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ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Херсон, Україна
На території м. Олешки в декоративних зелених насадженнях виявлено 11
інвазійних адвентивних видів комах-фітофагів.
На сосні кримській - насінний клоп-крайовик Leptoglossus occidentalis
Heidemann, 1910 (Hemiptera: Coreidae). Харчування клопа перешкоджає
дозріванню молодих шишок. Висмоктування поживних речовин з ендосперму
насіння призводить до того, що в шишках не залишається повноцінного
насіння.
На листяних породах, а особливо на шовковиці та клені - гусениці білого
американського
метелика
Hyphantria
cunea
Dru
Drury,
1773
(Lepidoptera:Arctiidae). Гусениці повністю об'їдають листя на деревах, що є
небезпечним для майже 300 видів рослин. Дефоліація призводить до
ослаблення дерев та зниження їх декоративних й естетичних функцій.
Листя гіркокаштана пошкоджує каштановий мінер Cameraria ohridella
Deschka et Dimic, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae). Пошкодження каштановою
мінуючою міллю дерева призводить до того, що окремі гілки всихають.
Унаслідок пошкодження каштановою мінуючою міллю каштани втрачають
природний декоративний вигляд.
Листя білої акації пошкоджує декілька інвазивних видів.
Пошкодження листя білоакацієвою міль-строкаткою, Parectopa robiniella
Clemens, 1863 (Lepidoptera: Gracillariidae), призводить до скорочення цвітіння,
що негативно позначається на зборі меду.
Білоакацієвий мінер Macrosaccus robiniella Clemens, 1859 (Lepidoptera:
Gracillariidae) спричиняє зниження естетичного виду, а також стійкості дерева
до несприятливого впливу різноманітних факторів середовища. Зокрема, вони
втрачають декоративні функції.
Високий рівень заселеності робінієвою крайовою галицею, Obolodiplosis
robiniae Haldeman, 1847 (Diptera: Cecidomyiidae), призводить до втрат
рослинами декоративності.
Платанова міль-строкатка Phyllonorycter platani Staudinger, 1870
(Lepidoptera: Gracillariidae) пошкоджує платани, через що вони втрачають
природний декоративний вигляд, сильне пошкодження листя призводить до
ослаблення дерев загалом.
Унаслідок пошкодження платановим клоп-мереживницею, Corythucha
ciliata Say, 1832 (Hemiptera: Tingidae), дерева втрачають природний
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декоративний вигляд, сильне пошкодження листя призводить до ослаблення
дерев.
Дубова мереживниця клоп Corythucha arcuata Say, 1832 (Hemiptera:
Tingidae). Пошкодження листя клопом призводить до ослаблення дерев і втрати
природного декоративного вигляду.
Самшитова вогнівка Cydalima perspectalis Walker, 1859 (Lepidoptera:
Crambidae): гусениці можуть повністю знищувати все листя у кронах самшиту
будь-якого віку.
Самшитова листоблішка Psylla buxi, Linne 1758 (Hemiptera: Psylidae)
викликає деформацію верхівкового листя ростучих пагонів самшиту, із часом
деформоване листя жовтіє.
Отже, інвазійні адвентивні види комах-фітофагів у поєднанні з місцевими
видами негативно впливають на екосистему зелених насаджень м. Олешки. За
сприятливих погодних умов чисельність адвентивних видів може значно
збільшитись, що може призвести до загибелі окремих порід у складі зелених
насаджень міста.
СТАБІЛІЗАЦІЯ ШТУЧНИХ СОСНЯКІВ НА НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ
ПІСКАХ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ РУБОК ДОГЛЯДУ
Головащенко М.Ф., к. с.-г. н., доцент,
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Херсон, Україна
В залежності від лісорослинних умов та стану деревостану виділяють два
типи стабільності: перший – лісорослинні умови з автоматичним збереженням
стабільності, другий - лісорослинні умови з природно-обумовленим ризиком
порушення стабільності [1]. Для штучних насаджень сосни звичайної, які в
умовах Нижньодніпровських пісків зростають за межами природного ареалу
цієї деревної породи, характерний другий тип стабільності.
При цьому, штучні насадження сосни звичайної на Нижньодніпровських
пісках володіють підвищеним ризиком щодо порушення стабільності, бо
культури вирощуються на вирівняному агротехнічними прийомами фоні і тому
усі дерева в деревостанах володіють досить високою конкурентоспроможність,
а процес їх природного зрідження відбувається досить мляво. Це призводить до
сильного загострення внутрішньовидової конкуренції у фазі жердняка, що, в
свою чергу, викликає сильне взаємне ослаблення дерев, втрату їх стабільності і
розпад штучних насаджень сосни звичайної [2]. Практичним підтвердженням
цього, слугують досліди з густоти садіння в дослідному лісництві ДП
«Степовий філіал УкрНДІЛГА», де в густих не зріджувані рубками догляду
варіантах у фазі жердняка деревостани сосни звичайної повністю розпались, а в
систематично не зріджуваних деревостанах часто спостерігається куртинне
засихання дерев [3].
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