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Вступ 
Комірні кліщі відносяться до одних з найбільш ба-
гаточисельних надродин – Acaroidea і Glycy-
phagoidea з підряду Sarcoptiformes Reuter, 1909, 
ряду акаріформних кліщів (Acariformes Zaсhvatkin, 
1952). Для цих кліщів характерне, при певних 
умовах, перетворення дейтонімфи у специфічну 
стадію гіпопус, пристосовану до несприятливих 
умов середовища. Частина представників цих ро-
дин пов’язана із гніздами гомойотермних хребет-
них [1], а також із перетинчастокрилими комахами 
та іншими безхребетними тваринами [2, 3]. Серед 
Acariformes є також багато видів - шкідників про-
дуктових запасів. 

Збереження запасів зерна та олійних культур – 
складне завдання. Велика кількість поживних ре-
човин, сконцентрованих в одному місці, є надзви-
чайно привабливою для різного роду шкідників і 
супутніх організмів. В цих умовах формуються 
певні біоценози, до складу яких входять популяції 
комах, кліщів, мікрофлора, іноді гризуни і птахи. 

В останні роки, у зв’язку із збільшенням площ 
антропогенізованих територій та кількості господар-
ських об’єктів, інтерес до синантропних видів кліщів 
зростає. Зацікавлення цією групою тварин викликане 
тим, що значна кількість їх видів знаходять сприят-
ливі умови для життєдіяльності й швидкого збіль-
шення чисельності в допоміжних прибудовах, а тому 
можуть приносити величезну шкоду продукції, що 
зберігається.  

Акарокомплекси синантропних видів комірних 
кліщів – це, переважно, так звані, піонерські ком-
плекси, які формуються у порівняно короткі стро-
ки, аналогічно комплексам в гніздах птахів та гри-
зунів і існують тимчасово [1, 2]. З іншого боку, такі 
акарокомплекси можуть існувати і тривалий час, як-
що підтримуються необхідні для їх існування умови. 
Прикладом можуть бути акарокомплекси постійно 
діючих складів і старих млинів, хлівів, курятників, 
овочесховищ тощо. 

Наша робота була спрямована на вивчення си-
нантропних акаридієвих кліщів в субстратах з гос-
подарських споруд з метою виявлення видового 
складу та проведення порівняльного аналізу стру-
ктури акарокомплексів. 
Матеріали і методи 

Спостереження і збори проводили протягом 1998–
2009рр.. Для вивчення акарокомплексів, в сільсь-
когосподарських та промислових об’єктах на ни-
зовині, передгір’ї та гірській зоні Закарпаття було 
зібрано та опрацьовано 670 проб. Для досліджень 
використовували збори кліщів із млинів, зернос-
ховищ, складських приміщень та овочесховищ. 

Для масового кількісного збору використову-
вали метод еклектування за Берлезе в модифікації 
Тульгрена [5]. Зібраний матеріал зберігали в про-
бірках з 70% розчином етилового спирту. 

Всі підрахунки кліщів проводили за допомогою 
бінокулярного мікроскопа МБС-9 в спеціальній 
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чашці Петрі з приклеєним до дна міліметровим 
папером. В невеликих пробах підрахунок кліщів 
здійснювали прямим способом. 

Отримані дані піддавали статистичній обробці 
[3; 4]. Для порівняльного аналізу акарокомплексів 
розраховували щільність V (середнє число особин 
даного виду в перерахунку на одиницю обліку та 
частоту трапляння P, % (показник відносного чис-
ла проб, в яких зустрічається даний вид, до загаль-
ного числа досліджуваних проб) [5]. Для порів-
няння кількісних характеристик застосовували по-
казник індексу домінування [4]. 

Результати досліджень 

Комплекси акарид млинів, зерносховищ і 
складських приміщень 

Акарокомплекси млинів, зерносховищ і складсь-
ких приміщень ми вивчали протягом року в різних 
висотних поясах. У досліджуваних спорудах, про-
тягом року, виявлено 18 видів акаридієвих кліщів 
(табл. 1). 

