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ВСТУП 
 

Біогеоценотичні дослідження кровосисних двокрилих комах на території 

колишнього СРСР було розпочато ще у 1930-ті роки під керівництвом 

В. М. Беклемішева [1]. Біологічне обґрунтування заходів із обмеження 

чисельності вимагає знань не тільки аутекології шкідливого виду, його 

взаємовідносин із хазяїном, а й закономірностей динаміки чисельності його 

популяції, які у багатьох випадках неможливо зрозуміти без вивчення 

консортивних зв’язків його популяцій у біогеоценозі [2]. Після визначення 

поняття консорції В. М. Беклемішевим [3] і Л. Г. Раменським [4] воно 

отримало подальший розвиток у працях В. В. Мазінга [5], Т. А. Работнова 

[6], І. С. Марченка [7], М. А. Голубця, Ю. М. Чорнобая [8], Й. В. Царика [9], 

І. А. Селіванова [10], Т. О. Харченка [11], І. Й. Царик [12], А. В. Івашова [13].  

З теоретичної точки зору вивчення консортивних зв’язків окремих видів 

в угрупованнях є важливою засадою пізнання керованих процесів, які 

відбуваються в екосистемах за участю генопласту [13–16], тому такі 

дослідження мають бути пріоритетними у роботі екологічних стаціонарів 

[17]. З іншого боку, велике значення має досконале вивчення екології 

окремих видів кровосисних комарів, які є потенційними переносниками 

збудників захворювань різноманітної етіології.  

Кровосисні комарі у багатьох районах України – головний компонент 

гнусу. Певне місце серед кровосисних комарів займають комарі роду 

Aedes Mg., які, за даними В. П. Шеремета [18], представлено в Україні 

3 підродами, 31 видом, з яких Aedes vexans Mg. – найбільш масовий та 

найпоширеніший вид в окремих районах країни. Цей вид має значне 

санітарно-епідеміологічне значення. Так, у 2001–2003 рр. від комарів 

Ae. vexans, зібраних у Запорізькій області, ізольовано два штами вірусу 

Західного Нілу та один штам вірусу Тягіня. 
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Мета і завдання дослідження.  

Мета – з’ясувати еколого-біологічні та консортивні особливості 

існування Ae. vexans у заплавних дібровах степового Придніпров’я. 

Завдання:  

1) вивчити еколого-біологічні та консортивні особливості розвитку 

преімагінальних фаз Ae. vexans в умовах заплавних дібров степового 

Придніпров’я; 

2) визначити екологічний спектр личинок Ae. vexans; 

3) дослідити консортивні зв’язки личинок Ae. vexans; 

4) описати еколого-біологічні особливості існування імаго Ae. vexans 

в умовах заплавних дібров степового Придніпров’я; 

5) з’ясувати санітарно-епідеміологічне значення Ae. vexans району 

дослідження. 

Об’єкт дослідження – кровосисні комарі Ae. vexans як компонент 

біоценозів заплавних дібров степового Придніпров’я. 

Предмет дослідження – еколого-біологічні та консортивні особливості 

існування Ae. vexans в умовах заплавних дібров рр. Дніпро та Самара. 

Методи дослідження. Еколого-біологічні особливості Ae. vexans 

вивчено із застосуванням загальноприйнятих методик [19–23]. Окремо 

простежено всі фази розвитку (яйце, личинка, лялечка, імаго). З’ясовано 

особливості морфології, трофоконсортивні зв’язки, вплив екологічних 

чинників, хижаків і паразитів. Одержані результати статистично оброблено 

з використанням методів кореляційного, дисперсійного та кластерного 

аналізів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

для заплавних дібров степового Придніпров’я: 

– вивчено морфологічний стан популяцій комарів Ae. vexans на всіх 

фазах розвитку; 

– досліджено екологічний спектр умов існування личинок Ae. vexans; 
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– встановлено консортивні зв’язки личинок Ae. vexans; 

– з’ясовано трофоконсортивні зв’язки імаго Ae. vexans; 

– отримано матеріал про санітарно-епідеміологічну роль виду в районі 

дослідження. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПРО ВИВЧЕНІСТЬ 

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ AE. VEXANS  

 

Aedes vexans Mg. – один із найпоширених у світі кровосисних комарів. 

Він зустрічається як у Неоарктичних, так і в Палеарктичних областях. 

Ae. vexans визнаний головним переносником збудників інфекцій 

у всьому світі та найдокучливішим кровососом [24]. У літературі він 

зустрічається під різними назвами. Так, у 1980 р. його називали Culex vexans, 

a у 1904 р. – Culex sylvestris, “москіт болота” [24, 25]. 

За даними В. П. Шеремета [18], Ae. vexans зустрічається по всій Україні 

(дод. А). По заплавах річок, які протікають із півдня на північ, він проникає 

в зону лісотундри (Ненецький національний округ). На півдні він чисельний 

у заплавах середніх і нижніх течій Волги, Дніпра, Дністра, Дона, Кубані тощо 

[26]. У міському ландшафті личинки Ae. vexans зустрічаються рідко. 

Наприклад, вони знайдені в Румунії тільки у двох містах (Бухаресті та Тиргу-

Жіу), де пов’язані з лісовими масивами (ботанічні сади тощо) [27]. Ae. vexans 

– домінуючий за чисельністю вид у відкритих біотопах Білорусії та 

Ростовської області [28, 29].  

На території Дніпропетровської та Запорізької областей Ae. vexans – 

масовий вид у байрачних лісах. На це вказують роботи Б. І. Долбешкіна [30], 

О. Г. Топчієва, Л. В. Рейнгарда, С. М. Бровко [31], А. Р. Пренделя [32], 

С. М. Заречної [33], Г. К. Шевченко [34, 35], В. О. Гоженко, Н. В. Воронової 

[36]. Крім того, за даними З. В. Усової, А. Є. Рязанцевої та Р. Д. Семушина 

[37], цей вид чисельний у заплавах, змішаних лісах, які розташовані вздовж 

рік Сіверський Донець, Кальміус, Бахмутка тощо. 

Зимує Ae. vexans у фазі яйця. Самиці відкладають яйця частіше в траві, 

під сухе листя, мох або на вологий ґрунт. Окремі автори [38, 39] 

спостерігали, як самиці відкладали яйця безпосередньо на поверхню води. 
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Один із головних чинників, який обумовлює вибір самицею місця для 

відкладання яєць – вологість ґрунту. Остання стимулює відкладання яєць, 

тобто діє на них як атрактант. Інший чинник – це щільність ґрунту. 

Нерозорханий ґрунт пасовищ і трав’яний покрив у пониженнях рельєфу 

заплав річок – місця накопичення максимальної кількості яєць [40]. За 

даними М. О. Шумкова [40], кладки Ae. vexans приурочені до глибоких 

понижень із помірно-тривалим періодом затоплення (2,5–3,5 місяці), які 

поросли ожиною, де рідко зустрічаються осоки. Ae. vexans відкладає яйця 

в глибокі пониження, які 3–5 разів за сезон затоплюються водою, 

а у трав’яному покриві тут переважають асоціації осок, рогозу, очерета 

звичайного тощо.  

Лабораторні дослідження показали, що самиці Ae. vexans у дослідах 

краще відкладали яйця на вологий пісок з частками діаметром 0,33–0,62 мм. 

На цьому субстраті яйця звичайно були розташовані вертикально під 

поверхнею піску, а на інших – горизонтально. Таким чином, можливо, 

самиці вибирають і поверхню субстрату [41].  

Вважають, що самиці Ae. vexans, обираючи місця для яйцекладки, 

взагалі здатні оцінювати чотири параметри біотопу: склад ґрунту, його 

структуру, вологість і ступінь його затіненості. Також імовірно, що вони 

реагують на феромони, які виділяють преімагінальні фази розвитку цього 

виду [42]. 

Близько 97 % яєць Ae. vexans містяться в ґрунті на глибині не більше 

25 мм, а 61 % – не глибше 6 мм. У лабораторних умовах встановлено, що 

з яєць, які присипано шаром ґрунту 12 мм, після затоплення водою виходить 

у воду лише 15 % личинок, а з яєць, що містяться на глибині 25 мм і більше, 

– жодної. У зв’язку з цим запропоновано метод неглибокої оранки ґрунту 

з наступним боронуванням у місцях, де періодично формуються тимчасові 

водойми. Після такої обробки 97,7 % яєць комарів опиняється в ґрунті на 

глибині більше 25 мм і виплід комарів зменшується на 73–98 % [43]. 
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Яйця починають розвиватись навесні після другого затоплення, коли 

водойма прогріється до певної температури. Улітку вони розвиваються після 

першого затоплення, але перед цим яйця повинні висохнути й тривало 

витримати температуру +30...+33°С (тобто вони факультативно 

поліциклічні). У цей період більшість яєць розвивається після першого 

затоплення, інші – після другого та наступних затоплень. Розвиток проходить 

при зменшені вмісту кисню у воді. Бактерії, дріжджі та інші організми, 

поглинаючи кисень, стимулюють розвиток Ae. vexans [44]. Зниження у воді 

концентрації кисню стимулює виплід личинок із яєць комарів роду Aedes, що 

частіше пов’язано із великою кількістю у водоймі бактерій або грибів. Проте 

в цих умовах з частини життєздатних яєць личинки не виходять. Існує 

гіпотеза, що вирішальну роль для їх розвитку має мікрофлора, яка міститься 

безпосередньо на поверхні яйця. Личинки, що виплоджуються першими, 

живляться бактеріями та зменшують їх кількість на яйцях, що залишились. 

Таким чином, змінюється середовище навколо інших життєздатних яєць 

і зменшується ймовірність виходу з них личинок: утворюється запас яєць на 

майбутнє [45].  

У Ae. vexans спостерігається асинхронність виходу личинок. Імовірно, це 

пов’язано з різними порогами сприйнятливості до чинників навколишнього 

середовища у яєць із однієї кладки або з кладок різних самиць [45]. 

Асинхронність розвитку – пристосування до існування в тимчасових 

водоймах, яке має велике значення для збереження виду. Коли водойма 

пересихає – личинки гинуть. Із тих яєць, що залишились, при наступному 

заповненні водойми відбувається новий виплід. Улітку масовий вихід 

личинок у водоймі відбувається через 0,5–2 години після її заповнення. 

Тривалість розвитку преімагінальних фаз Ae. vexans визначається 

температурним режимом личинкових біотопів. Прискорення розвитку 

відбувається тільки в межах температур, сприятливих для цього виду. 

Особливо значна різниця спостерігається в тривалості розвитку 
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преімагінальних фаз весняних і літніх генерацій. Так, навесні, при середній 

температурі води у водоймі +15...+16°С їх розвиток триває 35 днів, а влітку, 

при оптимальній температурі (+29...+30°С), він закінчується за один тиждень. 

Спочатку щільність личинок у біотопах розвитку невелика, а потім стає 

значною за рахунок скорочення їх площі [19]. 

Вивчення тривалості розвитку ембріонів комарів роду Aedes проведено 

В. Я. Якубовичем [46]. Він установив, що личинки в яйці Ae. vexans 

у лабораторних умовах при +24...+25°С формуються за 4–6 діб. 

Ae. vexans розвивається в різноманітних біотопах. Наприклад, у Нью-

Джерсі [47] личинок Ae. vexans було зібрано з колії від шин, у місцях 

прориву каналізації. Крім того, вид зустрічається у відкритих постійних 

і тимчасових водоймах, у канавах, поблизу затоплених струмків, боліт, річок 

тощо. Зважаючи на таку різноманітність біотопів розвитку, Ae. vexans 

знаходили в Україні разом з наступними видами комарів: Anopheles 

maculipennis, An. hyrcanus, Aedes caspius, Ae. dorsalis, Ae. flavescens, 

Ae. annulipes тощо [48]. 

За вимогами до температурного режиму водойм Ae. vexans відноситься 

до термофілів: розвивається наприкінці весни та влітку у відкритих, добре 

освітлених сонцем гіпертермічних водоймах. 

Личинки Ae. vexans розвиваються в прісних водоймах із високим 

ступенем мінералізації. Багато видів роду Aedes розвиваються у воді 

з незначною кількістю органічних речовин. Наприклад, є види, що 

виплоджуються в паводкових або дощових калюжах, але вони зустрічаються 

також у водоймах, багатих органічною речовиною [19].  

Живлення личинок впливає не тільки на розвиток преімагінальних фаз, 

а й на морфо-екологічні особливості імаго. Тому важливо знати трофічні 

зв’язки личинок Ae. vexans. Вивчення характеру живлення личинок 

кровосисних комарів у заплавних водоймах верхів’я Каховського 

водосховища проведено Г. К. Шевченко, М. В. Стеблюк, А. П. Попович [49], 
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В. О. Гоженко, Л. М. Титовою [50]. Ними встановлено, що личинки 

Ae. vexans у тимчасових водоймах переважно живляться детритом, 

а у постійних водоймах – фітопланктоном. Таким чином, личинки Ae. vexans, 

як облігатні фіто- і сапрофаги, відіграють значну роль (у тому числі 

й санітарну) в життєдіяльності водних біоценозів. 

За літературними даними, хижаки кровосисних комарів зустрічаються на 

усіх фазах їх розвитку та відносяться до різних таксономічних груп. Це 

віруси, бактерії, мікроспоридії, черви, павуки, кліщі, комахи, риби, плазуни, 

птахи та кажани [51]. 

У механізмі регуляції чисельності личинок Ae. vexans найбільше 

значення мають екзогенні фактори – хижаки та паразити. Питанням вивчення 

хижаків личинок комарів присвячені роботи багатьох дослідників [52–65]. 

У цих дослідженнях для виявлення хижаків личинок комарів використано 

метод візуального аналізу вмісту шлунків гідробіонтів, які мешкають разом із 

Culicidae, метод лабораторного утримання жертви та хижака, метод 

ізотопного маркування личинок [66]. У літературі відсутні відомості про 

фауну та роль хижаків Ae. vexans заплавних водойм степового Придніпров’я. 

Як більш перспективні регулятори чисельності цих кровососів виділено 

комах з рядів напівтвердокрилих, твердокрилих та бабок тощо. У Східному 

Казахстані вивчення регуляторів чисельності личинок кровосисних комарів 

займалися Р. Т. Ахметбекова, Д. Б. Чилдибаєв [67–72] та М. А. Абдильдаєв 

[73]. Вони встановили, що найбільш поширеними та ефективними 

регуляторами чисельності комарів є водяні клопи з родин Notonectidae, 

Naucoridae, Nepidae. Водомірки, які постійно розміщуються на поверхні 

води, частіше нападають на лялечок і на імаго комарів, що виплоджуються. 

Серед жуків вони виділяють наступні масові види: Acilus sulcatus, Ditiscus 

marginalis, D. dimidiatus, Gaurodytes bipustulatus. 

Найбільш активними регуляторами чисельності личинок кровосисних 

комарів вважаються личинки жуків ІІ–ІІІ віку, які за одну добу в умовах 
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лабораторного експерименту з’їдають 42–59 личинок комарів, а в природних 

умовах – 63–69 [68]. Серед мілководних риб Східного Казахстану в шлунках 

сазана, єльця та піскаря було знайдено личинок кровосисних комарів. Крім 

того, запропоновано павука Agelenopsis naevia як додаткового агента для 

біологічної боротьби з виплодом комарів у автопокришках, котрі як новий 

штучний личинковий біотоп розвитку комарів набувають все більшого 

значення у багатьох країнах світу [74].  

Вивчення харчових переваг плавунця Cybister tripunctatus asiaticus 

проведено в Індії (штат Бідар) [75]. Дослідники встановили, що у живленні 

плавунця переважають личинки комарів, що дозволило розглядати цей вид як 

потенційний агент боротьби з кровосисними комарами. Каліфорнійські 

дослідники [76] виявили вплив клопів-гладишів Notonuta hoffmani та N. kirbyi 

на чисельність кровосисних комарів у лабораторних дослідах і польових умовах.  

Лабораторні дослідження, проведені з копеподами роду Mesocyclops, 

відловленими у Китаї, Франції та Австралії [77], показали, що ракоподібних 

теж можна ефективно використовувати як регулятори чисельності 

кровосисних комарів. 

Деякі дослідники відзначають негативний вплив рослинності на 

щільність популяцій кровосисних комарів р. Aedes [78]. Наприклад, 

у водоймах з жовтецем Rununculus paucistanulus чисельність личинок у 8–10 

разів нижча, ніж у водоймах, де він відсутній. А вибіркова боротьба 

з рудеральною рослинністю шляхом її випалювання в місцях виплоду 

комарів майже повністю знищує запас яєць у ґрунті (99,4–99,6 %) [79]. Такі 

дослідження проведені в дельті р. Дон. Але на поліціклічний вид Ae. vexans 

знищення яєць на ділянках, які підпадають періодичному затопленню, ці 

заходи мають тимчасовий вплив: виплід личинок відновлюється вже в липні. 

Значну роль у регуляції чисельності Ae. vexans мають патогенні 

бактерії, гриби, найпростіші та черви. Нормальна мікрофлора внутрішніх 

органів личинок комарів складається переважно із грам-негативних 
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неспороутворюючих бактерій. Бацилярна мікрофлора [80] складає лише 1/20 

частину від загальної кількості мікроорганізмів. Видовий склад і чисельність 

бацил залежить від фізіологічного стану та місця мешкання личинок. Із 

природних популяцій в Україні виділено культуру бацил, ентомопатогенні 

якості яких відзначаються лабільністю та знижуються впродовж терміну їх 

зберігання. Показано, що природними регуляторами чисельності личинок 

кровосисних комарів можуть бути ентомопатогенні штами Bacillus cereus [80]. 

Обмеження чисельності Ae. vexans за допомогою Bacillus thuringiensis 

вважається досить перспективним [81]. У Чехії [82] у кишечниках личинок 

кровосисних комарів виявлено понад 30 родів водоростей і декілька родин 

ціанобактерій. Багато ціанобактерій і водоростей перетравлювались 

личинками Ae. vexans. Спори та зиготи, вегетативні стадії, вкриті 

желеподібною оболонкою (наприклад, Chroococcus sp., Oocystis sp.), а також 

клітини, стінки яких містять спорополенін (Scenedesmus sp., Chlorella sp. 

тощо) майже завжди проходили через кишковий тракт неушкодженими.  

Патогенні гриби кровосисних комарів України виділено із личинок 

родів Aedes, Culex та Anopheles [83]. Із них виділено 43 види 

ентомопатогенних грибів класів Oomycetes, Zygomycetes, Grichomycetes та 

Deuteromycetes. Личинки роду Aedes часто заражуються грибами Saprolegnia 

ferax, S. diclina та S. torulosa, Lagenidium giganteum. Зараження видів роду 

Aedes (личинок та імаго) грибом Enthomophthora aulicis, E. aquatica та 

E. сonglomerata відмічається не щорічно. Види Aspirgillus fumigatus, A. flavus, 

A. niger, Penicillium funiculosum, Fusarium oxysporum частіше зустрічаються 

на личинках ІІІ–IV стадії в лісових біогеоценозах.  

За літературними даними, гриби роду Colomomyces [84], які 

паразитують на комарах, викликають серед них значну смертність, що сягає 

95–100 %. Проведено успішні досліди з інтродукції Colomomyces у здорову 

популяцію комарів роду Aedes. У 1958 р. проти комарів Ae. polynesienses 

(переносників філяріозу на островах Тихого океану) було використано гриб 
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Coelomomyces stegomie, який викликав загибель личинок комарів 

Ae. albopictus у Сінгапурі. Патогенні гриби цього роду знайдено на личинках 

Ae. vexans у зоні посушливих степів Чорноморського узбережжя [84].  

Значна робота з вивчення хвороб кровосисних комарів проведена 

співробітниками Київського університету у 1980-ті роки Вони вивчали 

віруси, бактерії, мікози, мікроспоридії, мермітид і неоплектан [85–87], які 

уражають кровосисних комарів України. 

Вивчення мікроспоридій кровосисних комарів в Україні плідно 

проводить П. Я. Кілочицький [88–92]. Він знайшов у Ae. vexans, зібраних 

у Херсонській, Миколаївській областях і АР Крим, 6 видів мікроспоридій.  

У комарів дуже поширені гельмінтозні хвороби. Зараження 

мермітидами відмічено в 63 видів кровососів, у тому числі і у Ae. vexans [93]. 

Таким чином, дослідження патогенної флори та фауни хижаків 

необхідне для розробки заходів з обмеження чисельності масових видів 

кровосисних комарів. 

Виліт Ae. vexans із лялечок, як і в комарів інших видів, відбувається 

в будь-який період доби. Першими з’являються самці, що розвиваються 

швидше за самиць (приблизно на одну добу). Тільки-но народжені комарі 

звичайно концентруються в заростях рослин. У самців відбувається 

повертання останніх сегментів черевця на 180° та розправлення антен. До 

завершення цих процесів самці не здатні до роїння та копуляції [19, 94].  

Одна з найважливіших проблем екології та фізіології кровосисних комах 

це пошук джерела імагінального живлення – рослин і об’єктів для 

кровоссання. 

У кровосисних комарів локалізація джерел вуглеводного живлення 

пов’язана з їх здатністю сприймати різноманітні летючі речовини рослинного 

походження. У них знайдено терпен-чутливі рецептори, які реагують на 

терпени рослинних олій. Це трихоїдні сенсили А2-типу, розташовані на 

антенах. Електрофізіологічними дослідженнями виявлено два типи 
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рецепторних нейронів: перший тип клітин специфічно реагує на біциклічні 

терпени, але виявляє досить низьку сприйнятливість і спонтанну активність, 

другий – чутливий до біциклічних терпенів широкого кола об’єктів-

годувальників, ациклічних і моноциклічних терпенів. Одні з досліджених 

біциклічних терпенів викликають в експерименті (у повітряному тунелі) 

у недіапаузуючих і діапаузуючих самиць специфічну реакцію – спробу ссати. 

Уже в першу добу після виходу імаго Ae. vexans активно живилися 

нектаром квітів, соками листя тощо. В штаті Огайо (США) самиць цього 

виду збирали з квітів, де вони вранці живилися нектаром [95]. У Підмосков’ї 

вуглеводне живлення вивчено тільки для Culex p. pipiens, який живився на 

таких нектароносах, як Achillea millefolium L., Matricaria recutita L., 

Tanacetum vulgare L. Серед самиць переважали незапліднені. Подібні 

результати отримано і в Південо-Західній Швеції [96]. Розтин комарів 

Ae. vexans показав, що живлення нектаром рідко співпадає із кровоссанням 

(тільки 4 % комарів містили у шлунку кров), серед них домінують (79 %) 

молоді незрілі самиці. Наявність цукрів в організмі тільки-но народжених 

особин вказує на їх важливу роль у виживанні молодих комарів роду Aedes 

[97]. Зрілі самиці використовують нектар як лабільне джерело енергії в ході 

онтогенезу та перед польотом до місць яйцекладки. За думкою F. Eischen 

[98], нектар квітів – джерело не тільки вуглеводів та води, а й важливих для 

кровосисних комарів амінокислот. Вуглеводне живлення комарів 

спостерігається з 2200 години вечора до 400 години ранку [96]. Через 1–3 доби 

відмічається роїння комарів. У Ae. vexans копуляція та запліднення 

відбуваються в повітрі [99, 100]. 

Денними схованками для комарів роду Aedes служать рослинні 

угруповання, а також нори, дупла дерев, гнізда птахів тощо. Найбільш 

захищені вологі прохолодні приміщення обирають самиці, які 

перетравлюють кров. Голодні самиці, що чекають на здобич, розміщуються 

у вищих ярусах рослинності в менш сприятливих умовах. Ae. vexans за 
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вимогами до мікрокліматичних умов відноситься до групи тіньо-, волого- 

і теплолюбних видів [19, 94]. 

Приуроченість Ae. vexans до певних рослинних асоціацій необхідно 

враховувати при оцінці їх епідеміологічної ролі. Зміна характеристик 

природних біотопів призводить до перерозподілу комарів по місцевості, що 

часто сприяє виникненню контактів людини з переносником збудників 

інфекції. 

Упродовж доби відбуваються закономірні переходи комарів із одного 

рослинного ярусу в інший. У вечірні години комарі поступово покидають 

захищені схованки трав’яного ярусу та підіймаються на чагарники та дерева. 

У цей час відбувається роїння, активні пошуки здобичі тощо. Вранці, після 

сходу сонця, комарі пересуваються у зворотному напрямку. Увечері 

зниження інтенсивності освітлення, збільшення відносної вологості повітря, 

а також більш висока температура верхніх порівняно з охолодженими 

нижніми шарами повітря стимулюють активне переміщення комарів знов до 

чагарників та дерев [19]. 

У процесі пошуку здобичі комарами роду Aedes найбільша роль 

відводиться органам зору. Вдень самиці переважно нападають на здобич 

темного, а вночі – білого кольору [101]. 

Ae. vexans активно мігрує з місць виплоду до населених пунктів 

[102, 103]. Особливо це характерно для заплав великих річок, таких як Вісла, 

Рейн, Дністер, Дніпро тощо [102–106]. 

Звичайно Ae. vexans полює на відстані 0,5–1,5 км від місця виплоду, але 

відомі випадки, коли самиці цього виду залітали на відстань 16 км і більше 

[103]. Розліт кровосисних комарів визначається не тільки екологічними 

особливостями виду, а й конкретними умовами місцевості, кліматом, 

рельєфом, характером рослинності, силою та напрямком вітру, взаємним 

розташуванням місць виплоду та місць живлення. 



 21 

Пошукова реакція – це цілеспрямований політ до потенціального 

хазяїна. Хімічна ідентифікація місця знаходження хазяїна базується на 

сприйнятті таких харчових атрактантів, як вуглекислий газ і молочна 

кислота, що підтверджено лабораторними та польовими спостереженнями. 

До фагостимуляторів комарів відносяться також аденозинфосфати. Ці 

сполуки дуже поширені в живих організмах і виконують важливу роль 

в обміні речовин та енергії. Електрофізіологічні дослідження механізму 

хеморецепції показали, що рецепція аденозинфосфатів здійснюється 

волосоподібними сенсилами, які розташовані на вершині лабрума самиць, 

і при укусі вони контактують безпосередньо з тканинами хазяїна (тобто 

відносяться до контактних хеморецепторів). Найбільший стимулюючий 

ефект здійснює аденозиндифосфат (АДФ), менший – аденозинтрифосфат 

(АТФ) і аденозинмонофосфат (АМФ). Це підтверджують і експериментальні 

дослідження поведінкових реакцій, пов’язаних із живленням [107–109]. 

Поява пошукової поведінки в тільки-но народжених імаго кровосисних 

комарів залежить від ювенільного гормону, який секретується прилеглими 

тілами (corpora allata). У комарів відомий тільки ювенільний гормон ІІІ. Це 

встановлено в експерименті з екстирпацією залоз через годину після 

народження імаго. Оперовані самиці не проявляють пошукової поведінки, 

але вона відновлюється після реімплантації залоз. Така ж картина 

спостерігається й у випадку ін’єкції ювенільного гормону або його аналогів 

(реакція комах адекватна його дозі). Більш детальні дослідження проведено 

на самицях C. p. pipiens, які перебували на другому гонотрофічному циклі. 

Відокремлення прилеглих тіл упродовж перших 4 діб після одного 

кровоссання блокує у багатьох самиць здатність до повторного кровоссаня, 

що доводить необхідність цього гормону і для другого гонотрофічного 

циклу. Коли операція здійснюється пізніше, оперовані особини ссуть кров 

навіть тоді, коли яйця залишаються не відкладеними, тобто розтягнення 

черевця не заважає виділенню ювенільного гормону. 
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Пошукова активність кровосисних комарів тісно пов’язана 

з фізіологічним станом комарів і відрізняється у діапаузуючих 

і недіапаузуючих самиць, останні звичайно не ссуть кров. З початком 

діапаузи змінюється активність периферичних рецепторів, а саме 

базиконічних сенсил А3-типу. У діапаузуючих особин нейрони таких сенсил 

характеризуються низькою сприйнятливістю. Навпаки, у недіапаузуючих 

самиць після діапаузи рецептори базиконічного типу (а також трихоїдного 

А2-типу) виявляють високу сприйнятливість [108–109]. 

Фізіологічний стан комарів впливає на активність вуглеводного 

живлення. Діапаузуючі і недіапаузуючі комарі показують зовсім різний 

добовий ритм живлення. Обидві групи комарів активні під час скотофази 

з піком активності відразу ж після вимкнення світла, діапаузуючі особини 

мають ще один додатковий пік активності, через 8–9 годин після початку 

темноти. У лабораторії діапаузуючі комарі, що розвиваються в умовах 

короткого дня, живляться цукром частіше й довше, ніж недіапаузуючі 

особини, що розвиваються в умовах тривалого дня. Спостереження за 

поведінкою комарів у садках показують, що різниця між цими особинами 

обумовлена різною інтенсивністю реакції на летючі речовини, які 

поширюються з об’єктів харчування (фруктів або хазяїв). Підсилене 

живлення вуглеводами діапаузуючих комарів упродовж декількох перших 

тижнів імагінального життя, ймовірно, сприяє накопиченню резервних 

поживних речовин, які необхідні для зимівлі [110].  

Відомо, що при безперервному освітленні кровосисні комарі проявляють 

добовий ритм льотної активності, який є зовнішнім проявом роботи 

ендогенних циркадних осциляторів. Такий самий циркадний ритм пошукової 

активності спостерігається у природі. Пошукова реакція в кровосисних 

комарів проявляється в нічні години (як у лабораторії, так і в природі). Однак 

сприйнятливість периферичних рецепторів до молочної кислоти, пов’язана 

з пошуковою реакцією, не змінюється протягом доби. Вона залишається 
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досить високою як під час фотофази, коли комарі не реагують на хазяїна-

годувальника, так і під час скотофази, коли комарі ссуть кров. Ці дані 

свідчать про те, що циркадний ритм пошукової активності не контролюється 

на рівні периферичної сенсорної системи. 

Здатність відкладати яйця у кровосисних комарів без кровоссання 

відмічена багатьма авторами. Однак лише недавно це явище було оформлене 

термінологічно як автогенність. У деяких видів комарів автогенність тісно 

корелює з певним типом спарювання. Автогенність дуже поширена серед 

комарів. До 1965 р. список автогенних видів включав 40 таксонів, а зараз він 

значно збільшився. Крім того, здатність до автогенного оогенезу знайдена й у 

представників інших родин кровосисних двокрилих – мошок, мокреців 

і ґедзів. 

Звичайно, автогенним шляхом розвивається лише одна порція яєць. 

Автогенність – генетично детермінована ознака, часто спадкується як 

домінантна ознака. Гормональний контроль розвитку автогенної та 

неавтогенної порції яєць принципово різний [110].  

У зв’язку з живленням на дуже рухливій здобичі в Ae. vexans часто 

спостерігається перерване кровоссання та повторний напад самиць із кров’ю 

в шлунку. Це може значно збільшити шанси зараження хребетних 

природновогнищевими інфекціями, які передаються механічним шляхом. 

У самок Aedes закріпилась здатність до розвитку та відкладання неповної 

порції яєць за рахунок прийому неповної порції крові. Мінімальна порція 

крові, при якій можливе дозрівання частини фолікулів складає 0,4–0,6 ваги 

тіла голодної самиці. Зі збільшенням кількості випитої крові збільшується 

кількість фолікулів, які дозрівають, але, навіть при прийомі повної порції 

крові (вага якої у 6–7 разів перевищує вагу тіла самки), фолікули 

розвиваються тільки у 60–70 % яйцевих трубочок яєчника. Частина фолікулів 

на кожному гонотрофічному циклі не розвивається зовсім, інші починають 

розвиватись, а потім дегенерують [19].  
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Живлення вуглеводами має велике значення в житті комарів роду 

Aedes. Поряд із живленням кров’ю воно підвищує плодючість самиць, 

зменшуючи кількість фолікулів, які дегенерують. В окремих популяціях 

Ae. vexans встановлена здатність до автогенного розвитку першої порції яєць. 

На наступних гонотрофічних циклах розвиток відбувається тільки після 

прийому крові [19, 98, 107, 111]. 

Окрім вузьких досліджень з екології Ae. vexans, необхідно 

вдосконалювати знання про природні вогнища особливо небезпечних хвороб, 

переносниками яких можуть виступати кровосисні комарі цього виду. Робота 

з відтворення цілісної картини життя природного вогнища хвороби, 

розпочата з моменту встановлення факту природної вогнищевості хвороб 

і проводиться до цього часу [112]. 

Так, уже відомі основні закономірності та шляхи циркуляції збудників 

багатьох небезпечних хвороб у природних і антропургічних вогнищах. Для 

певних вогнищ отримано якісні та кількісні характеристики основних 

параметрів (видовий склад і чисельність носіїв вірусу – теплокровних тварин 

та їх ектопаразитів, вірусофорність переносників, частка імунних до вірусу 

дрібних ссавців, особливості територіального розподілу переносників 

інфекції). Отримано досить детальні відомості про біологію та популяційну 

динаміку видів, вогнищевих ценозів. Досліджено (на якісному рівні) 

взаємозв’язки, які визначають життя популяцій і циркуляцію збудників 

у вогнищах.  

Звичайно не наводиться форма залежностей, якісна оцінка тісноти 

зв’язків. Однак сила того чи іншого впливу важлива – вона може принципово 

змінювати шляхи циркуляції інфекції. Якісна оцінка зв’язків наближує до 

розуміння причин цього явища. 

Успіхи, досягнуті за останні роки в галузі вірусології, екології, 

застосування у біології математичних методів відкрили нові перспективи для 

досліджень, дозволили по-новому оцінити зв’язки у природному вогнищі. 
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Екологічний підхід до дослідження природних вогнищ означає вивчення 

вогнищ як компонентів біосфери, в усій повноті їх взаємозв’язків 

з навколишнім середовищем [101]. 

