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РЬуІозеіісІ Мііез (Рагазіїіґогтез, РНуіозеіісіае) оп Ріапіз іп Тгозіуапеїз І)егкІгоІо^ісаІ Рагк (ІІкгаіпе).
Ошегі І. Б . — Зресіез сотрозіїіоп апсі сІізІгіЬиІіоп оґ рЬуІозеіісІ т і ї е з (Рагазіїіґогтез, РЬуІозеіісіае)
аге зїисііесі зіидіед оп ріапіз іп Тгозіуапеїз зіаіе с1епсіго1о§іса1 рагк 1МА8 оґ ІІкгаіпе (Тгозіуапеїз уі11а§е,
ІсЬпуа ге§іоп, СЬегпі§ІУ оЬіазІ, ІІкгаіпе) Гог іЬе Йгзі І і т е . Мііез оґ 1\уепІу рЬуІозеіісІ 8ресіе8 ґгот піпе
§епега \уеге ґоипсі. Ргеяиепсу оґ оссиггепсе оґ еасЬ зресіез І8 езіітаїесі аз \ує11 аз Іііеіг геіаііуе Ьіоіоріс
аііосаііоп Іо ЬоіЬ уе^еіаііоп Іуре апсі ріапі зресіез.
К е у тоогсіз: рЬуІозеіісІ тіїез, ґгеяиепсу оґ оссиггепсе, геіаііуе Ьіоіоріс аііосаііоп, Тгозіуапеїз зіаіе
<Зепсіго1о§іса1 рагк NА8 оґ ІІкгаіпе, ґогезг-зіерре, ІІкгаіпе.
Клещи-фитосейидьі (РагазіїіГоппез, РЬуІозеіісіае) на растениях дендрологического парка «Тростянец»
(Украйна). Омери И. Д. — Впервьіе установлен видовой состав и распределение клещей-фитосейид
(Рагазіїіґогтез, РНуїозеіісіае) на растениях Государственного дендрологического парка «Тростянец»
НАН Украиньї (с. Тростянец, Ичнянский р-н, Черниговская обл., Украйна). Вьшвленьї 20 видов
9 родов семейства, рассчитаньї встречаемость и относительная биотопическая приуроченность
каждого зарегистрированного вида клеща к типам растительности и видам растений.
К л ю ч е в ь і е с л о в а : клещи-фитосейидьі, встречаемость, относительная биотопическая приуроченность, Государственньїй дендрологический парк «Тростянец» НАН Украиньї, Лесостепь,
Украйна.
ІпІго(Іис1іоп