У зимовий період ми виявили 12 видів дослі-
джуваних мікроартропод. Найвищі щільність та 
частоту трапляння у пробах в цей період відмічені 
у таких видів: A. siro (28% і 3,64 екз. відповідно), 
T. рutrescentiae (30% і 4,0 екз.), T. similis (40% і 
0,5 екз.). Середня частота трапляння і щільність 

зафіксовані у Gl. burchanensis (16% і 1,12 екз.), 
N. socolovi (13,3% і 1,06 екз.), N. rhizoglyphoides (6,6% 
і 0,20 екз.), G. fusca (7,5% і 1,20 екз.), C. rodionovi (7,5% 
і 0,6 екз.), Gl. domesticus (8% і 0,68 екз.) і Gl. destructor 
(8% і 0,4 екз.). Низькі показники характерні в зимо-
вий період для Ch. arcuatus (2,8% і 0,05 екз.) і T. casei 
(4% і 0,48 екз.) (табл. 1). 

У досліджуваних будівлях взимку переважали 
види-субдомінанти: N. rhizoglyphoides (4,4%), T. casei 
(2,7%), C. rodionovi (3,4%), Gl. domesticus (3,9%), 
Gl. destructor (2,3%) і Ch. arcuatus (4,1%); еудомі-
нантами були: A. siro (21,1%), N. socolovi (32,5%) і 
T. рutrescentiae (12,2%) та два види-домінанти: 
Gl. burchanensis (6,5%) і G. fusca (6,2%) (рис. 1). 

У весняний період видовий склад акарид зменшу-
ється до десяти видів. Зникають T. similis, C. rodionovi 
і Gl. destructor. Домінують за частотою трапляння і 
щільністю A. siro (60% і 2,9 екз. відповідно), N. socolovi 
(60% і 6,1 екз.) і T. рutrescentiae (35% і 2,5 екз.). 
Середні показники частоти трапляння і щільності ви-
явлено у Gl. domesticus (20% і 1,3 екз.), Gl. burcha-
nensis (13,3% і 0,6 екз.), Ch. arcuatus (10% і 1,35 екз.), 
G. fusca (12% і 0,76 екз.), T. casei (12,5% і 1,6 екз.) і 
N. rhizoglyphoides (10% і 1,3 екз.). Низьку частоту 
трапляння і щільність мав лише один вид – Th. ento-
mophagus (2,8% і 0,05 екз.) (табл. 1).  

 
Таблиця. 1. Посезонний розподіл акаридієвих кліщів у млинах, зерносховищах і складських приміщеннях 

Зима Весна Літо Осінь Види 
P, % V, екз. P, % V, екз. P, % V, екз. P, % V, екз. 

Acarus siro 28,0 3,64 60,0 2,90 28,0 2,20 60,0 24,10 
Neoacotyledon socolovi 13,3 1,06 60,0 6,10 16,6 1,40 44,0 19,30 
N. rhizoglyphoides 6,6 0,20 10,0 1,30 16,6 1,70 5,7 0,05 
Tyrolichus casei 4,0 0,48 12,5 1,60 5,7 0,05 20,0 7,40 
Tyrophagus putrescentiae 30,0 4,01 35,0 2,50 – – 15,0 5,10 
T. similis 40,0 0,50 – – 6,6 0,20 40,0 1,50 
T. perniciosus – – – – – – 2,5 0,30 
Aleuroglyphus ovatus – – – – 10,0 1,10 4,0 2,70 
Suidasia nesbitti – – – – 2,5 0,07 – – 
Caloglyphus rodionovi 7,5 0,60 – – 7,5 0,60 10,0 3,60 
Thyreophagus еntomophagus – – 2,8 0,05 – – – – 
Glycyphagus domesticus 8,0 0,68 20,0 1,30 – – 30,0 13,70 
Gl. destructor 8,0 0,40 – – 2,8 0,05 – – 
Gl. burchanensis 16,0 1,12 13,3 0,60 – – 60,0 85,10 
Gl. michaeli – – – – – – 2,5 1,00 
Chortoglyphus arcuatus 2,8 0,05 10,0 1,35 60,0 2,80 16,6 12,60 
Gohieria fusca 7,5 1,20 12,0 0,76 40,0 3,60 10,0 6,70 
Ctenoglyphus plumiger – – – – 10,0 0,20 40,0 5,60 

