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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Оси-евменіни являють собою чітко відокремлену в 
систематичному плані групу в ранзі підродини в складі родини 
складчастокрилих (справжніх) ос – Vespidae. Оси підродини Eumeninae 
виконують у природі важливу роль регуляторів чисельності листогризучих 
комах, личинок яких вони заготовлюють для вигодовування свого потомства. 
Ціла низка видів ос-евменін можуть бути приваблені в штучні гніздові 
конструкції (Малышев, 1952; Krombein, 1967; Мариковская, Щербакова, 
1989; Мариковская и др., 2001; Gaston et al., 2005) і використані для 
біологічної боротьби зі шкідниками лісу і культурних рослин (Bohart et al., 
1982; Jennings, Houseweart, 1984; Schaber, 1985; Collins, Jennings, 1987; Harris, 
1994). В зв’язку з цим особливо актуальними є дослідження біології 
гніздування, трофічних зв’язків і паразитів ос-евменін. Крім того, у наш час 
актуальними стали дослідження біології рідкісних і зникаючих видів ос-
евменін, що спрямовані на розробку методів їхньої охорони. 

Спеціальних робіт, присвячених дослідженню ос-евменін на території 
Криму, раніше не проводилося. Видовий склад було вивчено недостатньо, а 
відомості про особливості поширення видів по території півострова мали 
уривчастий характер. Лише окремі особливості біології гніздування й 
екології деяких видів ос-евменін фауни Криму раніше вивчалися в інших 
частинах їхніх ареалів (Ferton, 1909; Малышев, 1911; Enslin, 1921; Аренс, 
1924; Bischoff, 1927; Spooner, 1934; Bristowe, 1948; Cooper, 1953, 1955; 
Medler, Fye, 1956; Olberg, 1959; Blüthgen, 1961; Cowan, 1984, 1986; 
Veenendaal, Piek, 1988; Harris, 1994; Chapman, Stewart, 1996; Arens, 1999; 
Mader, 2000; Budrienė, 2004). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана на базі біологічного факультету Таврійського національного 
університету ім. В. І. Вернадського відповідно до наукових тем 
«Дослідження фауни вільноживучих і паразитичних тварин Кримського 
півострова», державний реєстраційний номер 0106 U 003962 і «Еколого-
генетичні аспекти вивчення біоценозів степового й передгірного Криму», 
державний реєстраційний номер 0106 U 003978. 

Мета й завдання досліджень. Мета досліджень – вивчити видовий 
склад та різноманіття і біологію гніздування ос-евменін Криму. 

Завдання досліджень: 
1) виявити видовий склад ос-евменін фауни Криму та оцінити їхнє 

видове різноманіття на півострові; 
2) провести зоогеографічний аналіз ос-евменін фауни Криму і окремих 

ландшафтних зон півострова, оцінити характер поширення різних видів ос-
евменін по території Криму; 
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3) виявити особливості сезонної активності ос-евменін Криму; 
4) оцінити різноманіття гніздових споруд ос-евменін Криму, виявити 

закономірності будови гнізд, видові особливості розміщення і 
співвідношення статей у гніздах; 

5) встановити видовий склад об’єктів полювання – жертв ос-евменін 
фауни Криму; 

6) виявити особливості зовнішньої будови преімагінальних стадій ос-
евменін, їхнього розвитку та виплоду; 

7) виявити видові особливості гніздобудівної і фуражувальної 
активності самок ос-евменін Криму; 

8) визначити спектр кормових рослин імаго ос-евменін Криму, 
оцінити роль ос-евменін у запиленні деяких з них; 

9) виявити видовий склад паразитів і оцінити рівень загибелі 
потомства ос-евменін Криму; 

10) скласти списки видів ос-евменін Криму, що пропонуються для 
включення в Червону книгу України і регіональний Червоний список, 
оцінити роль заповідних територій Криму в охороні ос-евменін. 

Об’єкт досліджень – оси підродини Eumeninae фауни Криму. 
Предмет досліджень – видовий склад ос-евменін Криму, особливості 

поширення по території півострова, фенологія, гніздова біологія, трофічні 
зв’язки і охорона ос-евменін Криму. 

