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Робота є першою частиною з серії статей, покликаних всесторонньо описати
сучасний стан хірономідофауни пониззя Дніпра на основі багаторічних досліджень
личинкових форм даної групи двокрилих комах, широко представленої у водоймах та
водотоках цієї гирлової області.
На основі актуальних досліджень у роботі описано видовий склад личинок
двокрилих комах підродини Tanypodinae (Diptera, Chironomidae), представлених у донній
фауні різнотипних водних об’єктів пониззя Дніпра. Дослідження проведено на 18
водотоках та водоймах, розташованих у дельті та придельтовій ділянці Дніпра. Для
дельти було досліджено наступні водні об’єкти: основне русло Дніпра, ріка Вірьовчина,
Херсон-Білозерський (рукав Кошова, озера Рогозувате, Безмен, Чичкувате, Стебліївський
лиман), Кардашинський (протока Чайка, протока у озеро Кругле, протока Гадючка, озеро
Кругле, Кардашинський лиман), Великий Потьомкінський (озера Закітне та НазаровеПогоріле) та Голопристанський (озеро Лягушаче) плавневі масиви. Для придельтової
ділянки досліджено основне русло Дніпра, протоку Козак та Сабецький лиман.
На основі отриманих даних надано характеристику для кожного з видів
Tanypodinae, що включає в себе поширеність, сезонність, показники кількісного розвитку,
абіотичні фактори та види вищої водної рослинності, притаманні місцям виявлення
личинок, ареал. Визначено масові та слабко поширені види підродини Tanypodinae,
описано характер їх розподілу по водних об’єктах. Визначено індекси трапляння личинок
даних видів у бентосних пробах. Проведено порівняння індексів для окремих водних
об’єктів, груп водних об’єктів (руслова система Дніпра, протоки, ріка Вірьовчина,
придельтова ділянка та заплавні масиви дельти) та водотоків і водойм в цілому.
Відзначено видовий склад личинок Tanypodinae антропогенно забруднених ділянок пониззя
Дніпра, зокрема його відмінності для водотоків та водойм.
Ключові слова: двокрилі комахи, личинки, фауна, макрозообентос, пониззя Дніпра,
Chironomidae, Tanypodinae.
I. V. Shevchenko
CHIRONOMIDAE (INSECTA, DIPTERA) FAUNA OF LOWER DNIPRO. PART 1:
SUBFAMILY TANYPODINAE
The work is the first part of a series of articles intended to comprehensively describe the
current state of Chironomidae fauna of the Lower Dnipro on the basis of the long-term studies of
larval forms of this group of Diptera insects, widely represented in water bodies of this estuary.
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Based on the current research, the species composition of larvae of Diptera insects of the
Tanypodinae (Diptera, Chironomidae) subfamily, represented in the benthic fauna of various
water bodies of the Lower Dnipro, is described. The research was conducted on 18 water bodies,
located in the delta and pre-delta areas of the Dnipro River. For the delta area, the following
water bodies were researched: mainstream of the Dnipro River, the Viryovchina River, KhersonBilozerskyi floodplain area (the Koshova River, Lake Rohozuvate, Lake Bezmen, Lake
Chychkuvate, Lake Stebliivskyi Liman), Kardashynskyi floodplain area (the Chaika River, the
strait into Lake Kruhle, the Hadiuchka Strait, Lake Kruhle, Lake Kardashynskyi Liman), Velykyi
Potyomkinskyi floodplain area (Lake Zakitne and Lake Nazarove-Pohorile) and Holoprystanskyi
floodplain area (Lake Liahushache). For the pre-delta area, the mainstream of the Dnipro River,
the Kozak River and Lake Sabetskyi Liman were researched.
Based on the obtained data, a characteristic for each of the species of Tanypodinae is
given, which includes: the distribution; the seasonality; indicators of quantitative development;
the abiotic factors and the species of higher aquatic vegetation inherent in the places of
detection of the larvae; the area. The mass and the less developed species of Tanypodinae
subfamily and their distributional pattern in the water bodies have been determined. The indexes
of occurrence in the benthic samples for the larvae of these species were determined. The
comparisons of the indexes for individual water bodies, groups of water bodies (streaming
system of the Dnipro River, the tributaries and the straits, the Viryovchina River, the pre-delta
area, the delta floodplain areas) and for the water bodies as a whole, were made. The species
composition of Tanypodinae larvae of anthropogenically polluted areas of the Lower Dnipro, in
particular, its differences for the watercourses and lakes, were noted.
Key words: Diptera, larvae, fauna, macrozoobenthos, Lower Dnipro, Chironomidae,
