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видів в акваріумі, які можуть бути конкурентними для них). Ця риса робить їх 

все більше популярними в домашніх акваріумах. 

Для розведення креветок Неокарідін є 3 умови, які повинні бути виконані. 

1.Потрібнна наявність особин обох статей креветок в акваріумі; 

2. Всі параметри води повинні бути стабільними;  

3. Повинно бути постійне джерело їжі. 

Креветки Neocaridina – невимогливі, їх можна запускати в акваріум 

навіть на 2-3 добу після становлення акваріума. Вони з легкістю зможуть 

виконувати місію першовідкривачів і першопрохідців вашого нового акваріума 

Отже, креветки Neocaridina heteropoda цікаві в поведінці – активні при 

годуванні, захищають вибрані місця для укриття і в багатьох ситуаціях 

відзначаються цікавою поведінкою. Також слід зазначити переваги штучно 

виведених форм креветок цього виду – їх всеїдність, невибагливість і достатня 

легкість в розмноженні. Навіть початківець акваріуміст без особливих зусиль 

зможе їх з легкістю розводити в умовах навіть домашнього акваріума. 
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Сприятливими для життєдіяльності акаридієвих кліщів є субстрати, в 

яких у результаті неправильного зберігання починаються процеси гниття, що 

призводять до підвищення температури, вологості і розвитку пліснявих грибів. 

Ці умови сприяють розмноженню акарид, які живляться запасами і 

мікрофлорою, що розвивається на них[1]. Тому, метою нашого дослідження 

було з‘ясувати видовий склад акаридієвих кліщів у овочевих культурах, що 

почали псуватись, та проаналізувати можливі причини їхнього існування саме у 

цьому субстраті. До того ж подібних досліджень на території Житомирського 

Полісся раніше не проводилось. 

Матеріалом дослідження слугували проби, зібрані на пошкоджених 

овочевих культурах. Акарофауну овочесховищ досліджували лише у весняний 

період. Збір та опрацювання матеріалів проводили згідно з методиками, 

адаптованими до акарологічного дослідження [2]. Відбір кліщів із зразків 

субстрату проводили вручну під бінокуляром МБС – 9. Для визначення 
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видового складу акаридієвих кліщів монтували у мікропрепарати із 

застосуванням гуміарабікової суміші Хойєра.  

Отримані дані піддавали статистичній обробці. Розраховували індекс 

домінування Палія-Ковнацькі[3] та трапляння[4] окремих видів у дослідженому 

субстраті. Враховуючи індекс домінування для акарокомплексу визначали види 

домінанти, субдомінанти, субдомінанти першого порядку та другорядні члени 

угруповання.  

В овочесховищах відзначено 13 видів акарид (табл. 1). Згідно отриманих 

результатів на овочевих культурах домінантними видами є Sancassania berlesei 

(Michael, 1903), Sancassania sphaerogaster (Zachvatkin, 1937) і Neoacotyledon 

sokolovi (Zachvatkin, 1940), а субдомінантами – Glycyphagus domesticus (DeGeer, 

1778) і Sancassania rodionovi (Zachvatkin, 1935). Субдомінантами першого 

порядку у пошкоджених овочах є Lepidoglyphus destructor (Schrank, 1781), 

Mycetoglyphus fungivorus (Oudemans, 1932), Rhizoglyphus echinopus (Fumouzeand 

Robin,1868) та Acarus siro (Linnaeus, 1758). Акаридієві кліщі Sancassania 

mycophagus (Megnin, 1874), Sancassania oudemansi (Zachvatkin, 1937), 

Tyrophagus perniciosus (Zachvatkin, 1941), Tyrophagus molitor (Zachvatkin, 1941) 

є другорядними членами акарокомплексу овочесховищ.  

Таблиця 1. 

Значення індексів трапляння та домінування Палія-Ковнацькі 

акаридієвих кліщів овочевих культур 

Вид Is, % Di, % 

Gl. domesticus 80% 3,07% 

L. destructor 40% 0,50% 

A. siro 20% 0,12% 

T. perniciosus 20% 0,07% 

T. molitor 20% 0,02% 

M. fungivorus 20% 0,45% 

Rh. echinopus 40% 0,21% 

N. sokolovi 80% 14,70% 

S. berlesei 80% 22,75% 

S. sphaerogaster 80% 15,50% 

S. mycophagus 20% 0,04% 

S. oudemansi 20% 0,02% 

S. rodionovi 60% 1,34% 

Примітка: Is – індекс трапляння; Di – індекс домінування Палія-Ковнацькі. 

У пошкоджених овочевих культурах із 13 знайдених видів акаридієвих 

кліщів, 7 належать до підродини Rhizoglyphinae, а саме N. sokolovi, 

Rh. echinopus, S. berlesei, S. sphaerogaster, S. rodionovi, S. mycophagus, 

S. oudemansi. Це можна пояснити наявністю у даних акарид різогліфоїдного 

типу ротового апарату, що дає змогу живитися вологим субстратом [5]. До того 
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ж на овочевих культурах, що псуються, розвиваються мікроскопічні гриби, 

пліснява та дріжджі. Для кліщів цієї підродини, вони є більш поживним 

матеріалом. Ферментативний склад травної системи, а саме наявність амілази 

та інвертази (цукраза),забезпечують здатність перетравлювати вуглеводи, на які 

багаті овочеві культури[6]. 
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Гoлi aмeби – пoлiфiлeтичнa групa прoтистiв, якa включaє лoбoзних, 

гeтeрoлoбoзних i фiлoзних aмeб. Цi нaйпрoстiшi є пoстiйними кoмпoнeнтaми 

прiснoвoднoї, мoрськoї тa ґрунтoвoї фaуни. Вивчeння aмeб в Укрaїнi 

стoсувaлoсь лишe прiснoвoднoї фaуни [4–7]. Дaнi щoдo пoширeння гoлих aмeб 

у нaзeмних бioтoпaх практично відсутні [1, 2]. Тому нами вперше проведено 

дослідження поширення амеб у ґрунтах лісових фітоценозів України.  

Нaтурнi дoслiджeння прoвoдились у 2017–2019 рр. Всьoгo булo вiдiбрaнo 

та проаналізовано 117 ґрунтових прoб у 13 пунктaх збoру. Для виявлeння 

видoвoгo склaду гoлих aмeб 5 г дoслiджувaнoгo ґрунту рoзмiщувaли у зaкриту 