Кесепііу, пєуу сіігесііоп іп гезеагсЬез оґ ґгее-1іуіп§ тіїез ґгогп ґатіїу РЬуІозеіісіае аззосіаіесі даіііі зІисіуіп§
ргеззиге оґ Ьитап есопотісаі асІІУІІу оп зресіез апсі зресійс т і ї е сотріехез ііуіпй іп агіійсіаі сепозез дааз
езІаЬИзЬесі. Оие іо іпсгеазесі апіЬгоро£епіс Іоасі, гоїе оґ сіепсіго1о§іса1 рагкз апсі Ьоіапісаі §агс1еш іп
рге8егуіп§ зресіґіс уагіеіу оґ іЬезе ріапІ-іпЬаЬіІіп§ тіїез гІ8Є8. Зіисііез оп ргесіаіогу рЬуІозеіісІ тіїез іп зисії
сепозез аге асіиаі ЬоіЬ іп іЬеогеІісаі апсі ргасіісаі азресіз.
НО\УЄУЄГ, іЬеге аге ґеш геґегепсез оп іпіепііопаі гезеагсЬез оґ ріапі-іпЬаЬіііп§ т і ї е з ґгот ґатіїу
РЬуІозеіісіае іп сіепсіго1о§іса1 рагкз апсі Ьоіапісаі вагсіепз іп ІІкгаіпе. Соіопігаїіоп оґ т ю д у ріапіз Ьу
рЬуіорЬа§оиз тіїез даеге зїисііесі іп Ьоіапісаі §агсіеп оґ ШЬ^огосі ипіуегзіїу опіу (Кги§1ікоу, 1987). Аізо, зисЬ
гезеагсЬез \УЄГЄ саггіесі оиі \уЬеп зресійс сотро8ІІіоп оґ гоорЬа§оиз агіЬгоросІз ґеес1іп§ оп ґгиіі резіз \уаз
езІаЬіізІїесі іп Кгазпокиїзк с1епсіго1о§іса1 рагк, апсі рЬуІозеіісІ тіїез шеге аізо зїисііесі (8іогогЬеуа еі а і , 1993).
Іп Еигореап Іііегаїиге, іЬеге аге сіізетЬосІіесІ сіаіа оп еатазісі тіїез іпсіисііп§ рЬуІозеіісіз іпзіде апсі оп
ріапіз іп РоїізЬ паїіопаї паїигаі рагкз (0\уіагс1о\уіс2, Згасікошзкі, 2000; 8когирзкі, 2001; 0\уіа2с1о\¥іс2, Кіеті,
2004). Іпґогтаїіоп оп рЬуІозеіісІ зресіез ґ г о т Саціа №ііопа1 рагк (Ьаіуіа) \уаз ргезепіесі іп ГЄУІЄУ/ оп тіїез
ґгот іЬіз ґатіїу (8а1тапе, Реігоуа, 2002).
8іпсе 2004, \уе Ьауе Ьееп саггуіп§ оиі сотріех гезеагсЬез оп зресійс сотрозіїіоп оґ рЬуІозеіісІ тіїез
іп <Зепс1го1о§іса1 рагкз іп іЬе ґогезі-зіерре гопе оґ ІІкгаіпе. Рог іЬе ЙГ8І І і т е ше зїисііесі сотріех оґ ріапііпЬаЬіІіп§ рЬуІозеіісІ тіїез іп Оіекзапсігіуа зіаіе сіепсіго1о§іса1 рагк NАЗ оґикгаіпе (Вііа Тзегкуа Іо\¥п, Куіу
оЬіазІ) (Отегі, КоїосіосЬка, 2004 (2005)). 8ресійс сотрозіїіоп апсі есо1о§у оґ тіїез ґгот ґатіїу РЬуІозеіісіае
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ііуесі оп ріапіз іп зоше Ьоіапісаі §агс1епз іп Куіу (Акітоу еі а і , 2007), апсі оп ріапіз іп Кгетепеїз Ьоіапісаі
§агсіеп \уеге зіисііесі (КгетепеІ8 (о\уп, Тегпорої оЬІазІ) (Отегі, 2007).
Маїегіаі апсі теІІкнК
\Уе ехатіпесі оиг о\уп соїіесііопз оґ рііуіозеіісі тіїез ґгот ріапіз іп Тгозіуапеїз депсіго1о§іса1 рагк
(Тгозіуапеїз уі11а§е, ІсЬпуа ге§іоп, СЬегпі§іу оЬІазі, Ш т а т е ) . Тоїаііу, 831 тіїез ґгот 137 затріез соїіесіесі
ґгот 110 8ресіе8 оґ хуоосі-зЬпдЬ ріапіз апсі 1 8ресіез оґЬегЬасеоиз ріапіз. Затріез \уеге Іакеп ґгот ріапіз Ьу
зіапсіагсі ^есЬпі^ие5: зЬакіп§ оЙГ оп Ьіаск рарег (Кигпеїзоу, Рєігоу, 1984) апсі Ьу сіігесі соїіесііоп ипдег Ьіпосиїаг
тісгоасоре МВ8-1 (КоїосіосЬка, 1978). 8атр1іп§ \уаз тасіе оп іЬе \уНо1е Іеггіїогу оґ с1епсіго1о§іса1 рагк зо
іЬаі езіітаїіоп оґ ріапі соїопігаїіоп \уаз оЬієсііує. Місгозіісіез \уєгє тасіе Ьу тоипііп§ тіїез іп Рог-Вегіеге
Ііяиісі (КоїосіосЬка, 1978). СЬагасІегізІісз оґ зресіГіс т і ї е сотріехез \уєгє зіисііесі \уііЬ изіп§ Ра1іу-КоупаІ8кі
сіотіпаїіоп іпйех ( О І ) апсі ґгеяиепсу іпсіех (І 5 ) (ЗсЬІІІкоу еі аі., 2003). Ве1оп§іп§ оґрНуїокеіісі зресіез Іо
сеііаіп есо1о§іса1 §гоирз о ґ т і ї е з \уаз сіеіегтіпесі Ьу іЬеіг аґґіпііу Іо зоте Іуре оґЬаЬіІаІ (КоІодосЬка, 2000)
\уііЬ изіп§ оґ саісиїаіесі уаіие оґіЬеіг геїаііуе Ьіоіоріс аііосаііоп ( Р ) (Резепко, 1982).
Ке8и1($ апсі (1і$си$$іоп

Соїіесіесі тіїез Ггот Гатіїу РЬуГОзеіісІае \уеге ісіепіійесі аз 20 кресіез Ггот 9 §епега. Р1іуЮ8СІ ісі т і (ех геусаіесі іп Тго8ІуапеІ8 сіепсігоіоціса! рагк ііує оп сІіГГегєпІ ріапі
8рЄСІЄ8.