Tanypodinae.
Личинки двокрилих комахи родини Chironomidae – постійна складова донної
фауни рівнинних річок, зокрема Дніпра. Як було відзначено у нашій попередній роботі,
дана група посідає вагоме, а іноді і провідне, місце у формуванні донної біоти водотоків
та водойм пониззя Дніпра, як у минулому, так і у теперішній час [14].
Не дивлячись на тривалі дослідження даної гирлової області та, серед іншого,
вищезазначеної групи двокрилих комах, дані, що стосуються фауни Chironomidae є
загальними та вкрай фрагментарними, що не дає змоги сформувати уявлення про реальне
місце, яке займають види даної родини у водних об’єктах пониззя Дніпра [2, 6, 7].
З огляду на це, метою даної роботи, а також наступних робіт у цій серії, є
всесторонній опис сучасного стану фауни родини Chironomidae пониззя Дніпра. Перша
стаття даної серії присвячена фауні підродини Tanypodinae, однієї з трьох підродин
Chironomidae, широко представлених у вищезазначеній водій екосистемі.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Матеріалом досліджень слугували личинки двокрилих комах підродини
Tanypodinae, виявлені у пробах макрозообентосу. Відбір проб здійснювався тричі на рік (у
весняний, літній та осінній сезони) або щомісячно протягом вегетаційного сезону у 20122019 рр. Дослідження проводились на різнотипних водних об’єктах пониззя Дніпра. Для
дельтової ділянки було досліджено основне русло Дніпра, ріку Вірьовчину (що впадає у
рукав Кошова), Херсон-Білозерський (рукав Кошова, озера Рогозувате, Безмен,
Чичкувате, Стебліївський лиман (до якого входять озера Верхнє Погоріле та Нижнє
Погоріле) та озеро Скадовськ-Погоріле), Кардашинський (протока Чайка, протока у озеро
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Кругле (через яку озеро сполучається з Дніпром), протока Гадючка (через яку озеро
сполучається з рукавом Конка), озеро Кругле, Кардашинський лиман), Великий
Потьомкінський (озера Закітне та Назарове-Погоріле), Голопристанський (озеро
Лягушаче) плавневі масиви [4, 12]. Для придельтової ділянки досліджено основне русло
Дніпра, протоку Козак та Сабецький лиман. Більшість вищезазначених водних об’єктів
знаходяться в межах Національного природного парку «Нижньодніпровський».
Бентосні проби відбирались дночерпачем Петерсена (мала та середня моделі),
промивались через сито з капронового газу №19 та фіксувались 4% розчином формаліну,
первинна та камеральна обробка здійснювались за загальноприйнятими методиками [9,
16]. Видовий склад встановлювався за відповідними визначниками [8, 10, 17].
Гідрологічні проби відбирались згідно загальноприйнятих методик [11].
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Перш ніж перейти до результатів досліджень, вважаємо за потрібне дати коротку
морфологічну та екологічну характеристику досліджуваної групи організмів. Тіло
личинок підродини Tanypodinae, як і в інших представників родини Chironomidae,
червоподібне, валькувате або сплющене у дорсовентральному напрямі. Черевні сегменти
деяких родів несуть густу кайму волосків по боках. Забарвлення тіла зазвичай коливається
в межах зеленуватого-жовтуватого-білуватого. Личинки Tanypodinae – активні хижаки,
ведуть рухливий спосіб життя, не будують чохликів. Ротові органи пристосовані для
захоплення жертви (серповидні мандибули, глоса). Личинки даної підродини віддають
перевагу водотокам з помірною швидкістю течії та водоймам озерного типу. Деякі роди є
типовими пелофілами.
У результаті досліджень водних об’єктів пониззя Дніпра нами було виявлено 8
видів Tanypodinae, що належали до 5 родів: Ablabesmia, Anatopinia, Guttipelopia,
Procladius та Tanypus. При цьому 62% знахідок припадали на рід Procladius, 28% – на рід
Tanypus, решта – на інші роди. У більшості випадків знахідки личинок припадали на
весняно-літній період з суттєвою перевагою весняного сезону для більшості видів. Мул
був найпоширенішим типом субстрату в місцях виявлення личинок Tanypodinae, проте
ситуація з іншими донними відкладеннями різнилась для кожного з видів, що буде
розглянуто нижче.
Надаємо характеристику кожному з виявлених видів.
Ablabesmia monilis (Linnaeus, 1758)
Найвагоміший після представників родів Procladius та Tanypus вид у пониззі
Дніпра, на який припадає 8,5% усіх виявлених личинок Tanypodinae. На весняний період
припадає 72% знахідок, на літній – 22%, на осінній – 6%.
За період досліджень було зафіксовано наступні значення показників кількісного
розвитку (чисельність та біомаса) личинок A. monilis:
чисельність, екз./м
біомаса, г/м2

