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ФАУНІСТИЧНИЙ СКЛАД І ДОБОВА ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ  
КРОВОСИСНИХ КОМАРІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Наведено дані про видовий склад кровосисних комарів Дніпропетровської області та встано-
влено домінантні види. Досліджено добову динаміку чисельності кровосисних комарів, виділено чо-
тири періоди добової активності для району дослідження. Проведено порівняльний аналіз фауни 
родини Culicidae трьох агрокліматичних районів. Отриманий матеріал може бути використаний для 
ефективного проведення заходів з обмеження чисельності кровосисних комарів на території області.  
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ФАУНИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА  
ЧИСЛЕННОСТИ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ  

ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Приведены данные о видовом составе кровососущих комаров Днепропетровской области и 
установлены доминирующие виды. Изучена суточная динамика численности кровососущих кома-
ров района исследования, выделены четыре периода суточной активности. Проведен сравнитель-
ный анализ фауны семейства Culicidae трех агроклиматических районов. Полученный материал 
может быть использован для эффективного проведения мероприятий по ограничению численности 
кровососущих комаров на территории области.  
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FAUNA COMPOSITION AND DIURNAL DYNAMICS  
OF BLOODSUCKING MOSQUITOS ABUNDANCE  

OF DNIPROPETROVSK REGION  

Species composition of mosquitoes in Dnipropetrovs’k region is presented and dominating species 
are established. Diurnal dynamics of bloodsucking mosquitos’ number was studied. Four periods of daily 
activity were marked out. Comparative analysis of Culicidae fauna in three agricultural climatic areas was 
made. Data obtained may be used for effective measures of the mosquitos’ limitation in the region. 

Вступ 
Вивчення впливу екологічних чинників на біологію кровосисних комарів є акту-

альним. Це пов’язано з активністю імаго цих комах – шкідливих для тварин і людей не 
тільки як масові ектопаразити, а й як переносники збудників багатьох інфекційних і 
інвазійних хвороб. Також вони заважають людині як у повсякденному житті, так і її 
відпочинку на природі [6; 10–12; 15].  
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Обширність території, різноманітність кліматичних умов і біогеоценозів лісових 
насаджень з одного боку та відносне багатство кровосисних комарів з іншого зумов-
люють значні відмінності видового складу комарів за природно-географічними зонами 
України: усього нараховується 62 види та підвиди, що належать до семи родів [9].  

Незважаючи на велику кількість публікацій, що торкаються різних аспектів ви-
вчення кровосисних комарів, донині лишаються актуальними питання моніторингу їх 
регіональних фаун. Це зумовлено недостатньою вивченістю видового складу комарів 
окремих територій у зв’язку зі зміною клімату та характеру землекористування [1; 13].  

У статті наведено порівняльний аналіз сучасної фауни кровосисних комарів 
Дніпропетровської області з фауною 1989 року, а також характеристику фауни крово-
сисних комарів трьох агрокліматичних районів. Мета роботи – встановити наявні 
відмінності у видовому складі трьох агрокліматичних районів Дніпропетровської об-
ласті та виділити екологічні чинники, що їх зумовлюють.  

Матеріал і методи досліджень  
Відбір комарів проводили з червня по жовтень 2007–2008 років на території 

Дніпропетровської області, яку умовно поділено на агрокліматичні райони. В основу 
районування покладено термічні ресурси (суми середніх добових температур) за період 
із температурою вище +10 °С і як характеристику ступеня зволоження території – 
гідротермічний коефіцієнт за той самий період [7]. Виходячи з цього, залежно від от-
риманих величин на території області виділено три агрокліматичні райони (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема агрокліматичного поділу Дніпропетровської області:  

А – північний, недостатньо зволожений теплий район, Б – центральний, помірно зволожений, 
помірно теплий район, В – південний, посушливий, дуже теплий район 