Примітка. Тут і далі в табл. 2: P – частота трапляння; V – щільність 
 

Весною переважали види-еудомінанти: A. siro 
(24,1%), N. socolovi (18,6%), T. рutrescentiae (12,7%), 
T. entomophagus (11,1%), Ch. arcuatus (13,9%) і G. fusca 
(16,5%), субдомінантами були: N. rhizoglyphoides 
(3,9%) і Gl. domesticus (3,9%), а домінантами: T. casei 
(8,1%) і Gl. burchanensis (5,6%) (рис. 1). 

Під час літніх зборів в досліджуваних спорудах 
виявлено 12 видів акарид. За частотою трапляння і 
щільністю в пробах домінували Ch. arcuatus (60% і 
2,8 екз. відповідно) і G. fusca (40% і 3,6 екз.). Сере-

дню частоту трапляння і щільність ми спостерігали 
у Ct. plumiger (10% і 0,2 екз.), Al. ovatus (10% і 
1,1 екз.), A. siro (28% і 2,2 екз.), N. socolovi (16,6% і 
1,4 екз.), N. rhizoglyphoides (16,6% і 1,7 екз.) і 
C. rodionovi (7,5% і 0,6 екз.). З низькими показни-
ками зафіксовано T. casei (5,7% і 0,05 екз. відповід-
но), T. similis (6,6% і 0,2 екз.), Suidasia nesbitti (2,5% 
і 0,07 екз.) і Gl. destructor (2,8% і 0,05 екз.) (табл. 1). 
Видове багатство акарид в цей період збільшило-
ся, порівняно із весняним і складалося із видів-
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еудомінантів: A. siro (47,8%), N. socolovi (11,7%), 
N. rhizoglyphoides (14,8%), Ch. arcuatus (23,3%) і 
G. fusca (17%); одного домінанта Al. ovatus (5,9%); 
п’яти субдомінантів: T. casei (4,1%), T. similis 
(1,6%), C. rodionovi (3,4%), Gl. destructor (4,1%) і 
Ct. plumiger (1,6%) та одного субрецедента S. nesbitti 
(0,3%) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Видове багатство акаридієвих кліщів у млинах, 
зерносховищах і складах; тут і далі у рис. 2: ED – еудо-
мінанти; D – домінанти; SD – субдомінанти; R – рецеде-
нти; SR – субрецеденти 

 
Найбільшу кількість видів кліщів ми виявили восени 
– 15. Висока частота трапляння і щільність зафіксо-
вана у A. siro (60% і 24,1 екз. відповідно), N. socolovi  
(44% і 19,3 екз.), T. similis (40% і 1,5 екз.), Gl. domesticus  

(30% і 13,7 екз.) і Ct. plumiger (40%; і 5,6 екз.). Середню 
частоту трапляння і щільність виявлено у T. casei (20% і 
7,4 екз. відповідно), T. рutrescentiae (15% і 5,1 екз.), 
C. rodionovi (10% і 3,6 екз.) і G. fusca (10% і 6,7 екз.). З 
низькими досліджуваними показниками відмічено 
T. рerniciosus (2,5% і 0,3 екз. відповідно), Gl. michaeli 
(2,5% і 1,0 екз.), Al. ovatus (4% і 2,7 екз.) і N. rhizogly-
phoides (5,7% і 0,05 екз.). Не виявлено в цей період 
S. nesbitti, Th. еntomophagus і Gl. destructor. 