Основні методи досліджень – методи збору та аналізу фауністичних 
колекцій, методи спостереження за гніздуванням, кількісні методи оцінки 
будови і складу гнізд, методи аналізу трофічних зв’язків, експериментальні 
методи, статистичні методи обробки даних. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведено 
всебічний фауністичний аналіз ос-евменін Криму в цілому, а також окремих 
ландшафтних зон півострова. Виявлено 8 нових для фауни півострова видів 
ос-евменін, з яких 4 види – нові для України. Вперше вивчено особливості 
фенології ос-евменін Криму і охарактеризовано їх фенологічні групи. 
Вперше описано гнізда 6 видів ос-евменін: Alastor bieglebeni Giordani Soika, 
1942, Syneuodynerus egregius (Herrich-Schaeffer, 1839), Stenodynerus steckianus 
(Schulthess, 1897), Eustenancistrocerus amadanensis (de Saussure, 1855), 
Eumenes punctaticlypeus kostylevi (Kurzenko, 1976) і Katamenes flavigularis 
(Blüthgen, 1951), для S. egregius і K. flavigularis, а також для Euodynerus 
posticus (Herrich-Schaeffer, 1841) вперше проведено спостереження за 
гніздобудівною діяльністю самок і оцінено її ефективність. З використанням 
статистичних моделей гнізд виявлено раніше невідомі закономірності будови 
гнізд Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837), Euodynerus disconotatus 
(Lichtenstein, 1884), Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) і Ancistrocerus 
antilope (Panzer, 1798). Вперше проведено класифікацію гнізд ос-евменін за 
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співвідношенням розмірних показників комірок, встановлено новий тип 
комірок (у G. laevipes). Вперше для палеарктичних видів ос-евменін виявлено 
відкладення неприкріплених яєць [у Tropidodynerus interruptus (Brullé, 1832)]. 
Вперше експериментально встановлено схильність двох видів ос-евменін 
(E. posticus і S. egregius) до місця виплоду з материнських гнізд. Вперше 
охарактеризовано спектр трофічних зв’язків ос-евменін з квітковими 
рослинами Криму. Вперше доведено провідну роль ос-евменін і інших 
складчастокрилих ос у запиленні одного з видів рослин роду Scrophularia. 
Вперше знайдено 3 нових паразитоїда ос-евменін. Вперше складено таблиці 
для визначення складчастокрилих ос фауни Криму. 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Результати 
проведених досліджень істотно доповнюють відомості про фауну ос-евменін 
Криму, розширюють знання про загальне географічне поширення і 
біотопічний розподіл цих комах. Отримані відомості про закономірності 
будови гнізд, поведінки самок при їх будуванні і розвитку потомства істотно 
поглиблюють знання про біологію гніздування окремих видів. Вивчені 
закономірності відкривають перспективи для подальшого вивчення 
гніздування ос-евменін і можливості використання ознак будови гнізд і 
поведінки самок при їх будуванні у філогенетичному аналізі підродини. 
Виявлені в ході досліджень будови й складу гнізд особливості форми тіла 
передлялечок ос-евменін можуть бути використані для складання 
визначників гнізд. Отримані дані про провідну роль складчастокрилих ос у 
запиленні одного з видів рослин істотно змінюють загальноприйняті 
уявлення (Фегри, ван дер Пэйл, 1982) про другорядну роль цих комах як 
запилювачів. 

Відомості про видовий склад ос-евменін окремих, у тому числі 
заповідних і перспективних відносно збереження біорізноманіття територій, 
можуть бути корисними при розробці заходів щодо охорони як окремих 
видів ос-евменін, так і природи Криму в цілому. Дані про видовий склад і 
екологічні особливості ос-евменін включено в банки даних Карадагського 
природного заповідника, Ялтинського гірсько-лісового природного 
заповідника і Природного заповідника «Мис Мартьян». Три види ос-евменін, 
запропоновані для внесення в Червону книгу України, включено до її нового 
видання. Виявлена схильність самок двох видів ос-евменін до місця виплоду 
з материнських гнізд відкриває перспективу розробки методів штучного 
розведення цих корисних комах. 

Особистий внесок здобувача. Більша частина фауністичного матеріалу 
і матеріалу по біології гніздування ос-евменін зібрана особисто здобувачем в 
2002–2008 роках. Частину досліджень по закономірностях будови гнізд і 
гніздобудівної активності ос-евменін проведено разом з науковим 
керівником С. П. Івановим (Иванов, Фатерыга, 2003а, 2003 (2004), 2005, 
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2006а, 2006c, 2007a, 2007b; Фатерыга, Иванов, 2005b, 2009), а також з С. П. 
Івановим і О. В. Амоліним (Иванов, Амолин, Фатерыга, 2005; Иванов, 
Фатерыга, Амолин, 2005) при участі здобувача від 45 до 80%. При цьому 
здобувачем здійснювався як збір і обробка матеріалу, так і його аналіз. 
Фауністичні дослідження, опубліковані разом з цими ж авторами (Иванов, 
Фатерыга, 2003b; Иванов, Амолин, Фатерыга, 2004; Фатерыга, Иванов, 2005а, 
2007; Фатерыга, Амолин, 2006), проходили за участю здобувача від 45 до 
90%. Одна робота, по фауні ос Опукського природного заповідника, була 
опублікована разом з М. О. Філатовим (Фатерыга, Филатов, 2006) за участю 
здобувача 75%. 

Апробація результатів досліджень. Результати, викладені в 
дисертаційній роботі, були представлені автором на 16 наукових з’їздах і 
конференціях, у тому числі на II, III і IV міжнародних наукових 
конференціях «Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і 
антропогенних екосистемах» (Дніпропетровськ, 2003, 2005, 2007); на 
науковій конференції «Рідкісні та зникаючи види комах і концепції Червоної 
книги України» (Київ, 2004); на симпозіумі країн СНД по 
перетинчастокрилим комахам (Москва, 2006); на VII з’їзді Українського 
ентомологічного товариства (Ніжин, 2007); на XIII з’їзді Російського 
ентомологічного товариства (Краснодар, 2007) і на IV всеросійської 
конференції по поведінці тварин (Москва, 2007). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 27 наукових праць (6 
статей у наукових журналах, 9 статей у збірниках наукових праць і матеріалів 
конференцій, 11 тез доповідей і 1 наукова замітка), загальним обсягом 9,2 
авторських аркушів. У виданнях, що включені у список спеціалізованих 
журналів і збірників по біологічним наукам ВАК України, опубліковано 8 
статей. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 6 
розділів, висновків, списку літератури і двох додатків (деякі додаткові 
табличні матеріали і таблиці для визначення складчастокрилих ос фауни 
Криму). Загальний обсяг дисертації – 390 сторінок, з них текст основної 
частини займає 164 сторінки. Основна частина дисертації проілюстрована 73 
рисунками і 32 таблицями. Список літератури включає 322 джерела (з них 
192 іноземними мовами). Додатки займають 66 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
 

Оси підродини Eumeninae включають три триби (Raphiglossini, Zethini і 
Eumenini), що раніше розглядалися як самостійні підродини (Richards, 1962). 
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Підродина Eumeninae поширена у всіх зоогеографічних областях і нараховує 
біля дев’яти тисяч видів (Курзенко, 1995). Філогенетичні відносини ос-
евменін вивчені ще недостатньо (Carpenter, Cumming, 1985; Vernier, 1997); 
викопні знахідки підродини відомі починаючи з Палеогену (Burnham, 1978). 