Таким чином, природне вогнище – це частина біосфери, 

біогеоценотичне поняття, яке тісно пов’язане з територією, хоч і має 

головним чином біологічну сутність, це одна з форм використання території 

живими істотами [101]. 

Дослідження трофічних зв’язків імаго Ae. vexans у біогеоценозі 

дозволить встановити коло його годувальників та циркуляцію збудників 

хвороб різної етіології.  

Для порівняння ролі різних годувальників у живленні кровосисних 

комарів використовують термін “індекс годування” [115–117], який 

відображує співвідношення пропорцій фактичного й очікуваного 

кровоссання комарів на двох хазяїнах:  

ІГ = (А/А´)/(В/В´),  

де: ІГ – “індекс годування”; 

А і А´ – кількість кровоссань на 2 хазяїнах; 

В і В´ – очікувана кількість кровоссань на цих же хазяїнах. 

Перевірку цього положення здійснювали в одному з районів Австралії. 

Дослідники дійшли висновку, що для виявлення хазяїна, на якому переважно 

годуються комарі, не треба проводити облік абсолютної чисельності всіх 

можливих годувальників. 

У лабораторних умовах Ш. Г. Січинава [118] встановила, що для 

Ae. vexans середня плодючість виявилася значно більшою у випадку 

годування на домашній худобі та людині. Тому, імовірно, Ae. vexans домінує 

в районах, де переважають ці годувальники. Найбільш активно вони 

нападають на велику рогату худобу [119, 120] та людину з кінця липня до 

початку серпня. 
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Дослідження чеських вчених показали, що напад Ae. vexans 

максимальний у лісі перед обідом. На лісовій галявині та луках вони 

найбільш активні після опівночі. Використання вуглецю кислого як принади 

збільшувало в 3–4 рази кількість самиць, які атакували людину [121]. 

За результатами вірусологічних досліджень у Казахстані 

В. М. Ануфрієвої [108] підтверджено роль Ae. vexans у перенесенні 

арбовірусів групи А. Самиці здатні зберігати віруси упродовж одного 

гонотрофічного циклу та передавати їх через укуси білим мишам. 

У Кореї [109] від Ae. vexans виділено 14 штамів вірусу Японського 

енцефаліту (JE) та один штам вірусу Getah (GET). На південному сході штату 

Луїзіана [122] цих комарів вважають переносниками Східного енцефаліту 

коней (EEE). Здатність до ефективного передавання вірусу Західного Нілу 

(WN) доказана Goddard із співавторами [123–128]. У Саудівській Аравії [129] 

та Сенегалі [130] від Ae. vexans виділено вірус лихоманки Східно-

Африканської зони (RVF). 

У США (в умовах помірного клімату) Ae. vexans – один із головних 

переносників дірофілярій Dirofilaria immitis [131–134]. До 2002 р. офіційно 

зареєстровано 782 випадки зараження людей дірофіляріозом, у тому числі: 

в Італії – 298, Шрі-Ланці – 131, Франції – 75, Росії – 69, Україні – 138 [135]. 

Таким чином, аналіз літературних джерел показав, що Ae. vexans 

вивчено у досить різнопланових аспектах, але для заплавних дібров 

степового Придніпров’я залишаються не з’ясованими наступні моменти: 

1. Морфологічні особливості популяцій Ae. vexans на всіх фазах розвитку від 

яйця до імаго. 

2. Екологічні умови, які сприяють масовості цього виду у районі дослідження. 

3. Трофічні зв’язки личинок та імаго Ae. vexans. 

4. Роль Ae. vexans у консорціях заплавних дібров степового Придніпров’я. 

Саме з’ясуванню цих питань ми приділили найбільшу увагу в наших 

дослідженнях екології Ae. vexans заплавних дібров степового Придніпров’я.
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РОЗДІЛ 2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Район досліджень міститься в Голарктичному підцарстві Європейської 

області [136, 137]. Степова зона України розташована в зоні помірних широт 

із досить активною атмосферною циркуляцією. Клімат району досліджень 

помірно-континентальний, відрізняється спекотним, сухим і тривалим літом, 

зимою з періодичними відлигами та нестійким сніговим покривом (товщина 

снігового покриву не перевищує 5–10 см) [138–140]. В окремі роки тут 

спостерігаються значні коливання погодних умов. Помірно вологі роки 

змінюються посушливими, які супроводжуються суховіями. Пори року 

характеризуються спекотним літом, тривалою й відносно теплою осінню, 

нестійкою, але інколи холодною зимою та досить короткою весною, яка 

часто супроводжується суховіями [138, 139]. 

Для степової зони характерна значна амплітуда коливань кліматичних 

показників за окремими місяцями в різні роки. Клімату степів властиві різкі 

контрасти водно-термічного режиму. У степовій зоні України амплітуда 

крайніх літніх і зимових температур складає близько 79оС. Також 

спостерігаються значні зміни зволоженості між сезонами року. Добре 

прослідковуються внутрішньорічні контрасти: випадкове чергування 

морозних діб із відлигами, стрибки у випаданні літніх опадів [141]. 

Основний абіотичний фактор, який визначає розмноження арбовірусів 

у безхребетних переносниках, – температура. Відомо, що існування 

постійних вогнищ арбовірусів, асоційованих із кровосисними комарами, 

значною мірою обмежене територіями, де тривалість періоду 

з температурами вище +10°С складає не менше 135–180 днів [142]. За цим 

показником район дослідження сприятливий для циркуляції арбовірусів, які 

переносяться комарами. Число днів із температурами вище +10°С дорівнює 

178–188 у заплавних дібровах р. Дніпро та 165–170 днів – у заплавних 
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дібровах р. Самара. Середньомісячні температури найбільш жаркого (липня) 

та найбільш холодного місяця (січня), а також сума температур вище +10°С 

відповідно дорівнює: у заплавній діброві р. Дніпро – +23°С, – 4°С, 3369–3556°С; 

у заплавній діброві р. Самара – +26°С, –6°С, 3028–3150°С [139, 143–145]. 

Вагоме значення для розвитку популяцій кровосисних комарів мають 

також опади, які обумовлюють вологість повітря та тісно пов’язані 

з утворенням тимчасових водойм. Відсутність опадів або їх недостатня 

кількість так само, як і рясні опади, різко знижують чисельність багатьох 

комах, у тому числі й комарів. Річна кількість опадів, що випадають на 

території району досліджень – 375–465 мм на рік у заплавних дібровах 

р. Дніпро, та 450–508 мм – у заплавних дібровах р. Самара. Впродовж року 

опади випадають нерівномірно: більше їх – у червні – липні (53–62 мм), 

а мінімальна кількість – у січні – лютому (20–29 мм). Улітку опади 

випадають переважно у вигляді злив [146]. 

Район дослідження знаходиться в зоні Запорізької внутрішньої рівнини, 

Донецького кряжу та його підземних продовжень – Лівобережне плато та 

частково Дніпропетровська терасова рівнина. Значна висота окремих ділянок 

території справжніх степів України обумовлена існуванням водорозділу, 

який розмежовує басейн проток Дніпра [144].  

У виникненні мезорельєфу значну роль відіграють ерозійні процеси, які 

утворюють складну мережу ярів і балок. Особливо це характерно для району 

Придніпровського плато (Верхньодніпровськ – Мишурин Ріг), порожистої 

частини Дніпра. Ерозія тут характеризується максимальними величинами 

(100–125 м), а на південь спостерігається зменшення її глибини [143]. На 

зміну ерозійним ландшафтам північних районів тут поширюються поди та 

блюдця, характерні для підзони каштанових ґрунтів півдня України. 

Степова зона України розташована в межах Дніпровського та 

Причорноморського артезіанських басейнів. Дніпровський артезіанський 

басейн характеризується наявністю підземних вод в осадковій товщі 
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кайнозою та породах палеозою – мезозою, що занурюються в північно-

східному напрямку до центру басейну. Південна частина Дніпровського 

басейну – район розвантаження глибоких горизонтів, які містять солоні води, 

у зв’язку з чим майже всі вище розташовані водоносні горизонти 

й комплекси в долинах Дніпра на великих площах містять також солоні та 

солонуваті води. Причорноморський артезіанський басейн займає незначну 

територію в південно-західній частині області. Водоносні горизонти 

пов’язані з відкладеннями неогену та палеогену [146–149]. 

Співвідношення тепла й вологості у степовій зоні зумовлює характер 

ґрунтів і рослинності. Ґрунти тут утворилися переважно на лесах 

і лесовидних суглинках в умовах теплого клімату та недостатнього 

зволоження під різнотравно-злаковою рослинністю. Серед ґрунтів 

переважають звичайні (6–9 % гумусу) та південні (5–6 % гумусу) чорноземи, 

які займають близько 90 % території. У Причорномор’ї розвинені темно-

каштанові (3–5 % гумусу), а на понижених плакорах – каштанові ґрунти 

(2–3 % гумусу). У комплексі з ними, звичайно, зустрічаються солончаки 

[143, 145, 150]. 

Висока комплексність і мінливість притаманні ґрунтовому покриву 

степів, особливо середньої та південної частини зони. Це пояснюється 

особливою чутливістю ґрунтотворних біокомпонентів до факторів 

зволоження та засолення. Тому навіть на порівняно невеликих хвилястих 

ділянках степу можна знайти солонцюваті, лучні, осолоділі, глеюваті 

зональні ґрунти, інші їх варіації й різноманітні комплекси [139]. 

Район наших досліджень за геоботанічним районуванням України 

відноситься до Європейсько-Азіатської степової області. Він розташований 

у 2 провінціях: Східноєвропейській і Причорноморсько-Донській. Цей район 

належить до найбільш сухих варіантів різнотравно-кострицево-ковилових 

(справжніх) і кострицево-ковилових степів. У природній рослинності 60–

90 % від загального проективного покриття складають ксерофільні 
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вузьколисті дерновинні злаки: ковили (Stipa capillata L., S. stenophylla Czern., 

S. ucrainica P. Smirn., S. lessingiana Trin. et Rupr.), костриця (Festuca sulcata 

Hack.), тонконіг (Poa nemoralis L.). Багато мезофільних кореневищних злаків: 

костер безостий (Bromus inermis Leys.), пирій повзучий (Elytrigia repens 

P. B.). Поряд із ними певним багатством відрізняється ксерофільне 

багаторічне різнотрав’я: миколайчики польові (Eryngium campestre L.), цмин 

піщаний (Helichrysum arenarium Dl.), люцерна серповидна (Medicago falcata 

L.), чистець прямий (Stachys recta L.), жовтушник сірий (Erysimum canescens 

Roth.). Мезофільне різнотрав’я представлене різноманітними дводольними 

мезофітами або мезоксерофітами, наприклад види конюшини 

(Trifolium montanum L., T. aplestre L.). Ксерофільні рослини представлені 

чабрецем Маршала (Thymus marschallianus Willd), австрійським полинoм 

(Artemisia austriaca Jacq.). Крім злаків у складі травостою степів досить 

багато дводольних, ефемерів, ефемероїдів – крупка весняна (Draba verna L.), 

горицвіт весняний (Adonis vernalis L.), гіацинтик (Hyacintella leucophaea 

Schur.), тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum Klok. et Zoz) тощо [151–154]. 

Трав’янисті цілинні степи у Східній Європі переважали над іншими 

природними угіддями майже до ХVIII ст., а в південній частині Українських 

степів цілина переважала навіть ще в першій половині ХІХ ст. [155, 156]. 

Поряд із степовим типом рослинності (підтипи різнотравно-ковилових 

степів, їх петрофільними й псамофільними різновидами, лучними 

й чагарниковими степами) тут зустрічаються лісовий тип (байрачні, заплавні 

та штучні ліси), лучний, болотяний і водний типи рослинності. 

Як відомо, безлісся – характерна ознака степового ландшафту. Але 

в степовому Придніпров’ї зустрічаються місця існування, які 

характеризуються підвищеною лісопродуктивністю та сприймаються як 

включення безмежних степових просторів [157, 158]. 

Наявність на фоні плакорного степу річкових долин і ярів створює ряд 

місць існування, де формуються лісові ценози. Деревна рослинність 
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спостерігається переважно на півночі зони. Байрачні ліси зустрічаються 

серед ярів степу, їх основу складає дуб звичайний (Quercus robur L.), 

присутні берест (Ulmus carpinifolia Rupp. ex G. Suckow.), липа серцелиста 

(Tilia cordata Mill.), береза бородавчаста (Betula verrucosa Erhr.), яблуня дика 

(Malus sylvestris Mill.), груша звичайна (Pyrus communis L.), глід 

одноматочковий (Crataegus monogyna Jacq.), терен (Prunus spinosa L.). 

У заплаві р. Дніпро поширені невеликі за площею лісові масиви: 

зустрічаються збіднені діброви, де переважають ділянки з чорної тополі 

(Populus nigra L.), білої верби (Salix alba L.); значні простори зайняті 

верболозом. Досить добре розвинений ярус чагарників, у якому переважають 

аморфа кущова (Amorpha fruticosa L.), бузина чорна (Sambucus nigra L.), 

терен (Prunus spinosa L.). На пісках поряд із дрібнолистковими породами 

(верба, тополя) росте береза Дніпровська (Betula borysthenika Klok.) – ендемік 

заплави Дніпра. Також тут поширені колкові ліси – невеликі за площею та 

досить компактні деревинно-чагарникові угруповання [144, 145, 154, 157]. 

Лісів у степовій смузі України ще недавно було більше, ніж зараз, хоча 

завжди вони займали невеличку частку від загальної площі степів. Слід 

відзначити, що в північній частині степової зони лісів більше, ніж 

у південній. При цьому степові ліси пов’язані переважно із заплавами річок, 

схилами піднесень і пісками [155, 156]. 

За останні три сторіччя відбулося масове заселення степової зони, що 

призвело до суттєвих перетворень її природних умов. Ковилові й кострецеві 

степи перетворились на ріллю та випаси. Зі збільшенням випасу свійських 

тварин погіршився стан степової рослинності, що стало помітно вже 

з середини минулого століття. У зв’язку з розорюванням степів значно 

скоротилася й площа степових заростей чагарників. Ще швидше відбувається 

зникнення степових лісів [159]. 

Природні та кліматичні умови району досліджень сприяють 

інтенсивному розмноженню багатьох представників тваринного світу, у тому 
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числі хребетних тварин і кровосисних членистоногих – можливих 

резервуарів і переносників арбовірусів. 

Тваринний світ представлений переважно степовими видами. Але по 

заплавах річок формується фауна як із степових, так і лісових видів тварин 

[147, 160]. 

Ентомофауна чисельна та різноманітна [161, 162]. Основні 

зоогеографічні комплекси, за Л. Г. Апостоловим [161], це: не чисельні 

тайгові види, пов’язані з річковими заплавами; фауна широколистяних лісів 

збіднена, але деякі види набувають значення як шкідники (Zeuzera pyrina L. , 

Tortrix viridana L., Porthetria dispar L.); зустрічаються деякі види, властиві 

лише для степової зони (Megopis scabricornis L.), лучні види приурочені 

переважно до зниженого рельєфу, але на плато – нечисленні. Там 

переважають мезофільні чи ксерофільні види; степові ксерофіли стають 

характерними мешканцями. Ріка Дніпро – східна межа поширення багатьох 

видів (Gnaptor spinimanus Pall. тощо) [161]. 

Вивчення кровосисних комарів району досліджень було розпочате 

в 1928 році [30]. У результаті проведених робіт вивчена фауна Culicidae, 

деякі особливості фенології та біології окремих її представників. Фауна 

кровосисних комарів заплавних дібров степового Придніпров’я представлена 

25 видами шести родів: Anopheles, Uranotaenia, Culiseta, Mansonia, Aedes та 

Culex [163].  

Фауна наземних хребетних об’єднує близько 400 видів, що відносяться 

до чотирьох класів. Амфібії представлені 10 видами [164–166], найбільш 

характерні з них часничниця звичайна (Pelobates fuscus Laur.), ропуха зелена 

(Bufo viridis Laur.), жаба озерна (Rana ridibunda Pall.). По заплавах річок 

зустрічаються трав’яна жаба (R. temporaria L.), ставкова жаба (R. esculenta L.), 

жерлянка (Bombina bombina L.), тритон звичайний (Triturus vulgaris L.). 

Заплавні ліси мають найбільше різноманіття батрахофауни (усі 10 видів) 

у порівнянні з байраками (лише 5 видів). 
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Фауна плазунів представлена 11 видами [164–167]. Так, у степовому 

Придніпров’ї мешкає: болотяна черепаха (Emys orbicularis L.), прудка 

(Lacerta agilis L.) та зелена ящірки (L. viridis Laur.), різнобарвна ящірка 

(Eremias arguta Pall.), вуж звичайний (Natrix natrix L.), водяний (N. tesselata 

Laur.), полоз чотирисмугий (Elaphe quatorlineata Lac.), полоз жовточеревий 

(Coluber jugularis L.), звичайна мідянка (Coronella austriaca Laur.), степова 

гадюка (Vipera ursini Bon.). Крім прудкої ящірки, звичайного та водяного 

вужів і болотяної черепахи, усі інші тварини – досить рідкісні види. 

Орнітофауна характеризується наявністю всіх еколого-фауністичних 

комплексів і представлена понад 300 видами (прольотними та тими, що 

гніздяться). Для степових ділянок найбільш характерні жайворонок польовий 

(Alauda arvensis L.), плиска жовта (Motacilla flava L.), перепілка 

(Coturnix coturnix L.), куріпка сіра (Perdix perdix L.), фазан 

(Phasianus colchicus L.). Поблизу водойм формується водно-болотяний 

комплекс – кулики: чайка (Vanellus vanellus L.), коловодник звичайний 

(Tringa totanus L.), кулик довгоніг (Himantopus himantopus L.), чоботар 

(Recurvirostra avosetta L.); качині: крижень (Anas platyrhyncha L.), 

широконіска (A. clypeata L.), шилохвіст (A. acuta L.) тощо [168–171]. 

Фауна ссавців представлена 70 видами [172–174] степантів і сильвантів: 

лисиця (Vulpes vulpes L.), вовк (Canis lupus L.), тхори (Mustela eversmannі 

Les., M. putorіus L.), ласка (M. nіvalіs L.), горностай (M. ermіnea L.), борсук 

(Meles meles L.), європейська козуля (Capreolus capreolus L.), заєць сірий 

(Lepus europaeus Pall.), звичайна бурозубка (Sorex araneus L.), їжак звичайний 

(Erinaceus europaeus L.), кріт (Talpa europeae L.), сліпун (Spalax 

microphtalmus Guld.) тощо. Найбільш чисельні мишоподібні гризуни, 

більшість яких – важливі шкідники полів: звичайна полівка (Microtus arvalis 

Pall.), степова пістрявка (Lagurus lagurus Pall.), польова миша 

(Apodemus agrarius Pall.). Відносно нові для степової зони України, за 

матеріалами М. Є. Писаревої [174], лось (Alces alces L.), дика свиня 
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(Sus scrofa L.), єнотовидний собака (Nyctereutes procyonoіdes Gray), ондатра 

(Ondatra zibethicus L.) та деякі інші. 

Загалом, фауну хребетних тварин району досліджень складають 

численні та різноманітні ссавці та птахи, багато хто з них може мати 

значення у годуванні самиць кровосисних комарів і підтримці природних 

вогнищ арбовірусів, але головну роль у цьому процесі, без сумніву, 

відіграють дрібні ссавці та, у першу чергу, гризуни. Від тварин цього ряду до 

1974 р. було ізольовано приблизно 20 % арбовірусів [175]. Саме гризуни 

спричиняють поширення та збереження в природі таких “комариних” вірусів, 

як арбовіруси групи Буньямвера, венесуельського енцефаломієліту коней, 

багатьох арбовірусів групи А (альфавіруси) та Б (флавівіруси). 

Серйозне значення в резервації вірусів можуть мати кажани. Про роль 

цих хребетних у циркуляції вірусів свідчать випадки виявлення в їхній крові 

антитіл до вірусів жовтої лихоманки, лихоманки Західного Нілу, японського 

енцефаліту, вірусів групи Буньямвера, а також виділення з них 19 арбовірусів [175]. 

На дослідженій території мешкають численні представники класу птахів, 

добре відомі як резервуари вірусів. Від птахів та їх ектопаразитів виділено 

більш 50 різних арбовірусів, у тому числі американський енцефаломієліт 

коней, Синдбіс, японський енцефаліт, лихоманка Західного Нілу, енцефаліт 

Сан-Луї, Іссик-Куль, Укуніємі [176]. Високу чисельність і різноманітність 

видів хребетних-годувальників можна вважати одним із факторів, який 

обумовлює наявність на дослідженій території кровосисних членистоногих, 

серед яких найбільше значення в поширенні арбовірусів можуть мати, поряд 

із кровосисними кліщами родини Ixodidae, представники родини Culicidae.  

Матеріал для дослідження екології комарів Ae. vexans нами зібрано 

в заплавних дібровах рік Дніпро та Самара. Для більш детального вивчення 

екології кровосисних комарів Ae. vexans було обрано території тимчасових 

досліджень (заплави зони впливу верхів’я Каховського водосховища, 
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Національного заповідника “Хортиця” та Присамарського міжнародного 

біосферного стаціонару). 

Максимальна глибина проток і заток заплавних водойм зони впливу 

верхів’я Каховського водосховища різна, але частіше складає 1,5 м; їх площа 

коливається від кількох десятків квадратних метрів до 5 га і більше. Дно 

в таких водоймах піщане, різного ступеня замуленості. Характер берегів 

непостійний; переважно вони вкриті чагарниковими заростями, поодинокими 

деревами та гігрофітами. Мілководні ділянки цих водойм взагалі 

перетворились із часом на очеретяні болота. 

Крім постійних, зустрічаються періодично існуючі та тимчасові 

водойми. Рівень води в них залежить від рівня води у водосховищі та 

кількості атмосферних опадів. 

Національний заповідник “Хортиця” розташований на острові Хортиця, 

який знаходиться в межах міста Запоріжжя. Площа його сягає 2 987,5 га. 

Рельєф острова характеризується трьома основними елементами: 1) підняте 

плато в центральній частині; 2) круті стрімчасті схили, що спускаються 

безпосередньо до старого та нового рукавів Дніпра; 3) понижені ділянки 

(заплавини) у південно-східній частині острова. На території острова можна 

виділити такі групи біогеоценозів: степові, байрачно-лісові, заплавно-лісові 

та штучні лісонасадження (листяні та хвойні) [177, 178]. Дослідження 

проводились на ділянці заплави площею 327 га, яка складається переважно 

з заплавного лісу, заплавних лук та озерних комплексів. Степова рослинність 

представлена різнотравно-кострицево-ковиловою формацією. До складу 

байрачних лісів входять дуб звичайний, яблуня дика, груша звичайна, глід, 

шипшина, терен. Основу заплавних лісів складають тополя чорна, дуб 

звичайний, берест, аморфа чагарникова. Заповідник також включає 

агроценози: ріллю, сади, городи, ягідники. Фауна хребетних представлена 

245 видами [167, 179]. Основу фауни представлено птахами 85,7 % від 

загальної кількості видів фауни хребетних. Ссавці складають 9 %, а амфібії 
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та плазуни разом – 5,3 %. Серед хребетних 18 видів – космополіти. Три види 

ссавців і 20 видів птахів занесені до Червоної книги України [180]. Тільки 

30,2 % видів хребетних, зареєстрованих на острові Хортиця, – осілі, до них 

відносяться всі амфібії, плазуни, ссавці та близько 40 видів птахів [179]. 

Унаслідок географічного положення острова рослинність носить як 

зональний, так й інтразональний характер. На 25 % площі острова збереглася 

природна рослинність, яка представлена ділянками цілинних степів 

і заплавних лісів. Ступінь антропогенного перетворення природних 

комплексів варіює в широких межах, що зумовлено різноманітними 

проявами інтенсивного впливу на них людини (сади, насипні дамби, очисні 

споруди, гранітний кар’єр, селища, дороги тощо) [180].  

Присамарський Міжнародний біосферний стаціонар розташований на 

південному сході України в межах Дніпропетровської області, 

Новомосковського району, в околицях села Андріївка. У ботаніко-

географічному відношенні ця територія розташована у зоні справжніх степів. 

Ріка Самара створює велике різноманіття екосистем на досить 

обмеженій території [144]. Серед степових просторів південно-східної 

України район, прилеглий до середньої течії р. Самари, вирізняється великим 

різноманіттям ландшафтів. На території Присамар’я Дніпровського яскраво 

виражений придолинно-балочний, привододільно-балочний і долинно-

терасовий ландшафти [144, 157]. Підвищений правий берег Самари 

розділений багатьма ярами, байраками та балками. Лівий берег ріки пологий, 

на ньому вирізняють декілька терас: першу – заплавну (розділяють на 

три частини), другу – аренну, третю – солонцево-солончакову та інші [181].  

У прирусловій частині заплави ґрунти частково відірвані від ґрунтових 

вод – утворюються заплавно-лісові чорноземовидні алювіальні ґрунти. 

У центральній заплаві формуються переважно заплавно-лісові малогумусні, 

вилужені на алювіальних відкладеннях ґрунти з добре вираженою зернистою 

водотривкою структурою. Тут можуть зустрічатися галофільні діброви. 
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У притерасній частині заплави утворюються умови для виникнення різних 

типів ґрунтів: від лісо-лучних чорноземовидних до болотно-лісових, лісо-

болотних із сильно вираженою оглеєністю та озалізненістю [144].  

Присамарський стаціонар міститься в підзоні різнотравно-кострицево-

ковилових степів, зони звичайних степів. Для кострицевих степів характерне 

панування справжніх степових рослин: ковила Лесінга (Stipa lessingiana 

Trin. et R.), ковила волосиста (S. capillata L.), ковила українська (S. ucrainica 

P. Smirn.), тонконіг витончений (Koeleria gracilis Pers.), пирій повзучий 

(Elytrigia repens P. Bieb.). 

У прируслов’ї в лучних угрупованнях переважають костриця лучна 

(Festuca pratensis Huds.) та пирій повзучий (Elytrigia repens P. Bieb.). 

У центральній частині заплави збільшується відсоток грястиці збірної 

(Dactylis glomerata L.), костриці валіської (Festuca valesiaca Gaud.), 

конюшини лучної (Trifolium pratense L.), лядвенцю українського 

(Lotus ucrainicus Klok.) та інших [182].  

У прирусловій заплаві Самари переважають липові діброви (D’c), які 

в напрямку центральної заплави змінюються більш складними липо-

ясеневими дібровами (D’аc). 

У заплавних дібровах Самари часто зустрічаються озера. Вони 

характеризуються зональним типом заростання. Тут формуються асоціації 

осоки прибережної (Carex riparia Curt.), осоки пухирчастої (С. vesicaria L.), 

рогозу широколистого (Typha latifolia L.) та вузьколистого (T. angustifolia L.), 

бульбокомишу морського (Bolboschoenus maritimus L.), їжачої голівки прямої 

(Sparganium erectum L.), стрілолисту стрілолистого (Sagittaria sagittifolia L.), 

очерету південного (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) [183]. 

Склад фауни змінюється в залежності від рослинності. На водорозділах, 

які зайняті сільськогосподарськими культурами та лісовими смугами, 

мешкають із ссавців заєць русак, ховрашок, миші. Із птахів – звичайні 

жайворонки, сірі куріпки, перепілки. Із плазунів і земноводних – ящірки, 
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вужі, озерна жаба. Велика кількість комах мешкає на степових ділянках, 

а саме жуки-чорниші, туруни, ковалики, листоїди [184–186]. 

Таким чином, проведений аналіз природно-кліматичних, фауністичних 

і флористичних характеристик району досліджень свідчить про багатство та 

різноманіття природних умов цього регіону. Різноманіття численних видів 

ссавців і птахів, які є годувальниками кровосисних членистоногих 

і резервуарами збудників інфекцій, різноманітний видовий склад 

кровосисних комарів – переносників інфекцій при наявності сприятливих 

абіотичних факторів призводять до формування природних вогнищ 

“комариних” арбовірусів.  

Підтвердженням цього служать дані, отримані в 1989–1990 рр. 

співробітниками НДІ епідеміології та гігієни й Запорізькою облСЕС. 

Дослідники виявили один штам вірусу лихоманки Західного Нілу від комарів 

Mansonia richiardii Fic. та антитіла з сироваток крові людей 

і сільськогосподарських тварин до вірусів: кліщового енцефаліту, лихоманки 

Західного Нілу, Сіндбіс, Тягіня, Батаї [187]. 

Таким чином, кліматичні та географічні передумови, а також факти 

виділення вірусу Західного Нілу від кровосисних комарів дозволяють 

припустити, що на території півдня України існує ймовірність виділення 

й інших арбовірусів, які асоціюються з Culicidae. Аналіз представлених 

даних свідчить про те, що на півдні України екологічні умови сприяють 

передачі, циркуляції та збереженню арбовірусів, які передаються комарами. 
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РОЗДІЛ 3. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Усі фенологічні спостереження, виявлення масових видів комарів, 

вивчення біотопів розвитку, добової активності нападу в природі та 

виявлення часу найбільшої активності масових видів комарів у різні періоди 

сезону проводили згідно з інструкцією “Методи обліку для встановлення 

відносної чисельності кровосисних двокрилих комах, які застосовуються 

в польових дослідженнях” [188]. 

Відбір матеріалу тривав упродовж шести сезонів: з 1999 по 2004 рік 

(з квітня по жовтень) у заплавних дібровах Самари та Дніпра. Вибір такого 

району дослідження був обумовлений тим, що на вказаній території 

відловлено комарів і кліщів, які були джерелом виділення антитіл арбовірусів 

[187]. Стаціонарні пункти дослідження нараховували 31 точку. Морфологія 

комарів Ae. vexans вивчена на 656 екземплярах. Усього проведено 

12 дослідів: 10 у лабораторних та два у природних умовах. 

Характеристику водойм проводили згідно з загальноприйнятими 

методиками [22, 34, 189]. Глибина водойми визначалась відвісним 

глибиноміром, температура води – водним термометром, температура 

повітря, його відносна вологість та атмосферний тиск – 

баротермогігрометром (БМ-2). Швидкість повітря анемометром (АРІ-49), 

освітленість – люксметром (Ю-16). Середньодобові, подекадні та помісячні 

температури, відносну вологість повітря та силу вітру отримано на 

метеостанції м. Запоріжжя, розташованої в 7 км від місця проведення 

досліджень. 

Облік преімагінальних фаз розвитку кровосисних комарів Ae. vexans 

здійснювали подекадно з квітня по жовтень 2000–2003 років. Усього зібрано 

12 057 личинок Ae. vexans, видовий склад яких встановлено за визначниками 

[20, 21, 190–194]. 
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Морфологічні показники комарів Ae. vexans вимірювались за допомогою 

окуляр-мікрометра під бінокулярною лупою та мікроскопом. Статистична 

обробка лінійних і меристичних ознак проведена за загальновідомими 

методиками на ПК [195, 196]. Отримані в результаті експериментальних 

досліджень показники були оброблені і переведені у систему варіативного 

ряду і представлені графічно у вигляді полігону розподілу. 

Для вивчення спектра харчування личинок нами досліджено 

156 кишечників личинок ІV стадії Ae. vexans. Температура води у водоймах 

під час збору личинок коливалася від +16°С до +28°С. Активна реакція 

середовища рН – від 6,7 до 7,3. Гігрофіти зустрічалися майже в усіх 

водоймах і були представлені: очеретом південним (Phragmites australis 

(Cav.) Trin. ex Steud.), рогозом вузьколистим (Typha angustifolia L.) 

і широколистим (T. latifolia L.), елодеєю канадською (Elodea canadensis Rich. 

еt Mchx) тощо. Личинок, виловлених у водоймах, фіксували 4 %-ним 

розчином формаліну. Одночасно з личинками у водоймах відбирали проби на 

кількісний склад фітопланктону. Всього відібрано та проаналізовано 20 проб 

фітопланктону з 5 водойм, видовий склад яких встановлено за визначниками 

[197–202]. Видову належність гігрофітів – за S.L. Mosyakin [203]. 

Відібрані проби фітопланктону концентравали в 0,5-літрові банки. Їх 

консервували формаліном так, щоб концентрація отриманого розчину 

дорівнювала 4 %. Через 3–4 доби після відстоювання в темному місці воду 

над водоростями, які осіли, обережно відбирали сифоном до 100 см3. За 2–3 

доби до кількісної обробки пробу розливали в мірні циліндри та після 

відстоювання в темному місці їх об’єм доводили до 5–10 см3, після чого 

переносили в пеніцилінові флакони. Вміст кишечників личинок визначали 

візуально під мікроскопом МБС–1 та МБР–3 та фотографували 

з використанням електронного мікроскопа Intel при збільшені х 600 та 

х 300 [22]. 
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Для розрахунку максимального розміру часток, які споживають 

тварини-фільтратори, використовували рівняння [204]:  

Y = 22х + 4,87, 

де: х – довжина тіла тварини, Y – розмір часток. 

Для вивчення мікрофлори личинок Ae. vexans їх відбірали з біотопів 

розвитку. Матеріал збирали в скляні банки об’ємом 500 см3, заповнені водою 

з відповідного біотопу, та витримували в лабораторних умовах упродовж 3–4 

діб. Личинок періодично переглядали та вибирали хворих і загиблих особин, 

яких використовували для аналізу. Для виявлення грибів використовували 

сусло-агар, м’ясопептоний агар, середовище Чапека. Гриби виділяли шляхом 

посіву суспензії розтертих комарів на поживні середовища. Перед посівом 

комарів обробляли 96° етиловим спиртом. Мікроорганізми виділяли в чисту 

культуру й ідентифікували до виду або роду [205]. 