2

середнє
144
0,28
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min
40
0,04

max
450
1,86

Абіотичні характеристики природного середовища (температура води та глибина
відбору проб) у місцях виявлення A. monilis були наступними:
температура води, °C
глибина, м

середнє
18,3
1,2

min
10,1
0,3

max
25,9
2,2

Типи донних відкладень у місцях виявлення личинок A. monilis були розподілені
наступним чином (рис. 1).

Рис. 1. Типи донних відкладень у місцях знахідок Ablabesmia monilis
Більшість знахідок (83%) були пов’язані із заростями вищої водної рослинності,
зокрема таких видів, як Ceratophyllum demersum L., Elodea canadensis Michx., Lemna
trisulca L., Myriophyllum spicatum L., Najas marina L., Nuphar lutea (L.) Sm., Phragmites
australis (Cav.) Trin. ex Steud., Vallisneria spiralis L., що вказує на фітофільність личинок
даного виду.
Вид виявлено у наступних водних об’єктах: рукав Кошова, протока Чайка, протока
у озеро Кругле, протока Гадючка, озера Безмен, Скадовськ-Погоріле, Кругле, Закітне,
Стебліївський лиман.
Anatopinia plumipes (Fries, 1823)
Представників даного виду було виявлено лише один раз за період досліджень.
Знахідка приурочена до літнього сезону.
Чисельність організмів становила 200 екз./м2, біомаса – 0,99 г/м2.
Температура води на момент відбору проб – 24,8°C, глибина – 1,5 м. Донні
відкладення були представлені детритом та мулом.
Вид було виявлено у протоці Чайка.
Guttipelopia guttipennis (van der Wulp, 1861)
Ще один слабко поширений вид (близько 1% знахідок серед Tanypodinae).
Зустрічався у весняному та літньому сезонах.
Чисельність організмів коливалась в межах 40-100 екз./м2, біомаса – 0,08-0,10 г/м2.
Температура води на момент відбору проб коливалась в межах 21,0-24,0°C,
глибина – 0,3-1,0 м. Донні відкладення були представлені мулом та детритом.
Усі знахідки виду були пов’язані із заростями вищої водної рослинності
C. demersum, L. trisulca, N. lutea.
Личинки G. guttipennis були виявлені лише у озері Закітне.
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Procladius (Holotanypus) choreus Meigen, 1804
Найпоширеніший вид Tanypodinae у пониззі Дніпра, на який припадає 47% усіх
знахідок даної підродини. Є одним з масових видів родини Chironomidae у пониззі Дніпра
в цілому та для території НПП «Нижньодніпровський» зокрема [14]. Зустрічається
протягом усіх дослідних сезонів, серед яких на весну припадає 53% знахідок, на літо –
27%, на осінь – 20%.
Показники кількісного розвитку личинок P choreus наступні:
чисельність, екз./м
біомаса, г/м2