Оси-евменіни вивчалися в Криму з кінця XIX століття. Перша робота, 
що містить відомості про видовий склад ос-евменін Криму (13 видів), була 
опублікована Ф. Ф. Моравіцем (Morawitz, 1895). Перша робота, спеціально 
присвячена фауні півострова (район Карадага), опублікована Ю. О. 
Костильовим (Kostylev, 1928); у ній автор наводить 31 вид. Найбільш повний 
список ос-евменін всього Криму, що містить 58 видів, був опублікований 
О. В. Амоліним (2003). Окремі вказівки на знаходження деяких видів для 
фауни Криму можна знайти також у роботах інших авторів (Białynicki-Birula, 
1926; Blüthgen, 1961; Курзенко, 1977, 1981, 1995; Иванов, Лавренюк, 1997). 
Для 8 видів і підвидів ос-евменін (4 з цих назв пізніше були зведені в 
синоніми) Крим є типовою місцевістю. Єдиною роботою по біології ос-
евменін Криму була стаття С. П. Іванова і О. В. Амоліна (2002). 

Переважна більшість ос-евменін – типові поодинокі оси. Самки будують 
гнізда, у комірки яких відкладають яйця й заготовляють провізію (Малышев, 
1966; Spradbery, 1973; Iwata, 1976; Cowan, 1991). Гнізда ос-евменін можна 
розподілити на норки в ґрунті, що будуються самостійно, гнізда в готових 
порожнинах і вільні гнізда. Більшість ос-евменін (всі палеарктичні види) 
відкладають яйце до провіантування, підвішуючи його на нитці (Hartman, 
1944; Малышев, 1966; Spradbery, 1973; Iwata, 1976). Для більшості видів 
властиве масове провіантування, лише 17 видів практикують прогресивне 
провіантування (West-Eberhard, 2005). Осам-евменінам властива 
протерандрія і різноманіття варіантів співвідношення статей та їхнього 
розміщення в гніздах (Krombein, 1967; Jayakar, Spurway, 1968; Brooke, 1981; 
Longair, 1981; Cowan, 1991). 

Оси-евменіни полюють на рослиноїдних личинок комах трьох рядів 
(Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera); дорослі оси живляться, головним 
чином, нектаром квітів (Spradbery, 1973; Курзенко, 1980; Cowan, 1991). 
Хижаками і паразитами ос-евменін є представники найрізноманітніших груп 
тварин, але найбільше значення мають паразитичні перетинчастокрилі, мухи, 
жуки і кліщі. 
 

РОЗДІЛ. 2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА 

 
Кримський півострів лежить у межах 44º23´ і 46º19´ північної широти і 

32º30´ і 36º40´ східної довготи. Площа Криму 26 900 км2 (Багрова и др., 
2001). За рельєфом півострів розділяють на три частини: рівнинний Крим, 
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Керченський півострів з грядово-хвилясто-рівнинною поверхнею і гірський 
Крим (Ена, Козин, 1961; Подгородецкий, 1988). Клімат Криму коливається в 
різних частинах півострова від помірковано континентального до 
субсередземноморського (Ведь, 2000). У Криму виділяють такі основні 
ландшафтні зони: напівпустельні степи і солончаки, справжні степи, 
передгірні лісостепи, ліси північного макросхилу, гірські луки і степи яйл, 
ліси південного макросхилу і рідколісся південнобережжя (Выработка 
приоритетов…, 1999). 
 

РОЗДІЛ 3. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Фауністичні дослідження проведено на матеріалі власних зборів і 
дев’яти ентомологічних колекцій: Таврійського національного університету 
ім. В. І. Вернадського, Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, 
Харківського ентомологічного товариства, Одеського державного зоопарку, 
Зоологічного інституту РАН, Зоологічного музею Московського державного 
університету ім. М. В. Ломоносова, особистих колекцій О. В. Амоліна, Д. В. 
Пузанова й С. О. Мосякіна. Загальний обсяг вивченого матеріалу склав 6 192 
екземпляри ос-евменін, що були зібрані з 1864 по 2008 рік в 145 пунктах, які 
охоплюють всі ландшафтні зони півострова. 

Матеріалом для вивчення біології ос-евменін послужили гнізда, 
отримані двома способами: шляхом пошуку в природних місцях гніздування 
і шляхом приваблення самок у штучні гніздові конструкції. В природних 
умовах знайдено 128 гнізд 18 видів. Штучні гніздові конструкції 
виставлялися в 24 пунктах Криму з 2003 по 2007 рік. Загалом було 
виставлено більше 180 різних конструкцій, що містили понад 5 000 гніздових 
порожнин; за їх допомогою було отримано 544 гнізда 22 видів. Загалом 
досліджено 672 гнізда 30 видів. Будова і склад гнізд вивчалися в 
лабораторних умовах шляхом розбору гнізд на окремі елементи, їхніх вимірів 
і зважувань. За розвитком потомства ос-евменін і їхніх паразитів, вилучених 
з комірок гнізд, проводилися щоденні спостереження. Гніздобудівна і добова 
активність (для 6 видів) вивчалася шляхом спостережень за самками, що 
гніздяться, з хронометруванням їхньої діяльності. Динаміка сезонної 
активності ос-евменін (для 70 видів) вивчалася на колекційному матеріалі. 