Для вивчення хижаків личинок Ae. vexans було проведено лабораторний 

дослід, у якому використано: личинки III–IV стадії Ae. vexans – 11 162 

екземпляри; личинок Hydrophilus sp., личинок Dytiscus marginalis L., личинок 

Leucorrhinia albifrons Bur., імаго Ilyocoris сimicoides Stal, імаго Hyphydrus 

ferrugineus L., Cybister lateralimarginalis Deg. та дорослі особини 

Rana ridibunda Pallas – по 10 екземплярів. Дослідження проводили з кінця 

травня по кінець червня упродовж 2001–2003 років.  

Досліди проводили в кристалізаторах і акваріумах. У них розташовували 

по одному екземпляру хижаків (імаго або личинок) і по 100 особин личинок 

Ae. vexans. Експеримент тривав упродовж 5 діб одночасно 

в 10 кристалізаторах.  

Вивчення спектру живлення жаб – метод прижиттєвого вилучення їжі 

з шлунка – проводили за методикою В. Л. Булахова [206]. Виловлену 

амфібію брали в ліву руку черевцем догори, задні кінцівки придавлювали 

двома пальцями – мізинцем і безіменним. Середнім пальцем злегка 

натискали на нижню частину черевця. У цей же час жабу фіксували великим 
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і вказівним пальцями в грудній частині нижче передніх кінцівок, злегка 

натягували шкіру під пахвами. Таким чином утворювалась опукла черевна 

частина організму. Потім, трохи вище середнього пальця, легким, але різким 

рухом придавлювали великим пальцем правої руки черевце з переміщенням 

вперед до горлової частини. Після цих маніпуляцій вміст шлунку миттєво 

вивільнявся. Всього було обстежено 78 екземплярів жаб впродовж травня –

 серпня 2002–2003 років. 

Консорції було графічно відображено за схемою, запропонованою 

В. Л. Булаховим [207] та О. А. Губкіним [208]. В основі схеми консортивних 

зв’язків лежить схематичний варіант, запропонований В. В. Мазингом [209]. 

У своїх роботах він зображував консорцію у вигляді концентричних кіл. 

У центрі розташовував детермінант, а у напрямку від центру до краю 

рисунка розташовував кола, які відображають перший, другий та третій 

концентри консорції. Початковий варіант схеми був спрямований перш за все 

на зображення принципової схеми зв’язків між різноманітними організмами. 

Доповнення, запропоновані В. Л. Булаховим та О. А. Губкіним, спрямовані 

на деталізацію зображення дольової участі біомаси окремих консортів 

у консорції. У схемі (рис. 3.1) співвідношення обсягу консортивних зв’язків 

у окремих центрах відкладається на радіусі найбільшого кола. Крім того, 

дослідниками було запропоновано за допомогою кіл різного діаметра 

показувати відносний обсяг дольової участі біомаси окремих консортів 

у роботі окремих концентрів за наступними градаціями: 1) менше 1,00 %; 

2) 1,01 – 2,50 %; 3) 2,51 – 5,00 %; 4) 5,01 – 7,5 %; 5) 7,51 – 10,00 %; 6) 10,01 – 

15,00 %; 7) 15,01 – 25,00 % 8) більше 25 % від загального навантаження. 

Нами для більш повного описання консорцій гідроценозів було виділено ще 

одну градацію – 9) більше 60 % (рис. 3.1). 

На рисунку 3.1 показано дольову участь біомаси семи видів консортів. 

Вид з номером 1 має дольову участь біомаси у межах першої градації 

(менше 1 %). Вид із порядковим номером 3 має дольову участь біомаси 
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у першому концентрі в межах третьої градації (2,51–5 %). Вид із порядковим 

номером 5 має дольову участь біомаси у першому концентрі в межах другої 

градації (1,00–2,5 %). Вид з порядковим номером 8 – у першому концентрі, в 

межах шостої градації (10,01–15,00 %). Вид із номером 25 – у другому 

концентрі, в межах п’ятої градації (7,51–10,00 %). Вид із номером 26 має 

дольову участь біомаси у другому концентрі в межах дев’ятої градації 

(більше 60 %). 

1

3

5

811

25

26

DV

 

            – 0,01 – 1,00 %;                – 7,51 – 10,00 %; 

     – 1,01 – 2,50 %;                    – 10,01 – 15,00 %; 

     – 2,51 – 5,00 %;                    – 15,01 – 25,00 %; 

     – 5, 01 – 7,50 %;                    – 25,01 – 60,00%; 

 

                                                                     – більше 60,00 % 

Рис. 3.1. Графічне відображення системи консортивних зв’язків та дольової 

участі окремих консортів (за градаціями, запропонованими В. Л. Булаховим 

та О. А. Губкіним зі змінами). 

Двома латинськими літерами в центральному колі (рис. 3.1). 

позначаються перші літери назви детермінанта(ів) консорції. У водних 
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консорціях у деяких випадках неможливо виділити один вид детермінанта. 

Це пов’язано зі способом живлення гідробіонтів, які безвибірково 

фільтрують або седиментують і, тим самим, одночасно поглинають як 

детрит, так і водорості. Види консортів-гідробіонтів розташовані у схемах за 

систематичним порядком і їх номер збігається з порядковим номером, 

наведеним у списку: 1 – Vorticella sp., 2 – Lecane bulla Gosse, 3 – 

Rotoria rotatoria Pallas, 4 – Daphnia pulex Leydig, 5 – Alona reсtangula Baird, 

6 – Moina rectirostris Leydig, 7 – Diacyclops bisetosus Rehberg, 8 – Ae. vexans 

Meigen, 9 – Chironomus plumosus Meigen, 10 – Cloeon dipterum Linnaeus, 11 – 

Planorbis planorbis Mull., 12 – Bithynia tentaculata Lam., 13 – Dreissena 

polymorpha Bened., 14 – Viviparus sphaeridius Mont., 15 – Viviparus viviparus 

Mont., 16 – Limnomysis benedeni Czerniavskyi, 17 – Leucorrhinia albifrons 

Burmeister, 18 – Erythromma najas Hansemann, 19 – Platycnemis pennipes Pallas, 

20 – Orthetrum cancellatum Linnaeus, 21 – Hyphidrus ferrugineus Linnaeus, 22 – 

Ilyocoris cimicoides Stal, 23 – Hidrophilus sp., 24 – Dytiscus marginalis Linnaeus, 

25 – Cybister lateralimarginalis Deg., 26 – Rana ridibunda Pallas.  

Відповідно до схеми консорції, запропонованої В. В. Мазингом [209], 

перший концентр складають організми, що споживають у їжу разом 

водорості та детрит або макрофіти. Тобто ця група організмів 

є сейстонофагами чи фітофагами. До другого концентра входять організми, 

що споживають біомасу організмів першого концентра. У даний концентр 

входять в основному види-зоофаги.  

Вивчення агресивності нападу самиць Ae. vexans проводили шляхом 20-

хвилинного обліку на людині та тваринах із використанням ексгаустера [210].  

Сезонну динаміку чисельності імаго Ae. vexans визначали щотижневими 

обліками протягом усього сезону льоту. Щотижневі добові обліки 

агресивності (всього 13 у 2002 р. та 14 у 2003 р.) проводились через кожні 

2 години (при більш масовому льоті – кожну годину). Взагалі зібрано 7 312 

екземплярів імаго кровосисних комарів, з них – 6 384 імаго Ae. vexans. Для 
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дослідження денних сховищ Ae. vexsans у природних умовах 

використовували стандартний повітряний ентомологічний сачок (діаметр 

37,7 см, довжина мішка 50 см); одна проба – 50 змахів сачка, яка відповідає 

площі 1 м2 [211]. У результаті досліджень на днівках було відловлено 

587 комарів. 

Приуроченість імаго комарів до певних біотопів у багатьох випадках 

обумовлюється трофічними зв’язками з тваринами-годувальниками. 

Вивчення складу годувальників самиць Ae. vexans було проведено впродовж 

2001–2003 років у трьох біотопах заплави Дніпра: 1 – заплавна діброва, 2 – 

аренний бір та 3 – байрачна діброва. Усього згідно з загальноприйнятими 

методиками [19, 212] відловлено 839 комарів 5 масових видів із 4 родів 

родини Culicidae: Anopheles maculipennis Mg., Aedes cantans Mg., Ae. vexans 

Mg., Mansonia richiardii Fic., Culex p. pipiens L. Для дослідження трофічних 

зв’язків імаго кровосисних комарів використано методику Е. Grasset [213]. 

Для постановки реакції дифузної преципітації (РДП) брали стандартні 

сироватки найбільш імовірних тварин-годувальників: птаха, великої рогатої 

худоби (ВРХ), коня, свині та людини [214]. Усього поставлено 150 реакцій, 

з них – 100 у капілярах, 50 – у агарі. 

Реакція РДП заснована на здатності до дифузії в гелях (розчинах) 

антитіл і розчинних антигенів та відсутності таких можливостей у комплексу 

антиген + антитіло. Цей комплекс утворюється при контакті дифузуючих 

назустріч одне одному гомологічних антигенів й антитіл і випадає у вигляді 

білої смуги в товщі прозорого гелю (розчину). 

Методика постановки РДП у гелі полягає в тому, що в пласті агарового 

гелю робили декілька заглиблень (лунок) і в них наливали антиген 

і сироватки так, щоб вони були в сусідніх лунках. З меж лунки антигени та 

сироватки починають дифузувати в пласт гелю. Дифузія спрямована в усі 

боки від кожної лунки. У просторі між лунками, які включають антиген 

і сироватку, останні дифузують назустріч одне одному. Якщо вони 
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гомологічні – утворюється комплекс антиген + антитіло, не спроможний до 

дифузії внаслідок великих розмірів. Він осідає (преципітує) у вигляді 

білуватої смуги преципітації, яку добре видно на фоні прозорого гелю. Якщо 

ж дифузуючі назустріч одне одному антиген і сироватка не гомологічні – 

смуг преципітації не виникає.  

Постановка РДП полягала в наступному. На предметне скло чи в чашку 

Петрі наливають пласт гелю. Коли агар затвердіває, в ньому вирізають лунки 

діаметром 5 мм, відстань між якими 3–4 мм. У підготовлені лунки заливають 

антигени та сироватки, потім предметні скельця ставлять у вологу камеру. 

РДП у капілярах проводили наступним чином. Піпеткою-дозатором 

брали однакову кількість сироватки, отриманої зі шлунка кровосисного 

комара та стандартних антигенів. Капіляри з обох боків закривали 

пластиліном. Попередній облік РДП проводили через 8–10 годин, основний – 

через 24, а кінцевий – через 48 годин [214]. 

Для перевірки можливості живлення комарів на птахах проведено 

наступний експеримент. Збір кровосисних комарів із застосуванням пастки 

“на вліт” здійснювали з приманкою – голубом. Пастка – це великий марлевий 

садок [215], який підвішували на висоті 2 м від землі; в його середині 

розташовували клітку з птахом. Отвір для вльоту комах спрямовували за 

напрямком вітру. Пастка функціонувала в заплаві Дніпра з 1900 до 800 години 

ранку. Вранці комарів, які потрапили до пастки, виловлювали ексгаустером, 

визначали їх видову належність і стадію перетравлення крові за Селом [19]. 

Ступінь перетравлення крові та дозрівання яєць поділяли за Селом на 

7 стадій, охарактеризованих нижче. 

I. Черевце без крові, яєчники не розвинені. 

II. Черевце повністю заповнено кров’ю, воно більш або менш червоне, 

яєчники не розвинені. 

III. У черевці багато крові, ще червонуватої, воно позаду вільне на 2–2½ 

стерніта та 4–5 тергітів. 
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IV. Кров темна, вільні від неї 2½–3 стерніта та 4–6 тергітів. 

V. Кров чорна, вільні 2½–3½ стерніта й 6½–7½ тергіта. 

VI. Кров чорна, тільки на черевному боці, у кінці стадії залишається 

в невеликій кількості. 

VII. Вся кров перетравлена, яйця зрілі. 

Експеримент проводився на 9 стаціонарних пробних ділянках, по три 

повторності у кожному біотопі. Комарів, у шлунках яких була кров, 

досліджували методом РДП із сироваткою птаха. 

Фізіологічний вік самиць визначали за методикою В.П. Детінової та 

В.П. Половодової [216] (рис. 3.2). 

Рис. 3.2. Схема утворення розширення на яйцевій трубочці: 

1–5 – процес розвитку фолікула в першому гонотрофічному циклі; 6 – яйцева 

трубочка після виходу зрілого яйця; 7–9 – процес скорочення мішечка й 

утворення розширення; 10 – яйцева трубочка після виходу яйця по закінченні 

другого циклу; 11–12 – яйцева трубочка після двох яйцекладок; 13 – яйцева 

трубочка після трьох гонотрофічних циклів (за В. П. Половодовою та 

В. П. Детіновою [216]). 

Розвиток жирового тіла визначали за зовнішнім виглядом 

(за Ж. Клігером та Дж. Мером), а ступінь ожиріння встановлювали при 
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розтині кровосисних комарів за В. М. Беклемішевим і Ю. Г. Митрофановою 

[19]. При цьому виділяли 4 стадії: 

1-а стадія – повна відсутність крапель жиру; 

2-а стадія – жирове тіло розвинуте в межах літньої норми, тобто містяться 

окремі клітини на поверхні кишечника та кільце навколо сперматеки; 

3-а стадія – невеликі або помірні частки жирового тіла (напівжирні самиці); 

4-а стадія – черевце роздуте від великих часток жирового тіла (жирні самиці). 

Стадії розвитку фолікулів встановлювали за Ж. Крістоферсом 

і Дж. Мером [216] (рис. 3.3). У своєму розвитку фолікул послідовно 

проходить від N до V фази. 

Стадія N – фолікул складається з восьми недиференційованих клітин, має 

округлу форму. Фолікулярні клітини утворюють кубічний епітелій. 

Стадія І – добре видно яйцеклітину, яка розташована в дистальній частині 

фолікула. Вище яйцевої клітини розташовано сім клітин, що її живлять. 

Фолікул ще зберігає форму кулі або стає овальним. 

Стадія І–ІІ – у протоплазмі яйцевої клітини з’являється навколо ядра вінець із 

1–2 рядів жовточних зерен. Фолікул стає овальним. 

Стадія ІІ – у протоплазмі яйцевої клітини навколо яйця розташовані великі та 

численні жовточні зерна. Яйце росте, з’являється більше клітин, які його 

живлять, воно займає близько ½ фолікула. 

Стадія ІІІ – яйце послідовно займає від ⅓ до ½ фолікула. Більше не видно 

його ядра (воно сховане масою жовтка). Фолікул набуває дещо витягненої 

форми. 

Стадія ІV – фолікул подовжується. Клітини, які живлять яйцеклітину, 

займають лише верхню частину. Заповнений жовтком ооцит сильно 

розвинутий, займає більше 9/10 фолікула. 

Стадія V – хоріон вкриває все яйце. Залишки клітин, які живили яйцеклітину, 

розташовуються в проксимальному кінці фолікула. Яйце готове до 

відкладання.  
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Рис. 3.3. Стадії розвитку фолікула за Крістоферсом-Мером: 

А – кінцева ніжка; Б – фолікул першого порядку у фазі N; В – зона 

формування фолікула другого порядку; Г – зона розмноження 

(за В. П. Половодовою В. П. Детіновою [216]). 

Збір кровососів проводили в біотопах із високою щільністю комарів 

у періоди їх максимальної чисельності та активності. У природних умовах 

відловлювали голодних комарів методом “на собі” [216], у приміщеннях – 

комарів із частково або повністю перетравленою кров’ю збирали 

ексгаустерами або пробірками. Після відлову їх визначали до виду та 

розподіляли в пеніцилінові флакони з ґумовими пробками по 50 екземплярів. 

Самиць із кров’ю в шлунках попередньо витримували в садках протягом 1–2 

діб до повного перетравлення крові. Комарів до вірусологічного дослідження 

зберігали при –50...–70°С у судині Д’юара [217, 218]. Усього за 2001–2003 рр. 

для вірусологічного дослідження зібрано 6 564 самиці кровосисних комарів: 

Anopheles maculipennis Mg. – 101, Culiseta longiareolata Macq. – 14, 
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Aedes vexans Mg. – 5 777, Ae. cinereus Mg. – 190, Ae. cantans Mg. – 180, 

Mansonia richiardii Fic. – 71, Culex p. pipiens L. – 150 та Cx. modestus Fic. – 81. 

Виділення штамів вірусів із комарів проводили співробітники відділу 

трансмісивних інфекцій Львівського науково-дослідного інституту 

епідеміології та гігієни, згідно з договором № 02-2002 від 23 липня 

2002 року. Сироватки крові людей і тварин для серологічного дослідження 

надані Запорізькою облСЕС згідно з договором № 01-2002 від 23 липня 

2002 року та Лабораторією ветеринарної медицини Запорізької області згідно 

з договором № 03-2002 від 23 липня 2002 року і відправлені на дослідження 

до Львівського НДІ епідеміології та гігієни. Усього за 2002–2003 рр. 

відправлено до Львівського НДІ епідеміології та гігієни 400 проб сироваток. 

Для удосконалення відбору матеріалу було розроблено – Пат. 66612 

А Україна, МПК А 01 М1/ 06, А 01 М5/05, Прилад для відлову комах / 

К. О. Домбровський, Н. В. Воронова, В. В. Горбань: Заявл. 5.08.03; 

Опубл. 17.05.04, Бюл. № 5. 
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РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ТА КОНСОРТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ 

РОЗВИТКУ ПРЕІМАГІНАЛЬНИХ ФАЗ AE. VEXANS  

В УМОВАХ ЗАПЛАВНИХ ДІБРОВ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я  

4.1. Еколого-біологічні особливості розвитку та морфологія 

преімагінальних фаз Ae. vexans  

4.1.1. Особливості розвитку яєць Ae. vexans 

 

Дослідження еколого-біологічних особливостей розвитку яєць комарів 

Ae. vexans важливе як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Так, 

дослідження життєздатності яєць дозволяє встановити причину масової 

появи кровосисних комарів після їх тривалої відсутності або виявити 

оптимальні умови тривалого збереження яєць, у яких містяться личинки. 

Обстеження ґрунту дає змогу виявити місця відкладки та найбільшої їх 

концентрації та використовувати ці дані для проведення заходів з обмеження 

чисельності комарів Ae. vexans на певних ділянках методом вибіркових 

осінніх обробок місць скупчення яєць комарів [46]. 

Самиці Ae. vexans відкладають яйця на вологий ґрунт у пониженнях 

рельєфу, який періодично затопляється водою [219, 220]. Після виходу із 

черевця яйце біле, через годину воно починає сіріти, а ще через годину стає 

чорним з характерним металевим блиском. Форма яєць Ae. vexans 

видовжено-овальна. Передній кінець його більш розширений, а задній – 

звужений, притуплений. Поверхня яйця має сітчасту полігональну структуру. 

На опуклій поверхні розширеного кінця яйця міститься мікропілярний 

апарат, який забезпечує потрапляння сперматозоїдів усередину яйця. Він 

складається з мембрани, яка оточена кільцевим валиком зовнішньої оболонки 

(екзохоріона). У центрі є отвір з каналом, що веде усередину вустя, закрите 

зсередини пробкою, що відкривається тільки при надходженні 

сперматозоїдів [20, 219]. 
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Ae. vexans виплоджується в тих самих водоймах, що й інші види роду 

Aedes, але значно пізніше – після пересихання водойми та нового затоплення 

її водою. Це, імовірно, пов’язано з політермофільністю виду [221]. 

У науковій літературі багато уваги приділено вивченню життєздатності 

яєць Ae. vexans різних широт, але дані дуже суперечливі [46, 222–224]. 

Н.В. Хелевін стверджує [221], що всі життєздатні яйця Ae. vexans 

виплоджуються одразу ж після затоплення їх у наступному році. 

S.G. Breeland та E. Pickard [46] спостерігали відродження личинок протягом 

чотирьох років у водоймі, яка була захищена від зальоту імаго Ae. vexans 

спеціальною сіткою. Виходячи зі спостережень Annada [46], личинки в яйцях 

Ae. vexans зберігали життєздатність до 7 років, але після 5 років їх частка була 

менше 1 %. Для вивчення особливостей умов розвитку та життєздатності яєць 

Ae. vexans у заплавних дібровах степового Придніпров’я проведено серію 

лабораторних дослідів.  

Для встановлення залежності між життєздатністю яєць Ae. vexans та 

тривалістю їх перебування на вологому ґрунті після відкладки у природних 

умовах спіймано 20 самиць, які перебували на останніх стадіях 

гонотрофічного циклу (08. VI. 2001 р.). У лабораторних умовах вони 

відклали близько 2 800 яєць, які були використані нами у 7 дослідах, 

проведених одночасно у 8 повторностях. Кожну групу яєць тримали після 

відкладки на вологому фільтрувальному папері 1–10 діб, при цьому першу 

групу – 1 добу, другу – 2, третю – 3, четверту – 4 доби тощо. Після цього 

яйця просушували протягом 3 діб, а потім затоплювали водою. Після 

затоплення водою перші личинки народжувались через 1–1,5 години. 

Личинки народжувались з тих яєць, які перебували на вологому папері не 

менше 3 діб (рис. 4.1).  

З яєць, які перебували на вологому папері менше, 3 діб личинки не 

відродились. Спостереження тривали протягом 145 діб. Воду в чашках Петрі 
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змінювали з періодичністю один раз на 10 днів, середня температура повітря 

у лабораторії дорівнювала +24°С.  

У 2001 р. ми провели досліди для з’ясування характеру відродження 

личинок Ae. vexans із яєць, для чого використали 15 яйцекладок, отриманих 

у червні. Протягом першого літньо-осіннього сезону з яйцекладок Ae. vexans 

народжувалось у середньому 13,86 ± 1,25 личинок. За два місяці із 2168 яєць 

з’явилось 53,64 % личинок, хоча більшість комарів виплодилось вже через 

один місяць (47,97 %). 

Рис. 4.1. Залежність життєздатності  яєць Ae. vexans  від 

тривалості їх утримання на вологому папері. 

46,25±1,25

35,38±1,25

18,63±0,94

7,37±0,32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7

Тривалість утримання, доба

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 я

є
ц

ь
 і

 л
и

ч
и

н
о

к
, 
ш

т

Кількість яєць у досліді, шт

Середня кількість народжених личинок, шт

 
Дослідження умов відродження личинок із яєць в лабораторних умовах 

показали, що яйця виходять із діапаузи лише після того, як потрапляють до 

оптимальних умов, а саме затоплення водою та утримання при температурі 

+24...+30°С.  
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Затримку в відродженні інших личинок можна пояснити діапаузою, яка 

лежить у основі несинхронності відродження. Яйця Ae. vexans можуть 

виходити з діапаузи в лабораторних умовах при оптимальних температурах, 

однак для більшості яєць необхідний вплив низьких температур для 

реактивації. Ми продовжили дослід, у якому використали 600 яєць із кладок, 

що в осінньо-літній період дали дуже низький відсоток відродження 

личинок. Яйця з цих кладок було розділено на дві однакові групи, які, в свою 

чергу, поділено ще на десять рівних частин. Першу групу (контроль) 

утримували в лотках, наповнених водою, у лабораторних умовах при 

температурі +18...+24°С, а другу – в умовах, подібних до природних: на 

вологому фільтрувальному папері (на балконі). Мінімальна температура за 

період спостережень становила 15°С. У контролі личинки відроджувались 

поступово з квітня по червень, а у досліджуваній групі, після того, як їх 

25.05.2002 р. занесли до лабораторії та залили водою, спостерігалось масове 

відродження личинок упродовж двох діб (70,9 %). Середня кількість личинок 

у контрольній групі була в 4,7 раза нижчою, ніж у досліджуваній. Таким 

чином, можна зробити висновок, що після впливу низьких температур 

збільшується виплід личинок із діапаузуючих яєць. 

Тривалість ембріональної діапаузи у Ae. vexans досліджувалась 

у 2002 році. Для цього ми відібрали яйця з кладок, отриманих від самиць 

у липні – вересні. До листопада всі яйця утримувались в лабораторії не 

затопленими водою. Потім кожну з кладок поділили на три частини. Одну 

з них винесли в стаканчиках на вологому фільтрувальному папері в умови, 

близькі до природних (на балкон). Кожен місяць яйця заливали на 10 діб 

водою та утримували в лабораторії, а потім знову повертали. Другу частину 

яєць тримали на вологому фільтрувальному папері при температурі +24°С та 

затоплювали їх кожного місяця на 10 діб. Останню, третю групу яєць 

утримували теж у лабораторії, але вони були постійно затоплені 

водою (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Життєздатність личинок Ae. vexans при різних умовах збереження яєць 

Умови збереження яєць 
Близькі до 

природних 

Вологий 

фільтрувальний 

папір із 

щомісячним 

затопленням яєць 

на 10 діб у 

лабораторії 

Постійно 

затоплені яйця 

у лабораторії 

XI 2002 р.  

– 

I 2003 р. 

Загальна 

кількість яєць, 

екз. 

600 600 600 

Частка 

відроджених 

личинок, % 

37 44 35 

Кількість 

розітнених 

яєць  

Загальна 

кількість яєць, 

екз. 

50 50 50 

Частка живих 

личинок, % 
46 33 21 

IV–V  

2003 р. 

Загальна 

кількість яєць, 

екз. 

328 286 340 

Частка 

відроджених 

личинок, % 

9,1 3,8 6,5 

IV–V 

2004 р. 

Загальна 

кількість яєць, 

екз. 

290 275 318 

Частка 

відроджених 

личинок, % 

1,00 0 0 
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У результаті проведеного досліду встановлено, що яйця комарів 

Ae. vexans зберігають життєздатність до двох років при утриманні їх 

в умовах, близьких до природних. Зразу ж після затоплення виплодилось 

37 % личинок. Розтин 50 яєць показав, що при таких умовах спостерігається 

найбільша частка життєздатних яєць (46 %). 

В інших умовах відбувалось більш активне відродження личинок теж 

зразу ж після затоплення (44 % та 35 %) відповідно у другій та третій групі, 

але взагалі життєздатність яєць виявилась значно нижчою. 

У 2003 р. менш за все відроджувалось личинок в умовах на вологому 

папері з щомісячним затопленням на 10 діб. У квітні – травні 2004 року дуже 

незначний виплід комарів спостерігався лише при збереженні яєць в умовах, 

близьких до природних. 

Таким чином, яйця Ae. vexans заплавних дібров степового Придніпров’я 

стають стійкими до висихання тільки після перебування їх не менше трьох 

діб на вологому фільтрувальному папері. Після впливу низьких температур 

у сприятливих умовах відбувається масовий вихід яєць Ae. vexans із стану 

діапаузи. Яйця Ae. vexans зберігають життєздатність в умовах, близьких до 

природних, щонайменше протягом двох років. Личинки в яйцях Ae. vexans 

у лабораторних умовах можуть зимувати у другий раз, навіть якщо їм надані 

сприятливі умови для вилуплення. Друга генерація комарів може 

розвиватись із личинок, що відродились із яєць, які відкладені цього або 

попереднього року.  

Асинхронність відродження або діапауза виникла у комарів роду Aedes 

як результат пристосування до розвитку в тимчасових водоймах. Вона дає 

змогу розвиватись двом або декільком генераціям на рік [45]. Спираючись на 

отримані нами результати, можна припустити, що комарі Ae. vexans 

у степовому Придніпров’ї мають не менше двох генерацій на рік. 
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4.1.2 Особливості розвитку та морфологія личинок Ae. vexans  

 

У процесі еволюції кровосисні комарі пристосувались до певних водойм 

– місць виплоду, в яких вони розподіляються нерівномірно. Вирішальне 

значення для заселення біотопу мають гідрологічний і гідротермічний 

режими водойм, тривалість їх існування, характер рослинності, якість води 

тощо. Різні констеляції цих чинників у різноманітних водоймах визначають 

кількісний і якісний склад личинок кровосисних комарів [225]. 

Самиці кровосисних комарів р. Aedes не надають переваги окремим 

місцям для відкладання яєць [226]. Ця біологічна властивість забезпечує 

існування виду тому, що у різні роки в певній водоймі при наявності одних 

і тих самих яєць можуть з’являтись різні види кровосисних комарів. 

У зв’язку з можливістю яєць зберігати життєздатність декілька років кожний 

вид може “дочекатись” року, який мав би сприятливі метеорологічні умови 

для виплоду личинок певного виду. Існує велика ймовірність того, що після 

виходу личинок почнуться несприятливі умови: сильно знизиться або 

підвищиться температура води, або взагалі пересохне водойма, що призведе 

до їх загибелі. Для збереження виду в комарів у процесі еволюції виробились 

механізми, завдяки яким спостерігається частковий виплід личинок із яєць. 

Так, за сприятливих умов личинки вилуплюються лише із частини яєць, 

а решта (діапаузуючі яйця) залишається чекати наступного сприятливого періоду. 

Місця виплоду кровосисних комарів Ae. vexans у кожній географічній 

зоні можуть розрізнятись. Вони характеризуються певними екологічними 

умовами, а їх стан залежить від господарської діяльності людини [227].  

Для лісової зони Росії О. М. Сазонова [228] поділяє місця виплоду 

комарів роду Aedes на лісові, лучні, болотяні й селищні водойми. 

Л. М. Турченко [225, 229], у результаті вивчення фауни кровосисних комарів 

Київського водосховища, запропонувала поділити всі досліджені водойми 

в залежності від їх розташування, освітлення, розміру, часу існування на 
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4 типи: постійні й тимчасові водойми відкритого ландшафту, водойми 

островів, лісові водойми, водойми населених пунктів. В Україні 

загальноприйнята класифікація водойм за Г. К. Шевченко [34]. Згідно з цією 

класифікацією, виділяється три групи водойм: постійні, періодично існуючі 

й тимчасові. 

До постійних водойм відносяться такі, що існують кілька років. 

Періодично існуючі водойми, як правило, щорічно зустрічаються в одному 

й тому ж місці, в певну пору року. Вони заповнюються паводковими, талими 

водами або водою постійної зрошувальної системи. Тимчасові водойми не 

пов’язані з визначеним місцем і періодом сезону. Ці водойми суто випадкові, 

існують нетривалий час, але дуже поширені [163]. 

Досліджені постійні водойми – прибережні мілководдя рік Самара, 

Дніпро та озер, які перебувають у зоні їх впливу. Личинки з’являються на 

ділянках, які утворюються за рахунок зміни рівня води та мають площу 100–

500 м2, глибину до 1 м, рН – 7,7–8,0, вміст кисню – 7–10 %. У цих водоймах 

зустрічаються наступні види прибережних гігрофітів: очерет південний 

(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), рогіз вузьколистий 

(Typha angustifolia L.) і широколистий (T. latifolia L.), елодея канадська 

(Elodea canadensis Rich. еt Mchx). Ґрунт у таких водоймах представлений 

піщаним мулом або мулистим піском. За ступенем органічного забруднення 

ці водойми відносяться до α-мезосапробних. У цих водоймах личинки 

Ae. vexans зустрічаються в прибережній зоні, яка заросла гігрофітами 

(шириною 0,5–1 м) (рис. 4.2, 4.3). 

Постійні лучні водойми, утворені виходом на поверхню ґрунтових вод, 

мають розмір 0,5–5 м2, глибина їх становить 0,3–0,6 м, вміст кисню 9–11 %, 

а рН – 7,6–8,0. Дно у водоймах цього типу тверде, вкрите торішньою травою, 

а із рослин зустрічаються рогіз вузьколистий (Typha angustifolia L.) і очерет 

південний (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.). У постійних водоймах 

личинки Ae. vexans заселяють лише 5–20 % всієї площі. 
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Рис. 4.2. Постійні водойми заплавних дібров ріки Самара. 
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Рис. 4.3. Постійні водойми заплавних дібров ріки Дніпро. 
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Періодично існуючі водойми характерні для амфіценозів. Вони 

утворюються у заглибленнях ґрунту, воронках від снарядів і мають площу 

0,7–35 м2. Ці типи водойм з’являються навесні після сходу снігу, а влітку – 

після дощів. Завдяки заглибленості у ґрунті, добрій захищеності від вітру, 

затіненості, ці біотопи розвитку висихають дуже повільно. Глибина водойм 

коливається в межах 0,15–0,50 см, дно мулисте, вода прозора коричневого 

кольору, рН – 7,0–7,9, а вміст кисню 4–6 %. Водної рослинності в цих 

водоймах майже ніколи не буває, на поверхні води – сухі гілки. Такі водойми 

добре прогріваються сонцем, майже завжди в них активно розвиваються 

водорості, гіллястовусі та веслоногі ракоподібні (рис. 4.4, 4.5). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Періодично існуюча водойма заплавних дібров ріки Самара. 
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Рис. 4.5. Періодично існуючі водойми заплавних дібров ріки Дніпро. 
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Рис. 4.6. Тимчасові водойми заплавних дібров: А – ріки Самара; Б – ріки Дніпро. 
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Тимчасові водойми утворюються переважно в період сильних злив 

(червень, липень). Площа їх складає 0,5–2 м2, а глибина – 0,05–0,1 м, рН – 

близько 7,5, вміст кисню 5–7 %. Дно водойм вкрите торішньою травою. Вода 

в цих біотопах розвитку личинок чиста та прогріта. У тимчасових водоймах 

личинки Ae. vexans заселяли 50–100 % всієї площі (рис. 4.6). 

Значні коливання чисельності комарів у різних типах водойм 

викликають необхідність враховувати цю екологічну особливість комарів для 

з’ясування абсолютної чисельності їх преімагінальних фаз розвитку [226]. 