АтЬІузеіиз апсіегзопі СЬапІ, 1957 \¥а§ Гоипсі оп с о т т о п ЬагЬеггу (ВегЬегіз
тІ§агіз Ь.), Махіто\¥ІС2 Гіг (Рісеа тахітотсііі Ке§.), СНіпеке іипірсг (Уипірегиз скіпепзіз Ь.), с о т т о п іипірсг (Уипірегиз соттипіз Ь.), Сігса§8Іап шаіпиі (Іи&іапз ге§іа Ь.),
Коску Моипіаіп Оои§Іа8-Гіг (Рзеийоїзща %1аиса Мауег.), роїуапіЬа газе (Коза тиііі/Іога ТЬипЬ.), Еигореап Ьох (Вихиз зетрепмігепз Е.), уеіклу ріпе (Ріпиз ротіегоза
[)оіі§І.), \УЬіїє сесіаг (ТИи]а оссШепіаІіз Ь.), сГ\уагГ арріе (Маїиз Ьассаіа ( ) Вогкії.).
АтЬІузеіиз таіог Каг§, 1970 \уа8 Гоп псі оп Ьіаск аісіег (Аіпиз %Іиіїпоза (Ь.) Соегїп.).
АтЬІузеіиз гасіетасНегі Оо88Є, 1958 \уа8 ге§І8іегесі оп Іага уіпе (.АсіїпШіа аг§и!а 8іеЬ.
еі 2исс.), гесі еісіег (ЗатЬисиз гасетоза Ь.), хашага Ігсс (СНатаесурагіз різі/ега 8іеЬ.
еі 2исс.), Ііаііап сіетаїіз (Сіетаііз уііїсеїіа Ь.), Ьеаиіу Ьихії (КоІкм>і(£Іа атаЬНіз
ОгаеЬп.), СЬіпезе тиІЬеггу (Сисігапіа Ігісизрісіаіа (Сагг.) Виг. ех Ьау.), Ігее реопу
(Раеопіа зи//гиіісоза Апсіг.), 8саг1е{ ПгсіНогп (Ругосапіка соесіпеа К о с т . ) , Гаїзе 8рігеа
(ЗогЬагіа агЬогеа С. К.), Ьгіс1ел\'огГ 8рігаеа (Зрігаеа заіісі/оііа Ь.).
Меозеіиіиз гесіисіиз \¥аіп8Ісіп, 1962 1ІУЄ8 оп гесі сісіег, Паїіап сІетаіІ8.
Еизеіиз /іпіапсіісиз Оисіеташ, 1915луа8 8ееп оп Іага уіпе, с о т т о п сНеггу-рІит
(Ргипиз сііуагісаїа ЬеЬе<±), агаїіа тапяНигіса (Агаїіа тапзкигіса Кирг. еі Махіт.), с о т т о п ЬагЬеггу (ВегЬегіз чиї&агіз / аігоригригеа Ке§е1.), Атиг согк Ігее (Ркеїіосіешігоп
атигепзе Кирг.), \уаг1у еиопутиз (Еиопутиз уеігисоза Зсор.), Наиіііогп 1оп§ІІюгп
(Сга{ае§из тасгосапіка Ьосісі.), с о т т о п еісіег (ЗатЬисиз пі§га Ь.), Еигореап ЬеесЬ
(Ра§из зуіуаііса Ь.), Кепіиску та!іо§апу (Сутпосіасіиз сііоісиз (Ь.) КосЬ.), Еигореап
\УЬІІЄ е і т (Штиз Іаечіз Раїї.), 8соІсЬ е і т (Штиз зсаЬга МіИ.), Ьус1гап§еа ЬгеІ8сЬпеісіегі {Нуйгащеа Ьгеізскпеісіегі Оірр.), Ног8е-сНе8Іпиі (Аезсиїиз кірросазїапит Ь.),
Еигореап ЬогпЬеат (Сагріпиз Ьеіиіиз Ь.), сНе8ІпиЬІеа\'ес1 оак (£)иегсиз сазіапеі/оііа
С. А. Меу), Еп£Ііз1і оак (Оиегсиз гоЬигЬ.), Іопісега гиргесЬпапа (Ьопісега гиргескііапа
Ке§сІ.), риг§іп§ ЬискїЬогп (Ккатпиз саїкагііса Ь.), 8оиі1іегп саіаіра (Саіаіра ЬщпопіоШез \Уа11.), Иссіде соїопеазіег (Соіопеазіег ІисШиз 8сИ1ссИї.), 8ашага Ігее, уеПошадоосі
(СІасігазїіз Іиіеа (МісЬх.) КосЬ.), Nопуау таріе (Асегріаіапоісіез Е.), с о т т о п таріе
(Асег сатрезґге І,.), Таїагіап таріе (Асег Іаіагісит Ь.), таріе ахЬ (Асег пе&ипйо Ь.),
Еигореап Ьахеї (Согуїиз ауеікта
), Атегісап Ьаххлоосі (Тіїіа атегісапа Ь.), Ііііеі (Тіїіа
согсіаіа Мііі.), Еигореап Ьа88\УООСІ (Тіїіа еигораеа Ь.), Ііте їгее (Ьігіосіепсігоп їй Гір і/ега Е.), та§по1іа коЬиз (Мсщпоііа коЬиз ОС.), 1гаі1іп§ таЬопіа (Макопіа асіиі/оііит
ІЧиН.), 08а§е огап§е (Масіига аигапґіса МиП.), Ьіаск аісіег, Еигореап шаіпиі, ЬиПегпи( (Уи§1апз сіпегеа Е.), Ьіаск \\'аІпиІ (Ущіапз пщга Е.), Ігее реопу, циіпіпс Ігее (Ріе/еа
ігі/оііаїе Е.), гоЬіпіа (КоЬіпіа рзеисіоасасіа Ь.), \УІ1С1 ЗЄГУІСЄ Ігее (8огЬиз іогтіпаїіз Е.),