Вивчення спектру здобичі ос-евменін проводилося шляхом аналізу 
провізії з комірок гнізд. Спектри живлення імаго вивчалися під час збору ос 
на квітках рослин. Для виявлення особливостей зв’язку евменін з 
Scrophularia umbrosa Dumort. – рослиною, на якій було зареєстровано 
найбільше число видів і особин ос, вивчався видовий склад усіх відвідувачів 
квіток і ефективності їх як запилювачів (Фатерыга и др., 2006). 
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При опрацюванні отриманих даних використовувалися методи 
початкової статистичної обробки результатів, кореляційного і кластерного 
аналізів (Лакин, 1990) і аналізу фауністичних виборок (Песенко, 1982). 
 

РОЗДІЛ 4. ФАУНІСТИЧНИЙ ОГЛЯД ОС-ЕВМЕНІН КРИМУ 
 

Видовий склад. Фауна Криму включає 76 видів ос-евменін з 27 родів 
(табл. 1). Новими для Криму є Pterocheilus phaleratus (Panzer, 1797), 
Euodynerus notatus (Jurine, 1807), Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius, 1793) і 
Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836). Microdynerus mirandus (Giordani 
Soika, 1947), Microdynerus timidus (de Saussure, 1856), Brachyodynerus 
magnificus (Morawitz, 1867) і Katamenes dimidiatus (Brullé, 1832) також є 
новими для України. Дев’ять видів і підвидів ос-евменін, раніше помилково 
наведених у літературі, виключені з фауни Криму: Alastor atropos (Lepeletier 
de Saint Fargeau, 1841), Euodynerus curictensis Blüthgen, 1940, Pseudepipona 
lativentris (de Saussure, 1855), Symmorphus connexus (Curtis, 1826), 
Ancistrocerus claripennis Thomson, 1874, Eumenes coarctatus coarctatus 
(Linnaeus, 1758), Eumenes subpomiformis Blüthgen, 1938, Katamenes 
arbustorum (Panzer, 1799), Katamenes sesquicinctus (Lichtenstein, 1796). 

Фауністичний аналіз. Відповідно до п’ятибальної логарифмічної 
шкали (Песенко, 1982), 12 видів ос-евменін становлять у Криму групу, що 
зустрічаються поодиноко, 28 – нечисленно, 26 – середньочисленно й 10 – 
численно; високо численних видів у Криму немає. У зоогеографічному 
відношенні в фауні Криму переважають види з середземноморськими 
ареалами (власне середземноморські – 23 і східносередземноморські – 14), 
меншою мірою представлені види з широкими (голарктичні – 2, 
транспалеарктичні – 11 і європейсько-сибірські – 11) та іншими ареалами 
(ірано-туранські – 2, євразіатські степові – 8 і понтичні – 5). 

Ос-евменін Криму можна розділити на сім основних еколого-
ландшафтних комплексів видів. Ксерофільні напівпустельно-степові види 
(15) зустрічаються, переважно, в рівнинній частині півострова. Ксерофільні 
степові і лісостепові види (16) крім рівнинного Криму звичайні також в 
передгір’ях і на південному березі. Ксерофільні види лісостепів і рідколісь 
(19) характерні для південного берега і передгір’їв і майже не зустрічаються 
в рівнинному Криму. Мезофільні гірсько-лісові види (16) не зустрічаються в 
рівнинній частині півострова, а притаманні лісовим біотопам гірського 
Криму. Ксеро-мезофільні гірсько-лучні види (2) близькі до попередньої 
групи, але більш звичайні не в лісах, а на яйлах. Політопні види (6) в рівній 
мірі в рівній мірі притаманні всім ландшафтним зонам півострова. 
Ксерофільні види «бедлендів» східної частини південного берега Криму (2) 
знайдено лише на ділянках опустелених степів між Карадагом і Судаком. 
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Таблиця 1 
Видовий склад ос-евменін Криму 

 
Discoelius dufourii Lepeletier de Saint 
Fargeau, 1841 
Discoelius zonalis (Panzer, 1801) 
Paravespa (s. str.) rex (Schulthess, 1924) 
Tropidodynerus interruptus (Brullé, 1832) 
Paragymnomerus signaticollis tauricus 
(Kostylev, 1940) 
Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837) 
Odynerus (s. str.) femoratus de Saussure, 1856 
Odynerus (s. str.) melanocephalus (Gmelin, 1790) 
Odynerus (Spinicoxa) albopictus calcaratus 
(Morawitz, 1885) 
Odynerus (Spinicoxa) simillimus Morawitz, 1867 
Hemipterochilus bembeciformis (Morawitz, 1867) 
Pterocheilus phaleratus (Panzer, 1797) 
Onychopterocheilus (Onychopterocheilus) pallasii 
(Klug, 1805) 
Alastor (s. str.) bieglebeni Giordani Soika, 1942 
Alastorynerus microdynerus (Dalla Torre, 1889) 
Leptochilus (Lionotulus) alpestris 
(de Saussure, 1855) 
Leptochilus (Lionotulus) membranaceus 
(Morawitz, 1867) 
Leptochilus (Lionotulus) regulus 
(de Saussure, 1855) 
Microdynerus (s. str.) longicollis Morawitz, 1895 
Microdynerus (s. str.) mirandus Giordani 
Soika, 1947 
Microdynerus (s. str.) nugdunensis 
(de Saussure, 1855) 
Microdynerus (s. str.) timidus (de Saussure, 1856) 
Microdynerus (Pseudomicrodynerus) parvulus 
(Herrich-Schaeffer, 1838) 
Syneuodynerus egregius (Herrich-
Schaeffer, 1839) 
Euodynerus (s. str.) dantici (Rossi, 1790) 
Euodynerus (s. str.) disconotatus 
(Lichtenstein, 1884) 
Euodynerus (s. str.) fastidiosus 
(de Saussure, 1853) 
Euodynerus (s. str.) velutinus Blüthgen, 1951 
Euodynerus (Pareuodynerus) notatus 
(Jurine, 1807) 
Euodynerus (Pareuodynerus) posticus 
(Herrich-Schaeffer, 1841) 
Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus 
(Fabricius, 1793) 
Stenodynerus bluethgeni van der Vecht, 1971 
Stenodynerus chevrieranus (de Saussure, 1855) 
Stenodynerus fastidiosissimus difficilis 
(Morawitz, 1867) 