Середню чисельність личинок Ae. vexans у біотопах їх розвитку ми 

розраховували як середнє арифметичне за обліками в усіх водоймах 

(табл. 4.2). 

Для оцінки змін у чисельності Ae. vexans у різні роки треба враховувати 

нерівномірність розподілу біотопів розвитку личинок, співвідношення площі 

водойми з низькою та високою щільністю, їх частку в загальній чисельності 

популяції. Для цього потрібно розрахувати для кожної з трьох груп водойм 

середню щільність преімагінальних фаз розвитку комарів окремо. Абсолютну 

чисельність личинок у водоймах різних груп і взагалі на всій площі 

заплавних дібров ми розраховували як добуток середньої чисельності та 

площі заселеної личинками (табл. 4.4): 

SзCчAч  , 

де: Aч – абсолютна чисельність, Cч – середня щільність (екз./м2), Sз – 

заселена личинками площа водойм (м2). 

Аналіз даних свідчить про те, що більшість комарів (49,6–70,2 %) 

виплоджується з періодично існуючих водойм, які мають помірну щільність 

личинок. У різні роки та місяці на їх частку приходиться 16,2–30,1 % 

заселеної личинками Ae. vexans площі водойми (рис. 4.7).  

Тимчасові водойми із великою чисельністю личинок – 5200 екз./м2 не 

відіграють суттєвої ролі у збільшенні загальної чисельності Ae. vexans. Так, 

у 2002 р. у них розвинулось лише 15,9 % усіх личинок Ae. vexans. За нашими 
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спостереженнями, у водоймах, які виникають у різні роки на одному й тому 

самому місці, щільність личинок може коливатись у 1,8–5,8 разів.  

Таблиця 4.2 

Чисельність личинок IV стадії розвитку Ae. vexans у різних типах водойм 

заплавних дібров ріки Дніпро 

Типи водойм Постійні 
Періодично 

існуючі 
Тимчасові Усього Постійні 

Періодично 

існуючі 
Тимчасові Усього 

Генерація І генерація ІІ генерація 

2001 р. 
Кількість 

обліків 
26 28 9 63 35 26 15 76 

П
л
о

щ
а 

в
о

д
о

й
м

, 
м

2
 

Загальна 

(S) 
1220,0 101,5 2,8 1324,3 1250,0 138,0 4,6 1392,6 

Заселена 

(Sз) 
156,2 30,5 1,9 188,6 175,0 52,4 4,4 231,8 

Середня 

чисельність, 

екз./м2 (Cr) 

81,9 

± 

2,4 

561,9 

± 

17,3 

2420,0 

± 

120,5 

183,1 

± 

16,5 

87,0 

± 

2,6 

1195,5 

± 

34,9 

2574,0 

± 

119,6 

384,8 

± 

27,5 

Абсолютна 

чисельність, 

екз. (Ar) 

12792,8 

± 

374,9 

17137,9 

± 

527,6 

4598,0 

± 

228,9 

34528,7 

± 

1131,5 

15225,0 

± 

455,0 

62644,2 

± 

1828,7 

11325,6 

± 

526,2 

89194,8 

± 

2809,9 

2002 р. 
Кількість 

обліків 
27 40 12 79 50 34 16 100 

П
л
о

щ
а 

в
о

д
о

й
м

, 
м

2
 

Загальна 

(S) 
1285,0 126,0 4,5 1415,5 1386,0 234,0 6,5 1626,5 

Заселена 

(Sз) 
167,0 44,1 4,1 215,2 221,8 98,3 6,2 326,3 

Середня 

чисельність, 

екз./м2 (Cr) 

93,1 

± 

2,7 

835,0 

± 

25,2 

2995,8 

± 

107,1 

300,4 

± 

27,5 

105,2 

± 

3,2 

1025,0 

± 

30,3 

3959,4 

± 

150,5 

455,8 

± 

34,6 

Абсолютна 

чисельність, 

екз. (Ar) 

15547,7 

± 

450,9 

36823,5 

± 

1111,3 

12282,8 

± 

439,1 

64654,0 

± 

2001,3 

23333,4 

± 

709,7 

100757,5 

± 

2978,5 

24548,3±

933,1 

148735,4

± 

4621,3 

 

Середню чисельність заселеної площі для всіх типів водойм заплавних 

дібров ріки Дніпро розраховували спираючись на дані абсолютної 

чисельності личинок у всіх водоймах. За умов таких розрахунків 
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виключається вплив непропорційності в кількості обліків, які проведені 

у водоймах із різною площею. Так, за нашими даними, площа водойм із 

низькою чисельністю в декілька разів більша за площу інших водойм. 

Середня чисельність личинок Ae. vexans у водоймах дорівнювала у 2001 р.: 

І генерація 183,1 ± 16,5 екз./м2, а ІІ генерації – 384,8 ± 27,5 екз./м2. У 2002 р. – 

300,4 ± 27,5 екз./м2 та 455,8 ± 34,6 екз./м2 відповідно. Таким чином, екологічні 

умови 2002 р. були більш сприятливими для розвитку Ae. vexans. 

Рис. 4.7. Відсоток заселеності личинками 

Ae. vexans різних типів водойм.
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Відносно мала щільність преімагінальних фаз спостерігалась у великих 

постійних водоймах, а також у затінених тимчасових водоймах. Висока 

щільність характерна для більшості тимчасових водойм.  

Упродовж життєвого циклу личинок комарів Ae. vexans їх щільність не 

залишається постійною. У великих водоймах щільність із часом знижується 

за рахунок загибелі та розселення личинок. У періодично існуючих та 
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тимчасових водоймах, які поступово висихають, щільність може 

підвищуватись у 2–6 разів. Об’єм води у таких водоймах в період лялькування 

зменшується в 18–20 разів. 

За результатами наших досліджень, оптимальна для розвитку Ae. vexans 

щільність – 350–1700 екз./м2. Підвищення скупченості до 5 000 екз./м2 

виникає лише на окремих ділянках водойм у останні дні преімагінального 

розвитку. Загальні варіації щільності преімагінальних фаз поліциклічних 

видів кровосисних комарів, за даними Н. В. Ніколаєвої [227], J.E. Graham, 

I. E. Bradley [230], М. Трипса [231] – у першу чергу залежать від кількості 

опадів за сезон.  

Екологічна валентність організму по відношенню до різних факторів 

дуже варіює. Вона може бути широкою, вузькою, зміщеною у бік низьких 

або високих значень фактора. В.І. Жадін [189] запропонував для 

характеристики екологічного обліку гідробіонтів засіб викреслення 

екологічних спектрів (характеристик відношення організмів до різних 

факторів). Шкала кожного абіотичного фактора ділиться на три відрізки, які 

позначаються як оліго-, мезо- та політип певного фактора, в яких у свою 

чергу виділяють ще три градації, що позначаються літерами α, β, γ. 

По відношенню до тварин, які мешкають у прісній воді, мезотип 

важливих абіотичних факторів характеризується наступними величинами: 

терміка – вегетаційний період середньої тривалості зі значною тривалістю 

днів, коли температура перевищує +20˚С (для політипу – до +30˚С), течія 

0,1–1 м/с, прозорість – 50–100 см, pH – 7–9, насиченість киснем – 10–50 %, 

вміст хлору – 100–500 мг/л, концентрація – CaO 25–100 мг/л, вміст 

органічних речовин або гумусу у воді (який позначається кількістю кисню, 

потрібною на окислення перманганатом) – 10–20 О2/л, мінералізація – 1,00–

3,64 ‰. Оліготипи цих факторів мають значення нижче наведених величин, 

політипи – вищі. Нами розроблено екологічний спектр личинок Ae. vexans  

заплавних дібров степового Придніпров’я (рис. 4.8). 
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(мезотипи для 

помірної зони) 

Оліготип Мезотип Політип 

α β γ α β γ α β γ 

Терміка 

tH2O=+20˚С 
         

Течія 

0,1–1 м/с 
         

Прозорість 

50–100 см 
         

рH 

7–9 
     

 
   

O2 

10–50 % 

         

 

Рис. 4.8. Екологічний спектр личинок Ae. vexans заплавних дібров 

степового Придніпров’я. 

Екологічна валентність виду по відношенню до різних факторів не 

однакова. Виключно оліготип властивий швидкості течії, рН 

характеризується як мезотип, а вміст кисню як політип. Тільки до одного 

екологічного фактора – прозорості води личинки виявились не вимогливими.  

Разом з личинками Ae. vexans у заплавних дібровах степового 

Придніпров’я можуть виплоджуватись Anopheles maculipennis, Cx. p. pipiens, 

Cx. modestus та Ae. cinereus. 

Заплавні водойми рік Самара та Дніпро у більшості випадків 

відповідають наведеному екологічному спектру личинок Ae. vexans і це може 

бути одним із пояснень значного поширення цього виду на території, яку 

досліджували. 

Морфологію личинок Ae. vexans вивчали на личинках IV стадії розвитку, 

в яких добре розвинені всі вусики, щетинки тощо. Оскільки екологічні умови 
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у водоймах різних типів не однакові, ми з’ясували, чи не відбилось це на їх 

морфологічних ознаках. 

Личинки IV стадії Ae. vexans заплавних дібров степового Придніпров’я 

мають середній розмір. За нашими даними, довжина тіла від голови до VIII 

членика черевця складає – 5,1–7,2 мм (рис. 4.9). Середня вага личинок 

у тимчасових водоймах найбільша у порівнянні з личинками з інших водойм 

(β = 0,099; F = 2,349; Fкp = 3,057) (табл. 4.3). 

 

Рис. 4.9. Довжина тіла (L) личинки Ae. vexans.  
 

Колір личинок жовтий або світло-коричневий. За нашими даними, 

середня довжина голови личинок Ae. vexans заплавних дібров степового 

Придніпров’я складає 0,882 ± 0,017 мм (рис. 4.10). Однак у личинок, які 

розвивались у тимчасових водоймах, довжина голови була більша 

у порівнянні з іншими (β = 0,178; F = 1,746; Fкp = 3,057), і ця ознака дуже 

варіювала.  

За літературними даними, в личинок Ae. vexans вусик складає ½ довжини 

голови [20, 21, 26]. Личинки комарів заплавних дібров степового 

Придніпров’я мають вусик у 2,2–2,3 раза коротший за довжину голови 

(β<0,001; F = 373,709; Fкp = 2,244) (рис. 4.10, табл. 4.3). 

Кількість лусочок у щітці дорівнює 7–13 (у середньому 8–10), вони 

мають гострокінцевий шип і ряд тонких шипиків по боках основи та 

розташовані у два неповних ряди [20, 21, 26] (рис. 4.11, табл. 4.3). Всі 

личинки Ae. vexans мали значну варіативність за цією ознакою незалежно від 

біотопу розвитку. У личинок з тимчасових водойм спостерігався сильний 

L 
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від’ємний ексцес (Ех = -1,356), що дає можливість припустити дію 

дизруптивного добору за цією ознакою (рис. 4.12). 

Таблиця 4.3 

Морфологічні показники личинок IV стадії розвитку 

Ae. vexans заплавних дібров степового Придніпров’я 

Показник 

Тип водойми 

Тимчасові Періодично існуючі Постійні 

M±m Cv, % As M±m  Cv, % As M±m  Cv, % As 

Вага 

личинок, 

мг 

6,486± 

0,145 
15,62 -0,351 

6,390± 

0,127 
13,92 -0,176 

6,092± 

0,130 
14,89 0,327 

Сифональ- 

ний індекс 

b/a 

2,913± 

0,059 
14,13 0,083 

2,980± 

0,052 
12,24 0,122 

2,954± 

0,050 
11,94 0,101 

Ширина 

голови, мм 
1,136± 

0,015 
9,14 1,127 

1,141± 

0,017 
10,16 1,607 

1,160± 

0,020 
11,30 1,664 

Довжина 

голови, мм 
0,911± 

0,03 
22,99 3,293 

0,870± 

0,010 
8,26 -0,194 

0,869± 

0,010 
8,20 0,130 

Довжина 

вусика, мм 
0,390± 

0,005 
8,82 0,746 

0,390± 

0,004 
7,70 1,227 

0,391± 

0,005 
8,44 0,997 

Кількість 

лусочок 

щітки 

8,860± 

0,284 
22,68 0,545 

8,280± 

0,252 
21,55 1,150 

8,520± 

0,249 
20,70 1,080 

Кількість 

зубців 

гребеня 

16,020± 

0,416 
18,20 0,289 

15,860± 

0,4305 
19,00 0,391 

15,620± 

0,426 
19,07 0,518 

 

 

Рис. 4.10. Морфологічна характеристика ознаки  

голови личинки Ae. vexans: 

1 – ширина голови; 2 – довжина голови; 3 – довжина вусика 

За літературними джерелами [20, 21, 26], довжина сифональної трубки 

Ae. vexans дуже мінлива: сифональний індекс (в/а) 2,5–4,3 (звичайно 3,0–3,5). 

1 

2 
3 
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У комарів району дослідження він складає 2,9 (рис. 4.13, табл. 4.3), що 

характеризує комарів як “південну” популяцію [21]. 

А          Б   

Рис. 4.11. Лусочки щітки (А) та щітка (Б)  

личинки IV стадії розвитку Ae. vexans: 

1 – лусочка щітки; 2 – щітка личинки. 

У личинок IV стадії розвитку Ae. vexans заплавних дібров степового 

Придніпров’я гребінь складається з 12–25 (звичайно 18–20) зубців, із яких 1–

3 розташовані більш дистально, широко розставлені та перевищують інші за 

розміром. Зубці гребеня доходять до середини трубки або заходять за неї, 

якщо вони належать великій личинці [20, 21, 26]. У всіх личинок за цією 

ознакою, незалежно від біотопу розвитку, полігон розподілу має від’ємний 

ексцес (рис. 4.13, 4.14), а середня кількість зубців достовірно не відрізняється 

між різними типами водойм (β = 0,798; F = 0,225; Fкp = 3,057) (табл. 4.3).  

Про зміни, які відбуваються у популяції під дією певних екологічних 

факторів, можна судити по характеру розподілу кількісних ознак, зокрема за 

таким показником як асиметрія [232, 233]. Нашими дослідженнями 

встановлено, що розподіл особин за певними морфологічними ознаками 

личинок комарів Ae. vexans заплавних дібров степового Придніпров’я 

відрізняється від нормального. Так, у личинок, які розвивались у тимчасових 

водоймах, ширина і довжина голови та довжина вусика мають сильну 

додатну асиметрію, як і ширина голови, довжина вусика, кількість лусочок 

1 
2 
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щітки личинок, які розвивались у періодично існуючих та постійних 

водоймах (табл. 4.3). 
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Рис. 4.12. Розподіл личинок IV стадії розвитку Ae. vexans у різних типах 

водойм за кількістю лусочок щітки. 

За результатами, які були отримані нами по морфології личинок 

Ae. vexans заплавних дібров степового Придніпров’я, можна зробити деякі 

узагальнення. У тимчасових водоймах полігон розподілу особин за шириною 

та довжиною голови має вигляд додатного ексцесу, а за всіма іншими – 

від’ємного. Для личинок, які розвивались у періодично існуючих водоймах за 

такими ознаками, як ширина голови та довжина вусика, спостерігався 

додатний ексцес, а у постійних водоймах такий розподіл був тільки за 

шириною голови. Отримані дані свідчать про те, що на такі ознаки, як 
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ширина голови, в усіх типах водойм, а на довжину голови та вусика – 

у тимчасових та періодично існуючих водоймах діє стабілізуючий добір. На 

всі інші морфологічні ознаки, незалежно від типу водойм, діє дизруптивний 

добір. 

          

Рис. 4.13. Сифон личинки IV стадії розвитку Ae. vexans: 

a – ширина сифона; в – довжина сифона; з – зубці гребеня. 

Полігон розподілу личинок IV стадії розвитку за всіма досліджуваними 

ознаками має вигляд додатної асиметрії, окрім ваги личинок з тимчасових та 

періодично існуючих водойм і довжини голови личинок з періодично 

існуючих водойм. Це свідчить про наявність у личинок Ae. vexans загальної 

тенденції до зменшення абсолютних розмірів. 

Проведений нами кореляційний аналіз між однотипними 

морфологічними ознаками в залежності від типу водойм виявив лише одну 

помірну додатну залежність (r = +0,389 ± 0,120). Вона спостерігалась між 

сифональним індексом личинок, які розвивались у тимчасових і постійних 

водоймах. 

Коефіцієнт кореляції між морфологічними ознаками личинок 

з тимчасових водойм свідчить про те, що у них є помірна пряма залежність 

між довжиною вусика та кількістю зубців гребеня (r = +0,455 ± 0,112). 

У личинок, які розвивались у періодично існуючих водоймах, виявлено 

помірну позитивну залежність між трьома морфологічними ознаками: 

сифональним індексом і довжиною голови, сифональним індексом і кількістю 

в 

а 

з 
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зубців гребеня та довжиною вусика та кількістю зубців гребеня 

(r = +0,371 ± 0,122; +0,385 ± 0,120; +0,338 ± 0,125 відповідно). 
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Рис. 4.14. Розподіл личинок IV стадії розвитку Ae. vexans у різних типах 

водойм за кількістю зубців гребеня. 

Таким чином, дослідження екологічних умов розвитку личинок 

Ae. vexans показало, що існують певні закономірності їх розподілу за типами 

водойм. Найбільша кількість комарів виплоджується з періодично існуючих 

водойм. 

Аналіз екологічного спектра личинок Ae. vexans показав, що по 

відношенню до більшості факторів для них характерний мезотип.  
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Дослідженні нами водойми часто мають екологічні характеристики, 

необхідні для існування личинок Ae. vexans, і це може бути одним з пояснень 

поширеності виду в заплавних дібровах рік Самара та Дніпро. 

Аналіз морфології личинок IV стадії розвитку показав, що популяція 

личинок Ae. vexans характеризується як “південна”. Кореляційний аналіз 

даних показав, що значних відмінностей у морфології личинок з різних типів 

водойм не спостерігається, але існують спільні тенденції у розподілі особин 

за шириною голови – до відбору особин з середніми розмірами. Абсолютні 

розміри личинок та їх вага більші у тимчасових та періодично існуючих 

водоймах порівняно з постійними. 

 

4.1.3 Особливості розвитку та морфологія лялечок Ae. vexans 

 

Зріла личинка ІV стадії після линяння переходить у фазу лялечки. У цій 

фазі відбуваються складні процеси гістолізу й гістогенезу, що закінчуються 

утворенням цілком сформованого дорослого комара, готового до вильоту. 

Лялечки не харчуються і з зовнішнім середовищем пов’язані безпосередньо 

тільки процесами газообміну. У нормі вони звішуються вниз із поверхневої 

плівки води, їхня дихальна система перебуває в прямому контакті 

з атмосферним повітрям. Лялечки здатні до швидких активних рухів: 

опускаються на дно водойми при зовнішньому подразненні. За відсутності 

останнього вони можуть перебувати на поверхні невизначено довгий час 

[21, 26]. За нашими даними, фаза лялечки в Ae. vexans заплавних дібров 

степового Придніпров’я триває в середньому 1–2,5 доби (у залежності від 

температури), першими завжди вилітають самці. 

Лялечка збоку має вигляд коми, а зверху – неправильного овала. Її тіло 

складається з двох відділів: масивних головогрудей і більш тонкого черевця, 

яке сплощене дорсовентрально. Придатки голови та груди займають нижню 

та задню частини головогрудей. Сильно пігментовані очі просвічуються крізь 
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прозору кутикулу лялечки. Над ними з боків спини відходять ріжки, які 

звужені в основі та розширюються до вільного кінця. Їхні отвори скошені 

всередину, але при перебуванні лялечок на поверхні води вони лежать 

у площині поверхневої плівки (рис. 4.15). Від основи ріжок відходить трахея, 

яка з’єднує їхню порожнину з передньогрудною стигмою комара, яка 

розвивається всередені. Прямий контакт ріжок лялечки з його трахейною 

системою встановлюється ще в личинок ІV стадії за кілька годин до 

заляльковування. При цьому порожнина ріжок заповнюється повітрям. На 

спинному боці першого членика черевця міститься пара деревоподібних 

волосків, які служать для підтримання лялечки біля поверхневої плівки та 

сприймають коливання водної поверхні [21, 26]. 

 

А         5              Б  

Рис. 4.15. Лялечка Ae. vexans: 

А–збоку, Б–зверху; 1 – очі, 2 – ріжки, 3 – головогруди, 4 – черевце, 5 – плавці, 

6 – статеві придатки, 7 – деревоподібні волоски. 

Черевце лялечки, як і личинки, складається з дев’яти члеників. На 

задньому краї спинного боку VІІІ членика містяться два плавці, які заходять 

внутрішніми краями один за один [21, 26]. Кожний із них сидить на звуженій 

основі та має форму неправильно овальної пластинки (співвідношення 

довжини до максимальної ширини становить 1:1,2) (рис. 4.16). Пластинка 

укріплена поздовжнім серединним ребром. 

Останній, ІХ членик черевця, має вигляд вузького кільця, від черевної 

дуги якого відходить пара термінальних лопатей, що лежать між основами 

плавців. Це статеві придатки. Вони дуже короткі в самок і довгі в самців 
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(рис. 4.16). Таким чином, за їх довжиною можна визначати стать лялечки 

[21, 26]. 

 

            

Рис. 4.16. Статеві придатки лялечки Ae. vexans:  

А – самки, Б – самця; 1 – плавці.  

Лялечки, на відміну від личинок, легші за воду внаслідок наявності 

великих повітряних порожнин у головогрудях і в першому членику черевця. 

Саме вони (а також дихальні трубочки) підтримують лялечку завжди догори 

головогрудьми.  

За нашими даними, середня вага лялечок комарів Ae. vexans заплавних 

дібров степового Придніпров’я для всіх типів водойм дорівнює 5,22 ± 0,04 мг 

(табл. 4.4). У всіх лялечок незалежно від біотопу розвитку полігон розподілу 

за цією ознакою має від’ємний ексцес (рис. 4.17), а їх середня вага 

коливається від 5,12 ± 0,08 мг у постійних водоймах до 5,34 ± 0,07 мг 

у тимчасових (β = 0,173; F = 1,773; Fкp = 3,047).  

За нашими спостереженнями, розбіжність розподілу за довжиною 

лялечки Ae. vexans заплавних дібров степового Придніпров’я у різних типах 

водойм статистично недостовірна (β = 2,531; F = 13,890; Fкp = 3,047). Середня 

довжина лялечки в усіх типах водойм дорівнювала 5,22 ± 0,04 мм, а полігон 

розподілу за цією ознакою має додатний ексцес у постійних водоймах, 

а в інших типах водойм – від’ємний ексцес (рис. 4.18).  
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Таблиця 4.4 

Морфологічні показники лялечок Ae. vexans  

заплавних дібров степового Придніпров’я 

П
о
к
аз

н
и

к
 Тип водойми 

Тимчасові Періодично існуючі Постійні 

M±m Cv, % As M±m Cv,% As M±m Cv, % As 

Вага 

лялечок,

мг 

5,34± 

0,07 
9,86 -0,47 

5,21± 

0,08 
11,78 -0,46 

5,11± 

0,08 
12,27 -0,42 

Довжина 

лялечок, 

мм 

5,45± 

0,05 
7,49 -0,46 

5,21± 

0,07 
10,36 -0,30 

4,99± 

0,06 
9,01 -0,20 

 

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

Вага лялечки, мг

тимчасова воойма

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

К
іл

ьк
іс

ть
, 

ек
з.

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

Вага лялечки, мг

періодично існуюча водойма

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

К
іл

ьк
іс

ть
, 

ек
з.

 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Вага лялечки, мг

постійна водойма

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

К
іл

ьк
іс

ть
, 

ек
з.

 

Рис. 4.17. Розподіл лялечок Ae. vexans у різних типах водойм за їх вагою. 
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Нашими дослідженнями встановлено, що полігон розподілу особин за 

всіма дослідженими ознаками має вигляд від’ємної асиметрії. Це свідчить 

про наявність у лялечок Ae. vexans загальної тенденції до збільшення 

абсолютних розмірів. 

Проведений кореляційний аналіз між однотипними морфологічними 

ознаками в залежності від типу водойм розвитку лялечок і між всіма 

ознаками окремо для кожного типу водойм не виявив жодної достовірної 

залежності. 
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Рис. 4.18. Розподіл лялечок Ae. vexans у різних типах водойм 

 за довжиною тіла. 

Таким чином, аналіз морфологічних показників лялечок Ae. vexans 

показав на наявність загальної тенденції до збільшення їх абсолютних 
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розмірів. Кореляційний аналіз показав на відсутність жодної достовірної 

залежності між морфологічними ознаками лялечок. Абсолютні розміри 

лялечок та їх вага найбільші в тимчасових водоймах, а найменші – в постійних. 

 

4.2. Трофоконсортивні зв’язки личинок Ae. vexans 

 

Ефективність живлення личинок кровосисних комарів не тільки 

обумовлює життєздатність цієї фази розвитку, а й визначає ступінь розвитку 

жирового тіла імаго, від чого в деякій мірі залежить плодючість та наявність 

автогенності у першої генерації кровосисних комарів [234–238]. Крім того, 

кількість їжі може виступати екологічним фактором регуляції чисельності 

популяції [239]. Вивченню живлення личинок кровосисних комарів 

присвячено багато робіт [49, 50, 240, 241], але більшість з них стосуються 

виявлення ефективного раціону для лабораторних культур личинок комарів. 

Багато аспектів живлення личинок з природних популяцій ще значною мірою 

не з’ясовані, особливо це стосується комарів Ae. vexans. Личинки комарів 

Ae. vexans, як і личинки інших видів кровосисних комарів, відносяться до 

облігатних фітофагів та сапрофагів, тому вони виконують певну санітарну 

роль у житті водних біоценозів [242].  

Нашими дослідженнями у заплавних дібровах степового Придніпров’я 

встановлено, що у 347 личинок Ae. vexans кишечник був заповнений на 

100%, значно менше, 25 випадків, коли кишечник був заповнений на 70 – 

80% свого об’єму. Вміст кишечника складався з бактеріальної мікрофлори, 

детриту, водоростей і мінеральних часток, елементи тваринного походження 

у шлунках нами не знайдені (рис. 4.19). З літератури відомо [243], що 

мікроорганізми відіграють важливу роль у живленні личинок кровосисних 

комарів. 
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Рис. 4.19. Співвідношення компонентів їжі 

в кишечниках личинок ІV стадії розвитку Ae. vexans .

І генерація ІІ генерація

 

Для личинок І–ІІ генерації Ae. vexans заплавних дібров степового 

Придніпров’я детрит – головний компонент їжі упродовж усього періоду їх 

розвитку. Це пов’язано з тим, що вони головним чином живляться 

у придонному шарі, де багато опалого листя. Продукти розкладу останнього 
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у великій кількості містяться у завислому стані у воді. Виходячи з цього, 

можна припустити, що дерева, які ростуть навколо біотопів розвитку, не 

тільки топічно та фабрично пов’язані з виплодом цих комах, а й утворюють 

детрит алохтонного походження у їх біотопах розвитку та мають значне 

трофічне значення. У личинок І генерації кишечники містили незначну 

(26 %) кількість водоростей, що обумовлено слабким розвитком останніх 

у цей період. Кількість водоростей у біотопах розвитку личинок у цей час була 

235 569 клітин/л. Для личинок ІІ генерації відсоток водоростей у кишечнику 

був вищий за рахунок зелених і синьо-зелених водоростей, які надзвичайно 

активно розмножуються в цей період.  

Аналіз проб фітопланктобентосу водойм, у яких розвивались личинки 

кровосисних комарів Ae. vexans, показав, що в них зустрічаються водорості 

чотирьох відділів: синьо-зелені (Cyanophyta), діатомові (Bacillariophyta), 

евгленові (Euglenophyta) і зелені (Chlorophyta). 

Діатомові водорості у водоймах дуже часто зустрічаються у травні – 

червні. Значне зниження чисельності діатомових водоростей спостерігається 

в кінці червня. Це можна пояснити наявністю у воді, заліза потрібного для 

розвитку цих водоростей. Так, навесні вміст заліза у водоймах збільшується, 

влітку воно зникає, а восени знову з’являється – відповідно змінюється 

й чисельність діатомових водоростей у водоймах [189]. Серед діатомових 

водоростей домінують Melosira varians і M. granulata, рідше – 

Caloneis planetula, C. amphisboena і Navicula cryptocephala. 

Представники евгленових водоростей масові у березні, а у травні їх 

біомаса у досліджуваних водоймах знижується вдвічі. Наприкінці липня 

евгленові зустрічаються рідко. Найбільш поширені у цей час Euglena texta, 

клітини якої мають найбільше значення в харчуванні личинок Ae. vexans. 

Кількість зелених водоростей у водоймах збільшується включно до 

липня, що пов’язано з наявністю солей нітрогену, які з’являються під час 

розкладаня відмерлих організмів [189]. Потім їх чисельність поступово 
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знижується, що, імовірно, пов’язано з виїданням їх личинками комарів та 

іншими гідробіонтами. У травні, коли біомаса евгленових водоростей 

у водоймах зменшувалась вдвічі, зелені водорості ставали головним 

кормовим об’єктом для личинок Ae. vexans. У липні – червні, у зв’язку зі 

значним зниженням вмісту зелених водоростей у водоймах, головною їжею 

для личинок стають синьо-зелені водорості. Із зелених водоростей 

у водоймах домінують Chlamidomonas reinhordtii та Chlorococcum infusionum. 

Представники синьо-зелених водоростей з’явились у водоймах у кінці 

березня – на початку квітня. У середині червня їх біомаса сягала значних 

величин, тому вони могли служити їжею личинкам Ae. vexans. Це 

обумовлено, з одного боку, зимуванням у стадії спор, а з іншого – більшою 

сприйнятливістю до токсичного для них марганцю. Останній концентрається 

у ґрунті, під час весняної циркуляції води, в значній кількості з’являється в її 

товщі [189]. Щодо видового складу, то із синьо-зелених водоростей 

домінувала Anabena flos-aqua, рідше зустрічались представники родів 

Oscillatoria і Aphanizomenon. 

У личинок І генерації домінували в кишечниках діатомові та зелені 

водорості, а в личинок ІІ генерації – зелені та синьо-зелені водорості. 

Значний відсоток синьо-зелених водоростей у шлунках личинок комарів, які 

розвиваються у червні, спостерігається завдяки осіданню цих водоростей. 

З літератури відомо [244, 245], що ці водорості мають велику кормову 

цінність для тваринного населення водойм. Відомо також, що синьо-зелені 

водорості синтезують вітамін В12 та В1, необхідний для життєздатності 

різних видів водних організмів [246]. Крім того, вони сприяють підвищенню 

кількості органічних речовин і біогенних елементів у водоймах. У живленні 

личинок, які мешкають у постійних водоймах, переважають синьо-зелені 

водорості.  

Більша частина діатомових водоростей, знайдених у кишечниках 

личинок, мали цілі панцирі, що свідчить про недоступність їх як кормових 
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компонентів. За даними E.K. Obend [247], діатомові водорості, які мають 

слизову оболонку, колонії: Synedra, Fragilaria, Gomphonema, Cymbella, 

Diatoma тощо можуть враховуватись як компонент їжі личинок кровосисних 

комарів.  

Такі водорості як Trachelomonas (відділ евгленові), Ceratium та 

Peridinium (відділ піррофітові) не мають ніякої кормової цінності, тому що їх 

панцирі майже завжди залишаються неушкодженими в кишечниках личинок 

Ae. vexans. 

Нами було зареєстровано добові міграції личинок у природних 

водоймах. У шлунках личинок, зібраних вдень у ясну погоду, кількість 

водоростей планктонних форм була більшою, ніж у тих, яких збирали вночі 

або вдень у хмарну погоду. В останьому випадку в шлунках переважав 

детрит, перифітонові та бентосні форми водоростей (Ulothrix, Synedra, 

Fragilaria, Oedogonium тощо). 

Наші дослідження видового складу фіто- та зоопланктону біотопів 

розвитку личинок Ae. vexans заплавних дібров степового Придніпров’я 

показали, що вони мешкають у полі- та α-мезосапробних водоймах, і вони 

можуть самі бути індикаторами сапробності.  

Нами були проведені досліди з вимірювання швидкості проходження їжі 

через кишечник личинок IV стадії розвитку Ae. vexans. Аналіз отриманих 

результатів свідчить про те, що швидкість проходження їжі у личинок 

Ae. vexans позитивно корелює з температурою води та коливається від 45 до 

70 хвилин. 

При температурі +17 °С у більшості личинок, які живились впродовж 

20 хвилин, їжа оновилась на 7 %, у тих, які живились 30 хвилин – на 25 %, 

а повне оновлення спостерігалось лише за 70 хвилин живлення. При 

температурі +25 °С оновлення їжі відбувалось за 60 хвилин та при +32°С – за 

45 хвилин. Отриманні у досліді результати можна враховувати при 

проведенні обробок водойм. 
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За допомогою рівняння G.J. Burton [204] нами було встановлено, що 

личинки Ae. vexans довжиною 5,3–7,2 мм можуть поглинати частки 

діаметром до 121–163 мкм. Але влітку в кишечниках цих комарів зустрічали 

водорості довжиною 1 мм. Це пояснюється тим, що личинки Ae. vexans не 

фільтрували, а зіскрібали перифітон. Якісний аналіз кишечників личинок 

підтвердив ці припущення.  