Видове багатство акарид восени складалося із ви-
дів-еудомінантів: A. siro (24,1%), N. socolovi (19,3%), 
Gl. domesticus (13,7%), Gl. burchanensis (85,1%) і 
Ch. arcuatus (12,6%), видів-домінантів: T. casei (7,4%), 
T. рutrescentiae (5,1%), G. fusca (6,7%) і Ct. plumiger 
(5,6%), видів-субдомінантів: N. rhizoglyphoides (4,1%), 
T. similis (1,5%), Al. ovatus (2,7%), C. rodionovi (3,6%), 
рецедента – Gl. michaeli (1%) та субрецедента – 
T. рerniciosus (0,3%) (рис. 1). 

Акарофауна овочесховищ 
Видовий список акаридієвих кліщів в овочесхо-
вищах представлений дев’ятьма видами (табл. 2). 
Під час спостережень нами виявлено два піки зро-
стання чисельності видів – весна і осінь. 

У зимовий період у пробах визначено шість 
видів акарид. За досліджуваними показниками пе-
реважав N. socolovi (частота трапляння 12,7% і 
щільність 1,8 екз.), A. siro (8% і 1,5 екз. відповідно) 
і T. putrescentiae (4,2% і 0,06 екз.). Не зафіксовано 
взимку в овочесховищах Mycetoglyphus fungivorus, 
Rh. callae і Gl. burchanensis (табл. 2). 

 
Таблиця 2. Посезонний розподіл акаридієвих кліщів у овочесховищах 

Зима Весна Літо Осінь Види 
P, % V, екз. P, % V, екз. P, % V, екз. P, % V, екз. 

Acarus siro 8,0 1,50 44,6 4,80 5,0 1,20 10,0 7,30 
A. farris 5,0 0,10 32,0 2,12 4,0 0,10 15,0 8,30 
Tyrophagus putrescentiae 4,2 0,06 24,0 1,92 3,3 0,03 5,0 4,80 
Neoacotyledon socolovi 12,7 1,80 16,0 1,68 – – 6,6 3,80 
Mycetoglyphus fungivorus – – 5,0 0,10 – – – – 
Rhizoglyphus echinopus 4,0 0,30 23,4 0,80 2,1 0,10 1,8 0,50 
Rh. callae – – 1,9 0,05 – – 1,4 0,30 
Glycyphagus burchanensis  – – 20,0 2,48 12,7 0,60 23,3 10,90 
Gl. domesticus 1,4 0,03 10,0 0,30 5,0 0,10 – – 

 
Видове багатство акаридієвих кліщів в цей період 
складається із одного еудомінанта: N. socolovi (13,1%), 
двох видів-домінантів: A. siro (9,5%) і T. putrescentiae 
(8,4%), одного субдомінанта: Rh. echinopus (2,8%), ре-
цедента: A. farris (0,5%) та субрецедента: Gl. domes-
ticus (0,3%) (рис. 2). 

У весняний період у пробах виявлено дев’ять видів 
акаридієвих кліщів, які характеризувались високими по-
казниками частоти трапляння, щільності та індекса домі-
нування. Найчастіше у пробах зустрічали A. siro, A. farris, 
T. putrescentiae і Rh. echinopus. З високою щільністю зу-
стрічались A. siro (4,8 екз.), Gl. burchanensis (2,48 екз.), 
A. farris (2,12 екз.), T. putrescentiae (1,92 екз.), N. socolovi 
(1,68 екз.). Останні два види рідше зустрічалися в пробах, 
проте щільність їх була, порівняно з іншими видами, 
знайденими в цей період, дещо вищою. 

Весною збільшується видове багатство акарид із яких 
п’ять видів-еудомінантів: A. siro (34,6%), A. farris (18,6%), 
T. putrescentiae (11,7%), N. socolovi (14,7%) і 
Gl. burchanensis (15,1%), одного домінанта: Rh. echinopus 
(5,7%), субдомінантів: Rh. callae (2,4%) і Gl. domesticus 
(4,2%) та рецедента: M. fungivorus (0,5%) (рис. 2). 

