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Молі-строкатки (lepidoptera: 
gracillariidae) — небезпечні 
фітофаги деревних і чагарни-
кових рослин ботанічних садів 
та насаджень м. києва

Мета. провести дослідження з виявлення 
та уточнення видового складу молей-
строкаток (lepidoptera: gracillariidae) 
в умовах ботанічних садів і насаджень 
м. києва. Методи. загальноприйняті методи 
фауністичних досліджень в ентомології, 
популяційній екології, захисті рослин. 
Результати. Установлено, що на 54-х 
видах рослин, широковикористовуваних 
для озеленення м. києва, живиться 24 
види молей-строкаток. Уперше виявлено 
види phyllonorycter issikii, phyllonorycter 
platani та phyllonorycter emberizaepennella. 
за розрахунком індексів палія-ковнацькі 
визначено, що в насадженнях міста 
домінантними є cameraria ohridella (94,11%), 
phyllonorycter populifoliella (86,37%) та gracillaria 
syringella (59,14%). вважаємо, що у формуванні 
вторинного ареалу інвазійних видів молей-
строкаток велике значення має ареал поширення 
рослини-живителя. проведено екологічний 
аналіз молей-строкаток родини gracillariidae, 
поширених у містах європи, та наведено 
види, яких немає у фауні міст України, що має 
велике теоретичне та практичне значення 
для екології, ентомології та захисту рослин 
від особливо небезпечних молей-строкаток. 
Висновки. за трофічною спеціалізацією 
всі досліджувані види молей-строкаток 
розподіляються на поліфаги (6 видів), 
олігофаги (14 видів) та монофаги (3 види).
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Серед комплексу шкідливих організмів 
деревних рослин у ботанічних садах та 
насадженнях мегаполісів України поши-
реними і шкідливими є комахи (60% від 
загальної кількості), серед яких останнім 
часом масового розмноження набувають 

молі-строкатки (Gracillariidae). У зелених 
насадженнях України їх виявлено понад 
20 видів [1]. У 2004 – 2016 рр. кількість ви-
дів цієї групи фітофагів збільшилася. Це 
переважно адвентивні види: Lhyllonorycter 
platini Staudinger, 1870 [2, 3], Phyllonorycter 
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issikii Kumata, 1963 [4 – 6], Cameraria 
ohridella Deschka & Dimic, 1986 [7, 8]. 
Адвентивні види, потрапивши на нову те-
риторію в сприятливі для їхнього розвитку 
і розмноження умови, за наявності достат-
ньої кількості кормового ресурсу, відсутно-
сті природних ворогів надзвичайно швидко 
розширюють свій ареал. Для запобіган-
ня масового поширення таких видів слід 
регулярно проводити моніторинг з метою 
своєчасного виявлення осередків комах. 

Мета досліджень — уточнити видовий 
склад мінуючих комах-фітофагів деревних 
рослин м. Києва.

Матеріали та методи досліджень. 
Дослідження проводили в 2010 – 2016 рр.  
у ботанічних садах і парках м. Києва. 
Спостереження та облік за появою пошко-
джень (утворення мін) листків кормових 
рослин здійснювали за методиками [8, 9]. 
Для визначення щільності заселення фіто-
фагом рослин брали не менше 100 листків. 

1. видовий склад молей-строкаток (gracillariidae) та їх рослини-живителі

Міль-строкатка Рослини-живителі 

Caloptilia semifascia (Haworth), 1828 Acer negundo L., Acer platanoides L., Acer campestre (L.) 

Caloptilia rufipennella (Hǜbner), 1796 Acer platanoides L., Acer saccharinum L.

Cameraria ohridella Deshke & Dimic, 1986 Aesculus hippocastanum L.

Gracillaria syringella (Fabricius), 1794 Syringa vulgaris L., Symphoricarpus albus (L.) Blake, 
Euonymus sp., Fraxinus excelsior L., Ligustrum sp., 
Forsythia sp., Jasminum fruticans L.

Parectopa robiniella (Clemens), 1863 Robinia pseudoacacia L., R. pseudoacacia L. 
“Pyramidalis”, R. pseudoacacia L. “Unifolia”,  
R. viscose Vent.

Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander), 1790 Populus alba L., P. x berolinensis (K. Koch) Dipp.,  
P. x canescens (Ait.) Smith, P. italica (Du RoI) Moench,  
P. nigra L., P. simonii Carr. 

Phyllonorycter acerifoliella (Zeller), 1839 Acer saccharinum L.

Phyllonorycter agilella (Zeller), 1846 Ulmus glabra Huds.

Phyllonorycter apparella (Herrich-Schaffer), 1855 Populus tremula L.

Phyllonorycter blancardella (Fabricius), 1781 Malus Mill.

Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schaffer), 1855 Cerasus vugaris Mill.

Phyllonorycter coryli (Nicelli), 1851 Coryllus avellana L.

Phyllonorycter emberizaepennella (Bouche), 1834 Lonicera tatarica L., Lonicera xylosteum L., 
Symphoricarpos albus L.

Phyllonorycter faginella (Zeller), 1846 Fagus sylvatica L.

Phyllonorycter guercifoliella (Zeller), 1839 Quercus robur L.

Phyllonorycter issikii (Kumata), 1963 Tilia cordata Mill., T. platyphyllos Scop. 

Phyllonorycter platani (Staudinger), 1870 Platanus orientalis L., P. × acerifolia (Ait.) Wild. 

Phyllonorycter populifoliella (Treitschke), 1833 Populus italica (Du Roi) Moench, P. nigra L. 

Phyllonorycter strigulatella (Zeller), 1846 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Alnus incana (L.) Moench 

Phyllonorycter salicicolella (Sircom), 1848 Populus nigra L., Salix alba L.

Phyllonorycter sorbi (Frey), 1855 Sorbus aucuparia L., Cotoneaster Medik., Crataegus L., 
Malus Mill., Padus Mill., Prunus L.

Phyllonorycter tenerella (de Joannis), 1915 Carpinus betulus L.

Phyllonorycter ulmifoliella (Hǜbner), 1817 Betula pendula Roth., Betula pubescens Ehrh.

Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander), 1790 Populus italica (Du Roi) Moench, P. nigra L., P. alba L. 
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Мікропрепарати з геніталей молі виготов-
ляли таким чином. Відокремлене черевце 
імаго вимочували у 10% КОН упродовж 
24 год або підігрівали 30  хв, очищали 
препарувальною голкою, фарбували ео-
зином В (самці) або хлоразолом чорним 
(самки), клали в краплю гліцерину і роз-
глядали під мікроскопом зі збільшенням 
200× або 400×. Ідентифікацію молей-стро-
каток проводили за методиками [10 – 13]. 
Використовували також комп’ютерну версію 
«Global Taxonomic Database of Gracillariidae 
(Lepidoptera)». 

Для характеристики видового комплексу 
молей-строкаток використовували індекс 

трапляння (P
i
) та індекс домінування. 

Індекс трапляння [14] — це співвідношен-
ня кількості проб (n

I
), в яких було виявле-

но молі-строкатки (незалежно від кілько-
сті особин у пробі) до загальної кількості 
проб (N): P

i 
= (n

I
/N) 100%. Індекс доміну-

вання Палія-Ковнацкі — це показник того, 
на скільки домінує цей вид над іншими ви-
явленими видами за частотою трапляння 
і кількістю особин в осередку: D

i 
= p

i
N

i
/N

s
,  

де P
i
 — трапляння виду, N

I 
— кількість 

особин і-го виду, N
s 
— загальна кількість 

особин. Рослини-живителі виявлених видів 
молей-строкаток наведено згідно з катало-
гом [15 – 17]. 

Результати досліджень. Проведені 
дослідження фітосанітарного стану де-
ревних насаджень Ботанічного саду імені 
акад. О.В. Фоміна, Ботанічного саду імені 
М.М. Гриш ка НАН України та паркових і ву-
личних насаджень м. Києва (2000 – 2016 рр.) 
показали, що на 54-х видах кормових рос-
лин було виявлено 24 види молей-строка-
ток (табл. 1). 

