агроекологія», зб. Ніколає
аєва С.) облаастях, тобто в
ум
мовах лісостеп
пової зони, щ
що поки є північною межеею
знаахідок виду в Україні.
Таким чин
ном, можна коонстатувати, що
щ P. bioculattus
доб
бре пристосувався до місццевих природ
дних умов ряд
ду
реггіонів Україн
ни, активно нарощує чисельність
ч
т
та
роззширює свій ареал, харчууючись, можл
ливо, не тількки
кол
лорадським жуком
ж
але й інншими листоїїдами.
Родина L
Lygaeidae
Підродинаа Orsillinae
Nysius eriicae (Schillinng, 1829) – голарктични
ий
вид
д, зазначени
ий майже для полови
ини областеей
Уккраїни [21]. Разом з тим
м, в східних і більшоссті
піввнічних регіонів країни, ця лігеїда досі не булла
від
дзначена. Заа нашими зборами, N.
N ericae длля
Хаарківської обл
ласті зазначеений вперше. Як звичайни
ий
вид
д, він зар
реєстрованийй в ботан
нічному сад
ду
Хаарківського національног
н
го педагогічн
ного універси
итетту імені Г.С.Сковородии (ХНПУ) в ґрунтови
их
пасстках (липен
нь-серпень 20017 р., зб. Ко
омаромі Н.А.),
де його чаастка від
загальної чисельноссті
нап
півтвердокри
илих урбоценнозів м. Харк
кова сягала до
д
5.5
5%. Вид тяжіє до піщанихх ґрунтів, які і переважаютть
на території ХН
НПУ (рис. 5)..

Рис 3. Ca
Carpocoris purrpureipennis (De
( Geer, 17773),
йту UkrBIN)
загальний зоввнішній вигляяд (фото з сай

Рис. 5. Nyysius ericae ((Schilling, 182
29), загальни
ий
зоввнішній вигляд (фото з саайту UkrBIN)

Рис. 4. Perillus biioculatus (Faabricius, 17775),
загальний зоввнішній вигляяд (фото з сай
йту UkrBIN)

Підродина Rhyyparochrominaae
Триба Rhypaarochromimi
Perithrechu
us geniculaatus (Hahn
n, 1832) –
пал
леарктичний вид, вказани
ний для Украаїни повсюдн
но
[11
1]. Однак, в списку видівв Heteropteraa України [21]
пояява виду нав
ведена лише для 13 облаастей, в основному Західної та Централльної Україн
ни. Зі східни
их
реггіонів країн
ни P. genicu
culatus відом
мий тільки з
Лу
уганської обл
ласті. Для Хар
арківської обл
ласті наведен
но
нам
ми вперше як
к рідкісний ввид (ботанічн
ний сад ХНП
ПУ
та Лісопарк; чеервень 2018 рр, зб. Федяй
й І.О.) (рис. 6).
6
Чаастка виду ви
иявилась неввисокою (0.22
2% від загалльноїї чисельностіі Heteroptera уурбоценозів)).
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ревищувала 1% загальнної кількостіі напівтвердопер
кри
илих, виявлених в урбоцеенозах м. Хар
ркова.

Рис. 6. Perithrechuss geniculatuss (Hahn, 18332),
загальний зоввнішній вигляяд (За даними
и сайту UkrB
BIN)
Perithrecchus gracilicoornis Puton, 1877 – західднопалеарктични
п
ий вид, зазнач
чений для Ук
країни в західдній
та
т південній їїї частинах [221]. Для Схід
дного Лісосттепу
на
(Х
Харківська ообл.) наведен
но вперше (відзначений
(
тих
т самих діллянках, що і P. geniculatu
us; червень 20018
р.,
р зб. Федяй І.О.) (рис. 7).
7 Чисельністть виду в уррбоценозах
ц
м. Хааркова не перревищувала 0.11% загалььної
кількості
к
відзн
начених клоп
пів.

aphropeltus co
contractus (Heerrich-Schäffeer,
Рис. 8. Ta
183
35) загальни
ий зовнішній
ій вигляд (ф
фото з сайтту
Uk
krBIN)
Родина C
Coreidae
Підродинаа Coreinae
Триба Annisoscelini
Leptoglossus occidentaalis Heidem
mann, 1910 –
інввазійний пів
внічноамерикканський вид
д. З 1999 р.
від
дзначений в Європі (Ітталія) і вжее до 2012 р.
зар
реєстрований
й на більшоссті країн кон
нтиненту [200].
З 2010
2
р. відзнаачений і в Уккраїні. Зараз вид відомий
йз
Ки
иївської, Черкаської, Харрківської, Дн
ніпропетровсськоїї, Запорізько
ої, Донецькоої, Одеськоїї областей та
т
Кр
риму, де відзн
начений, голоовним чином
м, в ботанічни
их
сад
дах. Нами під
дтверджена ззнахідка виду
у пізньої осені
2018 року в при
иміщеннях Х
ХНПУ, що, на нашу думкку,
пов’язано з пош
шуком місць ддля зимівлі (рис.
(
9).