Таким чином у живленні личинок Ae. vexans у відсотковому відношенні 

переважає детрит алохтонного походження. Дерева, які ростуть поблизу 

біотопів їх розвитку, є постачальниками детриту, а також завдяки зімкнутості 

крон створюють сприятливі умови для виплоду Ae. vexans. Видовий склад 

водоростей у кишечниках личинок змінюється залежно від сезону 

й зумовлений кругообігом заліза, марганцю та солей нітрогену. Видовий 

склад їжі личинок Ae. vexans залежить, головним чином, від біотопу їх 

розвитку. У постійних водоймах вони живляться детритом, синьо-зеленими, 

евгленовими, зеленими та діатомовими водоростями. Серед водоростей 

у кишечнику за кількістю видів переважають діатомові, а за чисельністю – 

евгленові та синьо-зелені. Масовими видами були Euglena acus та Oscillatoria 

tenuis. В інших біотопах за кількісними та якісними показниками серед 

водоростей переважали діатомові. 

 

4.3. Хижаки та паразити личинок Ae. vexans 

 

Очевидно, що при наявності у кровосисних комарів Ae. vexans великої 

потенції до збільшення чисельності популяції повинні існувати потужні 

фактори регуляції, які автоматично знижують їх чисельність і тим самим 

стримують надмірний ріст популяції. За В.Н. Беклемішевим [248], зі 

збільшенням щільності популяцій насамперед зростає преімагінальна 

смертність. 
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Саме хижі гідробіонти вже з 1940-х рр. привернули до себе увагу 

дослідників як природні регулятори чисельності популяцій кровосисних 

комарів. Так, у роботах радянських часів є вказівки на те, що особливо 

важливі вороги личинок кровосисних комарів – це комахи з ряду клопів, 

жуків, бабок [19, 51, 249]. H.G. Games [250] стверджує, що 46 видів водних 

членистоногих із 211 живляться личинками кровосисних комарів. А Jenkins 

та Lerd вважають, що у личинок кровосисних комарів близько 450 видів 

ворогів [239]. Збільшення ролі ворогів у популяціях зі значною чисельністю 

личинок експериментально доведено В.Н. Беклемішевим [248]. Найбільш 

активні хижаки – личинки бабок, водні напівтвердокрилі та плавунці [251–

254]. Збільшення чисельності популяції може припинятись раніше того 

моменту, коли будуть повністю вичерпані життєво необхідні резерви за 

наявністю особливих внутрішньовидових пристосувань. До них відносять 

хімічні та механічні сигналізатори [239], а також груповий ефект, який 

викликає стрес. Личинки Ae. vexans мають тенденцію збиратись у групи під 

впливом різних екологічних чинників. Вплив ефекту групи на чисельність 

комарів заслуговує спеціального вивчення. 

З метою організації комплексу заходів захисту від кровосисних комарів 

необхідно з’ясувати трофічні зв’язки личинок кровосисних комарів 

Ae. vexans, визначити найбільш ефективних регуляторів їх чисельності 

в конкретних біотопах розвитку. 

У 2002 р. при вивченні природних хижаків масових видів личинок 

кровосисних комарів Ae. vexans у біотопах розвитку нами виявлено 7 видів 

хижаків (табл. 4.5).  

Найбільш активними хижаками по відношенню до личинок Ae. vexans 

були 4 види: личинки жуків Hydrophilus sp., Dytiscus marginalis, імаго 

I. сimicoides та R. ridibunda. Так, одна особина плавунця з’їдала в середньому 

за добу 51,2 ± 1,5 личинки Ae. vexans, а максимум – 80 екземплярів, плавт – 
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42,0 ± 0,8 та 55, личинка жука водолюба – 40,4 ± 1,5 та 68, а жаба озерна 

40,2 ± 1,2 та 61 відповідно.  

Таблиця 4.5 

Ефективність видання личинок кровосисних комарів Ae. vexans  

у досліді (n=50) 

Вид хижака 

Загальна 

кількість 

з’їдених 

личинок 

Ae. vexans, екз. 

Мінімальна 

кількість 

з’їдених 

личинок 

Ae. vexans за 

добу, екз. 

Максимальна 

кількість 

з’їдених 

личинок 

Ae. vexans за 

добу, екз. 

Середня 

кількість 

з’їдених личинок 

Ae. vexans за 

добу, екз. 

Вага корму 

на 1 г ваги 

тіла хижака 

за добу, г 

Hydrophilus sp. 2021,0±53,25 26 68 40,4±1,5 0,097 

Dytiscus marginalis 2559,0±211,35 33 80 51,2±1,5 0,088 

Leucorrhinia albifrons 779,0±26,05 4 25 15,6±0,6 0,037 

Cybister lateralimarginalis 116±5,05 1 4 2,3±0,08 0,003 

Ilyocoris сimicoides 2100,0±58,3 27 55 42,0±0,8 0,101 

Hyphydrus ferrugineus 37,0±5,8 0 3 0,7±0,1 0,210 

Rana ridibunda 2012,0±31,25 15 61 40,2±1,2 0,006 

Личинок бабок можна віднести до менш активних хижаків, вони 

в середньому з’їдали за добу 15,6±0,6 личинки Ae. vexans, а максимум 

25 екземплярів. Останні 2 гідробіонти (табл. 4.5) з’їдали ще на порядок 

менше личинок кровосисних комарів. Ймовірно, це пов’язано з їх харчовими 

перевагами. Так, наприклад, імаго жука скомороха активно живляться 

мальками риб, тому, мабуть, личинки комарів – це не головний об’єкт їх 

живлення [254]. Імаго жука Hyphydrus ferrugineus мають маленькі розміри, 

а вага корму на 1 г його ваги складає – 0,210 г, чого, ймовірно, досить для їх 

насичення.  

Аналіз отриманих результатів показав, що серед хижаків, які живилися 

личинками комарів Ae. vexans, зустрічаються канібали. Так, канібалізм 

спостерігається в личинок Hydrophilus sp. і личинок Dytiscus marginalis та 

в R. ridibunda (рис. 4.20). Остання має найбільш різноманітну за видовим 

складом їжу. У наших дослідах її раціон складався з 6 видів гідробіонтів, 

I. сimicoides, C. lateralimarginalis з’їдають 5 із 6 наведених видів гідробіонтів,  
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але загальна біомаса їжі в C. lateralimarginalis менша. Більш одноманітним 

у дослідах виявився раціон личинки Hydrophilus sp. і личинки Dytiscus 

marginalis. Вони з’їдали по 4 види водних організмів, але за біомасою їх було 

більше, ніж у личинки Hydrophilus sp. 

Відсутність спеціалізації в харчуванні хижаків робить складною 

екстраполяцію лабораторних даних по живленню на природні умови. Дія 

хижаків на личинок кровосисних комарів у природних умовах буде 

визначатись не лише щільністю перших і других, а й щільністю інших видів 

жертв. 

Отримані результати свідчать про те, що всі хижаки, які мешкають разом 

із личинками комарів Ae. vexans, не є їх специфічними хижаками, але вони 

охоче живляться ними. У біоценозах у залежності від положення виду 

в ланцюгах живлення механізми регуляції чисельності популяцій 

закономірно змінюються. У комах-фітофагів основну регулюючу роль мають 

природні вороги та хвороби. Серед хижаків, паразитів, некро- та сапрофагів 

головне значення мають внутрішньовидові відносини [239]. 

У водоймах личинки Ae. vexans, як і багато інших водних комах, 

здійснюють типову для сапрофагів санітарну функцію у житті біоценозів. 

Повне знищення харчових резервів (у вигляді органічних речовин, що 

розкладаються) не загрожує існуванню Ae. vexans, оскільки речовини, які 

споживаються ними, знову утворюються у процесі життя біоценозу. 

В.Н. Беклемішев [248] писав, що кожний біотоп може прогодувати на 

одиницю площі не більше певної кількості личинок. Це залежить від 

трофічних та інших гідробіологічних особливостей цього біотопу. Після 

досягнення можливого максимуму чисельності плодючість самиць 

у популяціях стає надлишковою. В.Н. Беклемішев [248] називає цей резерв 

популяцій “запасною плодючістю”. Вона дає змогу швидко наповнювати 

додаткові біотопи, як тільки вони з’являються. 
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Внутрішня мікрофлора комарів вивчена недостатньо, а для заплавних 

водойм степового Придніпров’я дані роботи не проводились взагалі. 

Дослідження необхідні для вивчення видового складу мікроорганізмів цих 

комах та визначення патогенних форм для них. 

Дослідження показали, що бактерії більш чисельні у порівнянні 

з дріжджами та грибами у мікрофлорі кровосисних комарів [249]. У личинках 

серед бактерій домінують флуоресціюючі бактерії, а спороносоутворювані та 

пігментні зустрічаються приблизно у рівних співвідношеннях. 

Видове різноманіття грибів представлене родами Aspergillus, Penicillium, 

Fusarium, Scopulariopsis, Cladophialophora та вдалось ідентифікувати два 

види грибів до виду: Penicillium notatum і Trichothecium roseum (дод. Б). 

Основною групою грибів личинок Ae. vexans були представники 

роду Penicillium. За даними А. Є. Данебекова [255], вони можуть викликати 

загибель незначної частини личинок у природних і лабораторних популяціях 

личинок (до 30 %). 

Друге місце за частотою зустрічі займають гриби роду Aspergillus, які 

віднесено А. А. Євлаховою [256] до ентомопатогенних шкідників сільського 

господарства. Вони здатні викликати мікози саранових, лускокрилих та 

інших комах, у тому числі й личинок Ae. vexans. 

Представників останніх родів можна вважати справжніми сапрофітами, 

які потрапляють до організму личинок Ae. vexans з їжею [256]. 

Таким чином, регулярне знаходження мікроорганізмів у личинках 

комарів Ae. vexans дозволяє передбачити, що вони – постійні компоненти 

мікробних біоценозів цих комах. Однак присутність умовно-патогенних 

форм за певних умов може призвести до загибелі хазяїна. 

Личинкам Ae. vexans властиві певні анатомічні та екологічні риси, які 

сприяють заселенню їх тіла такими найпростішими як круговійчасті 

інфузорії р. Vorticella (рис. 4.21).  
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А – збільшення  х320       Б – збільшення  х320          В – збільшення  х120 

Рис. 4.21. Круговійчасті інфузорії, які паразитують на личинках Ae. vexans 

у заплавних водоймах степового Придніпров’я:  

А – круговійчаста інфузорія Vorticella sp., Б – ніжки інфузорій,  

В – Vorticella sp. біля сифона та на сифоні личинки Ae. vexans. 

Інтенсивність інвазії найбільша на личинках IV віку у тимчасових 

водоймах (216 ± 48 екз./личинку), а в періодично існуючих та постійних 

вона зменшується – 127 ± 26 екз./личинку та 15 ± 3,5 екз./личинку 

відповідно. Якщо інвазія інфузоріями невелика, то вони концентраються на 

зябрах личинок, а коли їх чисельність збільшується, використовується все 

тіло личинки як субстрат. В останньому випадку личинки стають 

малорухомими й не можуть піднятись на поверхню для дихання 

(в лабораторних умовах гинуть на першу – третю добу). 

 

4.4. Консортивні зв’язки личинок Ae. vexans  

 

Водні біоценози сильно відрізняються від наземних. Основне абіотичне 

середовище розвитку Ae. vexans – вода. Повітря відіграє меншу роль.  

Біогідроценози підпадають під вплив коливання (звичайно в межах від 

+2°С...+40°С) температури значно менше, ніж біогеоценози, однак тут 

спостерігаються більш значні коливання кількості кисню, який часто може 

зовсім зникати. Вода містить у завислому стані масу органічної речовини та 

мікробів, які складають важливе, іноді єдине, джерело енергії для багатьох 

тварин. Біогідроценози перебувають в умовах більш слабкого освітлення, ніж 
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наземні. Вода утворює умови для виникнення біохімічних зв’язків між 

організмами та біотопом за рахунок виділення багатьма організмами у воду 

кисню, вуглекислоти, різноманітних продуктів метаболізму. Ці речовини або 

токсичні, або навпаки, стимулюють розвиток інших організмів, утворючи 

систему зв’язків, якими організми опосередковано впливають один на 

одного. Населення водойм значно різноманітніше за наземне. Рослинний світ 

водойм відрізняється багатством одноклітинних водоростей (діатомових, 

зелених, синьо-зелених та інших). Серед тварин у біоценозах внутрішніх 

водойм велику роль відіграють первиннопорожнинні, кільчасті черви 

(головним чином олігохети), молюски (двостулкові та черевоногі), 

ракоподібні та комахи, а із хребетних – риби. У наземних біоценозах різко 

переважають комахи, але значну роль відіграють також і павукоподібні, 

нематоди, олігохети, а із хребетних – птахи і ссавці [22]. 

Таким чином, таксономічний склад цих двох груп біоценозів різний, 

хоча співвідношення видів різних категорій домінування в біоценозі 

аналогічне (звичайно від одного до декількох субдомінантних і багато 

другорядних видів). Але ще більше відрізняється їх трофічна структура. 

Для гідроценозів характерно те, що основну масу первинних 

продуцентів складають завислі у воді мікроскопічні водорості, у той час як 

на суходолі – це великі рослини (макрофіти), з корінням у ґрунті. 

Незважаючи на дрібні розміри планктонних водоростей, вони мають досить 

великий темп розмноження й можуть давати досить високу первинну 

продукцію, за рахунок якої розвивається місцями різноманітне тваринне 

населення. Разом з цим, серед водних організмів досить поширене живлення 

детритом і бактеріями, у той час, коли наземні – переважно рослиноїдні 

форми (у багатьох групах є також хижаки). При цьому багато груп тварин 

виробили фільтраційні механізми, за допомогою яких вони відціджують 

завислі речовини й організми від води [257]. 
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Просторова структура сильно відрізняється їх диференціацією за 

вертикаллю. Це обумовлено добовими вертикальними міграціями організмів. 

У зв’язку з вертикальним розподілом водного середовища серед 

гідроценозів виділяють “життєві форми” або “класи угруповань” або 

населення основних типів біотопів, які є у водоймі: у пелагіалі (області 

відкритої води), бенталі (області дна водойми), нейсталі (поверхневій плівці 

води).  

Таким чином, можна розрізняти наступні типи гідробіонтів [189]:  

 планктон, який об’єднує всі організми, що проводять життя 

у завислому стані; 

 бентос – організми, що живуть на дні водойм у ґрунті;  

 перифітон – організми, що розвиваються на щільних поверхнях на дні 

або в товщі води;  

 фітофільний біоценоз – організми, що оселяються на вищій водній 

рослинності. 

Проміжну групу тварин, що мешкають у придонному шарі води, 

називають планктобентос (нектобентос), групу рухливих організмів – нектон 

(більшість риб), а невеликий, досить своєрідний біоценоз поверхневої плівки 

– нейстон [22, 257]. Личинки Ae. vexans відносяться до планктобентосу. 

Істотну роль у кругообігу речовин у водних екологічних системах будь-

якого типу відіграють частки мертвої органічної речовини або детриту. 

Детрит бере участь майже в усіх процесах, які відбуваються у водному 

середовищі. Але, незважаючи на це, він і досі залишається одним з найменш 

вивчених елементів водних екосистем. 

Аналіз співвідношень між компонентами сейстону вказує на істотну 

роль детриту в структурі водних екосистем різних типів. У більшості 

випадків маса детриту перевищує біомасу живої речовини планктону. Якщо 

спостерігається інше співвідношення – це показник порушення природного 

стану екосистеми [258]. 
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Вихідним матеріалом для утворення детриту служать органічні речовини 

різного походження: відмерлий фіто- та зоопланктон, продукти прижиттєвих 

виділень і відторгнень водних організмів (фекалії, екзувії), вища водна 

рослинність, алохтонна органічна речовина, серед якої головну роль 

відіграють залишки наземної рослинності, які потрапляють до водойм 

[259, 260]. 

Деякі біоценози майже повністю складаються з детритофагів та тварин, 

які ними живляться. Це характерно для сильно затінених ділянок лісової 

підстилки та водойм, куди головна частина органічного матеріалу потрапляє 

у вигляді листового опаду з дерев. Темна вода погано пропускає сонячне 

світло. Крім того, в ній звичайно менше біогенних елементів, необхідних 

рослинам. В інших місцях чисельність детритофагів може бути значно 

нижчою, ніж фітофагів, хижаків та паразитів, але в певній кількості вони 

присутні скрізь. 

На своєму шляху від фрагмента відмерлої тканини до свого повного 

розкладання до двуокису вуглецю та мінеральної речовини – цей шматочок 

може пройти через кишечник ще декількох тварин (рис. 4.22) [259].  

Уявлення про консорцію введено в екологію В.М. Беклемішевим [3] 

і Л.Г. Раменським [4]. Необхідність консортивного підходу при вивченні 

біоценозів була обумовлена більш детальним розумінням взаємовідносин 

організмів, які входять до складу біоценозу [258]. 

Існує думка, що консорції необхідно розглядати як основні екологічні 

одиниці з багатогранними відносинами, які склалися впродовж тривалої 

взаємодії популяцій. Це є наслідком еволюційного розвитку виду-

детермінанту та пов’язаних із ним видів консортів. Стабільність консорцій та 

їх організація забезпечує динамічну рівновагу в біоценозах. При цьому 

автотрофно-детерміновані консорції можуть розглядатись як біогеоценотичні 

одиниці кругообігу речовин і потоку енергії в екосистемах [261]. 
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Рис. 4.22. – Загальна схема потоку енергії у водоймі: 

 – потоки енергії,           – виділені екскременти  

(за М. Бігоном, Дж. Харпером, К. Таунсендом [259] зі змінами). 

 

Проблема консорцій детально розглянута в роботах В. В. Мазінга 

[5, 209], Т. А. Работнова [6, 262–268], Н. В. Диліса [269, 270], А. Г. Воронова 

[271–273], І. А. Селіванова [10, 274–275], М. А. Голубця, Ю. М. Чорнобая [8], 

Й. В. Царика [9], А. В. Івашова [13]. Видом-детермінантом – ядром консорції 

є автотрофний організм, оскільки гетеротрофний вид завжди енергетично 

залежить від виду-автотрофа. Це більшою мірою стосується наземних 

біоценозів: у водному середовищі існують біоценози, в яких основними є не 

пасовищні, а детритні ланцюги живлення.  
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Поняття “консорція”, на думку Т. А. Харченка [276], заслуговує на 

значно ширше використання з методичної точки зору у вивченні водних 

екосистем. Консортивний підхід конкретизує роль і специфічні особливості 

виду-детермінанту й консортів у біогеоценозі. Вид-детермінант 

видоспецифічно організує та модифікує абіотичне та біотичне середовище, 

що призводить до виникнення консорцій, які часто мають різний склад, але 

близькі за характером структури. Завдяки наявності виду-детермінанта 

у певному суспільстві з’являються види, які входять до його складу тільки 

через зв’язок із детермінантом.  

На думку Т. А. Харченка [276], у водних екосистемах видом-

детермінантом у консорції може бути гетеротрофний організм, який 

організує абіотичне та біотичне середовище для видів-консортів у топічному 

трофічному й фабричному аспектах. Це було показано на прикладі 

організмів, які розвивались у колоніях дрейсени та мохуватки [11, 276, 277]. 

Принципова схема біотичного кругообігу у водоймах, на думку 

Ф. Д. Мордухая-Болтовського [257], залишається такою ж, як і в наземних 

біогеоценозах, однак вона дещо ускладнюється та трансформується. При 

цьому деякі ланки кругообігу випадають або виносяться на прибережну зону, 

або навіть за межі водойми на суходіл, перетворюючи ценоз на наземно-

водний. Особливо це стосується тимчасових і періодично існуючих водойм. 

Початковою ланкою біотичного кругообігу служить фітопланктон або 

вища водна рослинність (головним чином у стоячих водоймах). За даними 

С. І. Кузнєцова та А. Г. Розіної [278], в стоячих континентальних водоймах 

важливе місце в якості харчового ресурсу зоопланктону займає бактеріальне 

населення, яке утворює бактеріопланктон. Він складається з різноманітних 

паличок, коків, спірил, а також клітин дріжджів, сіркобактерій, нитчаток 

тощо. Через бактеріальний ланцюг водними організмами вживається велика 

кількість вищої водної рослинності, значна частина відмерлого 
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фітопланктону, органічна речовина, розчинена у воді, а у випадку 

з Ae. vexans це і торішня трава, опале з дерев листя та гілки. 

Однак не всі органічні речовини, які утворюються в водоймі та 

потрапляють у неї ззовні, піддаються деструкції та мінералізації. Частина їх 

видаляється з водойми разом зі стоком або вибуває з неї у вигляді “вильоту” 

дорослих комах. З іншого боку, величина деструкції органічної речовини 

в стоячих водоймах із розрахунку на всю товщу води в одиницю часу 

перевищує величину фотосинтезу фітопланктону. Це свідчить про 

потрапляння органічної речовини в тому чи іншому вигляді у водойму ззовні. 

У континентальних водоймах Ф. Д. Мордухай-Болтовський [22, 257] 

розрізняє два типи біогідроценозів і, відповідно з цим, два основні типи 

біотичного кругообігу речовини: 

І тип : 1 – зелені рослини (фітопланктон і зарості макрофітів); 

                  2 – безхребетні (зоопланктон, риби тощо); 

                  3 – мікроорганізми-деструктори. 

Це класична система із замкненим циклом, яка у чистому вигляді 

зустрічається лише в морських умовах. У прісних континентальних водоймах 

поряд з цим типом має місце другорядний поток речовин та енергії, який 

потрапляє в екосистему з наземного середовища. 

ІІ тип: 1 – детрит (продукти неповного розкладання відмерлих 

рослинних і тваринних тканин); 

                2 – бактерії, які існують за рахунок детриту; 

                3 – безхребетні тварини, які живляться бактеріями. 

У біогідроценозах такого типу через безперервний потік речовин ззовні 

та відсутність ланки сапротрофів, обмін речовин та енергії називається 

“поточним”. На думку Л. І. Номоконова [258], за аналогією з відповідними 

категоріями харчових детритиних ланцюгів або тих, які не мають 

безпосередньої автотрофної бази, консорції такого типу виділяють 

в особливу категорію неповночленних (детритних, сапротрофних) консорцій. 
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Консортивні зв’язки личинок Ae. vexans нами досліджено у водоймах 

трьох типів: тимчасовій, періодично існуючій водоймах і літоралі постійної 

водойми. 

Упродовж сезону відбуваються багаторазові зміни умов існування 

личинок Ae. vexans та інших гідробіонтів, які розвиваються разом з ними. 

Одна з головних умов, за яких можливий виплід цих кровосисних комарів, – 

наявність певних екологічних ніш. Екологічні ніші водойм можна поділити 

на дві групи [279]: 

1) “стаціонарні”, які приурочені до певної ділянки водойми зі 

специфічним комплексом фізико-хімічних і біологічних особливостей. 

Прикладом стаціонарної екологічної ніші можуть бути луки, що заросли 

рогозом, після весняного затоплення. Коли вода сходить, зникає й ця 

екологічна ніша, а види гідробіонтів, які їх заселяли, утворюють стадії 

спокою, або переселяються в інші водні або наземні біотопи (комахи, амфібії 

тощо). До стаціонарних екологічних ніш відносяться тимчасові та періодично 

існуючі водойми. 

2) “мобільні” екологічні ніші, які не так сильно залежать від рівня 

води. Прикладом такої екологічної ніші є трикутник літоралі постійної 

водойми, нижній кут якого доходить до глибини 20–30 см. Види, які 

заселяють “мобільні” екологічні ніші, більше, ніж попередні, залежать від 

інших зовнішніх умов, а не від рівня води. 

Детермінантом консорції у тимчасових і періодично існуючих водоймах, 

на нашу думку, були популяції водоростей різних видів та детрит (переважав 

детрит алохтонного походження, представлений опалим листям в’яза та 

осокора). У літоралі постійної водойми до цих двох компонентів додається 

вища водна рослинність (макрофіти), які в даному випадку представлено 

заростями очерету південного (рис. 4.23–4.26). 

Різний характер детермінантів і умов розвитку зумовив неоднаковий 

видовий склад консортів І та ІІ порядку, які загалом представлено 26 видами. 
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трофоконсортивні зв’язки –  

 

Рис. 4.23. Схема консортивних зв’язків у тимчасовій водоймі – біотопі 

розвитку Ae. vexans. 



 100 

 

трофоконсортивні зв’язки –  

 

Рис. 4.24. Схема консортивних зв’язків у періодично існуючій водоймі – 

біотопі розвитку Ae. vexans. 
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трофоконсортивні зв’язки –  

 

Рис. 4.25. Схема консортивних зв’язків у літоралі постійної водойми – 

біотопі розвитку Ae. vexans. 
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Літораль постійної водойми 

 

Рис. 4.26. Дольова участь консортів (за біомасою) у біотопах розвитку 

Ae. vexans заплавних дібров степового Придніпров’я. 
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Найменше видове різноманіття гідробіонтів було у тимчасовій водоймі 

(рис. 4.23). Консорти І концентра представлено чотирма видами. Серед них 

фільтрувальники: Daphnia pulex та науплії, один седиментатор – Vorticella sp. 

та активний фільтрувальник і зішкрібач перифітону – личинка Ae. vexans. За 

біомасою Ae. vexans складав 24,2 % від загальної біомаси консортів І та ІІ 

концентрів і 98,4 % серед консортів І концентра. Консорти ІІ концентра 

представлені у тимчасовій водоймі двома видами хижаків, серед яких за 

біомасою переважала Rana ridibunda (66,6 %). 

Подібна картина спостерігалась й у періодично існуючій водоймі 

(рис. 4.24). Незважаючи на те, що видове різноманіття консортів І концентра 

дещо збільшилось завдяки появі ще двох фільтрувальників з гіллястовусих 

(Moina rectirostris і Alona rectangular) та двох седиментаторів з коловерток 

(Lecane bulla та Rotoria rotatoria), за біомасою все ж переважали личинки 

Ae. vexans – 99,8 % від загальної біомаси консортів І концентра. А серед 

консортів І та ІІ концентра їх частка зменшилась до 19,1 %. 

У періодично існуючій водоймі зареєстровано 5 зоофагів-мисливців, 

серед них три види (Dytiscus marginalis, Leucorrhinia albifrons, 

Hidrophilus sp.) зареєстрованих у фазі личинки, а два (Ilyocoris cimicoides 

і Cybister latemarginalis) – зареєстровані у фазі імаго. Наші лабораторні 

дослідження та літературні дані свідчать, що всі представники ІІ концентра 

охоче полюють на личинок Ae. vexans. Можливо, саме цей факт зумовлює 

меншу щільність і загальну біомасу личинок на 1 м2 у цих біотопах. 

Зовсім інша картина зафіксована нами в “мобільній” екологічній ніші 

літоралі постійної водойми. Консорти І концентра в ній представлені взагалі 

11 видами гідробіонтів (рис. 4.25, 4.26). Серед них – чотири молюски 

зішкрібачі перифітону (Planorbis planorbis, Bithynia tentaculata, Viviparus 

sphaeridius, Viviparus viviparus), два подрібнювачі (Limnomysis benedei та 

Cloeon dipterum) та один збиральник і фільтрувальник (Chironomus plumosus, 

личинка). Можливо, збільшення видового різноманіття консортів І концентра 
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пов’язане з тим, що до детермінанта консорції додався ще й очерет південний 

(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), що сприяло більшій спеціалізації 

в живленні представлених гідробіонтів. Загальна біомаса консортів 

І концентра зменшилась у 5 разів порівняно з тимчасовою водоймою 

й складала 3,6 %. Біомаса личинок Ae. vexans становить 1,1 % від загальної 

біомаси консортів І та ІІ концентра. 

Крім того, зменшилась і фауна консортів ІІ концентра. За біомасою в них 

переважала Rana ridibunda (94,7 %). Інші представники ІІ концентра разом 

складали 1,3 % і були представлені Diacyclops bisetosus, 3 видами бабок, що 

перебували у фазі німфи та імаго Hyphidrus ferrugineus. 

Таким чином, можна відзначити значну роль личинок Ae. vexans 

у “стаціонарних” екологічних нішах, пов’язану з їх активним включенням 

у винос біомаси і мінеральних речовин у наземні біоценози. 

“Мобільні” екологічні ніші відрізняються більшою складністю від 

попередніх і роль у них личинок Ae. vexans консортів І концентра значно 

зменшується. 

У водоймах усіх типів нами зареєстровано один топічний зв’язок 

круговійчастої інфузорії Vorticella sp. із личинками Ae. vexans, яка 

використовувала личинок як субстрат для прикріплення. У тимчасовій 

водоймі чисельність цих інфузорій була найвищою (близько 200 особин на 

личинку Ae. vexans), у періодично існуючій і постійній водоймах відповідно 

в 1,5 та 40 разів менша. Фабричні зв’язки в личинок Ae. vexans відсутні, 

оскільки розселення цього виду відбувається у фазі імаго.  

Ae. vexans – майже єдина жертва для зоофагів (консументів) ІІ порядку, 

якщо не враховувати випадки канібалізму між останніми. З енергетичної 

точки зору, короткі харчові ланцюги більш вигідні. Так, вихід енергії на 

останній ланці тим менший, чи довший сам ланцюг. Залежність у цьому 

випадку ступенева з показником геометричної прогресії 0,4–0,6 [258]. При 

двочленному ланцюзі в останній ланці буде зв’язано більше половини 
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засвоєної енергії, при трьохчленному – близько 25 % тощо. Личинки 

Ae. vexans, якщо вони витримали прес хижаків, складають двочленний 

ланцюг. Уся зв’язана ними енергія, імовірно, витрачається на процеси 

перетворення на лялечку та імаго, а решта накопичується в жировому тілі та 

витрачається під час розвитку яєць. 

Таким чином, нами зроблена спроба проаналізувати консортивні зв’язки 

личинок Ae. vexans у їх біотопах розвитку. Личинки Ae. vexans – консорти 

І концентра популяційних консорцій різних видів водоростей та видових 

консорцій наземних вищих рослин, опадом яких вони живляться. У водоймах 

переважав детрит алохтонного походження, представлений опалим листям 

в’яза та осокора. В літоралі постійної водойми до цих двох компонентів 

додається вища водна рослинність (макрофіти). Найбільшу роль вони 

відіграють у “стаціонарних” екологічних нішах, де вони складають 19–24 % 

загальної біомаси консортів І та ІІ концентра та відіграють значну роль 

у виносі біомаси та мінеральних речовин у наземні біоценози. У “мобільних” 

екологічних нішах роль личинок Ae. vexans значно зменшується. Оскільки 

у біотопах розвитку личинок Ae. vexans І генерації не спостерігається 

дефіциту у завислій органічній речовині, то можна зробити висновок, що 

конкуренція за джерело живлення серед гідробіонтів відсутня. 

Личинки Ae. vexans – майже єдина жертва для зоофагів-мисливців. 

Личинки цих комарів – субстрат для круговійчастих інфузорій Vorticella sp. 

(топічний зв’язок), форичні зв’язки нами не зареєстровано, тому що 

розселення комарів відбувається у фазі імаго. 
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РОЗДІЛ 5. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ТА КОНСОРТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ІСНУВАННЯ ІМАГО AE. VEXANS В УМОВАХ ЗАПЛАВНИХ ДІБРОВ 

СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я  

5.1. Морфологія імаго Ae. vexans 

 

Дослідження індивідуальної мінливості живих істот дає уяву про зміни, 

які відбулися при пристосуванні їх до факторів навколишнього середовища 

[280, 281]. Праці А. І. Зуйтіна [282, 283] присвячені варіабельності 

морфологічних ознак кровосисних комарів родів Anopheles і Culex, а про 

вивчення мінливості розмірів різних параметрів кровосисних комарів 

написали А. В. Маслов [284], Є. Б. Віноградова [96], С. І. Пархоменко [285], 

Л. С. Некрасова [286], А. Р. Dash [289]. У цих працях показана залежність 

варіації ознак від щільності популяції, пори року, статі тощо. Крім того, деякі 

праці присвячені вивченню впливу антропогенного тиску на мінливість 

морфологічних ознак у кровосисних комарів [281, 288].  

Розміри тіла імаго комарів оцінюють за загальною довжиною, довжиною 

хоботка [284], стегон [289], крил [284, 285, 290]. Ці морфологічні параметри 

впливають на плодючість, тривалість життя комахи, епідеміологічну 

небезпеку для людини та тварин [290–293]. 

Кровосисні комарі Ae. vexans середніх розмірів (4–5 мм), темного 

кольору, голова має жовті та сірі лусочки. Світлі лусочки містяться біля очей. 

Хоботок світло-коричневий з темною вершиною та світлим кільцем 

[21, 26, 190]. За нашими даними, довжина хоботка у самиць складає – 2,47–

2,52 мм, а самців – 2,26–2,41 мм (рис. 6.1, табл. 5.1, 5.2). Однак у самиць 

і самців, які розвивались у тимчасових водоймах, довжина хоботка більша 

у порівнянні з іншими (β = 0,137; F = 2,014; Fкp = 3,057 та β = 0,024; F = 3,809; 

Fкp = 3,057 відповідно). Комарі розподілені за цією ознакою за типом 

додатного ексцесу (Ex = 1,88–4,64), найбільший показник серед самиць мали 

ті, що розвивались у тимчасових водоймах (Ex = 4,64), а серед самців – ті, які 
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розвивались у постійних водоймах Ex = 2,99. Останні мали найбільшу 

варіативність за цією ознакою (16,93). Отримані дані вказують на дію 

стабілізуючого добору на довжину хоботка незалежно від біотопу розвитку. 

А   Б  

Рис. 5.1. Ротові апарати імаго комарів Ae. vexans заплавних дібров 

степового Придніпров’я: А – самця, Б – самиці.  