Дослідження виявлених 24-х видів ко-
мах-фітофагів за їх трофічною спеціалі-
зацією показали, що поліфагами є (6 ви-
дів): Gracillaria syringella, Phyllocnistis 
labyrinthella, Phyllonorycter emberizaepennella, 
Phyllonorycter salicicolella, Phyllonorycter sorbi, 
Phyllocnistis labyrinthella, олігофагами (14 ви-
дів) — Caloptilia semifascia, Caloptilia rufipen-
nella, Parectopa robiniella, Phyllonorycter aceri-
foliella, Phyllonorycter apparella, Phyllonorycter 
blancardella, Phyllonorycter cerasicolella, 
Phyllonorycter coryli, Phyllonorycter guerci-
foliella, Phyllonorycter issikii, Phyllonorycter 
populifoliella, Phyllonorycter strigulatella, 
Phyllonorycter tenerella, Phyllonorycter ulmifo-
liella і монофами (3 види): Cameraria ohridel-
la, Phyllonorycter faginella та Phyllonorycter 
platani.

 Уперше в зоні досліджень нами виявле-
но 3 види молей-строкаток: Phyllonorycter 
issikiii, Phyllonorycter platani та Phyllonorycter 
emberizaepennella. Це свідчить про те, що 
ентомофауна України постійно поповню-
ється новими видами-переселенцями — 
каштановою мінуючою міллю, західним 
кукурудзяним жуком (діабротика), карто-
пляною міллю та ін., що може мати непе-
редбачувані наслідки

2. розподіл виявлених видів молей-строка-
ток за типами насаджень м. києва

Вид

Типи насаджень

Б
от

ан
іч

ні
 

са
ди

П
ар

ки
 т

а 
ск

ве
ри

В
ул

ич
ні

Caloptilia semifascia + +  – 
Caloptilia rufipennella + +  – 
Cameraria ohridella + + +
Gracillaria syringella + +  – 
Parectopa robiniella + +  – 
Phyllocnistis labyrinthella + + +
Phyllonorycter acerifoliella + +  – 
Phyllonorycter agilella + +  – 
Phyllonorycter apparella +  –  – 
Phyllonorycter blancardella + +  – 
Phyllonorycter cerasicolella + + +
Phyllonorycter coryli +  –  – 
Phyllonorycter emberizaepennella +  –  – 
Phyllonorycter faginella +  –  – 
Phyllonorycter guercifoliella +  –  – 
Phyllonorycter issikii  – +  – 
Phyllonorycter platani +  –  – 
Phyllonorycter populifoliella + + +
Phyllonorycter strigulatella +  –  – 
Phyllonorycter salicicolella + +  – 
Phyllonorycter sorbi +  –  – 
Phyllonorycter tenerella + + +
Phyllonorycter ulmifoliella + +  – 
Phyllocnistis labyrinthella + + +
 Примітка: «+» — виявлено; « – » — виду немає. 



Рослинництво,  
коРмовиРобництво

Молі-строкатки (lepidoptera: gracillariidae) —  
небезпечні фітофаги деревних і чагарникових  
рослин ботанічних садів та насаджень м. Києва

28 вересень 2017 р.Вісник аграрної науки

Аналіз поширення молі в різних типах 
зелених насаджень міста показав, що най-
більше видів відзначено в ботанічних садах 
(23 таксони) і парках — 16 видів. На росли-
нах, що ростуть на алеях та вздовж доріг 
з інтенсивним рухом транспорту, виявлено 
лише 6 видів молей-строкаток (табл. 2). 

Розрахунок індексів трапляння молей 
на кормових рослинах у м. Києві показав, 
що найчастіше рослини пошкоджуються  
C. ohridella (8,54%) та P. populifoliella 
(5,16%) (рисунок а, б). 

За проведеними розрахунками індексів 
Палія-Ковнацькі встановлено, що в насаджен-
нях міста домінантними є 3 види молей-стро-
каток (C. ohridella (94,11%), P. populifoliella 
(86,37%) та Gracillaria syringella (59,14%).

На нашу думку, у формуванні вторинного 
ареалу інвазійних видів молей-строкаток ве-
лике значення мають комплекс кліматичних 
факторів та ареал рослини-живителя. Так, ска-
жімо, розширення ареалу Platanus orientalis L. 
і P. × acerifolia (Ait.) Wild. сприяло розширенню 
ареалу Phyllonorycter platani (Staudinger).