В зібраних влітку пробах виявлено шість видів 
акаридієвих кліщів. Високі значення досліджуваних 
показників у літній період мав тільки один вид – 
Gl. burchanensis (частота трапляння – 12,7%, щільність 
– 0,6%) (табл. 2). Літній період характеризується зме-
ншенням кількості видів кліщів у досліджуваних спо-
рудах. В цей період переважали субдомінанти: A. siro 
(4,8%), A. farris (2,9%), Gl. burchanensis (4,3%) і 
Gl. domesticus (1,3%), рецедента: Rh. echinopus (0,9%) 
та субрецедента: T. putrescentiae (0,2%) (рис. 2).  
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Рис. 2. Видове багатство акаридієвих кліщів в овочесховищах 
 
Осінній період характеризується збільшенням ви-
дового спектру акарид, особливо після закладки 
врожаю на зберігання. Першим видом зафіксовано 
Rh. echinopus, який мав низькі досліджувані пока-
зники: частота трапляння – 1,8%, щільність – 0,06 
екз. і індекс домінування – 0,5% (рецедент). Зго-
дом нами зафіксовано інші види з наступними до-
сліджуваними показниками: Gl. burchanensis – ча-
стота трапляння 23,3%, щільність – 1,5 екз., індекс 
домінування – 10,9% (еудомінант); A. farris – час-
тота трапляння – 15%, щільність – 2,05 екз., індекс 
домінування – 8,3% (домінант); A. siro – частота 
трапляння – 10%, щільність – 1,03 екз., індекс до-
мінування – 7,3% (домінант). Не виявлено восени 
в пробах два види – Mycetoglyphus fungivorus і 
Gl. domesticus (табл. 2). 
Обговорення 

Протягом посезонного вивчення акарокомплексів 
млинів, зерносховищ і складських приміщень ви-
явлено 22 види мікроартропод серед яких перева-
жали Acarus siro, Neoacotyledon socolovi і Glycy-
phagus burchanensis. 

Обстеження млинів, зерносховищ, складів, вка-
зує на те, що основна маса кліщів скупчена в по-

росі, просипах, залишках зерна і зернопродуктів. 
Такі залишки є приманкою для різних груп тварин 
і зокрема, для кліщів. Для останніх, вони є сприят-
ливим місцем не лише через наявність великої кі-
лькості поживних речовин (широким набором вуг-
леводів, білків і біологічно активних речовин), а й 
ідеальним місцем для взаємозв’язку з іншими тва-
ринами, яких вони використовують для форезії. 

Зараженість досліджуваних споруд акаридіє-
вими кліщами залежить, перш за все, від біологіч-
них особливостей шкідливих видів акарид. Однак, 
у певній мірі вона залежить також від типу будівлі, 
кліматичних умов, дотримання санітарних норм, 
доступності приміщень для гризунів та птахів, а 
також від типу продуктів зберігання. Зокрема, чи-
сельність і видовий склад кліщів залежать від кі-
лькості субстрату в досліджуваній споруді. Кіль-
кість пороху та сміття в деяких будівлях, у свою 
чергу, є інтегральним показником віку та стану 
споруди, а також умов зберігання зернопродуктів. 
Результати вивчення впливу термінів експлуатації 
досліджуваних будівель на видову різноманітність 
комірних кліщів показують, що кількість видів цих 
шкідників у старих за часом експлуатації будівлях 
вище, ніж у нових.  

Крім цих факторів, акарокомплекс в будівлях 
залежить і від стану продуктів зберігання. В сухих 
матеріалах найчастіше зустрічалися Acarus siro, 
Chortoglyphus arcuatus, Gohieria fusca та ін. 

Аналіз змін фауністичного складу угруповань 
акаридієвих кліщів в різних біотопах протягом се-
зонів одного року і декількох років виявив зако-
номірну сукцесію видового складу цих шкідників. 
Піонерськими видами, що заселюють нові продук-
ти зберігання, є види роду Glycyphagus, Tyropha-
gus і Acarus. Заключним етапом сукцесії є заселен-
ня субстрату видами Chortoglyphus arcuatus, Go-
hieria fusca, Thyreophagus entomophagus.  

____________________ 
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