Ркуіпзеіісі Мііез (Рагазіїі/огтез,

РИуІозеіШае) оп Ріапіз.
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тоипіаіп а§Ь (ЗогЬиз аисирагіа Ь.), Ьіаск сЬокеЬеггу (Агопіа теїапосагра (МісЬх.)
Еіііоі.), Гаїзе крігеа, 8есигіпе§а зиґґгиіісоза (8есигіпе§а зи//гиіісоза (Раїї.) КеНсІ.), §ок1еп сиггапі (ЯіЬез аигеит РигеН.), .Іарапезе ра§ос1а ігее (Зоркогаіаропіса Ь.), 8Іа§Ьогп
зитас (КІгиз іуркіпа Ь.), ЬІаскІІюгп (Ргипиз зріпоза Ь.), с о т т о п уе\у (Тахиз Ьассаіа Ь.),
Атиг ргіуеі (Рщшігіпа атигепзіз Кирг.), \уЬіїе сесіаг, \уееріп§ ґогзуШіа (Рогзуїкіа зизрепза (ТЬипЬ.) Уаііі), Ьігсі сЬеггу (Расіиз ахчит Мііі.), 8\УССІ тоскогап§е (Ркіїасіеіркиз
согопагіиз Ь.), Ьіаск тиІЬеггу (Могиз пі§га
), реагі ЬизЬ (Ехоскогсіа аІЬегІіі Ке§е1.).
Катрітосіготиз аЬеггат Оисіетапх, 1930 \уа8 ґоипсі оп яиіпсс Ігее (Сусіопіа
оЬІоща Мій:), Етегзоп'к Ііюгп (Сгаіае§из зиЬтоІІіз 5аг§.), Саисакіап оак (()иегсиз
тасгапікега РІ8сЬ. еі Меу. ех НоЬеп.), с о т т о п саіаіра, таріе азЬ.
Катрітосіготиз согуїозиз КоІосІосИка, 2003 у/а8 ґоипсі оп Еигореап її аге І.
ОиЬіпіпеИиз ескіпиз \Уаіп8Іеіп сі Агиіипіап, 1970 \уа8 ге§І8Іегес1 оп гесі т а р іе (Асег гиЬгит Ь.), тоипіаіп азЬ, Ьіаск сЬокеЬеггу, сІ\уагґ арріе.
Туркіосіготиз соїопеазігі \¥аіП8іе і п, 1961 \уа8 СІІ8С0УСГССІ оп Ьа\УіЬогп 8 0 Ґ І , \УИІІЄ
сесіаг, сі\уагґ арріе.
Туркіосіготиз егпехіі Ка§и8а еі 5\\'ігякі, 1978 \уа8 поіісесі оп і сю §ргисе (Рісеа іеюепзіз Сагг.), Соїогасіо зргисе (Рісеа рищепз Епесіт.), \УІІІІЄ\УООС1 (Рісеа аЬіез (Ь.)
Каг§1.), Ьіаск кргисе (Рісеа тагіапа (Мііі.) В8Р.), с о т т о п Ьетіоск (Тзи§а сапасіеп5/5 (Е.) Сагг.), \У1ІІІЄ сесіаг.
Туркіосіготиз Іаигае Агиіипіап, 1974 ІІУЄЗ оп сііезіпиі-іеауесі оак, Еп§1і§Ь оак, Аісоск
8ргисе (Рісеа аісоскіапа Сагг.), 5егЬіап 8ргисе (Рісеа отогіса (Рапс.) Ригкупе), гесі
8ргисе (Рісеа гиЬга Еіпк.), У/1ІІІЄ\УООС1, Еп§е1тапп зргисе (Рісеа еп§е/таппі Еп§е1т.),
Ьаїзат Гіг (АЬіез Ьаїзатеа МІМ.), ІЧогсІтапп Гіг (АЬіез погсітаппіапа (8ІЄУ.) 8расЬ.).
пеесіїе Гіг (АЬіез коїоркуііа Махіт.), тоипіаіп ріпе (Ріпиз топіапа Мііі.), уе11о\у ріпе,
сетЬга ріпе (Ріпиз сетЬга Е.), Когеап ріпе (Ріпиз когаіепзіз 8іеЬ. еі 2исс.), Сгітеап
ріпе (Ріпиз раїїазіапа ( Е а т Ь . ) О. Ооп).
Туркіосіготиз госіоуае \¥аіп8іеіп еі Агиіипіап, 1968 \уак ґоипсі оп гесі зргисе, пеесіїе Гіг, сЬуагґ арріе.
Туркіосіопиз асегі Соїіуег, 1957 — оп сгееріп§ і'ипірег (Уипірегиз заЬіпа
).
Туркіосіопиз Шіагит Оисіетапз, 1930 ууаз ге§ізісгсс1 оп с1\уагґ арріе опіу.
Рагазеіиіиз іпсо§піІиз ХУаіпзІеіп еі Агиіипіап, 1967 \уах поіісесі оп погіЬегп
оак (Оиегсиз Ьогеаііз МісЬх.).
АтЬІусіготеІІа (8. 8Іг.) каїіпае \¥аіпзіеіп еі КоІосІосНка, 1974 ІІУЄЗ оп циіпсе Ігее,
с о т т о п сЬеггу-рІит, с о т т о п ЬагЬеггу, Ьіаск 1оси8І (Сіесііізскіа ґгіасапґкоз Е.), ЬіаскіНогп.
АтЬІусіготеІІа іпоріпаїа \¥аіпзІеіп, 1975 іпІіаЬкз Еазіегп \У1ІІІЄ ріпе (Ріпиз зігоЬиз
зґгоЬиз Ь.).
АтЬІусіготеІІа (8. 8Іг.) гкепапа Оисіетапз, 1905 \уаз 8ееп оп с о т т о п ЬагЬеггу,
Кепіиску таЬо§апу, теаіу Ігее (УіЬигпит Іапґапа Ь . ) , ҐЄ\У-Ґ1О\УЄГЄС1 соїопеазіег (Соїопеазіег піїепз КсНсІ. еі \УіІ8.), 1гаі1іп§ таЬопіа, \УІ§-ІГЄЄ (Соїіпиз со§§у§гіа 8сор.).
АтЬІусіготеІІа сіауаіа ^аіпзіеіп, 1972 1ІУЄ8 оп диіпсе Ігее, с о т т о п ЬагЬеггу,
Іопісега гиргесЬііапа, Оге§оп сесіаг (Скатаесурагіз Іашопіапа (Миггау) Рагі. ), кашага