2

середнє
150
0,37

min
20
0,02

max
1200
5,21

Оскільки вид є масовим, вважаємо за потрібне навести показники кількісного
розвитку P choreus посезонно:
чисельність, екз./м2
весна
літо
осінь
біомаса, г/м2
весна
літо
осінь

середнє
186
104
120

min
33
20
50

max
1200
400
300

0,53
0,25
0,13

0,03
0,02
0,03

5,21
1,68
0,41

Як видно з даних, на весну припадає не лише найбільша кількість знахідок даного
виду, але й найвищі значення чисельності та біомаси, що поступово знижуються до осені.
Абіотичні характеристики природного середовища наступні:
температура води, °C
глибина, м

середнє
17,2
2,6

min
7,8
0,3

max
26,3
9,0

Типи донних відкладень у місцях виявлення P choreus розподілені наступним
чином (рис. 2).

Рис. 2. Типи донних відкладень у місцях знахідок Procladius choreus
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Лише 24% знахідок були пов’язані із заростями вищої водної рослинності, серед
якої представлено види C. demersum, E. canadensis, M. spicatum, N. lutea, Potamogeton
crispus L., Potamogeton pusillus L., V. spiralis.
Вид виявлено у більшості досліджених об’єктів, а саме: русло Дніпра, рукав
Кошова, протоки Козак, Чайка, протока у озеро Кругле, протока Гадючка, ріка
Вірьовчина, озера Скадовськ-Погоріле, Кругле, Закітне, Лягушаче, Сабецький,
Стебліївський, Кардашинський лимани.
Procladius (Holotanypus) ferrugineus Kieffer, 1919
Ще один поширений представник даного роду (14% знахідок Tanypodinae). На
відміну від попереднього виду, переважна кількість виявлень P ferrugineus припадає на
весну (59%) та літо (38%) і лише незначна частка (3%) – на осінь.
Показники кількісного розвитку личинок P ferrugineus наступні:
чисельність, екз./м
біомаса, г/м2

2

середнє
77
0,14

min
20
0,02

max
200
0,39

Абіотичні характеристики природного середовища наступні:
температура води, °C
глибина, м

середнє
19,1
2,6

min
8,8
0,5

max
28,0
8,5

Типи донних відкладень у місцях виявлення P ferrugineus розподілені наступним
чином (рис. 3).

Рис. 3. Типи донних відкладень у місцях знахідок Procladius ferrugineus
Із заростями вищої водної рослинності пов’язаний 31% знахідок. Серед
рослинності представлено види C. demersum, E. canadensis, M. spicatum, N. lutea, P. crispus,
V. spiralis.
На відміну від попереднього представника роду, P ferrugineus виявлено у значно
меншій кількості водних об’єктів: русло Дніпра, рукав Кошова, протока Чайка, озера
Рогозувате, Скадовськ-Погоріле, Кругле, Назарове-Погоріле, Кардашинський лиман.
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Procladius (Holotanypus) nigriventris Kieffer, 1924
Найменш поширений у пониззі Дніпра представник роду Procladius, знахідки якого
складають менше 2% серед підродини. Вид виявлено у весняному (переважно) та
осінньому сезонах.
Показники кількісного розвитку личинок P nigriventris наступні:
чисельність, екз./м
біомаса, г/м2

2

середнє
78
0,23

min
33
0,17

max
150
0,33

Абіотичні характеристики природного середовища наступні:
температура води, °C
глибина, м

середнє
12,5
1,9

min
10,5
1,1

max
16,0
2,5

Типи донних відкладень у місцях виявлення P nigriventris розподілені наступним
чином (рис. 4).