Для визначення видового складу виловлено 1 138 імаго комарів у 30 точках, роз-
ташованих на околицях 10 населених пунктів, з яких 3 населені пункти розташовані в 
районі А, 4 – в районі Б і 3 – в районі В. Збирали дорослих комах за загальноприйнятими 
методиками різними способами. Ексгаустером відловлювали всіх комарів, які сідали на 
оголену руку дослідника за 20 хвилин. Облік починали за годину до заходу сонця та 
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закінчували після сходу сонця [4]. Використовували метод ентомологічного косіння, од-
на проба дорівнювала 50 змахам сачка, що приблизно відповідає площі в 1 м2 [2]. Облік 
добової активності проводили з використанням дзвона Березанцева та світлових пасток 
[1; 14]. Видовий склад уточнювали на постійних препаратах гіпопігіїв самців [11; 12]. 
Аналіз ступеня спільності двох фаун проводили за формулами Жаккара та Сьєренсена.  

Результати та їх обговорення  
За літературними даними [5], у 1989 році фауна Culicidae Дніпропетровської об-

ласті нараховувала 30 видів. Серед них малярійні комарі представлені 5 видами роду 
Anopheles, а комарі роду Aedes – 18 видами, із них домінували A. flavescens (25,85 %) – 
вид найхарактерніший для зони змішаних лісів та лісостепу, A. c. caspius (11,16 %), 
A. dorsalis (11,38 %). Серед представників роду Culex найрозповсюдженішим був 
C. p. pipiens (12,78 %). За нашими даними, фауна комарів Дніпропетровської області в 
2007–2008 рр. складалася з 19 видів 5 родів, з яких уперше виявлено три види: 
A. detritus Hal., A. pulchritarsis Rond., C. territans Walk. (табл. 1).  

Таблиця 1  
Видовий склад і масовість кровосисних комарів Дніпропетровської області  

Вид кровосисних комарів За С. Н. Зарєчною (1989 р.) Наші дані (2008 р.) 
Anopheles labranchiae atroparvus V. Th. + – 
A. claviger Veig. + + 
A. maculipennis L. + + 
A. messae Faller + – 
A. plumbeus Steph. + – 
Aedes behningi Mart. + – 
A. cantans Mg. + +++ 
A. caspius caspius Pall. + + 
A. cataphylla Dyar. + – 
A. cyprius Ludl. + + 
A. beklemishevi Don. + – 
A. detritus Hal. – + 
A. diantaeus H. D. K. + – 
A. dorsalis Meig. + – 
A. excrucians Walk. + + 
A. flavescens Mull. + + 
A. intrudens Dyar. + – 
A. leucomelas Meig. + + 
A. pulchritarsis Rond. – + 
A. punctor Kirby. + – 
A. riparius Dyar. + – 
A. sticticus Meig. + – 
A. subdiversus Mart. + – 
A. geniculatus Oliv. + + 
A. vexans Meig. + ++ 
A. cinereus L. + ++ 
Culiseta annulata Schr. + + 
Mansonia richiardii Fic. + + 
Culex modestus Fic. + +++ 
C. pipiens pipiens L. + ++ 
C. pipiens molestus Forsk. + + 
C. territans Walk. – + 
C. torrentium Mart. + – 

Примітки: “–” – види відсутні, “+” – види рідкісні, “++” – звичайні, “+++” – масові види. 
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Домінантні види роду Aedes представлені A. cantans (27,1 %), A. geniculatus 
(15,3 %), A. flavescens (11,58 %). Ці види у великій кількості траплялись у зоні лісосте-
пу та мішаних лісів. C. modestus – склав майже 65 % від комплексу комарів роду Culex. 
Цей вид зустрічався особливо часто на луках та інших відкритих територіях. 
На відміну від попередніх даних, масова частка C. p. pipiens в 2007–2008 роках зросла 
майже удвічі (до 23,56 %). Зміни індексу домінування можна пояснити процесами 
підтоплення та утворення нових, сприятливих для мезотермофільних видів місць ви-
плоду кровосисних комарів.  