Ігее, іарапезе сесіаг (Сгуріотегіаіаропіса О. Ооп.), сгееріп§ іипірег, СЬІпехе іипірег.
с о т т о п іипірег, еуег1а8Ііп§ іЬогп, поЬІе Гіг (АЬіез аІЬа Мііі.), 5іЬегіап Гіг (АЬіез зіЬігіса ЕесІеЬ.), пеесіїе Гіг, Носку Моипіаіп Г)ои§1а8-Гіг, Еигореап Ьох, §оІс1еп сиггапі,
ШеутоиіЬ ріпе, тоипіаіп ріпе, уеІ1о\у ріпе, сетЬга ріпе, Когеап ріпе, АгсЬап§е1 Гіг (Ріпиз ЗІІУЄЗІГІЗ Е.), ЬІаскіЬогп, с о т т о п ус\у, А т и г ргіуеі, Шекіегп гесісесіаг (Тки]а ріісаіа О . Боп), \УЬІІЄ седаг, \УЬІІЄ тиІЬеггу (Могиз аІЬа Е . ) , сішагґарріе.
АтЬІусіготеІІа (Аркапозеіиз) уеггисоза \Уаіп8Іеіп, 1972 \уах ґоипсі оп На\\'ІІюгп 1оп§іНогп, 80ҐІ На\УіЬогп, с о т т о п еМег, с1іе8ІпиІ-1еауес1 оак, Еп§1І8Іі оак, Аісоск зргисе,
Соїогасіо зргисе, Махіто\уісг Гіг, зргисе Гіг, Ьіаск 8ргисе, ґе\у-ґ1о\уеге<і соїопеазіег,
Оге§оп сесіаг, 8а\уага Ігее, Еигореап Ьа88\уоос1, с о т т о п ІагсН (Ьагіх сіесісіиа Мііі.), оза§е
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огап§е, Яо\¥егіп§ газрЬеггу (ЯиЬиз осіогаїит Ь.), СНіпезе ]ипірег, с о т т о п іипірсг, Ьіаск
шаіпиі, поЬІе Гіг, ІМогсІтапп Гіг, ЗіЬегіап Гіг, пеесіїе Гіг, піпеЬагк (РИузосагриз ориіі/оІіа ( Ь . ) Махіт.), Ьіаск сЬокеЬеггу, ЬОХ\УООСІ ЄУЄГ§ГЄЄП, §о1с!еп сиггапі, \УеутоиіН ріпе,
тоипіаіп ріпе, уеііош ріпе, сетЬга ріпе, Когеап ріпе, Сгітеап ріпе, АгсНапцеї Гіг, Ьгісіешоп зрігаеа, с о т т о п уе\у, Атиг ргіуеі, с о т т о п Ьетіоск, \¥езІегп гесісесіаг, \л/Ьііе сесіаг,
\уіІсЬ-Ьаге1 (Нататеїіз уіщіпіапа Ь.), Ьіаск тиІЬеггу, реагі ЬизЬ.
ТНе зЬаге оГ еасЬ т і ї е зресіез іп рЬуІозеіісІ сотріех оГ Тгозіуапеїз с1епсіго1о§іса1
рагк \уаз сіеіегтіпесі Ьу іЬеіг сіотіпаїіоп іп зисЬ сотріех. Іп іЬіз сотріех, Е./іпІапсіісиз ргеуаііз \УІІЬ сіотіпаїіоп іпсіех 1 6 . 0 ; А. уеггисоза, А. сіауаґа, Т. Іаигае аге зиЬсІотіпапі зресіез \УІІЬ сіотіпаїіоп іпсіехез 7.48, 4.43, апсі 1.08, гезресііуеіу. ВиЬсІотіпапІз
оГ іЬе Гігзі огсіег аге іЬгее зресіез оГ рЬуІозеіісІ тіїез: А. апсіегзопі (Оі = 0.36),
А. гасіетасИегі (Оі = 0.28), Т. егпезіі (Оі = 0.12). ОіЬег зресіез АУІІЬ сіотіпаїіоп іпсіехез Іезз іЬап 0.1 аге зесопсіагу зресіез іп рНуїозеіісІ тіїез сотріех.
Рог еасЬ рЬуІозеіісІ зресіез, Ггеяиепсу іпсіехез Гог сеПаіп ріапіз іп Тгозіуапеїз сіепс1го1о§іса1 рагк \уеге саісиїаіесі (Гі§. 1). М а х і т и т уаіие \¥еге іп сіотіпаїесі зресіез Е./іпІапсіісиз (І 5 = 43.80%) 1ІУІП§ оп 59 зресіез (53.15%) оГ ріапіз 8Іис1іес1 іп іЬІ8 сіепсіго1о§іса1 рагк. 5 о т е зиЬсІотіпапІ зресіез — А. уеггисоза (І 5 = 37.23%), А. сіауаіа (І 5 =
27.74%), Т. Іаигае (І5 = 12.41%) ІІУЄ оп 44 (39.63%), 29 зресіез (26.12%) апсі 15 зресіез
оГ рагк ріапіз (13.51%), гезресііуеіу. ЗиЬсІотіпапІз оГ іЬе Гігзі огсіег \уеге Гоипсі:
А. апсіегзопі (І 8 = 8.76%) оп 11 ріапі зресіез (9.90%), А. гасіетасИегі (І 5 = 7.30%) оп
10 зресіез (9.0%), Т. егпезіі (І 5 = 5.11%) оп 6 ріапі зресіез (5.40%). 8есопдагу т е т Ьегз оГ рЬуІозеіісІ сотріех іп Тгозіуапеїз сіепс1го1о§іса1 рагк іпНаЬіІ Ге\у ріапіз (ир Іо
6 зресіез) апсі Ьауе Ггеяиепсу іпсіех Іезз іЬап 5%.
Оесісіиоиз ріапіз (70.29% оГаіі ріапіз зіисііесі) аге іпЬаЬіІесІ \УІІЬ 16 т і ї е зресіез
Ггот 9 §епега оГ Гатіїу РЬуІозеіісІае (Гі§. 2). Вазесі оп саісиїаіесі Ггеяиепсу іпсіехез, іЬе
тозі шісіезргеасі зресіез аге Е./іпіапсіісиз (І 8 = 54.80%) апсі А. уеггисоза (І 5 = 18.26%)
50
45
40
35
и 30
25
20