Stenodynerus orenburgensis (André, 1884) 
Stenodynerus steckianus (Schulthess, 1897) 
Stenodynerus xanthomelas (Herrich-
Schaeffer, 1833) 
Stenodynerus sp. 
Allodynerus delphinalis (Giraud, 1866) 
Allodynerus floricola (de Saussure, 1853) 
Allodynerus nigricornis (Morawitz, 1885) 
Allodynerus rossii (Lepeletier de Saint 
Fargeau, 1841) 
Antepipona deflenda (S. S. Saunders, 1853) 
Antepipona orbitalis ballioni (Morawitz, 1867) 
Parodontodynerus ephippium (Klug, 1817) 
Pseudepipona (Deuterepipona) superba 
(Morawitz, 1867) 
Pseudepipona (s. str.) augusta (Morawitz, 1867) 
Pseudepipona (s. str.) beckeri (Morawitz, 1867) 
Pseudepipona (s. str.) herrichii 
(de Saussure, 1856) 
Brachyodynerus magnificus (Morawitz, 1867) 
Brachyodynerus quadrimaculatus (André, 1884) 
Symmorphus (s. str.) bifasciatus (Linnaeus, 1761) 
Symmorphus (s. str.) crassicornis (Panzer, 1798) 
Symmorphus (s. str.) debilitatus 
(de Saussure, 1855) 
Symmorphus (s. str.) gracilis (Brullé, 1832) 
Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798) 
Ancistrocerus auctus (Fabricius, 1793) 
Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798) 
Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) 
Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836) 
Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761) 
Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758) 
Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776) 
Eustenancistrocerus (Parastenancistrocerus) 
amadanensis (de Saussure, 1855) 
Eumenes coarctatus lunulatus (Fabricius, 1804) 
Eumenes coronatus (Panzer, 1799) 
Eumenes dubius de Saussure, 1852 
Eumenes mediterraneus Kriechbaumer, 1879 
Eumenes papillarius (Christ, 1791) 
Eumenes pomiformis (Fabricius, 1781) 
Eumenes punctaticlypeus kostylevi 
(Kurzenko, 1976) 
Eumenes sareptanus André, 1884 
Eumenes tripunctatus (Christ, 1791) 
Katamenes dimidiatus (Brullé, 1832) 
Katamenes flavigularis (Blüthgen, 1951) 
Delta unguiculatum (Villers, 1789) 
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Фауністичні комплекси окремих ландшафтних зон. Найбільш 
багатою за кількістю видів ос-евменін є фауна південного берега й 
передгір’їв, біднішою – фауна яйл, справжніх степів і лісів південного 
макросхилу (табл. 2). Фауна гірського Криму в цілому (72 види) багатша ніж 
фауна рівнинного (53 види). Водночас, фауні степів (у тому числі яйл) 
властива більша вирівняність видів за кількістю, ніж фауні лісів. Найбільш 
високе значення інтегрованого показника різноманіття (індекс 
полідомінантності, див. Песенко, Боголюбов, 1979) властиве зоні передгір’їв. 
Високі показники вирівняності видів за кількістю і видового різноманіття ос-
евменін властиві й фауні Криму в цілому. 
 

Таблиця 2 
Показники видового різноманіття ос-евменін локальних фаун 

ландшафтних зон Криму 
 
Ландшафтні зони Кількість ек-

земплярів 
Кількість 
видів 

Вирівняність 
за кількістю 

Індекс полі-
домінантності 

Напівпустельні степи і солончаки 190 36 0,69 17,3 
Напівпустельні степи і солончаки 
Керченського географічного району 410 36 0,58 12,1 

Справжні степи 74 24 0,75 13,5 
Справжні степи Тарханкутського 
географічного району 485 24 0,71 12,2 

Справжні степи Керченського 
географічного району 96 21 0,66 9,2 

Передгірні лісостепи 922 57 0,68 26,1 
Ліси північного макросхилу 676 42 0,44 8,2 
Гірські луги й степи яйл 57 17 0,70 8,4 
Ліси південного макросхилу 245 20 0,43 3,7 
Рідколісся південнобережжя 3037 63 0,54 18,4 
Весь Крим 6192 76 0,58 25,2 

 
Ландшафтні зони Криму групуються за подібністю кількісного складу 

ос-евменін у два основних кластери (рис. 1). До одного з них віднесено зони, 
що характеризуються перевагою мезофільних біотопів: гірські ліси і яйли. У 
складі зборів з цих зон переважають особини видів з широкими ареалами (від 
65 до 90%). Другий кластер утворюють всі інші ландшафтні зони. У складі 
зборів з цих зон переважають особини видів з середземноморськими 
ареалами (від 50 до 80%). Частка особин середземноморських видів серед 
цих зон виявилася максимальною в зоні рідколісь південнобережжя і 
мінімальною в зоні напівпустельних степів і солончаків, де високою є частка 
особин видів з іншими (ірано-туранський, євразійський степовий, 
понтичний) ареалами. 
 