Рис. 7. Perithrechuss gracilicorniis Puton, 18877,
загальний зоввнішній вигляяд (фото з сай
йту insecte.orrg)
Трибаа Drymini
Taphropeeltus contracttus (Herrich-S
Schäffer, 18355) –
західно-палеаарктичний ви
ид. В Україн
ні вказаний ддля
більшості
б
заххідних обласстей, а також
ж відзначенийй в
центрі,
ц
на піівночі та наа півдні [21]. Для східнних
областей
о
видд не вказаноо, але він заареєстрованийй в
Білгородській
Б
й та Орловській облаастях, Красснодарському
д
і Ставропольсському краяях (Росія) [111].
Відзначений
В
нами на території міста Харкова (боотанічний
н
пам’яттник природи
и місцевого значення «Інсститутський»,
т
ґррунтові пасттки, травеньь 2018 р., зб.
Комаромі
К
Н
Н.А.) (рис. 8). Чисельн
ність виду не

Рис. 9. Lep
ptoglossus occcidentalis Heiidemann, 1910,
заггальний зовніішній виглядд (фото з сайтту UkrBIN)
НА ПІДСУМОК
У результтаті аналізу ллітературних
х та особисти
их
дан
них для фаун
ни України вкказані нова триба,
т
рід і ви
ид
кло
опа-щитникаа Mustha spinnulosa (Halyin
ni), знайдени
ий
в околицях м.
м Одеси. З інших Pen
ntatomidae длля
Ліввобережної України впперше вказан
но Carpocorris
purrpureipennis, для лісостеппової зони кр
раїни – Perilluus
bio
oculatus. Чоттири види рродини Lygaeidae (Nysiuus
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ericae, Perithrechus geniculatus, P. gracilicornis,
Taphropeltus contractus) вперше вказані для Харківської
області. Підтверджені знахідки на Харківщині кореїди –
Leptoglossus
occidentalis
(Coreidae),
а
на
Дніпропетровщині пентатоміди – Brachynema germari
(Pentatomidae).
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UDC 595.754 (477)
NEW AND LITTLE-KNOWN SPECIES OF THE BUGS (INSECTA, HETEROPTERA) OF FAUNA OF
UKRAINE.
Markina T.Yu., Putchkov O.V., Fedyay I.O.
Heteroptera is a fairly large succession of insects (Hemiptera series), numbering in the fauna of Ukraine about 800
species and an important component of almost all ecosystems. In recent decades their study was given little attention, and
only sporadically appeared certain faunal articles. At the same time, some of them provide data on the registration of new
species for fauna of Ukraine, which indicates the need for further study of hemipterofauna, both within the country and
adjacent territories.
As a result of the analysis of the available data for the fauna of Ukraine, a new tribe, genus and species of the bug
Mustha spinulosa (Lefebvre, 1831) (Halyini) are indicated. A species found on coastal sites of the vicinity of Odessa city.
This bug could have migrate into Ukraine both naturally (for example, from Bulgaria, through Romania) or transported
with wood material through sea communications. The species Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) (Pentatomidae)
is registrated for the Left-Bank of Ukraine (Kharkiv region) for the first time. The invasive species Perillus bioculatus
(Fabricius, 1775) (Asopinae) is registered for the first time in the forest-steppe zone of Ukraine (Poltava and Kharkiv
regions). Four species of the family Lygaeidae (Nysius ericae (Schilling, 1829), Perithrechus geniculatus (Hahn, 1832), P.
gracilicornis Puton, 1877, and Taphropeltus contractus (Herrich-Schäffer, 1835)) are for the first time indicated for the
Kharkiv region. The quantitative proportion of these lygeides ranged from 0.22-0.66 (P. geniculatus, P. gracilicornis, T.
contractus) to 5.50% (N. ericae) of the total number of terrestrial bugs in urbocenoses of Kharkiv city. The finds of
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Coreidae) are confirmed for Kharkiv region and mediterranean species
Brachynema germari (Kolenati, 1846) (Pentatomidae) for Dnepropetrovsk region. Full label data are given for all species.
Key words: Heteroptera, fauna of Ukraine, Mustha spinulosa, Pentatomidae, Lygaeidae, Coreidae, species, new finds.
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ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНИЙ ОГЛЯД КАРАБІДОФАУНИ (COLEOPTERA,
CARABIDAE) УРБОЦЕНОЗІВ М. ХАРКОВА
Ніколенко Н.Ю.
Харківський національний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди, nikolenkonatala418@mail.ru
http://doi.org/10.5281/zenodo.2543628
У результаті досліджень різних урбоценозів м. Харкова виявлено 55 видів турунів з 20 родів. Число видів в
різних біотопах коливалося від 11 (насадження околиць) до 29 (насадження центру міста). У парках з постійним
рекреаційним навантаженням видовий склад турунів виявився збідненим (13 видів), тоді як в лісових приміських
масивах сягав 19 видів. Аналіз фауністичної різноманітності показав, що більш рівномірний розподіл видів турунів
виявився у зріджених насадженнях центру та околиць, тоді як, для Лісопарку та парку «Карпівський сад»
зафіксовано високий рівень домінування, завдяки високій чисельності одного виду – Carabus nemoralis.
Фауністична подібність виявилася невисокою і сягала 0.28–0.36 для парків і лісових ділянок. Проте, ці показники
значно знижувались (0.04–0.17) у порівнянні насаджень центру та околиць з парковими ділянками. В усіх
урбоценозах біотопічно переважали політопні види (34.0%), менше – лісові, лучні та луко-степові елементи (14.5–
20.0% видового складу). Майже всі виявлені види є широкими мезофілами (біля 90.0%). За трофічною спеціалізацією
домінували зоофаги (60.0%), менше – види зі змішаним типом живлення – зоофіто- та фітозоофаги (11.0–27.2%), а
поодиноко – фітофаги (біля 2% видового складу).
Ключові слова: Coleoptera, Carabidae, урбоценози, видовий склад, екологічні групи, м. Харків.
ВСТУП
Діяльність людини є суттєвим чинником трансформації екосистем, що призводить до значних змін
видового різноманіття. Одним з прикладів екосистем
антропогенного походження є урбоценози. Великі

міста це сукупність багатьох мікростацій, серед яких
виділяються паркові та інші насадження. В умовах
мегаполісу, вони характеризуються своєрідними і
досить різноманітним видовим складом членистоногих
тварин, з яких однією з найбільш поширених та