Рис. 4. Типи донних відкладень у місцях знахідок Procladius nigriventris
Із заростями вищої водної рослинності, представленої видами M. spicatum та
V. spiralis, були пов’язані 33% знахідок P nigriventris.
Вид виявлено у руслі Дніпра, протоці Козак та озері Кругле.
Tanypus kraatzi (Kieffer, 1913)
Другий за поширеністю вид Tanypodinae у пониззі Дніпра, на який припадає 18%
знахідок серед підродини. У сезонному відношенні представлений у весняному (43%) та,
переважно, літньому (57%) періодах, що не характерно для решти видів.
Показники кількісного розвитку личинок T. kraatzi наступні:
чисельність, екз./м2
біомаса, г/м2

середнє
184
0,35
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min
50
0,03

max
650
2,04

Абіотичні характеристики природного середовища наступні:
температура води, °C
глибина, м

середнє
20,3
1,6

min
10,5
0,25

max
26,3
5,0

Типи донних відкладень у місцях виявлення T. kraatzi розподілені наступним
чином (рис. 5).

Рис. 5. Типи донних відкладень у місцях знахідок Tanypus kraatzi
Майже половина знахідок виду (49%) припадає на зарості вищої водної
рослинності, а саме C. demersum, E. canadensis, N. marina, N. lutea, Nymphaea alba L.,
P. auatralis, Salvinia natans (L.) All., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., V. spiralis, що, як і у
випадку з A. monilis, вказує на фітофільність виду T. kraatzi.
Вид виявлено у наступних водних об’єктах: русло Дніпра, рукав Кошова, протока у
озеро Кругле, ріка Вірьовчина, озера Скадовськ-Погоріле, Кругле, Закітне, НазаровеПогоріле, Лягушаче.
Tanypus punctipennis Meigen, 1818
На даний вид припадає 10% знахідок підродини Tanypodinae. Як і T. kraatzi,
представлений лише у двох сезонах, проте за більш поширеним принципом розподілу:
68% знахідок припадає на весняний період і 32% – на літній.
Показники кількісного розвитку личинок T. punctipennis наступні:
чисельність, екз./м2
біомаса, г/м2

середнє
146
0,53

min
50
0,06

max
550
2,01

Абіотичні характеристики природного середовища наступні:
температура води, °C
глибина, м

середнє
19,9
2,3

min
10,5
1,0

max
26,0
6,5

Типи донних відкладень у місцях виявлення T. punctipennis розподілені наступним
чином (рис. 6).
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Рис. 6. Типи донних відкладень у місцях знахідок Tanypus punctipennis
Подібно до P choreus, близько чверті знахідок (23%) припадає на зарості вищої
водної рослинності, серед якої C. demersum та E. canadensis.
Вид виявлено у наступних водних об’єктах: русло Дніпра, рукав Кошова, озера
Чичкувате, Кругле, Лягушаче, Стебліївський, Кардашинський лимани.
З огляду на суттєві показники кількісного розвитку та специфічний весняно-літній
розподіл частоти виявлення, вважаємо за потрібне навести посезонні значення
чисельності та біомаси для обох представників роду Tanypus.
чисельність, екз./м2
весна
літо
біомаса, г/м2
весна
літо
чисельність, екз./м2
весна
літо
біомаса, г/м2
весна
літо