Коефіцієнт спільності фаун за Жаккаром становив 44,12 %, а за Сьєренсеном – 
0,60 %. Фауна кровосисних комарів трьох агрокліматичних районів відрізняється за 
кількістю видів. У кожному з районів кількість видів Culicidae обмежується 10–15, із 
них масові – 2–4 види, які становлять 60–80 % серед комарів, що нападають на людину 
та свійських тварин [8]. У північному, недостатньо зволоженому теплому районі 
зібрані типові для лісових масивів змішаного типу види: A. сantans, A. flavescens, 
A. geniculatus, A. maculipennis.  

У центральному районі простежується велика кількість місць виплоду личинок 
кровосисних комарів, який відбувається у водоймах і заболочених місцях, розташованих 
поблизу мілководних річок, тут досить поширені представники роду Aedes. Поряд із на-
селеними пунктами досить часто траплялись C. modestus, C. p. pipiens, C. pipiens molestus.  

На території південного району досить розвинені сільськогосподарські угіддя, 
тому тут досить поширені види C. modestus, C. p. pipiens, C. territans, Aedes excrucians.  

При порівнянні фаун північного та центрального районів коефіцієнт спільності 
за Жаккаром становив 38,89 %, а за Сьєренсеном – 0,56 %, центрального та південного – 
47,06 та 0,64 %, північного та південного – 36,36 та 0,53 % відповідно. Таким чином, 
найбільша спільність фаун характерна для центрального та південного районів.  

Для визначення періодів імовірного контакту людей і сільськогосподарських 
тварин з імаго кровосисних комарів проведене вивчення добового ходу активності 
кровосисних комарів. Для комарів влітку та на початку осені виділено чотири періоди 
добової активності: ранковий максимум, денний мінімум, вечірній максимум і нічний 
мінімум. Ранковий максимум у літні місяці тривав із 5-ї до 8-ї години. За рахунок ниж-
чої температури наприкінці весни та восени період ранкового максимуму спостерігався 
пізніше (з 8-ї до 10-ї). Вечірній максимум наприкінці весни наступав опівдні та тривав 
з 16-ї до 20-ї години. Улітку цей період збільшується та зсувається на пізніші години 
(18–22-ї), а на початку осені спостерігається з 17-ї по 20-у годину у зв’язку з понижен-
ням температури. У вечірній максимум завжди відловлювали найбільшу кількість са-
миць кровососів [10]. Для комарів світло, особливо у поєднанні з високими температу-
рами 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 [3].  

Висновки 
Фауна кровосисних комарів Дніпропетровської області складається з 19 видів 

5 родів, з яких уперше зафіксовано 3 види (Aedes detritus, A. pulchritarsis, Culex territans). 
Вирубування лісів призвело до зменшення кількості лісових видів. Коефіцієнти спільності 
фаун за Жаккаром і Сьєренсеном (44,1 та 0,6 % відповідно) вказують на відмінності, 
пов’язані з кліматичними змінами та характером землекористування, оскільки викори-
стання заплавних лісів як сінокосів і пасовищ сприяло виникненню додаткових тимчасо-
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вих і постійних водойм. Це, в свою чергу, збумовило збільшення чисельності тих видів 
кровосисних комарів, які пов’язані з відкритими ділянками та мілководними, добре 
прогрітими незатіненими водоймами. У розрізі поділу території області на агрокліматичні 
райони можна простежити певну приуроченість деяких видів кровососів до окремих рай-
онів. При порівнянні фаун цих районів виявлено, що найспорідненішими за фаунами кро-
восисних комарів були центральний та південний райони. Для комарів улітку та на почат-
ку осені виділяють чотири періоди добової активності: ранковий максимум, денний 
мінімум, вечірній максимум і нічний мінімум. Тривалість і ступінь прояву цих періодів 
залежать у багатьох випадках від кліматичних умов сезону.  
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