 10

Степи (Тарханкут)
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Степи (Керч) 
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Подібність  
 

Рис. 1. Подібність між ландшафтними зонами Криму за кількісним 
складом ос-евменін 

 
Ландшафтні зони: солончаки – напівпустельні степи й солончаки; солончаки (Керч) – 
напівпустельні степи й солончаки Керченського географічного району; степи – справжні 
степи; степи (Тарханкут) – справжні степи Тарханкутського географічного району, степи 
(Керч) – справжні степи Керченського географічного району; передгір’я – передгірні 
лісостепи; північні схили – ліси північного макросхилу; яйли – гірські луки і степи яйл; 
південні схили – ліси південного макросхилу; південний беріг – рідколісся 
південнобережжя. Індекс Чекановського-Сьоренсена у формі b, метод повного 
приєднання груп. 
 

РОЗДІЛ 5. БІОЛОГІЯ ГНІЗДУВАННЯ ОС-ЕВМЕНІН КРИМУ 
 

Кількість поколінь і фенологія льоту. Серед ос-евменін фауни Криму, 
залежно від кількості поколінь, строків гніздування й стадії проходження 
зимової діапаузи виділено 4 феногрупи: моновольтинні весняно-літні види 
(18), моновольтинні літні види (33), бівольтинні весняно-літні види (18) (всі 
зимуючі на стадії передлялечки) і моновольтинні ранньовесняно-літні види, 
що зимують на стадії імаго [1 вид – Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826)]. В 
заголом, період льоту й гніздування ос-евменін у Криму триває з квітня до 
жовтня, максимальне видове різноманіття спостерігається в червні й липні. 

Спосіб і субстрат гніздування. Більшість видів ос-евменін Криму (44) 
гніздяться в готових порожнинах, 12 видів будують вільні гнізда; 19 видів 
вигризають норки в ґрунті і 1 вид вигризає гніздові канали в стеблах рослин з 
м’якою серцевиною. Для частини видів, що гніздяться в готових 
порожнинах, виявлені певні переваги у виборі субстрату, наприклад 
Ancistrocerus auctus (Fabricius, 1793) і Euodynerus disconotatus (Lichtenstein, 
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1884) звичайно гніздяться в покинутих комірках апоїдних ос роду Sceliphron 
(Sphecidae). Види Discoelius dufourii (Lepeletier de Saint Fargeau, 1841), 
Discoelius zonalis (Panzer, 1801), Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837), 
Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798), Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761), 
Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776) заселюють штучні гніздові 
конструкції, встановлені на деревах і чагарниках, а Syneuodynerus egregius 
(Herrich-Schaeffer, 1839), Euodynerus dantici (Rossi, 1790), Euodynerus posticus 
(Herrich-Schaeffer, 1841), Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius, 1793), 
Stenodynerus bluethgeni van der Vecht, 1971 – між камінням. Різні види ос-
евменін віддають різний ступінь переваги порожнинам різного діаметру. У 
вузькому діапазоні діаметрів гніздяться D. dufourii, G. laevipes, 
E. disconotatus, у широкому – A. antilope, A. parietinus, A. nigricornis. З ос, що 
будують вільні гнізда, Eumenes coarctatus lunulatus (Fabricius, 1804) 
гніздиться на рослинах; Katamenes flavigularis (Büthgen, 1951) гніздиться на 
камінні з заглибленнями, здатними вмістити кілька комірок, а Eumenes 
coronatus (Panzer, 1799) – одну комірку; Katamenes dimidiatus (Brullé, 1832) 
гніздиться на плоскому камінні. 

Будова гнізд і комірок. Для Tropidodynerus interruptus (Brullé, 1832) і 
двох видів роду Eumenes (E. c. lunulatus, E. coronatus) характерні 
однокоміркові гнізда. У інших вивчених видів гнізда зазвичай 
багатокоміркові, при цьому E. posticus будує гнізда з найменшим числом 
комірок, від 1 до 4 (дуже рідко до 7), а A. nigricornis – з найбільшим, до 28 (у 
середньому – 7,9). Для видів, що гніздяться в готових порожнинах, проведено 
класифікацію комірок за співвідношенням розмірних параметрів. Комірки 
S. egregius віднесені до типу еквілінійних: їхня довжина мало залежить від 
діаметра порожнини (рис. 2: 1), і у вузьких і в широких каналах самки 
закладають комірки приблизно однакової довжини. Види A. parietinus і 
A. antilope будують еквіоб’ємні комірки, довжина яких менша в широких 
каналах і більша у вузьких (рис. 2: 2); об’єм комірок при цьому не залежить 
від діаметра порожнини. Еквіоб’ємні комірки виявлено і у виду G. laevipes, 
що будує повнокомпонентні комірки. У E. posticus, A. auctus, A. nigricornis 
комірки проміжні між еквілінійними й еквіоб’ємними: їхня довжина в 
широких трубках коротша, ніж у вузьких, але не настільки, як у вище 
вказаних видів. В гніздах D. dufourii і E. disconotatus довжина комірок 
змінюється в дуже широкому діапазоні – їхні комірки віднесені до типу 
невизначених за довжиною. 