T. kraatzi
середнє
234
145

min
50
50

max
650
600

0,03
0,06

2,04
0,68

161
114

50
50

550
300

0,62
0,36

0,08
0,06

2,01
1,21

0,50
0,23
T. punctipennis

Як видно з наведених даних, не зважаючи на більшу представленість T. kraatzi у
літньому сезоні, найвищі показники кількісного розвитку для обох видів спостерігались у
навесні. Втім, варто відзначити високий максимум біомаси для T. punctipennis у літньому
сезоні (1,21 г/м2), близький до такого у домінуючого виду P choreus (1,68 г/м2).
Для більш точного уявлення про характер поширення Tanypodinae у водоймах та
водотоках пониззя Дніпра нами було використано індекси трапляння. Їх значення по
відношенню до кожного з досліджених водних об’єктів наведені в таблиці.
Зазначимо, що досліджень на окремих протоках було проведено значно менше, ніж
на решті водних об’єктів, чим зумовлені відносно високі індекси трапляння навіть для
слабко поширених видів. Натомість, більш чітку картину дає порівняння індексів
трапляння для груп водних об’єктів. Їх значення наведено на рисунку 7. На рисунку не
представлено види, чиї знахідки були одиничним або локалізованими в одному водному
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об’єкті (A. plumipes, G. guttipennis, P nigriventris). Групи водних об’єктів, представлені
лише одним водотоком чи водоймою, вказані за назвою цього об’єкту.
Таблиця

P. ferrugineus

1

10

7

Рукав Кошова

3

30

15

9

3

Козак

50

25

Протоки

Чайка

18

9

18

9

Протока у озеро Кругле

33

33

33

Гадючка

33

33

Ріка, притока
Кошової
Придельтова
ділянка

Вірьовчина

5

47

Сабецький лиман

24

Оз. Рогозувате

7

Оз. Безмен

14

ХерсонБілозерський масив

Оз. Чичкувате

17

Стебліївський лиман

9

22

13

Оз. Скадовськ-Погоріле

17

4

9

17

Кардашинський
масив

Оз. Кругле

10

24

7

2

Кардашинський лиман

41

10

8

Великий
Потьомкінський
масив

Оз. Закітне

11

11

11

Оз. Назарове-Погоріле

17

17

Голопристанський
масив

Озеро Лягушаче

8

8
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33

39

5

7

Tanypus punctipennis

Procladius choreus

12

Tanypus kraatzi

Guttipelopia guttipennis

42

Водний об’єкт

P. nigriventris

Anatopinia plumipes

ВОДОТОКИ

Основне русло Дніпра

Категорії водних
об’єктів та
плавневі масиви
дельти

Руслова система
Дніпра

ВОДОЙМИ

Ablabesmia monilis

Типи водних об´єктів

Індекси трапляння личинок підродини Tanypodinae
у водних об’єктах пониззя Дніпра, %

Рис. 7. Індекси трапляння личинок підродини Tanypodinae у групах та окремих
водних об'єктах пониззя Дніпра, %
Дані діаграми підтверджують та доповнюють картину, викладену нами вище.
P choreus є найвагомішим видом серед підродини Tanypodinae у пониззі Дніпра,
представленим у всіх зазначених групах водних об’єктів. Його середній індекс трапляння
по групах водних об’єктів становить 19%. T. kraatzi є наступним видом за масовістю.
Високі індексами трапляння даного виду відзначені для ріки Вірьовчини та ХерсонБілозерського плавневого масиву (в першу чергу завдяки знахідкам у озері Закітне). Це
єдиний вид Tanypodinae, що регулярно зустрічається у Вірьовчині, яка є антропогенно
забрудненою (за рахунок міських скидів) рікою [5, 18]. Натомість, озеро Закітне є мілкою
евтрофною водоймою (середня глибина – 0,7 м), чия поверхня щільно вкрита заростями
вищої водної рослинності [3]. Середній індекс трапляння даного виду по всіх зазначених
групах водних об’єктів – 16%. Другий вид даного роду, T. punctipennis, більш поширений
у плавневих масивах дельти, займає наступну позицію. Найвищий індекс його трапляння
пов’язаний з озером Лягушаче (Голопристанський масив), також евтрофною водоймою,
проте з відкритим плесом та більшими середніми глибинами (1,3 м) [3]. Середній індекс
трапляння становить 13%. Наступні два види займають схожі позиції (і виявлені у
однакових групах водних об’єктів), проте абсолютно різним чином. A. monilis поширений
у тих ділянках проток та водойм, що вкриті заростями вищої водної рослинності
(особливо – озерах Херсон-Білозерського масиву). Середній індекс трапляння виду – 8%.
Натомість P ferrugineus зустрічається у різних типах водних об’єктів (в першу чергу –
руслових ділянках та озерах Кардашинського масиву), не створюючи великих
концентрацій. Середній індекс трапляння – 7%.
Повертаючись до таблиці та з огляду на вищезазначене, вважаємо за потрібне
звернути увагу на групу водойм, розташовану в північно-західній частині ХерсонБілозерського масиву, а саме озера Рогозувате, Безмен, Чичкувате та Верхнє Погоріле
(верхнє плесо Стебліївського лиману), як антропогенно забруднених водних об’єктів [1,
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13, 15]. У цих водоймах нами було виявлено 4 види Tanypodinae (A. monilis, P choreus,
P ferrugineus, T. punctipennis), чиї індекси трапляння у даній групі водних об’єктів були
невисокими і коливались в межах 2-7%. Показово, що вид T. kraatzi тут не виявлено, при
тому, що його найвищі показники кількісного розвитку та індекс трапляння (47%)
зафіксовані саме для антропогенно забрудненої ріки Вірьовчина (яка впадає у озера
Рогозувате та Безмен).
В якості підсумку наводимо порівняння індексів трапляння личинок Tanypodinae
по найбільш загальних групах водних об’єктів: водоймах та водотоках (рис. 8).