Середньоспинка Ae. vexans вкрита однокольоровими бронзово-

червоними лусочками. Боки грудей у світлих лусочках [21, 26, 190]. Жилки 

крила вкриті чорними, з незначною кількістю світлих, лусочками, які 

особливо помітні в основі костальної жилки (рис. 5.2) [21, 26, 190]. Довжина 

крил дорівнює 4,3–4,4 мм. У самиць, які розвивались у тимчасових водоймах, 

полігон розподілу за довжиною та шириною крила має від’ємний ексцес 

(Ex = –1,55; –0,81), що дає можливість припустити дію дизруптивного добору 

за довжиною крила. Розподіл самиць з періодично існуючих і постійних 

водойм за цією ознакою має додатний ексцес, який найменше виражений 

у самиць з періодично існуючих водойм за довжиною лівого крила 

(Ex = 0,23), а найбільше – у самиць із періодично існуючих водойм за 

довжиною правого крила (Ex = 1,90). За цією ознакою у самиць і самців 

спостерігався найменший коефіцієнт варіації, що вказує на дію 

стабілізуючого добору за цією ознакою. 

 

Рис. 5.2. Крило Ae. vexans заплавних дібров степового Придніпров’я:  

а – довжина крила, в – ширина крила.  

а 
в 
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Таблиця 5.1 

Морфологічні показники самиць Ae. vexans  

заплавних дібров степового Придніпров’я 

Показник 

Тип водойми 

Тимчасові Періодично існуючі Постійні 

M±m Cv, % As M±m  Cv, % As M±m  Cv, % As 

Д
о
в
ж

и
н

а 
ст

ег
н

а 

за
д

н
ь
о

ї 

н
о

ги
, 

м
м

 2,376 

± 

0,027 

8,37 0,058 

2,459 

± 

0,011 

3,23 -0,819 

2,466 

± 

0,012 

3,79 -0,983 

п
ер

ед
н

ь
о

ї 

н
о

ги
, 

м
м

 2,328 

± 

0,025 

7,82 -0,710 

2,140 

± 

0,032 

10,66 -0,435 

2,145 

± 

0,026 

9,33 -0,003 

Довжина 

хоботка, 

мм 

2,521 

± 

0,020 

5,85 2,110 

2,469 

± 

0,016 

4,55 -1,530 

2,478 

± 

0,021 

6,40 -0,765 

Л
ів

е 
к
р
и

л
о
  

д
о

в
ж

и
н

а,
 

м
м

 

4,330 

± 

0,019 

3,25 0,137 

4,442 

± 

0,011 

1,74 -1,213 

4,428 

± 

0,015 

2,60 -0,164 

ш
и

р
и

н
а,

 

м
м

 

1,068 

± 

0,017 

11,79 0,379 

0,952 

± 

0,014 

10,56 -1,125 

1,004 

± 

0,014 

10,51 -0,199 

П
р
ав

е 
к
р
и

л
о
  

д
о

в
ж

и
н

а,
 м

м
 

4,349 

± 

0,019 

3,13 -0,417 

4,461 

± 

0,009 

1,44 -1,761 

4,333 

± 

0,014 

2,41 -0,295 

ш
и

р
и

н
а,

 

м
м

 

1,046 

± 

0,017 

12,23 0,125 

0,958 

± 

0,013 

9,27 -0,115 

0,990 

± 

0,014 

10,78 -0,124 

У самців, які виплодилися з постійних водойм, за довжиною лівого та 

правого крил полігон розподілу особин має вигляд від’ємного ексцесу 

(Ex = –0,29; –0,64 відповідно), а ті, що виплодилися з періодично існуючих та 

тимчасових водойм, за довжиною лівого та обох крил – додатного ексцесу 

(Ex = 0,64; 2,33; 0,98 відповідно). 

Ноги комарів Ae. vexans світло-коричневого кольору, передні та середні 

стегна строкаті [21, 26, 190]. Довжина задніх стегон складає 1,87–2,47 мм 
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(табл. 5.1, 5.2). Самці та самиці з тимчасових і періодично існуючих водойм 

за довжиною заднього та переднього стегна мають полігон розподілу 

у вигляді від’ємного ексцесу, а із постійних – додатного, окрім самиць, за 

довжиною переднього стегна Ex = –0,395. Лапки Ae. vexans темно-

коричневого кольору з вузькими (¼ довжини членика) білими кільцями при 

основі члеників (рис. 5.3) [21, 26, 190]. 

Таблиця 5.2 

Морфологічні показники самців Ae. vexans 

заплавних дібров степового Придніпров’я 

Показник 

Тип водойми 

Тимчасові Періодично існуючі Постійні 

M±m Cv, % As M±m  Cv, % As M±m  Cv, % As 

Д
о
в
ж

и
н

а 
ст

ег
н

а 

за
д

н
ь
о

ї 

н
о

ги
, 

м
м

 

2,326± 

0,030 
9,55 -0,815 

2,360 

± 

0,017 

4,99 0,579 

2,380 

± 

0,016 

5,21 -1,225 

п
ер

ед
н

ь
о

ї 

н
о

ги
, 

м
м

 2,211 

± 

0,029 

9,59 -0,139 
2,121± 

0,024 
8,03 0,044 

1,830± 

0,027 
11,36 1,272 

Довжина 

хоботка, 

мм 

2,414 

± 

0,027 

8,22 -0,964 

2,404 

± 

0,022 

6,33 -1,886 

2,259 

± 

0,050 

16,93 0,342 

К
р
и

л
о
 л

ів
е 

д
о

в
ж

и
н

а,
 

м
м

 

4,318 

± 

0,031 

5,38 -1,307 

4,438 

± 

0,008 

1,30 -0,755 

4,350 

± 

0,018 

3,24 -0,596 

ш
и

р
и

н
а,

 

м
м

 

1,026 

± 

0,016 

11,44 0,062 

1,030 

± 

0,011 

7,34 -0,384 

0,916 

± 

0,014 

11,49 -0,356 

К
р
и

л
о
 п

р
ав

е 

д
о

в
ж

и
н

а,
 м

м
 

4,371 

± 

0,023 

3,88 -1,323 

4,431 

± 

0,007 

1,16 -0,455 

4,315 

± 

0,018 

3,14 -0,328 

ш
и

р
и

н
а,

 м
м

 

1,031 

± 

0,010 

7,50 0,926 

0,997 

± 

0,012 

8,19 -0,017 

0,904 

± 

0,012 

10,42 0,002 
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Рис. 5.3. Фрагмент лапки кровосисного комара Ae. vexans  

заплавних дібров степового Придніпров’я.  

Тергіти черевця чорного кольору зі світлими плямами, які посередині 

трохи звужуються поблизу вершини. Плями утворюють рисунок, схожий на 

літеру “В”, що є одніє з характерних систематичних ознак (рис. 5.4). Стерніти 

вкриті біло-сірими лусочками [21, 26, 190]. 

 

Рис. 5.4. Тергіти черевця кровосисного комара Ae. vexans  

заплавних дібров степового Придніпров’я.  

Гіпопігій довгий, вузький, нижня бородавка відокремлена від тіла 

членика та утворює колбовидний виступ, розширений кінець якого густо 

вкритий чорними волосками. Класпет немає, а стіль широкий, з рідкими 

короткими волосками та з паличковидними придатками, які з’єднуються 

далеко від вершини членика (рис. 5.5) [21, 26, 190].  

Про зміни, які відбуваються у популяціх під дією певних факторів, 

можна судити за характером розподілу кількісних ознак, а саме за таким 

показником, як асиметрія [232]. Значна асиметрія зареєстрована нами за 
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двома ознаками у самиць: довжиною стегна та хоботка у тимчасових та 

постійних водоймах, але тільки за довжиною хоботка у тимчасових водоймах 

вона була додатною, в інших випадках – від’ємною. У самиць, які 

виплодилися з періодично існуючих та самців з тимчасових водойм, значна 

від’ємна асиметрія спостерігалась за 5 морфологічними ознаками (табл. 5.1, 5.2).  

 

 

Рис. 5.5. Гіпопігій самця Ae. vexans заплавних дібров степового 

Придніпров’я: к – коксит, с – стіль, пс – придаток стіля. 

Найбільш варіативними ознаками у імаго самців та самиць, які 

виплодилися з тимчасових та постійних водойм, виявились ширина правого 

та лівого крил. А у самиць з постійних водойм сильно варіювали такі ознаки, 

як довжина стегна передньої ноги та хоботка. 

Лінійні проміри крил кровосисних комарів, за літературними даними, 

мають невелику мінливість. Так, для комарів Ae. aegypti коефіцієнт варіації 

складає 2,6–6,8 % [289], для Ae. dorsalis – 3,4–9,9 % [288], для Anopheles 

maculipennis – 5,86–7,16 % [283], для Cx. lutenсens – 3,47–5,11 % [282]. Для 

Ae. vexans заплавних дібров степового Придніпров’я коефіцієнт варіації 

дорівнює за шириною крил – 7,3–12,2 %, а за довжиною – 1,2–5,4 % 

(табл. 5.1, 5.2). За Л. С. Некрасовою [288], довжина та ширина крил можуть 

варіювати під впливом певних факторів, з яких визначальним 

є перенаселеність біотопів розвитку преімагінальних фаз. 

к 

с 

пс 
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Проведена нами оцінка кореляційних зв’язків між різними ознаками 

самиць, які характеризують розміри комах, виявила незалежно від біотопу 

розвитку кореляцію в усіх самиць між довжиною лівого крила та довжиною 

правого крила r = +(0,843 ± 0,037; 0,845 ± 0,040; 0,875 ± 0,031) (β = 0,317; 

F = 1,002; Fкр = 3,873), а також між шириною лівого крила та шириною 

правого крила r = +(0,718 ± 0,062; 0,802 ± 0,042; 0,806 ± 0,043) (β = 0,540; 

F = 0,375; Fкр = 3,873). Також була виявлена позитивна кореляція між 

довжиною стегна задньої ноги та довжиною лівого крила і шириною правого 

крила у самиць із тимчасових водойм (r = +0,748 ± 0,055; +0,819 ± 0,044 відповідно). 

Коефіцієнт кореляції між морфологічними ознаками самців із 

тимчасових водойм свідчить про те, що існує пряма залежність між 

довжиною лівого крила та довжиною правого крила (r = +0,821 ± 0,043) 

(β = 0,176; F =1,849; Fкр =3,929). У самців, які розвивались у періодично 

існуючих водоймах, була виявлена додатна залежність між довжиною 

хоботка та довжиною правого крила (r = +0,747 ± 0,062). Між довжиною 

лівого крила та довжиною правого крила і довжиною правого крила та 

шириною правого крила коефіцієнти кореляції складали у самців із 

постійних водойм – r = +0,812 ± 0,044 (β = 0,171; F = 1,898; Fкр = 3,924); 

+0,744 ± 0,058 (β<0,001; F = 24783,2; Fкр = 3,924) відповідно.  

Проведений нами кореляційний аналіз між однотипними 

морфологічними ознаками різних статей комах, в залежності від типу 

біотопів розвитку не виявив жодної достовірної залежності. Така ж тенденція 

спостерігалась і при вивченні кореляційних зв’язків між самцями і самицями, 

залежно від типу водойм, у яких вони розвивались. 

Самиці, які розвивались у тимчасових водоймах, мають більшу довжину 

переднього стегна, хоботка та ширину крил. Найбільші показники за 

довжиною правого та лівого крила мають самиці, які виплоджувались із 

періодично існуючих водойм, а за довжиною стегна задньої ноги – самиці із 

постійних водойм (табл. 5.1). У самців спостерігались подібні розподіли 



 113 

особин за морфологічними ознаками, крім одного випадку, коли найбільший 

показник за шириною лівого крила належав самцям, які виплоджувались із 

періодично існуючих водойм (табл. 5.2). Найбільша різниця у промірах між 

різними статями імаго відмічена за довжиною стегна передньої ноги та 

довжиною хоботка, а за довжиною та шириною крил та довжиною стегна 

задньої ноги – найменша.  

Дослідження асиметрії вказують на тенденцію до збільшення майже усіх 

морфологічних ознак імаго, а значна варіативність довжини та ширини крил 

імаго свідчить про перенаселеність біотопів їх розвитку. 

Кореляційний аналіз показав, що в усіх самиць довжина лівого крила 

позитивно корелює з довжиною правого крила, а ширина лівого – з шириною 

правого. Позитивна кореляція також була відмічена між довжиною лівого 

крила та правого, а також між довжиною правого крила та його шириною 

в самців із постійних водойм. 

 

5.2. Денні схованки імаго Ae. vexans 

 

Денні схованки, властиві імаго Ae. vexans, можна поділити на типи 

в залежності від кількості в них особин, відстані від місць розвитку та 

співвідношенням особин різної статі у популяції. 

Виліт комарів Ae. vexans найбільш інтенсивно відбувається вранці, при 

оптимальній температурі +22…+24°С, але цей процес може відбуватись 

і в інші години доби [19]. Найбільш інтенсивно виплоджуються в перші дні 

вильоту самці, їх частка безпосередньо поблизу водойми розвитку сягає 85 %.  

У перші години після виходу імаго із лялечок вони зосереджуються 

в прибережній зоні, а наприкінці першої доби їх можна зустріти на відстані 

50–200 м від місця виплоду. Це денні схованки першого типу [294], які 

характеризуються наявністю чагарників і розріджених листяних дерев, 

високим трав’яним покривом із злаків, осоки і вологим піщаним ґрунтом. 
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У цих біотопах на відстані 0,05 м від ґрунту майже безвітряно, слабке 

освітлення та більш або менш постійна температура та відносна вологість 

повітря (рис. 5.6). Добова амплітуда коливань температури у 1,3–1,6 раза, 

а вологості – у 1,8–2,5 раза менша, ніж на метровій висоті. 
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Рис. 5.6. Добовий хід температури та відносної вологості 

повітря у денних схованках І типу в 2002 році.
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Усі ці фактори утворюють сприятливий мікроклімат для імаго комарів, 

і, внаслідок цього, найбільша їх щільність у теплу сонячну погоду 

спостерігається в першому типі схованок. У цьому типі схованок при косінні 

на один змах сачка відловлюється 27,6 ± 1,4 екземпляра Ae. vexans. 

У несприятливу погоду комарі піднімаються в чагарники або у нижній ярус 

крони дерев. 

Співвідношення самиць і самців у денних схованках першої групи 

впродовж червня та першої декади липня дорівнює 1:2. Після завершення 

виплоду першої генерації кількість самців швидко зменшується й на початку 

третьої декади липня співвідношення змінюється – 1:0,6. Наприкінці серпня 

(після вильоту другої генерації) співвідношення статей досягає 1:4,5. 

У більшості випадків самці зустрічаються в першому типі схованок, а самиці, 

навпаки, поступово їх залишають і переходять до активного пошуку здобичі 

та місць яйцекладки, розселюються по інших типах денних схованок. На 

початку третьої декади вересня в першому типі денних схованок можна 

зустріти лише поодиноких самиць, а самці на цей час уже гинуть. У денних 

схованках цього типу 90–97 % відловлених самиць не мали в шлунках крові 

та не зробили жодної кладки. 

Другий тип денних схованок міститься на відстані 200–500 м від місць 

виплоду. Загальна характеристика їх така сама, як і першого типу, але 

трав’яний покрив нижчий і складається переважно зі злаків, ґрунт менш 

вологий. Загальна щільність самиць і самців у червні – липні не перевищує 

6,9 ± 0,3 екземпляра на один змах сачка, у серпні вона знижується, а у вересні 

на 20 змахів сачка виловлюється максимум 5 екземплярів. У цьому типі 

схованок комарі знаходяться тільки в тіні, а 83,0 % самиць мають кров 

у шлунках і перебувають на різних стадіях перетравлення крові за Селом 

[19]. Співвідношення між самицями та самцями впродовж червня – серпня 

постійне та дорівнює 1:2. 
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Загальна частка Ae. vexans у схованках першого типу впродовж вильоту 

першої (кінець травня – червень) та другої (кінець червня – початок серпня) 

генерацій у порівнянні з іншими кровосисними комарами дорівнює 96 %, 

а в деяких випадках 100 %. У середині червня їх частка знижується до 70–

74 %, в кінці серпня – до 50 %. Частка виду в денних схованках другого типу 

впродовж липня – другої декади серпня сягала 86 %, а потім дещо 

знижувалася. У денних схованках разом із комарами Ae. vexans зустрічаються 

самці та самиці Culex p. pipiens, Cx. modestus, Mansonia richiardii, Ae. cantans, 

дещо рідше – Anopheles maculipennis, дуже рідко – Culiseta longiareolata. 

Третій тип – дифузні денні схованки імаго Ae. vexans, розташовані на 

відстані 0,5–3,0 км і більше від біотопів розвитку личинок. Самців у даному 

типі схованок не зареєстровано, крім окремих випадків, коли зустрічались 

поодинокі особини, яких, вірогідно, було принесено вітром. При відлові 

імаго в цих біотопах щільність їх була низька: на 20 змахів сачка у липні 

припадало 16,3 ± 0,5 екземпляра, а у серпні – максимально 3 екземпляри. 

Самиці, відловлені в цих схованках, перебували на всіх стадіях (за Селом), 

а самиці, які не пройшли жодного гонотрофічного циклу, зустрічались дуже 

рідко. 

За літературними даними, Ae. vexans – екзофільний вид (нападає на 

здобич на відкритому повітрі та перетравлює кров у природних схованках) 

[19], але нами самиці зустрічались у приміщеннях для людини та для тварин 

вдень, увечері та вночі. Біля місць виплоду в житлових приміщеннях 

і приміщеннях для тварин комарі зустрічаються вдень у великій кількості 

лише під час дощу, при високій температурі, сильному вітрі тощо. У сонячну 

погоду в тих самих приміщеннях зустрічається невелика кількість самиць, які 

перетравлюють кров. Увечері та вночі самиці активно залітають на світло 

в житло та активно нападають на людей і тварин. У житлових приміщеннях 

і в приміщеннях для тварин разом із комарами Ae. vexans зустрічаються 

самиці Cx. p. pipiens, An. maculipennis та Mansonia richiardii (рис. 5.7). 
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Житлові приміщення                          Приміщення для тварин 
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Рис. 5.7. Співвідношення імаго комарів  

у приміщеннях заплавних дібров ріки Дніпро. 

На ділянках заплавного лісу ріки Дніпро спостерігались та 

відловлювались рої Ae. vexans. Роїння самців спостерігається під час заходу 

сонця або після заходу і тільки на території денних схованок першого типу. 

Орієнтирами для рою були піщані плями заплави, невеликі чагарники по 

берегахм проток і на галявинах. Нами встановлено, (що висота роїв не 

перевищує 1,5–2 м, що також було відмічено Н. Г. Дашкіною, 

Д. Б. Царичковою [97] та П. Є. Поляковою [99]) для ефективного запліднення 

в лабораторних умовах. Кількість комарів Ae. vexans у рої варіює від 

декількох десятків до двох – трьох сотень. 

Таким чином, денні схованки імаго Ae. vexans можна поділити на три 

типи залежно від кількості особин, відстані від місць розвитку та 

співвідношення особин різної статі в популяції. Чим далі розташовані денні 

схованки від місць виплоду, тим менше самців по відношенню до самиць у їх 

популяції. Роїння комарів відбувається лише на території схованок першого 

типу.  
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У схованках І типу самиці не мають крові у шлунках, у схованках ІІ типу 

– більшість особин мають кров у шлунках, а денних схованках ІІІ типу немає 

самиць, які б не пройшли хоча б одного гонотрофічного циклу. 

 

5.3. Циклічна динаміка вікових груп імаго Ae. vexans 

 

Вікова структура – одна з найважливіших характеристик популяції [1]. 

Вивчення вікового складу популяції дозволяє зрозуміти закономірності 

існування кровосисних комарів у певних умовах, розробити ефективні заходи 

з обмеження їх чисельності, а також визначити періоди, найбільш небезпечні 

в епідеміологічному відношенні. 

У кровосисних комарів розрізняють фізіологічний і календарний вік. 

Календарний вік визначають кількістю прожитих днів, а фізіологічний – 

накопиченням у організмі протягом життя незворотних змін. Для самиць 

кровосисних комарів фізіологічний вік вимірюється кількістю здійснених 

гонотрофічних циклів [248]. Кожний гонотрофічний цикл складається з трьох 

фаз: пошуку здобичі та нападу; перетравлення крові та дозрівання яєчників; 

пошуку водойми та відкладання яєць. Один цикл зразу ж змінюється 

наступним [1]. Вивчення фізіологічного віку кровосисних комарів має значне 

теоретичне та практичне значення. За останні роки було опубліковано багато 

досліджень фізіологічного віку кровосисних комарів різних видів. Більшість 

робіт цього напрямку по роду Aedes була присвячена групі communis; робіт 

по Ae. vexans недостатньо [235–237, 248, 295].  

Вивчення змін фізіологічного віку комарів Ae. vexans проводили 

впродовж 2003 р. у заплавних дібровах рік Самара та Дніпро. Для цього 

відловлювали самиць, які ще не живилися, та самиць, у яких у черевці була кров. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що в одні й ті ж періоди сезону 

у різних районах дослідження популяції Ae. vexans представлені майже 
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однаковими віковими групами, але в різних відсоткових співвідношеннях 

(рис. 5.8, 5.9). 

Починаючи з третьої декади травня в заплавних дібровах Дніпра та 

з першої декади червня в заплавних дібровах Самари зустрічались лише 

самиці, що не відкладали яєць. Відсоток цих самиць у зборах був значним 

упродовж усього червня. Самиці, які відклали яйця, не були нами знайдені 

в липні, а з’явилися знову лише в першій декаді серпня у заплавних дібровах 

Дніпра, а на початку другої декади серпня – у заплавних дібровах Самари. 

Другий пік чисельності цих комарів співпав із другим піком чисельності 

імаго кровосисних комарів взагалі, тобто з максимальною чисельністю другої 

генерації. 

Рис. 5.8. Сезонна динаміка вікових груп самиць 

Aedes vexans  у заплавних дібровах Дніпра (2002 р.). 
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Самиці, які закінчили перший гонотрофічний цикл, з’являлись у першій 

декаді червня в заплавних дібровах Дніпра та у другій декаді червня – 

у заплавних дібровах Самари. Ці комарі зустрічались протягом усього сезону, 

крім вересня та жовтня, коли відловлювались лише особини, які зробили  

Рис. 5.9. Сезонна динаміка вікових груп самиць 

Aedes vexans у заплавних дібровах Самари (2002 р.).
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по дві або три кладки. У заплавних дібровах Дніпра самиці, які відклали яйця 

двічі, з’являлись у третій декаді червня, а у заплавних дібровах Самари – на 

початку липня, саме в той час, коли спостерігався максимум активності 

нападу чисельності першої генерації. Комарі, які зробили три кладки, були 

зареєстровані з першої декади липня у заплавних дібровах Дніпра та на 

декаду пізніше у заплавних дібровах Самари і спостерігались до кінця 

сезону. Самиці, які зробили чотири гонотрофічних цикли, відмічались на 

початку серпня, в значній кількості (близько 40 %) як у заплавних дібровах 

Дніпра, так і в заплавних дібровах Самари. Потім їх частка значно 

зменшувалась у зв’язку з вильотом другої генерації комарів. 

Відсоткове співвідношення вікових груп самиць Ae. vexans упродовж 

сезону зазнавало певних змін. Після завершення вильоту комарів першої 
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генерації у денних схованках виявляли у значній кількості самиць, які 

закінчили перший гонотрофічний цикл. Кількість самиць, які зробили дві або 

три кладки, зростала пропорційно зменшенню загальної чисельності 

Ae. vexans у період між генераціями. Виліт другої генерації у серпні сприяв 

підтримці існуючого співвідношення, але ж в іншому вигляді. Більшість 

самиць, відловлених у двох районах дослідження, проходять до трьох 

гонотрофічних циклів, а кількість самиць, які здійснюють чотири кладки – 

незначна. 

Таким чином, починаючи з першої декади липня, коли самиці Ae. vexans 

приступають до повторного кровоссання, виникає загроза зараження людини 

та тварин від комарів. Масовий літ цих самиць триває протягом усього липня 

та серпня, у зв’язку з цим особливо небезпечний у епідеміологічному 

відношенні період співпадає з піком чисельності другої генерації комарів.  

Період з початку липня до кінця серпня дуже небезпечний 

з епідеміологічної точки зору, тому що, по-перше, саме в цей період 

спостерігається пік чисельності другої генерації Ae. vexans, по-друге, триває 

масовий літ цих комарів, по-третє, більша частка всіх самиць у сукупності 

належить до тих, які вже ссуть кров удруге, втретє або вчетверте: саме в цей 

період розвивається найбільша вірулентність вірусу.  

Таким чином, знання вікового складу популяції та закономірностей 

і особливостей репродуктивної спроможності комарів мають велике значення 

для епідеміології та при організації заходів з обмеження чисельності 

переносників. 
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5.4. Гонотрофічний вік і плодючість імаго Ae. vexans 
 

Чисельність і тривалість життєвого циклу кровосисних комарів – 

найбільш вагомі чинники, які суттєво впливають на інтенсивність 

перенесення збудника інфекції. Чим більша чисельність і триваліший 

життєвий цикл – тим вища імовірність зараження членистоногих на донорі 

інфекції або інфікування реципієнта від зараженого переносника. Чим 

молодші особини в популяції, тим менше в ній епідемічно небезпечних 

самиць і тим повільніше йде передача збудника. Крім цього, інтенсивність 

передачі трансмісивних хвороб має безпосередню залежність від чисельності 

популяції переносника, яка багато в чому залежить від плодючості [1, 218]. 

Плодючість комарів вивчали в різних країнах [235–237, 296–299], але 

дослідження плодючості комарів Ae. vexans у заплавних дібровах степового 

Придніпров’я відсутні. 

О. О. Жаров [296] вказує на те, що для отримання достовірних даних про 

плодючість потрібно використовувати самиць зі зрілими яйцями (рис. 5.10), 

яких виловлено в природі, а не використовувати самиць, що вирощені 

у лабораторних умовах. 

 

Рис. 5.10. Зрілі яйця в яєчниках самиці Ae. vexans. 

Відомо, що потенційна плодючість (кількість яйцевих трубочок) 

кровосисних комарів перебуває в прямій залежності від умов, у яких 

відбувається розвиток преімагінальних фаз, і, в першу чергу, – від 

температури води, кількості органічних речовин, щільності личинок у біотопі 
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[235, 238, 286]. Встановлено також, що фактична плодючість (кількість 

дозрілих яєць) кровосисних комарів групи Aedes communis та роду Аnopheles 

(а також мух і ґедзів) із віком знижується за рахунок збільшення кількості 

фолікулів, що дегенерують [296, 300, 301]. 

У заплавних дібровах ріки Самари мінімальна фактична плодючість 

самиць Аe. vexans становить 42, а максимальна – 264 яйця (середня кількість 

яєць – 173,71 ± 5,45), а у заплавних дібровах Дніпра – 28, 252 (150,92 ± 4,20) 

яєць відповідно. Отримані результати (рис. 5.11) з плодючості самиць 

Ae. vexans цих двох популяцій свідчать про її зростання зі старінням самиць. 

Таку ж закономірність спостерігали й у популяції комарів Ae. vexans 

Астраханського заповідника [296]. Так, фізіологічно старі самиці Ae. vexans 

мали більшу плодючість у порівнянні з молодими особинами. Це, на нашу 

думку, може бути пояснено умовами розвитку личинок (кількість їжі, 

температура води тощо), які впливали на стан жирового тіла і фізіологічну 

підготовленість тільки-но народжених самиць до подальшого розвитку 

яєчників.  

Упродовж життєвого циклу самиці Ae. vexans у заплавних дібровах 

Самари та Дніпра за підрахунками фактичної плодючості можуть відкласти 

900,0 та 758,5 яйця відповідно. У природних умовах ця цифра набагато 

нижча, тому що, по-перше, кількість відкладених яєць буде нижчою, а, по-друге, 

у природі більша частина особин не доживає до четвертої кладки. Але, за 

рахунок великої чисельності цього виду та домінування на дослідженій 

території впродовж усього сезону, можливо, що такий рівень плодючості 

в повній мірі забезпечує репродуктивну спроможність популяції та її 

процвітання. 

У кровосисних комарів Ae. vexans заплавних дібров Самари та Дніпра 

спостерігається два покоління за сезон. Личинки першого покоління 

розвиваються в тимчасових водоймах після весняного паводка. Щільність 

личинок у таких водоймах коливається від 2700 до 4100 екз./м2, що могло 
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привести до уповільнення їх росту та розвитку. Виліт імаго першого 

покоління практично закінчився в заплавних дібровах Самари у ІІ декаді 

червня, а у заплавних дібровах Дніпра на декаду раніше. 

Рис. 5.11. Залежність плодючості від фізіологічного віку 

самиць Aedes vexans .

178,2±5,6180,2±6,1

162,6±4,5

140,1±6,7

97,2±4,2

202,9±8,3
214,3±6,5

181,7±5,1

141,7±12,1

159,3±7,7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Яйцеві трубочки

без розширень

Яйцеві трубочки

з одним

розширенням

Яйцеві трубочки

з двома

розширеннями

Яйцеві трубочки

з трьома

розширеннями

Яйцеві трубочки

з чотирма

розширеннями

Перша вікова

група

Друга вікова

група

Третя вікова

група

Четверта вікова

група

П’ята вікова

група

С
ер

ед
н

я
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 я
єц

ь
 н

а
 о

д
н

у
 с

а
м

и
ц

ю
, 

ек
з.

заплавні діброви Дніпра заплавні діброви  Самари

 

 

Дослідження самиць Ae. vexans, відібраних на днівках, показали, що із 

104 самиць, які ще не робили жодної кладки (їх стан визначено за методом 

Т. С. Детінової [300, 301]) у заплавних дібровах Самари мали фолікули на 

фазі N – 92,0 %, на фазі І – 6,0 % та на фазі І - ІІ – 2,0 %, а жирове тіло на 

І стадії – 82,0 % та на ІІ стадії – 18,0 %. У заплавних дібровах Дніпра 95,8 % 

самиць мали фолікули на фазі N, 3,2 % на фазі І та 1,0 % на фазі І - ІІ. Жирове 

тіло у них було на І стадії у 78,9 % та на ІІ стадії у 21,1 % особин (рис. 5.12–

5.15). 
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Рис. 5.12.  Стан яєчників самиць Aedes vexans  різного 

фізіологічного віку (за Крістоферсом [19]) впродовж двох 

тижнів від дня народження самиць кожної вікової групи у 

заплавних дібровах ріки Самари у 2002 р.
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У природних умовах дозрівання фолікулів до фази І - ІІ, імовірно, 

відбувається за рахунок вуглеводного живлення, тому що до початку 

накопичення жовтка головну масу речовин яєчника складають вуглеводи та 

жирні кислоти [302]. Це можна підтвердити тим, що, по-перше, нами не 

відмічався напад і кровоссання самиць Ae. vexans, які мали фолікули на фазі 

N, а, по-друге, у 47,0 % самиць, виловлених на денних схованках вранці 

(з 6 до 7 години), у зобі мали багато рідини, яку можна за реакцією Фелінга 

визначити як вуглеводну. З літератури відомо, що саме нектар комарі 

вживають у сприятливих умовах [303, 304]. При несприятливих умовах 

навколишнього середовища, імовірно, більша частина яєчників також має 

змогу розвитися до фази І та І - ІІ, використовуючи пластичні та енергетичні 
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запаси, накопичені у фазі личинки. Можливість дозрівання фолікулів без 

вуглеводів проявляється автогенністю виду. 

Рис. 5.13. Стан жирового тіла (за В. Н. Беклемішевим –  

Ю. Г. Митрофановою [19]) самиць Aedes vexans  різного 

фізіологічного віку заплавної діброви ріки Самари у 

2002 р. 
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Спроможність до прийняття крові у окремих особин Ae. vexans 

спостерігалась вже після першої доби після того, як комарі окрилились, але 

звичайно ці самиці не насмоктували повну порцію крові. Більшість самиць 

ставала активною лише після 36 годин, а досягала свого максимуму через дві.  

У самиць, які ще не робили жодної кладки, перша порція крові або 

витрачається на дозрівання фолікулів до І - ІІ та ІІ фази з одночасним 

нарощуванням жирового тіла, або приводить (у комарів роду Aedes) до 

повного розвитку тільки частини фолікулів [235, 237, 296, 301]. 
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Рис. 5.14. Стан яєчників (за Крістоферсом [19]) 

самиць Aedes vexans різного фізіологічного віку впродовж  

двох тижнів від дня народження самиць кожної вікової 

групи у заплавних дібровах Дніпра 

у 2002 р.
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Після першої яйцекладки голодні Ae. vexans, яких було виловлено на 

днівках, мали понад 90 % самиць із фолікулами на І фазі. І тільки після 

другої та наступних яйцекладок самиці мали фолікули на І - ІІ та ІІ фазах 

розвитку, а жирове тіло в таких самиць відповідно в більшості випадків – 

ІІ та ІV стадії за В. Н. Беклемішевим Ю. Г. Митрофановою. Наступні 

насичення кров’ю призводять до повного розвитку більшості фолікулів 

і визначають більшу плодючість цих самиць. 

Правильність цих припущень підтверджується при порівнянні 

плодючості самиць І та ІІ покоління популяцій заплавних дібров Самари та 

Дніпра, які перебувають на першому гонотрофічному циклі та виловлені 
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в природі зі зрілими яйцями, а також при порівнянні умов розвитку личинок 

цих двох поколінь (рис. 5.16). 