В гніздах ос-евменін Криму виявлено 4 типи кінцевих пробок і 5 типів 
коконів (рис. 3): одношарові щільні у G. laevipes і T. interruptus, тонкі 
багатошарові у S. egregius, двошарові з залишками їжі зовні у видів 
Ancistrocerus, двошарові з залишками їжі між шарами у видів Eumenes, 
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неповні у частини видів Euodynerus. У E. posticus кокон іноді може бути 
повністю відсутній. 
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Рис. 2. Характер зв’язку між діаметром порожнини й довжиною комірок 
у гніздах Syneuodynerus egregius (1) і Ancistrocerus antilope (2) 

(● – комірки самок; ○ – комірки самців) 
 

Співвідношення статей в гніздах ос-евменін Криму коливається від 
1♀:1♂ до 2♀:1♂. Рівноважне статеве співвідношення характерно для видів 
E. disconotatus і A. nigricornis; близьке до рівноважного – для S. egregius. 
Дворазова перевага самок характерна для G. laevipes і A. antilope. У 
D. dufourii, S. egregius і G. laevipes переважають гнізда, що містять особин 
обох статей, а в A. antilope і A. parietinus – однієї статі. Статеве 
співвідношення в гніздах більшості видів не залежить від діаметра 
порожнини, лише у A. antilope в порожнинах діаметром понад 8 мм 
будуються гнізда, що містять тільки самок, а менше 8 мм – як лише самців, 
так і обидві статі. 

Для 5 видів ос-евменін Криму побудовано статистичні моделі гнізд, що 
відображають загальні закономірності їхньої будови і складу (рис. 4). В 
гніздах S. egregius і G. laevipes довжина комірок і маса особин потомства в 
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послідовному ряді комірок гнізда від першої до останньої поступово 
зменшуються. В A. nigricornis довжина комірок і маса особин потомства 
зберігаються незмінними в послідовному ряді комірок самок, але різко 
зменшуються при переході до комірок з самцями. У E. posticus між 
комірками з розплодом розташовано фальшиві комірки, що мають меншу 
довжину. Маса перегородок у ряді комірок гнізда зменшується у S. egregius, 
або залишається незмінною у інших видів. Маса кінцевої пробки гнізда 
завжди перевищує середню масу перегородок; маса донної перегородки може 
бути менше або більше маси перегородок комірок. 
 

 
 

Рис. 3. Будова комірок і кінцевих пробок гнізд ос-евменін 
в порожнинах стебел очерету 

 
1 – Gymnomerus laevipes; 2 – Syneuodynerus egregius; 3 – Eumenes papillarius; 
4 – Ancistrocerus nigricornis; 5 – Euodynerus disconotatus. Масштабна лінійка – 5 мм. 
 

Преімагінальні стадії і розвиток потомства. Самки більшості 
вивчених видів ос-евменін підвішують яйце до стінки комірки за допомогою 
нитки. Неприкріплені яйця, відкладені на дно комірки, виявлено у 
T. interruptus. У гніздах багатьох ос-евменін в готових порожнинах виявлено, 
що більшість яєць відкладаються самками праворуч від вертикальної осі, що 
розділяє комірку на ліву й праву половини. Передлялечки ос-евменін Криму 
різноманітні за будовою. У T. interruptus вперше виявлено передлялечок 
незвичайної форми: щільно згорнутих в клубок так, що голова є повністю 
схованою під заднім кінцем тіла. 
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Рис. 4. Статистичні моделі гнізд ос-евменін 
 
1 – Gymnomerus laevipes; 2 – Syneuodynerus egregius; 3 – Euodynerus posticus; 
4 – Ancistrocerus nigricornis; 5; 6 – Ancistrocerus antilope (5 – гнізда, що містять самок; 
6 – гнізда, що містять самців. Довірчий інтервал показаний для p≤0,05. 
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У видів, що зимують на стадії передлялечки, виявлено особливу 
закономірність, яка забезпечує безперешкодний вихід імаго з лінійних гнізд. 
В кожному гнізді особини, що розвивалися в комірках розташованих ближче 
до виходу, виходять з коконів раніше, ніж ті, що розвивалися в комірках, 
розташованих у глибині гнізда. При цьому не відмічено зв’язок між датою 
виходу ос і їхньою масою. Період виходу самок і самців з сукупності гнізд 
може у різних видів сильно або частково перекриватися, або мати розрив у 
кілька днів. У двох видів (E. posticus і S. egregius) виявлено схильність самок, 
що вийшли із гнізда, до місця виплоду, виражену в повторному заселенні 
вуликів Фабра. 

Гніздобудівна активність. Шляхом спостережень за самками, що 
гніздяться, для різних видів ос-евменін отримано показники ефективності 
їхньої гніздобудівної діяльності. Види A. nigricornis і D. dufourii за один день 
в середньому будують і постачають провізію у дві комірки, а T. interruptus, 
K. flavigularis і E. posticus – в одну. 

Трофічні зв’язки. Більша частина вивчених видів ос-евменін Криму 
полюють на гусениць метеликів, в основному Tortricidae, Gelechiidae і 
Pyraloidea. K. flavigularis полює винятково на гусениць Lycaenidae, а 
E. coronatus – Geometridae; T. interruptus полює на личинок одного виду 
жуків-довгоносиків. Кількість жертв, яких самки заготовлюють в одну 
комірку, є максимальною у A. nigricornis (до 40 і більш) і мінімальною у 
видів, що заготовлюють один вид жертв. Для 45 видів ос-евменін 
зареєстровано живлення на квітках 50 видів рослин з 20 родин, переважно 
Apiaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Asteraceae і Scrophulariaceae. Найбільше видів 
ос-евменін відмічено при живленні нектаром на квітках S. umbrosa, причому 
ці оси становлять третину відвідувачів його квіток. Аналіз морфологічних 
особливостей квіток і їхніх відвідувачів, кількості пилка на тілі комах і їхньої 
поведінки на квітках дозволив зробити висновок, що складчастокрилі оси, у 
тому числі евменіни, є найбільш ефективними і спеціалізованими 
запилювачами даної рослини. 