15
10

1-г
чО

ги

П^пп
|—1 р

ГМ

г^

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Зресіез
1 — А. апсіегзопі: 2 — А. таіог; 3 — А. гасіетасИегі; 4 - М гесіисіиз; 5 — Е. /іпіапсіісиз', 6 - А " . аЬеггапз;
7 — К. согуїоаих; 8 — О. есИіпиу, 9 — Т. соїопеазігі; 10 — Т. егпезіі', 11 — Т. Іаигае', 12 — 7'. госіоуае; 13 —
Т. асегі; 14 — 7". Шіагит; 15 — Р. Іпс0£пі1и$; 16 — А. Наїіпае', 17 — А. іпоріпаїа; 18 — А. гИепапа; 19 —
А. сіауаіа; 20 — А. і'еггисоха.
Рщ. 1. Ргефіепсу оґ рЬуІозеіісІ тіїез оп ріапіз іп Тгозіуапеїз с1епс!го1о§іса1 рагк.
РИС. 1. Встречаемость клещей-фитосейид на растениях дендрологического парка «Тростянец».
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Зресіез
1 — А. апсіепчопі; 2-А.
таіог; 3 — А. гасіетасИегі-, 4 — N. гесіисіиз; 5-Е.
/іпіапсіісиз', 6 — К. аЬеггапз;
7 - А " , согуїозиз; 8 —- £). есИіпиз; 9 — Т. соїопеазігі', 10 — Т. Іаигае; 11 — 7'. ґіііагит; 12 — Р. іпсо£пі1из;
13 — А. ИаЧпае; 14 — А. гИепапа\ 15 — А. сіауаіа; 16 — А. уеггисоза.
Рі§. 2. Ргедиепсу оГ рЬуІозеіісІ тіїез оп сіесісіиоиз Ігеез іп Тгозіуапеїз сіепсігоіо^ісаі рагк.
РИС. 2. Встречаемость клещей-фитосейид на лиственньїх растениях дендропарка «Тростянец».
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1 — А. апсіегзопі; 2-А.
гасіетасИегі, 3 — Е. /іпіапсіісиз; 4 — 7 " . соїопеазігг, 5 — Т. егпезіі', 6 — Т. Іаигае',
7 — Т. госіоуае; 8 — Т. асегі; 9-А.
іпоріпаїа; 10 — А. сІаШа\ 11 — А. уеггисоза.
РІВ. 3. Ргедиепсу оґ рЬуІозеіісІ тіїез оп соп і Ге гз іп Тгозіуапеїз <іепс1го1о§іса1 рагк.
Рис. 3. Встречаемость клещей-фитосейид на хвойньїх растениях дендропарка «Тростянец».
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Сотріех оГ ріапіз зресіез

І — шЬіІе сесіаг; 2 — с о т т о п ЬагЬеггу; 3 — за^ага Ігее, ЬІаскіЬогп, с о т т о п уеш; 4 — сЬезіпиі-Іеауесі оак,
ЕпеІі$Ь оак, Ьіаск сЬокеЬеггу, $оМеп сигтапі, Ьіаск аісіег, Атиг ргіуеі; 5 — Іага уіпе, ЬашіЬот 1оп§іЬот,
Ьіаск еісіег, Кепіиску таЬо^апу, Іопісега гиргесЬііапа, зоиіЬегп саіаіра, таріе азЬ, Еигореап ЬагеІ,
Еигореап Ьазз\Уоос1, ігаіііпц таЬопіа, 08а§е огап§е, Сігсаззіап дааіпиі, Ьіаск дааіпиі, Ігее реопу, тоипіаіп
азЬ, Гаїве зрігеа, Ьіаск тиІЬеггу, реагі ЬизЬ; 6 — с о т т о п сЬеггу-рІит; 7 — СЬіпезе ап§е1іса Ігее, Атиг согк
(гее, \уаг1у еиопутиз, Еигореап ЬеесЬ, Ьус1гап§еа Ьге(8сЬпеісіегі, Еигореап \уЬііе е і т , ЗсоїсЬ е і т , ЬогеесЬезІпиІ, Еигореап ЬогпЬеат, риг§іп§ ЬискіЬот, Ьесі§е союпеазіег, уеііошдаоосі, ІЧопуау таріе, с о т т о п
таріе, Таїагіап таріе, зроопжюсі, Ііііеі, Ііте Ігее, тацпоііа коЬиз, Ьиііегпиі, ^иіпіпе Ігее, гоЬіпіа, \УІ1сі ЗЄГУІСЄ
Ігее, 8есигіпе§а зийгиіісоза, 8сЬо1аг-ігее, зіа^Ьот зитас, шееріп§ ГогзуїЬіа, Ьігсі сЬеггу, 8\УЄЄІ тоскогап^е.
Рі§. 4. Кеіаііус Ьіоіоріс аііосаііоп оГ Еизеіиз/іпіапсіісиз

Ю ріапіз іп Тговіуапеїх сіепсігоіоеісаі рагк.