Рис. 5.15. Стан жирового тіла (за В. Н. Беклемішевим –

 Ю. Г. Митрофановою [19]) самиць Aedes vexans  різного 

фізіологічного віку заплавних дібров Дніпра у 2002 р. 
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Щільність личинок Ae. vexans у заплавних дібровах Самари другого 

покоління була низькою (30–60 екз./м2). За характером водойм можна було 

передбачити наявність досить великої кількості органічних речовин для 

розвитку личинок цього виду. Температура води в літніх водоймах була 

нижчою, ніж у весняних, за рахунок більшої зімкнутості крон дерев навколо 

водойми. У більшості випадків у тільки-но народжених самиць другого 

покоління кількість жиру в порожнині тіла була на ІІІ стадії – 11,1 % та на 

ІV стадії – 88,9 %, а яєчники мали фолікули на І фазі – 11,1 %, І - ІІ фазі – 

33,3 % та ІІ фазі – 55,6 %. Після вильоту на десятий день яєчники усіх самиць 
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мали фолікули на ІІ фазі, а жирове тіло на ІІІ та IV стадії. Плодючість самиць 

другого покоління, які ще не робили жодної кладки, виявилась значно 

більшою, ніж у таких самих самиць першого покоління (рис. 5.11). 
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Рис. 5.16. Плодючість самиць Ae. vexans різного 

фізіологічного віку.
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Комарі другого покоління заплавної діброви Дніпра, на відміну від 

комарів заплавної діброви Самари, виплоджувались на тиждень раніше. 

Біотопи, які з’являлися влітку, за температурним режимом не відрізнялись 

від весняних, але їх площа значно швидше зменшувалась у розмірах за 

рахунок високої літньої температури повітря. У цих водоймах щільність 

личинок була 5000 екз./м2, що призводило до затримки їх росту та розвитку.  

Самиці Ae. vexans у заплавній діброві Дніпра мали жирове тіло на І стадії 

– 43,8 %, ІІ стадії – 37,5 %, ІІІ стадії – 12,5 % та IV стадії – 6,3 %, а фолікули 

на І фазі – 75,0 %, І - ІІ фазі – 18,8 % та ІІ фазі – 6,3 %. Ці показники вищі 

в порівнянні з самицями першого покоління цієї ж популяції, але значно 

менші в порівнянні з плодючістю самиць другого покоління популяції 

заплавної діброви Самари (рис. 5.16). 

На прикладі популяції Ae. vexans заплавної діброви Самари та заплавної 

діброви Дніпра нами показано, що плодючість комарів не завжди 

зменшується зі старінням самиць, а залежіть від фізіологічного стану тільки-

но народжених особин, що, в свою чергу, залежить від умов розвитку та 

щільності личинок. 

Таким чином, можливо зробити наступні узагальнення. 

1. За рахунок великої чисельності та домінування Ae. vexans упродовж 

усього сезону невисокий рівень плодючості повністю забезпечує 

репродуктивну здатність популяції та її життєздатність. 

2. У процесі дослідження виявлено, що для популяцій Ae. vexans 

заплавних дібров характерне збільшення фактичної плодючості самиць із 

зростанням фізіологічного віку, що спричиняється підвищеною щільністю 

личинок у водоймах. Висока щільність призводить до вильоту самиць із 

недорозвиненими фолікулами яєчників і зі слабо розвиненим жировим тілом, 

що визначає низьку фактичну плодючість щойно народжених самиць. Із 

збільшенням частки яйцевих трубочок з дозрілими до І - ІІ чи ІІ фази 
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фолікулами та набуттям достатніх жирових запасів зростає фактична 

плодючість самиць на наступних гонотрофічних циклах. 

3. При низькій щільності личинок Ae. vexans тільки-но окрилені самиці 

вилітають із фолікулами на І - ІІ й ІІ фазах розвитку та жировим тілом на ІІІ 

і ІV стадіях, що зумовлює їх високу фактичну плодючість уже при першій 

яйцекладці. 

4. При вивченні плодючості кровосисних комарів необхідно враховувати 

умови розвитку та щільності преімагінальних фаз розвитку, стан яєчників 

і жирового тіла в тільки-но народжених самиць. 

 

5.5. Циклічна динаміка чисельності та активності нападу імаго  

Ae. vexans 

 

У заплавних дібровах ріки Дніпро виліт першої генерації імаго 

Ae. vexans починається з ІІІ декади травня до ІІ декади червня, в залежності 

від погодних умов сезону. 

Згідно з Д. К. Львовим [142, 175] існування більшості вогнищ 

арбовірусів, які переносяться комарами, можливе лише на території, де сума 

ефективних температур (вище +10°С) досягає 2 000°С, а тривалість цього 

періоду складає 135–180 днів. Виходячи з цього, можна стверджувати, що всі 

роки досліджень (1999–2004) були сприятливими для циркуляції арбовірусів, 

які переносяться комарами (табл. 5.3). Підтвердженням цього може бути той 

факт, що у заплавних дібровах Дніпра від комарів Ae. vexans було виділено 

2 штами вірусу Західного Нілу та 1 – вірусу Тягіня.  

У 2001 р. перші самиці відловлені в ІІ декаді червня, у 2002 р. – 

у І декаді червня, а у 2003 р. – у ІІІ декаді травня. Різких коливань тривалості 

періоду активності комарів Ae. vexans у різні роки не зареєстровано 

(рис. 5.17). 
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Таблиця 5.3 

Кліматичні умови заплавних дібров Дніпра у 2001–2003 рр.  

(за даними метеостанції м. Запоріжжя) 

Рік 

Перехід середньодобової 

температури через 

Кількість днів із 

температурою вище 
Сума ефективних 

температур 

(вище +10°С), °С 

Річна 

кількість 

опадів, 

мм 
+10°С +15°С +10°С +10°С +15°С 

2001 4.IV 22.IV 13.X 188 135 3 538,8 465,4 

2002 1.IV 19.IV 14.X 185 137 3 556,0 436,2 

2003 13.IV 30.IV 15.X 178 150 3 369,3 374,7 

 

Аналіз сезонної динаміки активності комарів Ae. vexans у 2001–2003 рр. 

показав, що активність цих комарів підпорядковується певним 

закономірностям. Так, впродовж першого тижня активність Ae. vexans росте 

повільно, потім дуже швидко зростає і сягає свого максимуму з ІІІ декади 

червня по І декаду липня. Певний час зменшується виплід комарів, що 

обумовлює зниження активності нападу самиць цих кровосисних комарів. 

Рис. 5.17. Сезонна динаміка агресивності 

самиць Ae. vexans . 
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Після вильоту І генерації за рахунок розселення та загибелі кількість 

самиць знижується та сягає міжгенераційного мінімуму (ІІІ декада липня – 

І декада серпня). Після мінімуму спостерігається другий пік чисельності, 

пов’язаний із масовим вильотом імаго другої генерації. Другий максимум 

вище першого у 1,2–1,5 раза, перша генерація Ae. vexans поступається другій 

ще більше завдяки тому, що в ІІІ декаді липня – І декаді серпня частину 

популяції складають особини першої генерації. Загибель комарів першої 

генерації спостерігається з І декади серпня. Саме з цієї декади ми 

спостерігаємо зниження виплоду комарів Ae. vexans, що призводить до 

різкого зниження їх чисельності, останні самиці досліджуваного виду були 

відловлені нами в кінці вересня.  

Поблизу біотопів розвитку Ae. vexans був домінуючим впродовж усього 

літнього сезону. Після вильоту комарів через два тижні частка виду в зборах 

сягала 84,0 %, а в максимум активності – 95,5 % серед відловлених комарів за 

добу. У міжгенераційний період спаду їх чисельності змінювалась і частка 

виду у фауні Culicidae (серед родів Anopheles, Aedes, Mansonia, Culiseta та 

Culex), але все одно Ae. vexans залишався домінуючим видом. Наприкінці 

серпня – на початку вересня частка Ae. vexans ще вагома, а потім різко 

зменшується (рис. 5.18). 

Таким чином, враховуючи періоди активності та сезонний хід нападу, 

можна вважати комарів Ae. vexans ефективними переносниками арбовірусів 

на дослідженій території. Їх період активності співпадає з періодом найбільш 

високих температур повітря, що сприяє розвитку вірусу в організмі комарів. 

Виходячи з цього, при оптимальних температурних умовах циркуляція 

“комариних” арбовірусів на території заплавних дібров ріки Дніпро може 

відбуватись упродовж 3 місяців – з липня по серпень. У цей же час не 

виключена можливість зараження арбовірусами людей 

і сільськогосподарських тварин.  
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Рис. 5.18. Частка Ae. vexans  у фауні активних самиць 

кровосисних комарів упродовж сезону їх активності 

у 2001 р.
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Для більш точного визначення періодів імовірного контакту людей 

і сільськогосподарських тварин з імаго Ae. vexans нами було проведене 

вивчення добового ходу активності цих комарів (рис. 5.19). 

Для комарів Ae. vexans влітку та на початку осені було виявлено чотири 

періоди добової активності: ранковий максимум, денний мінімум, вечірній 

максимум і нічний мінімум. Тривалість і ступінь прояву цих періодів 

залежить у багатьох випадках від кліматичних умов сезону.  

Ранковий максимум у літні місяці тривав із 500 до 800 години. За рахунок 

більш низької температури +16...+17°С наприкінці весни та восени період 

ранкового максимуму спостерігався пізніше – з 800 до 1000. У цей час 

відзначалась майже вдвічі менша кількість активних самиць у порівнянні 

з вечірнім максимумом. 
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Рис. 5.19. Хід добової активності комарів Ae. vexans 

у  2003 р.; Сх., Зх. – час сходу та заходу сонця.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Години

Ч
и

се
л

ьн
іс

ть
, е

к
з.

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

19–20 червня

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а 

п
о

в
іт

р
я
, °

С

Кількість комарів за один облік Температура повітря

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Години
Ч

и
се

л
ьн

іс
ть

, е
к

з.

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30
12–13 липня

Т
ем

п
е
р

ат
у

р
а
 п

о
в
іт

р
я
, °

С

Сх. Зх.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Години

Ч
и

се
л

ьн
іс

ть
, е

к
з.

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

1–2 серпнь

Т
ем

п
е
р

ат
у

р
а
 п

о
в
іт

р
я
, °

С

Сх. Зх.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Години

Ч
и

се
л

ьн
іс

ть
, е

к
з.

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

6–7 вересня

Т
ем

п
е
р

ат
у

р
а
 п

о
в
іт

р
я
, °

С

Сх. Зх.

Сх. Зх.

 



 136 

Денний мінімум більш виражений у літні місяці при вологості повітря 

40–55 % і температурі більше +25°С, коли комарі ховались у вологих 

і затінених схованках. Наприкінці липня – на початку серпня поблизу місць 

виплоду, де густа рослинність забезпечувала температуру не більше 

+18...+20°С та вологість повітря 70–80 %, напад комарів Ae. vexans тривав 

упродовж майже всієї доби. У кінці серпня, коли температура повітря не 

перевищувала +20...+21°С, фіксували також незначний напад комарів 

упродовж всієї доби. 

Вечірній максимум наприкінці весни наступав опівдні та тривав з 1600 до 

2000 години. Влітку цей період збільшується та зсувається на більш пізні години 

– 1800–2200, а на початку осені спостерігається о 1700–2000 годині в зв’язку 

з пониженням температури. У вечірній максимум завжди відловлювали 

найбільшу кількість самиць Ae. vexans. 

Нічний мінімум спостерігається з 2400 до 500–600 години, а максимум 

його припадає на 100–300 – при вологості повітря до 95 %. Восени за рахунок 

низьких температур (до +10°С) активність комарів обмежена, період 

підвищеної активності може збільшуватись і тривати з 2100 до 600 години. 

Влітку поодинокі самиці Ae. vexans були активними впродовж усієї ночі, при 

температурі не нижче +10...+20°С та вологості повітря не вище 75 %. 

Із головних факторів, які закономірно змінюються поряд з іншими, 

найбільше значення для життя комарів мають температура та світло [305]. Як 

відомо, Ae. vexans – космополіт, який може пристосовуватись до різних 

температурних режимів. У заплавних дібровах ріки Дніпро в літній період 

самиці нападають на людину при температурі +12...+30°С. Восени нижня 

межа нападу самиць дорівнювала +9°С. За нашими даними, оптимальна 

температура для активності комарів Ae. vexans у районі дослідження 

+12...+23°С, в той час як для Приморського краю, за К. П. Чагіним [306], ця 

температура становить +13...+21°С та +15...+22°С за даними 

М. Ф. Шленової та В. А. Набокова [307].  
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Для комарів Ae. vexans світло, особливо у поєднанні з високими 

температурами повітря, виступає лімітуючим чинником активності. Увечері 

відбувається підвищення відносної вологості повітря та, водночас, поступове 

зниження температури та освітлення. Ці фактори сприяють підвищенню 

активності льоту та нападу самиць тільки в чагарниках і на маленьких 

галявинах. На великих галявинах Ae. vexans зустрічався нами частіше тільки 

після заходу сонця. Світло стимулює напад комарів, незважаючи на 

температурні умови (якщо вони не перебувають на нижній межі) [307, 308]. 

Максимум вечірньої активності спостерігався коли освітлення не 

перевищувало 1 люкса (20–40 хвилин після заходу сонця). Вночі (100–300) 

комарі мало активні, дію на їх активність місячного сяйва нами не виявлено. 

Це співпадає з даними О. С. Мончадського [308]. Ранкові зміни світлового 

режиму викликали підвищення активності нападу виду, які в середньому 

тривали впродовж 60–180 хвилин. 

За даними К. П. Багіна [116] загальна добова активність у Aedes значно 

більша, ніж у Anopheles і Culex. У Culex, на відміну від інших родів Culicidae, 

влітку та на початку осені спостерігається повна відсутність нападу комарів 

уночі. Період відсутності нападу комарів вдень значно більший у Culex, ніж 

у Aedes. 

Відносна вологість повітря в заплавних дібровах Дніпра ввечері та 

вранці рідко буває нижчою за 75 %. У зв’язку з цим популяція Ae. vexans, 

імовірно, пристосувалась до високих меж вологості, тому активно нападає 

й при 80–100 %-ній вологості. 

Вітер – це також один із найважливіших чинників, який діє на літ 

і трофічну активність комарів [306–308]. Дія вітру помітна на відкритих 

ділянках. Так, за нашими спостереженнями, навіть при швидкості руху 

повітря 0,5 м/с напад самиць Ae. vexans знижується вдвічі, а в чагарниках 

його дія значно менша. Збільшення швидкості вітру до 2–3 м/с повністю 
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припиняє активність комарів Ae. vexans, що співпадає з даними 

К. П. Чагіна [306]. 

Вдень на відкритих ділянках Ae. vexans майже не зустрічається, але 

у хмарну погоду реєструється напад (максимум 18 екз./облік при температурі 

+25°С), а також відмічено напад навіть під час дрібного дощу (максимум 

27 екз./облік при температурі +24°С). У чагарниках вдень комарі були 

активними в залежності від ступеня їх затіненості та від погодних умов 

(у середньому 34,1±0,9 екз./облік). При низьких нічних температурах ранкова 

активність комарів практично дорівнювала нулю, але спостерігалось 

підвищення денної активності самиць Ae. vexans. Підвищення денної 

активності при низьких нічних температурах відоме і для комарів групи 

Ae. communis [237]. 

При порівнянні ходу сезонної динаміки чисельності та добової 

активності комарів Ae. vexans із характером праці та відпочинку населення 

можна визначити найбільш імовірні періоди контакту людини та свійських 

тварин із кровосисними комарами Ae. vexans – потенційними переносниками 

арбовірусів у заплавних дібровах ріки Дніпро. Так, влітку: рано вранці при 

роботі в полі поблизу лісу; вдень у лісі під час відпочинку, випасу чи вигулу 

тварин тощо, а ввечері та вночі – безпосередньо в населених пунктах, 

розташованих у радіусі розльоту цих комарів. На початку осені період 

можливого контакту з комарами Ae. vexans у зв’язку з пониженням 

температури повітря зсувається на 1200–1400 години. Подібні результати по 

фенології комарів Західної України були отримані Г. В. Білецькою [116]. 

Таким чином, за нашими спостереженнями, значний вплив на активність 

комарів має температура: нижній поріг активності – +9°С, верхній –

+30...+31°С, а зона оптимуму – +12...+23°С. Вітер – також вагомий чинник 

активності комарів: підвищення його швидкості до 0,5 м/с призводить до 

зменшення нападу вдвічі, а при швидкості 2–3 м/с напад комарів 

припиняється взагалі. Відносна вологість повітря менше впливає на 
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активність комарів Ae. vexans у порівнянні з температурою та швидкістю 

повітря. Добова активність комарів Ae. vexans влітку та на початку осені 

поділяється на чотири періоди: ранковий максимум, денний мінімум, 

вечірній максимум і нічний мінімум. Восени тривалість кожного періоду 

змінювалась, відмічено відсутність нападу комарів вночі. 

Таким чином, за нашими спостереженнями, у заплавних дібровах 

степового Придніпров’я імаго комарів Ae. vexans з’являються починаючи 

з ІІІ декади травня, а зникають у ІІІ декаді серпня. У комарів Ae. vexans 

простежується виліт двох генерацій, які відзначаються двома піками 

активності нападу (з ІІ декади червня по І декаду липня та з ІІ декади липня 

по І декаду серпня). Агресивність першої генерації менша у 1,2–1,5 раза за 

другу. У заплавних дібровах степового Придніпров’я Ae. vexans домінує 

серед кровосисних комарів упродовж усіх літніх місяців (до 95,5 %). 

 

5.6. Трофоконсортивні зв’язки імаго Ae. vexans 

 

Дорослі комарі Ae. vexans як співчлени певних консорцій вступають 

у складні взаємовідносини з певними компонентами біоценозів. Найбільш 

вагомими вважаються трофоконсортивні зв’язки [258]. 

Відомо, що у кровосисних комарів існує різниця у трофоконсортивних 

зв’язках самців та самиць. Якщо самці у період свого нетривалого життя 

живляться нектаром квітів [303, 307], то для розвитку яєць самиць необхідна 

кров тварин, хоч вони теж живляться нектаром одразу ж після народження та 

впродовж усього свого життя. 

Результати спостережень за живлення комарів Aedes aegypti на різних 

квітах повідомляють Чанг та Саволіне [51]. В штаті Коннектикут (США) 

проводили вивчення живлення комарів нектаром [304]. Про живлення 

нектаром вони судили по наявності фруктози в зобах у самиць. Із 2 817 

самиць 13 видів, які відносились до 4 родів, фруктоза знайдена у 40 % 
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кровососів. Більш часте живлення нектаром відмічалось у самиць 

з фолікулами на І стадії розвитку. Вуглеводне живлення, необхідне для 

дозрівання фолікулів, підтримки життєдіяльності та формування запасних 

поживних речовин для зимівлі, дуже важливе для комарів, але питання про 

його природні джерела й досі досліджене недостатньо. Спостереження 

обмежені 10–15 видами роду Aedes та 2–3 видами родів Anopheles та Culex. 

Що стосується Ae. vexans, то його активне живлення нектаром квітів та 

соками листя було вивчене у штаті Огайо (США) та у південно-західній 

Швеції. У заплавних дібровах степового Придніпров’я ми спостерігали імаго 

Ae. vexans вранці близько четвертої години ранку на 10 видах квітів:  

1. Підмаренник справжній – Galium verum L. 

Багаторічна трав’яниста кореневищна рослина родини Rubiaceae. Цвіте 

у червні – вересні. Трава містить глікозиди, галіозин, рубіадин і асперулозид, 

дубильні речовини, лимонну кислоту, незначну кількість ефірної олії, 

флавоноїди, кумарини, сичужний фермент тощо [309]. 

2. Пижмо звичайне – Tanacetum vulgare L. 

Багаторічна трав’яниста рослина Asteraceae. Квітки мають у своєму 

складі сесквітерненовий лактон танацетин, флавоноїди (лютеолін, лютеолін-

7-глюкозид тощо), легкі алкалоїди (0,004 %), галову, кавову, танацетову 

й хлорогенову кислоти, дубильні речовини та ефірну олію (0,1–0,3 %). До 

складу останніх входять камфора, пінен, борнеол, туйол та біциклічний кетон 

туйон [309]. 

3. Аморфа кущова – Amorphha fruticosa L.  

Кущ з родини Papilionaceae. Цвіте в червні, липні. Хімічний склад: 

містить рутеноїдний глікозид аморфін [309]. 

4. Зірочник середній – Stellaria media Сyr. 

Відноситься до родини Caryophyllaceae. Цвітіння з березня по жовтень. 

Трава містить сапоніни, аскорбінову кислоту (до 65 мг%), каротин (понад 

23 мг%), токоферол, флавоноїди, дубильні та інші речовини [309]. 
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5. Розхідник звичайний (будра звичайна) – Glechoma hederacea L. 

Багаторічна родина Labiatae. Цвіте з квітня по серпень. У траві є ефірна 

олія (0,03–0,06 %), сапоніни, дубильні (5,9–7,9 %) й гіркі (до 31 мг%) 

речовини, винна, оцтова, кавова, ферулова кислота, холін, смоли та каротин 

(8,2 мг%), вітамін С (30–80 мг%), вільні амінокислоти (метионін, цистеїн, 

серин) [309].  

6. Куколиця біла – Melandrium album Garcke. 

Належить до родини Caryophyllaceae. Цвітіння у травні – жовтні. Трава 

містить тритерпеноїди, сліди алкалоїдів, аскорбінову кислоту [309]. 

7. Перстач гусячий – Potentilla anserine L. 

Належить до родини Rosaceae. Цвіте з травня по серпень. Кореневище 

і трава містять 10–18 % дубильних речовин, значну кількість аскорбінової 

кислоти, хіннy кислоту, барвники та крохмаль. У траві: ефірна олія (0,28 %), 

гіркоти, флавоноїди (кемпферол, мірицетин, ціаніди) р-кумарова, ферулова 

й сагова кислоти та смоли [309]. 

8. Хвилівник звичайний – Aristolochia clematitis L. 

Належить до родини Aristolochiaceae. Цвіте у травні – червні. Хімічний 

склад: алкалоїди магнофлорин і аристохолін, ситостерин, багатоядерні 

ароматичні сполуки, флавоноїди, ефірна олія [309]. 

9. Жовтець повзучий – Ranunculus repens L. 

Належить до родини Ranunculaceae. Цвіте в травні – червні. Хімічний 

склад: дубильні речовини, алкалоїди (0,1 %), кумарини (умбеліферон, 

скополетиін), флавоноїди, вітексин, сапокератин [309]. 

10. Морква їстівна – Daucus carota L. 

Дворічна трав’яниста рослина з родини Umbelliferae. Крайні квіти 

в зонтиках збільшені. Пелюстки глибоковиїмчасті, білі. Поширена як бур’ян 

на полях, степових схилах, над дорогами (рис. 5.20). 
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Рис. 5.20. Самець Ae. vexans, який живиться на квітах Daucus carota L. 

Близько 80 % зібраних комарів мали у зобі рідину, яка дала позитивну 

реакцію на вміст фруктози. Особливо часто ці комарі живились на квітах 

пижма (3–5 особин на 1 екз.), на інших нектароносах простежувались 1–2 

екземпляри. 

Кровосисні комарі відносяться до тих кровососів, які періодично 

активно нападають на годувальників. Їм властива поліфагія, значна 

рухливість, перельоти на досить великі відстані в пошуках годувальників 

[19]. Трофоконсортивні зв’язки членистоногих-гематофагів із хребетними 

тваринами є визначальними в природних біоценозах вогнищ арбовірусів 

тому, що вони обумовлюють шляхи їх циркуляції [212]. Природні цикли 

циркуляції арбовірусів (вірусів із трансмісивним шляхом передачі) та 

збудників інших трансмісивних хвороб, бувають дуже складними та 

включають багато видів хребетних і членистоногих, склад яких змінюється 

в залежності від географічного положення району, кліматичних умов 

місцевості тощо. Незважаючи на те, що вивченню трофічних зв’язків імаго 

кровосисних комарів присвячено багато праць [118–121, 142, 215], 

у кожному конкретному біоценозі спостерігаються певні особливості.  

Вивчення трофоконсортивних зв’язків кровосисних комарів району 

дослідження у РДПА показало, що коло їх годувальників досить велике 
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й складається з тих груп хребетних тварин, які є найбільш імовірними 

резервуарами збудників трансмісивних хвороб, а саме: великої рогатої 

худоби, коней, свиней, птахів і людини. Іноді різні види кровосисних комарів 

використовують одні й ті самі об’єкти для кровоссання, що не виключає 

можливості їх включення в коло циркуляції арбовірусів у природних 

біоценозах. 

У живленні кровосисних комарів найбільш привабливими об’єктами 

живлення була велика рогата худоба, коні та людина, кров яких знайдена 

у шлунках значної частини цих членистоногих (рис. 5.21). Це свідчить про 

велике значення людини як годувальника, а також про те, що вона може дуже 

легко включатись у циркуляцію трансмісивних хвороб через кровосисних 

комарів. 

До числа найбільш активних кровососів, які годувались на великій 

рогатій худобі, відносяться Ae. vexans (29,0 %), An. maculipennis (28,0 %), 

Mn. richiardii (27,0 %) та Ae. cantans (26,0 %). На конях активно годувались 

комарі видів An. maculipennis (30,0 %), Ae. vexans (25,0 %), Ae. cantans 

(23,0 %) та Mn. richiardii (21,0 %). Значно рідше на великій рогатій худобі та 

конях годувались комарі Cx. рipiens (8,0 % та 5,0 % відповідно). Свині були 

джерелом білкової їжі для Cx. p. рipiens (32,0 %), а також для незначної 

кількості комарів видів Ae. cantans (19,0 %), An. maculipennis (14,0 %), 

Ae. vexans (14,0 %) та Mn. richiardii (9,0 %) (рис. 5.22).  

Усі масові види кровосисних комарів живились на птахах, але 

найбільш активним “пташиним” кровососом був Cx. p. рipiens (40,0 %). Роль 

перелітних і мігруючих птахів полягає в підтриманні існуючих вогнищ 

і, крім того, у занесенні збудників, які можуть утворювати нові арбовірусні 

вогнища. Це припущення актуальне, тому що через Запорізький регіон 

пролягає один із головних пролітних шляхів птахів в Україні (так званий 

Дніпровський шлях) [310]. 
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Рис. 5.21. Спектр живлення самиць Ae. vexans 

в умовах заплавних дібров ріки Дніпро.
  

Можливість живлення кровосисних комарів, більшість видів яких не 

належить до орнітофільних ектопаразитів [212], на птахах була перевірена 

в досліді з голубом як “вартовою твариною”. У пастку з птахом було 

спіймано 422 комарі (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Кількісний склад кровосисних комарів у досліді з птахом 

(сумарний результат 10 обліків) 

Вид 

Кількість комарів 
Частка комарів 

кожного виду з кров’ю 

птаха в шлунку, % 
Усього  

З них з кров’ю птаха в шлунку  

на II-III стадії за 

Селом 

за результатами 

РДПА 

An. maculipennis 84 83 80 19,0 

Ae. cantans  58 58 56 13,3 

Ae. vexans 92 91 90 21,3 

Mn. richiardii 48 48 47 11,1 

Cx. р. pipiens 140 140 140 33,2 

Усього 422 420 413 97,9 



 145 

Перевірка відловлених комарів на джерело живлення у РДПА показала, 

що майже усі комарі живились на птахах. Але були й винятки. Так, три 

комарі An. maculipennis, два – Ae. cantans та по одному – Ae. vexans 

і Mn. richiardii мали у шлунках кров не птаха. А у одного комара 

An. maculipennis та одного Ae. vexans ми не змогли встановити годувальника, 

тому що вони були на останніх стадіях перетравлення крові. 

Рис. 5.22. Трофічні зв’язки масових видів кровосисних 

комарів із годувальниками заплавних дібров ріки Дніпро.
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У всіх біотопах найбільш активним пташиним кровососом був 

Cx. p. рipiens, його середня чисельність складала 1,55 ± 0,07 екз., менш 

активними були Ae. vexans (1,02 ± 0,05 екз.) та An. maculipennis 

(0,93 ± 0,05 екз.). Комарі Ae. cantans і Mn. richiardii у досліджуваних 

біотопах зустрічались дуже рідко, їх середня чисельність приблизно 

однакова: 0,53 ± 0,06 екз. і 0,64 ± 0,05 екз. (табл. 5.5). 
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Таблиця. 5.5 

Середня кількість кровосисних комарів за біотопами заплави ріки Дніпро 

Вид комара 
Середня кількість комарів M±m Середня 

кількість комарів 

у трьох біотопах, 

M±m 

Заплавні 

діброви 
Аренний бір 

Байрачна 

діброва 

An. maculipennis 1,13±0,09 0,93±0,095 0,73±0,08 0,93±0,05 

Ae. cantans 0,70±0,11 0,50±0,09 0,40±0,09 0,53±0,06 

Ae. vexans 1,40±0,09 0,86±0,08 0,80±0,07 1,02±0,05 

Mn. richiardii 0,63±0,09 0,73±0,08 0,56±0,09 0,64±0,05 

Cx. p. рipiens 2,10±0,10 1,36±0,09 1,20±0,09 1,55±0,07 

Усього 5,96±0,20 4,38±0,17 3,7±0,18 0,94±0,03 
 

Найбільше в пастку з птахом відловлено кровосисних комарів 

у заплавних дібровах, а найменше – у байрачних дібровах. Розбіжність 

у розподілі Culicidae за біотопами статистично не достовірна (F = 0,349 при 

Fкр = 3,682; β = 0,711) (рис. 5.23).  
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Рис. 5.23. Розподіл кровосисних комарів за біотопами 

при підрахунку їх чисельності у досліді на птаху.

An. maculipennis Ae. cantans Ae. vexans Mn. richiardii Cx. рipiens
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Таким чином, у заплаві Дніпра головним чином на птахах годуються 

комарі Cx. p. рipiens, Ae. vexans та Ae. cantans, але комарам An. maculipennis 

і Mn. richiardii також властива здатність годуватись на птахах. 

У шлунках 51 з 417 самиць одночасно було вилучено кров людини та 

тварин або кров різних тварин. Це важливий факт при з’ясуванні ролі 

комарів у циркуляції трансмісивних захворювань (рис. 5.24). Так, 

у 11 особин An. maculipennis, 4 – Ae. vexans і 2 – Ae. cantans у шлунках 

була кров як людини, так і коня, у 15 – An. maculipennis, 3 – Ae. vexans, 

та по 2 – Ae. cantans і 1 – Mn. richiardii – кров людини та великої рогатої 

худоби, у 5 – An. maculipennis, 2 – Ae. vexans – кров коня та великої рогатої 

худоби та у 3 – Cx. p. рipiens і 2 – Ae. vexans – кров людини та птаха. 

                                                            

Рис. 5.24. Реакція дифузної преципітації в агарі: 

1 – кров із шлунка комара Ae. vexans; 2 – сироватки проти глобулінів; 3 –

смуги преципітації (а – великої рогатої худоби; б – свині; в – людини; г – 

коня; д – птаха). 

Таким чином, можна припустити, що встановлені трофоконсортивні 

зв’язки кровосисних комарів – імовірних переносників арбовірусів із 

перелітними птахами, можливість розвитку в останніх хронічної інфекції 

можуть бути причиною виникнення в заплаві ріки Дніпро природних вогнищ 

арбовірусів. Також трофоконсортивні зв’язки спонтанно заражених 

арбовірусами Culicidae з хребетними (імовірними донорами і реципієнтами 

збудника) дають можливість зрозуміти появу природних вогнищ 

арбовірусних інфекцій. 
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5.7. Хижаки імаго Ae. vexans 

 

Аналіз наукової літератури свідчить, що на сьогодні ще не проведено 

досконального вивчення екологічних зв’язків імаго кровосисних комарів 

з природними ворогами. Для проведення заходів з обмеження їх чисельності 

необхідно вивчати фауну та екологію природних ворогів у конкретних 

біогеоценозах. 

Для практичного використання певних хижаків або паразитів необхідно 

з’ясувати усі можливі консортивні зв’язки у лабораторних та природних 

умовах. 

За літературними даними, водомірки, павуки, бабки, птахи та кажани – 

це головні хижаки імаго комарів [51]. А. П. Шахматов та В. М. Попов [311] 

вказують на те, що водомірки – активні хижаки під час виходу імаго комарів 

із лялечки. Як стверджує Л. П. Кухарчук [51], павуки живляться 

кровосисними комарами як у природних умовах, так і у дослідах 

в лабораторних умовах, а Д. Б. Чилдибаев та Р. Т. Ахметбеков пропонують 

павука Dolomedes plantarius як активного регулятора чисельності 

кровосисних комарів. 

Із безхребетних одними з потенційних ворогів дорослих комарів 

є павуки [312]. Найбільшу загрозу для кровосисних комарів являють великі 

бродячі види павуків, які підстерігають самиць комарів, що розташовуються 

на днівках у нижньому ярусі рослинності в жаркі або вітряні години. Крім 

того, вони полюють на самиць, які відкладають яйця на вологий ґрунт. В той 

же час аналіз вмісту чисельних ловчих сіток павуків-тенетників показав, що 

комарі р. Aedes були представлені поодинокими екземплярами, а основну 

масу їх жертв складали більш дрібні двокрилі родин Chironomidae, Sciaridae, 

Limoniidae.  

Активні ентомофаги – хижі мухи: емпідіди (Empididae), зеленушки 

(Dolichopodidae) і бекасниці (Rhagionidae). Значна кількість хижих мух 
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у період льоту комарів роду Aedes доводить їх роль у регульованні 

чисельності комарів Ae. vexans. Усі хижі мухи поряд з комарами роду Aedes 

використовують у їжу й інших двокрилих комах. 