Рис. 8. Індекси трапляння личинок підродини Tanypodinae у водоймах та водотоках
пониззя Дніпра, %
Як видно з рисунку, більшість видів Tanypodinae (окрім вузько локалізованих
A. plumipes та G. guttipennis) виявлені у обох групах водних об’єктів, проте вищі відсотки
спостерігались саме для водотоків. Єдиними видами, чиї індекси трапляння виявились
вищими саме для водойм були A. monilis та T. punctipennis. Закономірним є домінування
P choreus як у водотоках, так і у водоймах, решта видів розташувалась у порядку,
подібному до відзначеного вище, з певними коливаннями в залежності від групи водних
об’єктів.
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ВИСНОВКИ
В процесі досліджень у водних об’єктах пониззя Дніпра було виявлено
представників 8 видів підродини Tanypodinae: Ablabesmia monilis (Linnaeus, 1758),
Anatopinia plumipes (Fries, 1823), Guttipelopia guttipennis (van der Wulp, 1861), Procladius
(Holotanypus) choreus Meigen, 1804, P. (H.) ferrugineus Kieffer, 1919, P. (H.) nigriventris
Kieffer, 1924, Tanypus kraatzi (Kieffer, 1913) та T. punctipennis Meigen, 1818.
Максимального кількісного розвитку личинки даних видів досягали у весняний
період, коли значення їх чисельності та біомаси були найвищими. Так, для виду P. choreus
максимальні значення чисельності (1200 екз./м2) та біомаси (5,21 г/м2) зафіксовані
наприкінці квітня. Загалом, середні значення показників кількісного розвитку серед різних
видів коливались в межах 77-184 екз./м2 по чисельності та 0,14-0,53 г/м2 по біомасі. Мул
був найпоширенішим типом донних відкладень у місцях виявлення личинок Tanypodinae,
що вказує на загальну пелофільність більшості видів, серед яких для A. monilis і T. kraatzi
також притаманна і фітофільність.
Найпоширенішим видом у фауні Tanypodinae пониззя Дніпра (і одним з масових
видів родини Chironomidae загалом) є P. choreus, представлений у максимальній кількості
водотоків та водойм. Індекс трапляння даного виду по всіх досліджених водних об’єктах
складає 25,9%. Для інших представників роду Procladius даний показник був значно
меншим: 7,6% для P. ferrugineus та 0,8% для P. nigriventris. Індекси трапляння
представників роду Tanypus складали 9,7% для T. kraatzi (другий за поширеністю вид
Tanypodinae у пониззя Дніпра) та 5,8% для T. punctipennis. Для виду A. monilis даний
показник становив 4,7%. Найменш представленими виявились види G. guttipennis (0,5%)
та A. plumipes (0,3%).
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