РИС. 4. Относительная биотопическая приуроченность вида Еизеіиз /їпІапсИсиз
государственного дендрологического парка «Тростянец».

к растениям

1ІУІП§ оп 56 апсі 1 8 зресіез оГ сіесісіиоиз, гезресііуеіу. А §гоир сопзізІіп§ оГ 9 зресіез
ґгот 7 §епега: А. таіог, N. гесіисіиз, К. аЬеггапз, К. согуїозиз, О. ескіпиз, Т. ііііагит,
Р. іпсщпііиз, А. каїіпае, А. гкепапа \уаз Ґоипсі іп Тгозіуапеїз сіепсігоіоцісаі рагк оп сіесісіиоиз ріапіз опіу. ТЬе тезі 7 зресіез ґгот 4 §епега (А. апсіегзопі, А. гасіетаскегі, Е. /іпіапсіісиз, Т. соїопеазігі, Т. Іаигае, А. сіауаіа, А. уеггисоза) сап соїопіге ЬоіЬ сіесісіиоиз
апсі сопіґегоиз ріапіз.
Оп 33 зресіез оґ сопіґегоиз ріапіз іп с1епс!го1о§іса1 рагк, сотргізіп§ 29.71% оґ ріапі
зресіез зїисііесі, 11 т і ї е зресіез ґгот 5 §епега оґ ґатіїу РЬуІозеіісіае \УЄГЄ ґоипсі, апсі
іЬеіг ґгеяиепсу іпсіехез \УЄГЄ саісиїаіесі (ґі§. 3). Іп затріез, іЬе тозі с о т т о п зресіез
\уаз А. уеггисоза ( І 8 = 96.96%) іпЬаЬіІіщ» 26 зресіез (78.80%) оґ сопіґегоиз ріапіз. Рог
І\УО рЬуІозеіісІ зресіез, А. сіауаіа (І 5 = 84.84%) апсі Т. Іаигае (І 5 = 45.45%), сопіґегоиз ріапіз \УЄГЄ ґоипсі Іо Ье ґауогаЬІе, Ьесаизе іЬезе тіїез соїопігесі 19 зресіез (57.57%)
апсі 13 зресіез (39.39%) оґ сопіґегоиз ріапіз. ТЬе сотріех оґ рЬуІозеіісІ тіїез 1ІУІП§ оп
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сопіГегоиз Ііауе §оше сЬагасІег Геаіигез. 7. егпезіі, Т. гос/оуае апсі А. іпоріпаїа ІІУЄ оп
сопіГегоиз опіу шакіп§ зресіГіс асагосошріех. Оп іЬе сопігагу, А. апсіегзопі,
А. гасіетасИегі, Е. /Іпіапсіісиз, Т. соїопеазігі Ьауе а 1о\у Ггеяиепсу іпсіехез (ир Іо 22%)
оп сопіґегош, Ьесаизе іЬеу ргеГег сіесісіиоиз ріапіз (зее аЬоуе). Т. асегі \уаз Гоипсі оп
сопіГегоиз (сгееріп§ іипірег) оссазіопаїїу Ьесаизе іЬіз зресіез із изиаі Гог таріе аз іі із
геііесіесі іп ііз пате.
Рог еасії рЬуІозеіісІ зресіез геуеаіесі іп Тгозіуапеїз с1епс1го1о§іса1 рагк, іЬе уаіие оґ
ііз геїаііуе Ьіоіоріс аііосаііоп ( Р ) Іо іЬе ріапіз \уЬеге іі \¥аз Гоипсі \уаз саісиїаіесі. СгарЬіс
рісіиге оґ іЬе с1є§гєе оГ геїаііуе Ьіоіоріс аііосаііоп ЗЬО\УЗ іЬе гап§е оґ ргеГегепсез оГ зоте
т і ї е зресіез Іо сііГГегепІ ріапі зресіез. Рог ехатріе, Е./іпіапсіісиз (Гі§. 4) Ьаз а \УІС1С гап§е
оГуаіиез оґ ііз геїаііуе Ьіоіоріс аііосаііоп, Ггот тіпиз 0.630 Іо 0.590, апсі іЬіз із іЬе ЄУІсіепсе оГ 1о\¥ іпсііпаїіоп оГ іЬіз т і ї е зресіез Іо іЬе сегіаіп ріапіз. Оп іЬе сопігагу,
Т. госіоуае із уегу сіозеіу сопГіпесІ Іо сопіГегоиз \УІІЬ сіе§гее оГ ііз геїаііуе Ьіоіоріс аііосаііоп Ггот 0.965 оп пеесіїе Гіг Іо 0.983 оп гесі зргисе.
Іп с1епсіго1о§іса1 рагк, зресіез оГ рЬуІозеіісІ тіїез \УІІЬ т а х і т и т уаіие оГ Ьіоіоріс
аііосаііоп іпсіех Р = 1 \уеге Гоипсі оиі апсі сап Ье сопзісіегесі аз сіозеіу сопГтесІ Іо рагІісиїаг ріапі, апсі іЬеу аге зіепоесіс ге§агсііп§ іЬеіг ЬаЬіІаІ ипсіег сопсііііопз оГ Тгозіуапеїз