Бабки охоче живляться дорослими комарами. Так, за спостереженнями 

О. М. Дубицького [70], у Казахстані вони активно полюють на комарів під 

час їх роїння, в той час як у Сибіру, за даними Л. П. Кухарчук [51], таких 

випадків зареєстровано не було. Узагалі  дослідження з живлення імаго бабок 

не мають системного комплексного характеру, а є лише окремі розрізнені 

дані випадкових спостережень. І. С. Кумачов вказує, що кровосисними 

комарами живляться бабки Ischnura elegans Lind., I. pumilio Charp., Enallagma 

cyathigerum Charp., Libellula quadrimaculata L., Anax parthenope Selus., 

A. imperator Leach., Aeshna squamata Mull., A. affins L., але при цьому вони 

віддають перевагу більш великим комахам. У роботі J. D. Edman та 

J. S. Haeger [313] зазначено, що бабки Anax junius селективно виїдали комарів 

Aedes taeniorhynchus, які були штучно випущенні на острів. Але ними не 

було з’ясовано частку цих кровосисних комарів у добовому раціоні бабок по 

відношенню до інших видів жертв. Б. Ф. Бєлишев [313] вказує на 

недосконалість методів дослідження трофічних зв’язків імаго бабок та 

пропонує використання серологічного методу. Цей метод, на його думку, дає 

більш точні результати, але потребує багато зусиль і часу для виготовлення 

сироваток із кровосисних комарів. Проведені ним досліди над двома видами 

бабок – Lestes sponsa (40 екз.) та Sympetrum scoticum (20 екз.) – показали, що 

лише в одного екземпляра S. scoticum був позитивний результат на наявність 

у шлунку кровосисних комарів. Ці види бабок живляться переважно 

представниками родини Chironomidae. Застосування серологічних методів 

вказує на значно меншу роль бабок у регуляції чисельності кровосисних 

комарів. 

Дорослими кровосисними комарами також активно живляться птахи та 

їх пташенята. Для вивчення трофічних переваг використовують методику 
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досліду вмісту шлунків птахів, або удавки для пташенят. Ці методики 

є летальними, тобто дуже небезпечними для життя птахів. За літературними 

даними, кровосисними комарами можуть живитись: горихвістка звичайна 

(Phoenicurus phoenicurus L.), плиска біла (Motacilla alba L.), синьошийка 

(Luscinia svecica L.), очеретянка садова (Acrocephalus dumetorum Blyth.), 

славка прудка (Sylvia curruca L.), повзик звичайний (Sitta europaea L.), 

вівсянка звичайна (Emberisa eitrinella L.), чикалка лучна (Saxicola rubetra L.), 

чиж лісовий (Carduelis spinus L.), мухоловка строката (Muscicapa hypoleuca 

Pall.), мухоловка сіра (M. striata Pall.), вівчарик ковалик 

(Phylloscopus collybitus Vieillot), стриж білочеревний (Apus melba L.), 

берегова ластівка (Riparia riparia L.). За даними К. Herbet, П. М. Бутовського 

та А. С. Левіна [51], у шлунках ластівок були лише поодинокі екземпляри 

кровосисних комарів. Автори пов’язують це з різницею активності ластівок 

та кровосисних комарів. Так, ластівки починають полювання близько           

7-ї години ранку, коли пік активності комарів вже гасне. 

І. А. Рубцова та А. Я. Курскова [51] вказують на те, що кажани можуть 

знищувати від 500–1527 екземплярів кровосисних комарів за одну ніч. Але 

І. І. Барабаш-Никифоров зазначає, що головним об’єктом живлення для усіх 

великих кажанів Nyctalus noctula princeps Ogn., Myotis dasycneme major Ogn., 

M. daubentonii volgensis Eversm. є Lepidoptera або Coleoptera, а для дрібних –

Pipistrellus pipistrellus Schr. та P. nathusii Keys et Blas властиве живлення 

кровосисними комарами, але в незначній кількості. 

За літературними джерелами, майже усі перелічені види хижаків 

мешкають у заплавних дібровах степового Придніпров’я і тому, можуть 

знищувати імаго кровосисних комарів Ae. vexans [179].  

Так, за нашими даними у заплавних дібровах степового Придніпров’я 

фауна бабок представлена 18 видами, які належать до 7 родин (табл. 5.6). 

Найбільша активність бабок 16 видів припадає на ІІІ декаду червня. 

Максимум видів родини Coenagrionidae зареєстровано у третій декаді 
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червня – першій декаді липня; Gomphidae – у третій декаді травня – другій 

декаді червня; Aechnidae – першій декаді червня – другій декаді липня; 

Libellulidae – третій декаді червня – першій декаді липня. 

За типом поведінки, пов’язаної з добуванням їжі, імаго бабок ділять на три 

типи: засідники, патрулюючі та збирачі (табл. 5.6). Засідники підстерігають 

комах, які пролітають повз них, сидячи на листі або пагонах трав’янистих 

рослин, гілках кущів і дерев на висоті 0,3–2 м. Бабки цієї групи активні 

вдень. Полюють переважно в заростях осоки, невисокого очерету або рогозу, 

рідше серед кущів. При полюванні цих бабок перевага надається великим 

комахам комарам-довгоніжкам тощо. Кровосисні комарі є випадковими 

жертвами цих бабок. Патрулюючі види ловлять здобич у повітрі, там її 

й з’їдають, за винятком, коли здобич дуже велика. Вдень ці бабки полюють 

пасивно, але після заходу сонця переходять до активної ловлі. Вони 

і є головними ворогами кровосисних комарів. Збирачі відловлюють здобич 

з листя та пагонів дерев і кущів. Вони стають активними зі сходом сонця або 

пізніше. Найбільша їх активність спостерігається о 10–12-й годині та за 1–1,5 

години до заходу сонця. Головні об’єкти їх полювання – дрібні мушки різних 

видів, некровосисні комарі та мокреці, цикадки та їх личинки. Кровосисні 

комарі зустрічаються в їх раціоні лише у жаркі години дня, коли вони 

перебувають у денних схованках в неактивному стані. З усіх видів бабок 

степового Придніпров’я найбільш імовірними хижаками імаго Ae. vexans 

можуть бути 11 видів: Libellula quadrimaculata, Aeschna affinis, Aeschna 

cyanea, Aeschna isosceles, Anax imperator, Sympecma paedisca, Coenagrion 

hastulatum, Coenagrion puella, Erythromma najas, Enallagma cyathigerum, 

Platycnemis pennipes. 

Наші дослідження фенології бабок тільки розпочато, тому необхідно 

продовжувати вивчати екологічні особливості бабок для більш детального 

з’ясування трофічних зв’язків бабок і кровосисних комарів. 
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Таблиця 5.6 

Фенологія льоту бабок заплавних дібровстепового Придніпров’я 

П/п

№ 

Е
то

м
о
р
ф

и
 

Вид бабок 

Місяці 

Травень Червень Липень Серпень Вересень 

І ІІ 
ІІ

І 
І ІІ 

ІІ

І 
І ІІ 

ІІ

І 
І ІІ 

ІІ

І 
І ІІ 

ІІ

І 

Підряд Anisoptera 

Родина Libellulidae 

1 

З
ас

ід
н

и
к
и

 

Libellula depressa L.                

2 L. quadrimaculata L.                

3 Leucorrhinia albifrons Bur.                

4 L. pectoralis Charp.                

5 
Sympetrum sanguineum 

Mull. 
               

6 Orthetrum cancellatum L.                

Родина Aeschnidae 

7 

П
ат

р
у
л

ю
ю

ч
і 

Aeschna affinis Vand.                

8 Ae. cyanea Mull.                

9 Ae. isosceles Mull.                

10 Anax imperator Leach                

 Родина Gomphidae 

11 Gomphus vulgatissimus L.                

Підряд Caloptera 

Родина Calopterygidae 

12 

З
ас

ід
н

и
к
и

 

Calopteryx splendens Harr.                

 

 
Підряд Zygoptera 

Родина Lestidae 

13 Sympecma paedisca Br.                

 Родина Coenagrionidae 

14 
Coenagrion hastulatum 

Charp. 
               

15 C. puella L.                

16 Erythromma najas Hans.                

17 
Enallagma cyathigerum 

Charp. 
               

 Родина Platycnemidae 

18 Platycnemis pennipes Pall.                
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Птахи також можуть полювати на кровосисних комарів. Звичайними 

у заплавних дібровах степового Придніпров’я є: мухоловка мала 

(Muscicapa parva Bech.), мухоловка сіра (Muscicapa striata Pallas), мухоловка 

строката (Ficedula hypoleuca Pallas), мухоловка білошия (Ficedula albicollis 

Temminck), очеретянка болотяна (Acrocephalus palustris Bech.), вівчарик 

ковалик (Phylloscopus collybita Vieillot), вівчарик жовтобровий 

(Phylloscopus sibilatrix Bechstein), славка рябогруда (Sylvia nisoria Bech.), голуб 

лісовий (Columba palumbus L.), ящір степовий (Manis temmineki Smuts), плиска 

біла (Motacilla alba L.), довгохвоста синиця (Aegithalos caudatus L.), сойка 

звичайна (Garrulus glandarius L.), вивільга звичайна (Oriolus oriolus L.), повзик 

звичайний (Sitta europaea L.), дрізд співочий (Turdus philomelos Bech.), дрізд 

чорний (Turdus merula L.), дятел звичайний (Dendrocopos major L.), дятел 

середній (Dendrocopos medius L.), дятел малий (Dendrocopos minor L.), 

вільшанка звичайна (Erithacus rubecula L.), синиця біла (Parus cyanus Pall.), 

синиця блакитна (Parus caeruleus L.), синиця велика (Parus major L.), славка 

садова (Sylvia borin Boddaert), вівсянка звичайна (Emberiza citrinella L.), шпак 

звичайний (Sturnus vulgaris L.), в’юрок зяблик (Fringilla coelebs L.), соловей 

звичайний (Luscinia luscinia L.) яструб великий (Accipiter gentilis L.), канюк 

звичайний (Buteo buteo L.), сова сіра (Strix aluco L.), крутиголовка 

(Jynx torquilla L.), щеврик лісовий (Anthus trivialis L.), кропив’янка 

чорноголова (Sylvia atricapilla L.), кропив’янка сіра (Sylvia communis Latham) 

[157, 158, 168]. З них 17 видів можуть живитись імаго Ae. vexans у заплавних 

дібровах степового Придніпров’я, але цей вид не є головним об’єктом їх 

живлення.  

На досліджуваній території поширений один вид кажанів Nictalus noctula 

Schr., який теж може живиться імаго Ae. vexans. 

Загальне зменшення чисельності популяції може відбуватись за рахунок 

епізоотій серед дорослих комарів. Відомі епізоотії, які викликаються грибами 

Entomophthora. Уражених комарів знаходять звичайно біля місць виплоду. 
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Імовірно, ці гриби передаються трансфазово, тобто зараження відбувається 

на фазі личинки. 

Нами був зафіксований факт полювання білого пацюка у лабораторних 

умовах при живлені самиць Ae. vexans на ньому.  

Найбільш ефективними регуляторами імаго Ae. vexans у заплавних 

дібровах степового Придніпров’я можуть бути 11 видів бабок, 17 – птахів, 

кажани, павуки тощо. Дослідження хижаків цих ектопаразитів потребує 

більш детального вивчення і перевірки. 
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РОЗДІЛ 6. САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

КРОВОСИСНИХ КОМАРІВ AE. VEXANS У ЗАПЛАВНИХ ДІБРОВАХ 

СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я 

 

Для вірусологічного дослідження впродовж 2002–2003 рр. у заплавних 

дібровах степового Придніпров’я було зібрано 6564 екз. імаго комарів 

An. maculipennis, Mn. richiardii, Ae. cantans, Ae. vexans, Ae. cinereus, 

Cx. modestus, Cx. p. pipiens. Ці зразки згідно з договором про наукове 

співробітництво надано співробітникам Львівського НДІ епідеміології та 

гігієни МОЗ України. Ними методом біопроби було ізольовано і закріплено 

на пасажах 9 агентів, які викликали специфічну клініку у мишей: в’ялість, 

порушення координації рухів, відставання у розвитку, клонічні або навіть 

тонічні судоми, що закінчувались повним парезом кінцівок і 100 %-ною 

загибеллю сосунків. Інкубаційний період при первинному інфікуванні 

складав 7–14 діб, на подальших пасажах скорочувався до 3–7 діб. Виділення 

агентів підтверджено реізоляцією. 

У реакції зв’язування комплементу (РЗК) із комарів Ae. vexans 

ідентифіковано три штами патогенних для людини арбовірусів: 2 штами 

вірусу Західного Нілу (№№  5200 і 5290) та один штам вірусу Тягіня 

(№ 5282).   

Вивчення біологічних властивостей ізольованих штамів арбовірусів 

показало їх високу патогенність для лабораторних мишей різного віку 

(рис. 6.1). При внутрішньомозковому інфікуванні (in/c) дводенних мишей 

титр вірусу Західного Нілу (ЗН) становив 9,6 – 9,8 lg ЛД/50. Титр арбовірусу 

в мозку двотижневих мишей дорівнював 7,6 – 8,1 при інтрацеребральному 

інфікуванні та 5,1 – 6,3 при підшкірному (i/p) введенні (індекс інвазованості – 

1,8 – 2,5); у дорослих – 6,5 – 6,7 та 3,8 – 4,2, відповідно (ІІ – 2,5 – 2,8).  
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Нейровірулентність штамів вірусів Тягіня для мишей виявилась дещо 

нижчою, однак інкубаційний період був коротшим: загибель мишей-сосунків 

наставала на другу–третю (вірус Тягіня) добу. 

Рис. 6.1. Вірулентність вірусів для білих безпородних 

мишей різного віку
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примітка: іс – внутрішньомозкове інфікування, ір – підшкірне інфікування,  

ІІ – індекс інвазованості, нбм – новонароджені білі миші. 

Ізоляція вірусів з кровосисних комарів є прямим доказом наявності на 

досліджуваній території природних вогнищ арбовірусів. Повторна ізоляція 

вірусу ЗН свідчить про існування на обстежуваній території (в Запорізькій 

області) його ендемічних вогнищ. Вперше у Запорізькій області доведена 

циркуляція представників родини Bunyaviridae – віруси Тягіня і Батаї.  
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Крім того, наявність вірусу Західного Нілу була зафіксована у німф 

і личинок кліщів Ixodes ricinus L., які живились на ящірці прудкій 

Lacerta agilis L. та у імаго цих кліщів, знятих з їжака звичайного Erinaceus 

europaeus L. Отримані дані підтверджують той факт, що на дослідженій 

території існує природне вогнище вірусу Західного Нілу. Його поява стала 

можливою завдяки трьом шляхам занесення: 

1) з перелітними птахами – мігрантами (рис. 6.2) (через Запорізьку 

область проходить так званий “Південний шлях”); 

2) з кровосисними членистоногими; 

3) з людьми. 

Два останні шляхи занесення хвороб стали відігравати значну роль 

у зв’язку з підвищенням економічних і культурних зв’язків із державами 

з різних районів земної кулі та розвитком повітряного транспорту 

і швидкістю, з якою сучасні реактивні літаки долають великі відстані [94]. 

 

  

                                                                                                
 

                       Ae. vexans – переносник                          Коні – реципієнти вірусу 

                                                        

                           Перелітні птахи –                           Людина – реципієнт вірусу 

                         природні резервуари 

 

Рис. 6.2. Схема занесення вірусу Західного Нілу. 
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Формування природних вогнищ арбовірусних хвороб передбачає 

наявність сприятливих кліматичних умов, специфічних переносників 

і донорів-реципієнтів. Тільки за умови наявності всіх цих компонентів 

можливе тривале існування природного вогнища на певній території. 

Загальними критеріями участі кровосисного членистоногого 

у передаванні збудника інфекції є ізоляція цього збудника від особин 

у природі (спонтанна інфікованість), експериментальні докази можливості 

інфікування кровососа при живленні на хазяїні-носії збудника, можливість 

передавання збудника сприйнятливому хребетному експериментально 

інфікованим переносником і докази живлення у природі переносника на 

хребетних і людині [314].  

Перші три критерії доведені співробітниками Львівського НДІ 

епідеміології та гігієни на матеріалі, зібраному нами упродовж 2001–2003 

рр., а останній – самостійно. Усі масові види кровосисних комарів, які мали 

кров у черевці, досліджувались у реакції РДПА. Проведений нами 

кластерний аналіз показав наступне. 

Популяцію комарів An. maculipennis за перевагами живлення можна 

поділити на дві групи. Перша віддає перевагу в живленні великої рогатої 

худоби (ВРХ) і людині, а друга – свиням і птахам. Існує імовірність двох кіл 

циркуляції арбовірусів через переносників від ВРХ до людини або навпаки, 

між птахами та свинями (рис. 6.3, 6.4). 

13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0

Рис. 6.3. Переваги живлення     An. maculipennis.
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Комарі Ae. cantans, які живляться на людині, переважно живляться на 

конях (1,2 %) та ВРХ (1,3 %). Найменший ризик – людині заразитись 

інфекцією через переносника, який годувався на свині (1,0 %) та птаху (0,7 %) 

(рис. 6.4, 6.5). 

Комарі Ae. vexans, які живляться на птаху, можуть також живитись на 

коні (2 %), людині (1,7 %) та ВРХ (2,3 %), а меншу перевагу віддають свиням 

(рис. 6.4, 6.6). 

  
 

An. maculipennis –                                            

Ae. cantans –  

Ae. vexans –  

Mn. richiardii –  

Cx. pipiens –  

Рис. 6.4. Трофічні переваги масових видів кровосисних комарів 

заплавних дібров степового Придніпров’я. 
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10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0

Рис. 6.5. Переваги в живленні           Ae. cantans.
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15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0

Рис. 6.6. Переваги в живленні             Ae. vexans.
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Комарі Mn. richiardii, які живляться на свинях та ВРХ (3,0 %), можуть 

нападати й на людину (3,3 %). Ризик зараження від Mn. richiardii, які 

живились на птахах та конях, менший і складає 1,3 % та 2,3 % відповідно 

(рис. 6.4, 6.7).  
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7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5

Рис. 6.7. Переваги в живленні     Mn. richiardii.
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У популяції комарів Cx. pipiens заплавних дібров степового 

Придніпров’я також, як і у комарів An. maculipennis, можна виділити дві 

групи. Перша віддає перевагу в живленні на ВРХ та конях, а друга – на 

людині та птахах. Виходячи з цього, можна припустити, що віруси можуть 

поширюватися однією групою переносників між птахами та людиною, 

а іншою – між ВРХ і конями (рис. 6.4, 6.8). 

11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1

Рис. 6.8. Переваги в живленні комарів     Cx. pipiens.
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Проведений нами кластерний аналіз підтвердив синантропність усіх 

масових видів кровосисних комарів. Досліджений вид Ae. vexans переважно 

живиться на людині, конях, птахах та ВРХ (рис. 6.4). 

Лабільність кровосисних комарів сприяє механізму поширення інфекцій 

серед інших – більш доступних у певний час жертв. Швидкість передавання 

збудників від заражених хазяїв до сприйнятливих переносників залежить від 

частоти “нападу” останніх і частки заражених екземплярів у популяції 

хазяїна. 

Після епідемії в популяції хребетних тварин з’являються особини, які 

одужали та придбали імунітет. Унаслідок цього вони починають відігравати 

в популяції ту ж роль, що й стійкі форми, знижуючи тим самим частоту 

контактів зі збудником сприйнятливих переносників, а тим самим 

і швидкість розмноження паразита та поширення хвороби. У медичній 

практиці популяцію імунних організмів можна отримати шляхом вакцинації. 

Її не обов’язково проводити для всіх тварин – достатня частка імунних 

екземплярів дасть змішану групу, в якій сприйнятливі особини будуть 

зустрічатись настільки рідко, що ефективне поширення збудника 

припиниться. Ми вважаємо, що ці заходи необхідно запровадити в практику 

органам охорони здоров’я України, оскільки для вірусу Західного Нілу 

властива поява ендемічних спалахів інфекцій з непередбачуваними та 

несподіваними наслідками [315]. 

Санітарно-епідеміологічне значення Ae. vexans у заплавних дібровах 

степового Придніпров’я як переносника вірусів Західного Нілу та Тягіня 

обумовлене наступними особливостями його екології. 

Ae. vexans – це масовий кровосос району дослідження. З першої декади 

липня до кінця серпня існує ймовірність зараження людини та тварин 

арбовірусами, що пов’язано з другим піком активності їх нападу на 

годувальників і розвитком у них найбільшої вірулентності вірусів Західного 

Нілу та Тягіня. 
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У заплавних дібровах степового Придніпров’я температурні умови 

сприяють ефективному проходженню інкубаційного періоду в переносниках. 

Так, сума ефективних температур (вище +10°С) сягає 3 369–3 556°С, 

а тривалість цього періоду охоплює 178–188 днів, тому кровосисні комарі 

Ae. vexans відіграють важливу роль у поширені занесених вірусів у місцеві 

біоценози. Зараження комарів відбувається або в період живлення на 

тваринах із вірусемією, або на преімагінальних фазах у забруднених вірусом 

водоймах. Третій шлях – вертикальне передавання вірусу при метаморфозі. 

На сьогодні виявлено декілька можливостей збереження арбовірусів між 

сезонами їх циркуляції:  

1) хронічна (латентна) інфекція хребетних з періодичною рециркуляцією 

вірусу в крові; 

2) збереження вірусу у дорослих особинах переносників; 

3) збереження вірусів у преімагінальних фазах метаморфозу переносників; 

4) збереження вірусів у яйцях переносників [101]. 

В останні роки з’явились повідомлення про ізоляцію флавівірусів із 

личинок та лялечок комарів, зібраних у природних умовах. Птахи, які 

виділяють у період вірусемії багато вірусів через клоаку, забруднюють воду 

відкритих водойм інфікованими фекаліями, а личинки, що розвиваються 

у воді, сприймають вірус із їжею. На особливу увагу заслуговують невеликі 

водойми, які приваблюють птахів наявністю корму. У воді таких калюж 

можуть накопичуватись концентрації вірусу, достатні для інфікування 

безхребетних. Імовірно, заражені личинки передають вірус трансфазово 

і з водойми можуть вилітати вже вірусофорні особини. 

Арбовіруси живуть у тілі кровосисних комарів і у організмі 

сприйнятливих хребетних. Їх поширення залежить від дальності розльоту 

кровосисних комарів і розселення хребетних, але подальша доля вірусу 

залишається не з’ясованою. 
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У загальнобіологічному плані вірусокінез веде до переносу на значні 

відстані генетичної інформації та сприяє прогностичній адаптації хазяїв 

вірусів до тривалих змін у середовищі їх мешкання (компонентом якого 

є арбовіруси), а також до прискорення еволюційного процесу в біосфері [101]. 

На думку В. В. Мазінга, щогодинно та щохвилинно між різноманітними 

рослинноїстівними формами живих істот І концентра та багатьма 

комахоїдними, паразитарними, дрібними та великими хижими тваринами 

наступних концентрів, існують безпосередні трофічні та інші консортивні 

зв’язки. Паразити не завжди пов’язані з детермінантом безпосередньо. Чим 

далі особини від неї, тим слабкіші зв’язки, але ж вони повністю не зникають 

і потребують більш детального вивчення [258]. 

Ae. vexans – досить цікавий об’єкт дослідження. Упродовж свого 

онтогенезу він змінює не тільки середовище існування (водне на наземне), 

а й бере участь у різних консорціях. У фазі личинки він входить до складу 

популяційних консорцій різних видів водоростей та видових консорцій 

наземних вищих рослин (опадом яких вони живляться) як консорт 

І концентра. При цьому він здатен використовувати в їжу як детрит різного 

походження, так і фітопланктон. Тобто вже на цій фазі ми спостерігаємо 

перехрест двох ланцюгів живлення та можливість аліментарного зараження 

вірусом. Завдяки тому, що личинки не здатні до вибірковості в живленні 

(за біомасою у біотопах розвитку перебільшує детрит), ми умовно будемо 

вважати його консортом I концентра змішаного детермінанта (V+D). 

У фазі імаго спостерігаються розбіжності в живленні самців і самиць. 

Якщо самці упродовж свого життя живляться нектаром квітів, які ростуть 

поблизу біотопів їх розвитку, тобто є консортами І концентра, то для самиць 

Ae. vexans – це перше джерело живлення після народження, яке необхідне їм 

для відкладання повноцінних яєць. Друге джерело живлення – хребетні 

тварини, яких вони активно відшукують для кровоссання, тобто самиця стає 

консортом ІІ або вищого концентра. 
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Участь Ae. vexans у консорціях різного типу вказує на перспективність 

вивчення та деталізації шляхів, якими можуть циркулювати збудники 

особливо небезпечних арбовірусних хвороб, та з’ясування їх подальшої долі 

в біоценозі. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Відродження личинок із яєць в умовах заплавних дібров степового 

Придніпров’я відбувається як у цей же сезон, так і протягом наступних двох 

років, що забезпечує виплід як мінімум двох генерацій.  

2. За морфологічними ознаками популяції личинок Ae. vexans 

характеризуються як “південні”. Кореляційний аналіз показав незначні 

відмінності у зв’язках між абсолютними розмірами личинок та їх вагою 

у різних біотопах розвитку. Простежується спільна для всіх популяцій 

тенденція домінування в популяціях особин із середніми розмірами за 

шириною голови. 

3. У біотопах розвитку в живленні личинок переважає детрит 

алохтонного походження. За способом живлення вони належать до 

безвибіркових фільтрувальників і зішкрібачів перифітону з субстрату. Вміст 

їх кишечника складається з бактеріальної мікрофлори, детриту, мінеральних 

часток і водоростей; видовий склад останніх змінюється за сезонами. 

4. Оптимальна для розвитку личинок Ae. vexans  щільність складає 350–

1700 екз./м2 . Більшість комарів (49,6–70,2 %) виплоджується у періодично 

існуючих водоймах. Личинки Ae. vexans – майже єдина жертва для зоофагів-

мисливців і засідників. 

5. Личинки Ae. vexans – консорти І концентра популяційних консорцій 

різних видів водоростей та видових консорцій наземних вищих рослин, 

опадом яких вони живляться. Найбільшу функціональну роль у винесенні 

біомаси та мінеральних речовин у наземні біоценози вони відіграють 

у тимчасових і періодично існуючих водоймах, де складають 19–24 % від 

загальної біомаси консортів І та ІІ концентрів. 

6. Імаго самиць Ae. vexans мають більші розміри, ніж самці, за всіма 

дослідженими морфологічними ознаками. Найбільша різниця у промірах між 

особинами різної статі відмічена за довжиною стегна передньої ноги та 
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довжиною хоботка, а за довжиною, шириною крил і довжиною стегна задньої 

ноги – найменша. 

7. Імаго Ae. vexans з’являються з ІІ декади травня, а зникають у ІІ декаді 

вересня. В умовах заплавних дібров степового Придніпров’я зафіксовано 

виліт двох генерацій, які характеризуються двома піками агресивності 

(з ІІ декади червня по ІІ декаду липня та з ІІІ декади липня по І декаду 

серпня). Перша генерація за чисельністю в 1,2–1,5 раза менша за другу. 

Упродовж усіх літніх місяців частка Ae. vexans серед інших видів 

кровосисних комарів складає до 95,5 %. 

8. Денні схованки імаго Ae. vexans можна поділити на три типи залежно 

від кількості в них особин, відстані від біотопів розвитку та статевої 

структури. Чим ближче денні схованки до місць виплоду, тим вища їх 

чисельність. Роїння комарів відбувається на території схованок першого типу 

(50–200 м від місць виплоду). Перехід самиць із схованок І типу у схованки 

ІІ (200–500 м від місць виплоду) та ІІІ (0,5–3,0 км і більше від місць виплоду) 

типів пов’язаний із пошуком здобичі. В останньому типі схованок відсутні 

самиці, які не пройшли хоча б одного гонотрофічного циклу. 

9. Основні джерела вуглеводного живлення імаго Ae. vexans зосереджені 

поблизу їх схованок та представлені в районі дослідження 10 видами 

нектароносів. Основне джерело білкової їжі самиць Ae. vexans – кров коней, 

великої рогатої худоби, людини та птахів.  

10. У заплавних дібровах степового Придніпров’я простежується 

зростання фактичної плодючості самиць із збільшенням їх фізіологічного 

віку, що пов’язано з підвищеною щільністю личинок у водоймах. Це 

призводить до вильоту самиць із недорозвиненими фолікулами яєчників і зі 

слабо розвиненим жировим тілом, що визначає низьку фактичну плодючість 

тільки-но народжених самиць. Із збільшенням частки яйцевих трубочок 

з дозрілими до І-ІІ чи ІІ фази фолікулами та набуттям достатніх жирових 
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запасів зростає фактична плодючість самиць на наступних гонотрофічних 

циклах.  

11. Масовий літ самиць, які пройшли два або більше гонотрофічних 

цикли, триває протягом усього липня та серпня. Починаючи з І декади липня, 

коли самиці Ae. vexans приступають до повторного кровоссання, виникає 

загроза зараження людини та тварин арбовірусними інфекціями. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Зважаючи на значне санітарно-епідеміологічне значення масових видів 

кровосисних комарів, зокрема Ae. vexans, у заплавних дібровах степового 

Придніпров’я рекомендується: 

1. У зв’язку з виявленням у дослідженому районі циркуляції арбовірусів 

необхідно звернути увагу на більш ретельні моніторингові дослідження 

стану популяцій масових видів кровосисних комарів і кліщів та визначити 

види, які є переносниками збудників хвороб різної етіології, особливо 

арбовірусних. 

2. З урахуванням санітарно-епідеміологічної обстановки, яка склалась 

у заплавних дібровах степового Придніпров’я, доцільно запровадити 

додатковий контроль за дикими хребетними з тим, щоб з’ясувати їх роль 

у занесенні та циркуляції збудників хвороб у природних вогнищах. 

3. Запровадити практику перевірки крові хворих з діагнозом “лихоманка 

з нез’ясованою етіологією” та донорської крові у період з липня по вересень 

на наявність антитіл до арбовірусів. 
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ДОДАТОК А 

Систематичний список видів кровосисних комарів України [18]. 
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Родина Culicidae                                               

Підродина Anophelinae       

І. Рід Anopheles Mg.       

Підрід Anopheles Mg.       

1. An. algeriensis Theob.       

2. An. plumbeus Steph.       

3. An. claviger (Mg.)       

4. An. maculipennis Mg.       

 An. m.maculipennis Mg.       

 An. m.messeae Fall.       

 An. m. artroparvus V.Th.       

5. An. hyrcanus (Pall.)        

Підродина Culicinae       

ІІ. Рід Uranotaenia Arrib.       

1. U. unguiculata Edw.       

ІІІ. Рід Orthopodomyia Theob.        

1. O. pulchripalpis (Rond.)       

ІV. Рід Culiseta Felt.       

Підрід Аllotheobaldia Brol.       

1. Cs. longiareolata (Macq.)       

Підрід Culiseta Felt.       

2. Cs. glaphyroptera (Schin.)       

3. Cs.alaskaensis (Ludl.)       

Cs. a. alaskaensis (Ludl.)       

Cs. a. indica (Edw.)       

4. Cs. annulata (Schr.)       

Підрід Culisella Felt.       

5. Cs. morsitans (Theob.)        

6. Cs.ochroptera (Peus)       

7. Cs. fumipennis Steph.       
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Продовження табл 

8. Cs. setivalva (Masl.)       

V. Рід Mansonia Blanch.       

1. M. richiardii  (Fic.)        

2. M. buxtoni (Edw.)       

VІ. Рід Aedes Mg.       

Підрід Ochlerotatus Arrib.       

1. Ae. caspius (Pall.)       

Ae. c. caspius (Pall.)       

Ae. c. dorsalis (Mg.)       

2. Ae. stramineus Dub.       

3. Ae. campestris D.K.       

4. Ae. mariae Serg.       

5. Ae. pulchritarsis (Rond.)       

6. Ae. cantans (Mg.)       

7. Ae. riparius D. K       

8. Ae. behningi Mart.       

9.   Ae. exrusians (Walk.)       

10. Ae. eudeus H. D. K.       

11. Ae. annulipes (Mg.)       

12. Ae. flavescens Mull.         

13. Ae. cyprius Ludl.       

14. Ae. rusticus (Rossi.)       

15. Ae. refiki Med.       

16. Ae. communis (Deg.)       

17. Ae. pionips Dyar       

18. Ae. punctor Kirby       

19. Ae. sticticus Mg.       

20. Ae. nigrinus (Eck.)       

21. Ae. diantaeus H.D.K.       

22. Ae. intrudens Dyar       

23. Ae. thibaulti D.K.       

24. Ae. pullatus (Cog.)       

25. Ae. cataphylla Dyar       

26. Ae. leucomelas (Mg.)       

27. Ae. detritus (Hall.)       

28. Ae. niphadopsis D. K.       
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Закынчення табл 

Підрід Aedimorphus Theob.       

29. Ae. vexans (Mg.)       

Ae. v. vexans (Mg.)       

Ae. v. nipponii Theob.       

Підрід Fynlaya Theob.       

30. Ae. geniculatus (Ol.)       

Підрід Aedes Mg.       

31. Ae. cinereus Mg.       

Ae. c. cinereus Mg.       

Ae. c. rossicus D. G. M.       

VІІ.Рід Culex L.       

Підрід Barraudius Edw.       

1. Cx. modestus Fic.       

Підрід Neoculex Dyar       

2. Cx. territans Walk.       

3. Cx.hortensis Fic.       

Підрід Culex L.       

4. Cx. theileri Theob.       

5. Cx. vagans Vied.       

6. Cx. torrentium Mart.       

7.  Cx. pipiens L.       

Cx. p. pipiens L.       

Cx. p. molestus Forsk.       
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ДОДАТОК Б 

Гриби, виділені з личинок кровосисних комарів Ae. vexans. 
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