За порівняння результатів досліджень із 
поширення цієї групи комах-фітофагів у бо-
танічних садах і міських насадженнях інших 
міст колишнього Радянського Союзу слід 
відзначити, що вони мали фрагментарний 
характер. Так, у роботах [18, 19] наведено 
лише 2 види молей-строкаток (Gracillaria 
syringella, Phyllonorycter populifoliella), поши-
рених у Мінську. А.А. Рупайс [20] для фа-
уни міст Прибалтики наводить 14 видів 

молей-строкаток. У Санкт-Петербурзі на 
рослинах, що ростуть у місті, виявлено 
11 видів молей-строкаток [21, 22]. За да-
ними вивчення дендрофільних комах лісів 
і парків Вірменії, серед виявлених фітофагів 
трапляється лише 9 видів молей-строкаток 
[23, 24]. Слід зазначити, що з часом у фа-
уні багатьох міст колишнього Радянського 
Союзу відбулися різкі зміни чисельного 
складу і кількісного масового розмноження 
адвентивних видів молей-строкаток. Так, 
стрімкого поширення і масового розмножен-
ня набули останніми роками молі-строкат-
ки Cameraria ohridella, Parectopa robiniella, 
Phyllonorycter issikii. Проведений нами аналіз 
поширення адвентивних молей-строкаток 
у парках міст Європи свідчить про те, що це 
далеко не весь перелік фітофагів цієї групи. 
Масштабніші й детальніші обстеження не 
лише зелених насаджень м. Києва, а й ін-
ших міст України можуть розширити наші 
знання про фауну молей-строкаток, одних 
із найнебезпечніших комах-фітофагів деко-
ративних видів рослин. Так, у багатьох мі-
стах Європи поширеними (немає на цей час 
в Україні) є Caloptilia azaleella (Brants, 1913),  
Нідерланди; на Rhododendron — Parectopa  
robiniella (Clemens, 1863), Італія; на Robi-
nia — Phyllocnistis citrella (Stainton, 1856), 
Іс па  нія; на Citrus — Phyllocnistis vite-
genella (Clemens, 1859), Італія; на Vitis — 
Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850), 
Італія; на Pyracantha — Phyllonorycter robi-
niel la (Clemens, 1859), Швейцарія [13, 25, 26].
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індекс трапляння молей-строкаток у зелених насадженнях м. києва (2010 – 2016 рр.)
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Установлено, що на 54-х видах рослин, 
широковикористовуваних для озеленення 
м. Києва, мешкає 24 види молей-строка-
ток. Уперше на досліджуваній території 
України виявлено 3 види: Phyllonorycter 
issikii, Phyllonorycter platani та Phyllonorycter 
emberizaepennella. Розрахунок індексів 
трапляння молей на кормових рослинах 
у м. Києві показав, що найчастіше росли-
ни пошкоджуються C. ohridella (8,54%) та 
P. populifoliella (5,16%). За розрахунками 
індексів Палія-Ковнацькі, у насадженнях мі-
ста домінантними є 3 види молей-стро-
каток (C. ohridella (94,11%), P. populifoliella 
(86,37%) та Gracillaria syringella (59,14%). 
Установлено, що стрімкого поширення 
і масового розмноження набули в останні 

роки молі-строкатки Cameraria ohridella, 
Parectopa robiniella та Phyllonorycter issikii. 
Вважаємо, що у формуванні вторинного 
ареалу інвазійних видів молей-строкаток 
велике значення має ареал поширення рос-
лини-живителя. Так, розширення ареалу 
платанів Platanus orientalis L. та P. × aceri-
folia (Ait.) Wild. сприяло розширенню ареалу 
Phyllonorycter platani (Staudinger). Проведено 
аналіз молей родини Gracillariidae, поши-
рених у містах Європи, досліджено види, 
яких немає у фауні міст України, що має 
велике теоретичне та практичне значен-
ня для захисту декоративних деревних 
і чагарникових видів рослин від особливо 
небезпечних молей-строкаток та вивчення 
екології видів комах.
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