с1епс1го1о§іса1 рагк. 8іепоесіс аге 5 т і ї е зресіез: А. таіог Ггот Ьіаск аМег, К. согуїозиз
Ггот Еигореап Ьагеї, Т. Ііііагит Ггот сі\уагГ арріе, Р. іпсо^пііиз Ггот погіЬегп оак,
А. іпоріпаїа Ггот ^ е у т о и і Ь ріпе. Вазесі оп сіаіа ауаіІаЬІе (КоїосіосЬка, 1978), іп іЬе
Рогезі-зіерре оГ ІІкгаіпе, з о т е зресіез Ггот іЬіз Іізі \уеге Гоипсі оп іЬе оіЬег ріапіз оГ
іЬе зате НГе-Гогт іЬаІ сіоез іЬеіг зіепоесізіїу геїаііуе іп §епега1, із асіиаі Гог Тгозіуапеїз
сІепсіго1о§іса1 рагк опіу. ОГ аіі рЬуІозеіісІз Изіесі, опіу К. согуїозиз із Ігие зіепоесіс Ьесаизе
іі \уаз Гоипсі по\уЬеге, ехсері Гог Еигореап Ьагеї.
Іп т о з і сазез, рЬуІозеіісІ тіїез сап С1\УЄ11 оп з о т е зресіез оГ ріапіз (еигуоесіс) апсі
Ьауе ісіепіісаі с1е§гее оГ геїаііуе Ьіоіоріс аііосаііоп. Рог ехатріе, N. гесіисіиз \уаз Гоипсі
оп гесі еісіег апсі Ііаііап сіетаїіз апсі ЗЬО\УЗ іЬе зате аііосаііоп іпсіех (Р = 0.982) Гог
ЬоіЬ ріапі зресіез оГ сііГГегепІ Уе§еІаІіоп Іуре.
\Уе езІаЬІізЬесі іЬаІ сііГГегепІ рЬуІозеіісІ зресіез сап Ье ріасесі атоп§ іЬе ГО1ІО\УІП§
есо1о§іса1 §гоир оГ тіїез. ТЬе зресіез оГ рЬуІозеіісІ тіїез зіисііесі Ье1оп§ Іо рЬуІоЬіопІз.
ОепсІгоЬіопІз зиЬ§гоир (17 зресіез Ггот 8 §епега) іпсіисіе тіїез 1ІУІП§ іп жюсІ-зЬгиЬ
уе§еІаІіоп. Іп іЬіз зиЬ§гоир, іЬеге аге з о т е зресіез Геесііп§ оп іеауез (рЬуІІоЬіопІз) апсі
т е ї оп а Ьагк (согІісоЬіопІз). ТЬе Іаііег Ьеге іпсіисіе опіу 7 зресіез Ггот 3 §епега оГ
Гатіїу РЬуІозеіісІае, патеїу А. таіог, Т. егпезіі, Т. Іаигае, Т. гос/оуае, А. іпоріпаїа,
А. с/ауаіа, А. \>еггисоха. НегЬаЬіопІз зиЬ§гоир із ргезепіесі Ьу А. гасіетасИегі, N. гесіисіиз, А. гИепапа. НО\УЄУЄГ, А. гасіетасИегі із Гоипсі поі опіу оп ЬегЬа§е, Ьиі аізо оп гесі
еісіег, залуага Ігее, Ьеаиіу ЬизЬ, СЬіпезе тиІЬеггу, зсагіеі ГігеїЬогп, ЬГІС1Є\УОГІ
зрігаеа. А. гИепапа іпЬаЬіІз \Уоосі-8ЬгиЬ ріапіз опіу. НегЬаЬіопІз у/еге ЬасІ Іо сЬап§е Іііеіг
Іосаііопз Гог іЬе \уоос1-8ЬгиЬ Уе§еІаІіоп Іікеїу сіие Іо іЬе 1оп§-1егт апсі ге§и1аг а§гоІесЬпісаі еіітіпаїіоп оГ регеппіаі ЬегЬа§е оп рагк Іеггіїогу.
Сопзеяиепііу, іп Тгозіуапеїз <Зепсіго1о§іса1 рагк, гаїЬег уагіоиз сотріех оГ рЬуІозеіісІ тіїез сопзізііщ* оГ 20 зресіез Ггот 9 §епега \уаз Гогтесі сЬагасІегігесі Ьу сііГГегепІ
сіе§гее оГ геїаііуе Ьіоіоріс аііосаііоп апсі Ггециепсу оГ іЬеіг оссиггепсе оп ріапіз. її ргоуіс1е8 зІаЬІе Ьеіп§ оГУе§еїаЬ1е аззосіаііопз шіЬоиІ изіп§ оГ сЬетісаІ резіісісіез апсі гезігаіпз
іЬе питЬег оГ ЬагтГиІ рЬуІорЬа§оиз агіЬоросІз оп ІЄУЄІЗ заГе Гог ріапіз.
ТЬіз сепозіз зЬоиІсі Ье сопзісіегесі аз Ьаіапсесі, апсі іі сап ЗЄГУЄ аз гезегуаііоп оГ зресіГіс уагіеіу Гог тіїез Ггот Гатіїу РЬуІозеіісІае апсі Ье гергезепіаііуе рагі оГ есоїо&ісаі
пеІ\уогк оГ Окгаіпе.
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