Паразити і загибель потомства. Серед паразитів ос-евменін Криму 
відмічено 18 видів перетинчастокрилих шістьох родин: Chrysididae (9), 
Ichneumonidae (5), Leucospidae (1), Torymidae (1), Eurytomidae (1) і Eulophidae 
(1); мухи Amobia signata (Meigen) (Sarcophagidae), мухи-горбатки (Phoridae); 
жуки Trichodes apiarius (Linnaeus) (Cleridae) і віялокрилі. У гніздах і на 
дорослих осах A. antilope і трьох видів Allodynerus виявлено 4 види 
симбіотичних кліщів родини Winterschmidtiidae. 

Найнебезпечнішим паразитом ос-евменін у Криму є Melittobia acasta 
Walker (Eulophidae) – він знищує до 20,5% потомства, особливо у видів, яким 
притаманна властивість утворювати скупчення гнізд (S. egregius і E. posticus). 
Спостереження над гніздуванням S. egregius показали, що ступінь зараження 
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гнізд мелітобією вища в місцях з відносно низькою щільністю харчових 
ресурсів. В цілому, загибель потомства в гніздах ос-евменін від паразитів і 
інших факторів у видів, що зимують на стадії передлялечки, 
вища (10,7–38,2%), ніж у A. nigricornis, що зимує на стадії імаго поза 
гніздами (7,6–9,6%). 
 

РОЗДІЛ 6. ПИТАННЯ ОХОРОНИ ОС-ЕВМЕНІН КРИМУ 
 

Більша частина видів ос-евменін Криму є вразливими до негативних 
впливів антропічних факторів, багато з них є індикаторами непорушених 
ландшафтів. В зв’язку з цим окреслено 18 видів, яких необхідно внести до 
Червоного списку Автономної Республіки Крим. Три з них запропоновано до 
включення в нове видання Червоної книги України: Paravespa rex (Schulthess, 
1924), Onychopterocheilus pallasii (Klug, 1805) і Eumenes tripunctatus (Christ, 
1791). 

Заповідні території Криму відіграють позитивну роль у збереженні ос-
евменін: в їхніх межах знайдено 50 видів. Водночас, багато мешканців 
територій, що не охороняються, перебувають під загрозою зникнення. 
Насамперед, це стосується степових видів, які найбільшою мірою 
потерпають від господарської діяльності людини. Для їхньої охорони 
необхідне створення заповідників на територіях зі збереженою степовою 
рослинністю. До територій, найбільш важливих для збереження ос-евменін, 
належать Лисяча бухта й узбережжя Тарханкутського півострова. 
 

ВИСНОВКИ 
 

В дисертації вперше приведено результати всебічного вивчення 
складчастокрилих ос підродини Eumeninae Криму. Вивчено видовий склад 
ос-евменін півострова і їхній розподіл по його території. Приведено і 
обговорено нові дані про будову гнізд ос-евменін Криму, їхню гніздобудівну 
активність, закономірності виплоду потомства, фенологію льоту, трофічні 
зв’язки і гніздові паразити. Розроблено нові підходи до охорони ос-евменін 
Криму. 

1. Фауна Криму включає 76 видів ос-евменін з 27 родів. Вісім видів є 
новими для фауни Криму, серед яких 4 – нові для України. У Криму 
переважають нечисленні (28) і середньочисленні (26) види, меншою мірою 
представлено поодинокі (12) та численні (10) види. Вирівняність видів за 
кількістю становить 0,58; показник полідомінантності – 25,2. 

2. В фауні Криму переважають види ос-евменін з середземноморськими 
ареалами (37), у меншому числі (24) представлено види з широкими 
(голарктичні, транспалеарктичні і європейсько-сибірські) і іншими (ірано-
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туранські, євразіатські степові і понтичні) ареалами (15). Фауна півострова 
включає 7 еколого-ландшафтних комплексів: ксерофільні напівпустельно-
степові види (15), ксерофільні степові і лісостепові види (16), ксерофільні 
види лісостепів і рідколісь (19), мезофільні гірсько-лісові види (16), ксеро-
мезофільні гірсько-лучні види (2), політопні види (6), ксерофільні види 
«бедлендів» східної частини південного берега Криму (2). Найбільш багатою 
є фауна південного берега Криму (63 види), біднішою – фауна яйл (17 видів). 
Фауна гірського Криму в цілому (72 види) багатіша ніж рівнинного (53 
види). Фауні степів (у тому числі яйл) Криму властива більша вирівняність 
видів за кількістю ніж фауні лісів. 

3. Оси-евменіни в Криму активні з квітня до жовтня. Серед них 18 
моновольтинних весняно-літніх, 33 моновольтинні літні і 18 бівольтинних 
весняно-літніх видів. Більшість видів ос-евменін Криму (44) гніздяться в 
готових порожнинах, 12 видів будують вільні гнізда; 19 видів вигризають 
норки в ґрунті і 1 вид вигризає гніздові канали в стеблах рослин з м’якою 
серцевиною. 

4. Кількість комірок в гніздах ос-евменін Криму коливається від 1 до 28. 
Форма і співвідношення розмірних параметрів комірок є видоспецифічними 
ознаками. Для видів, що заселюють стебла очерету, встановлено наявність 
комірок чотирьох типів: еквілінійні, еквіоб’ємні, комірки проміжного типу і 
комірки невизначені за довжиною. 

5. Осам-евменінам властиве надзвичайне різноманіття варіантів 
характеру статевого співвідношення, розміщення статей у гніздах і 
диференціації статей за масою. В потомстві вивчених видів загальне статеве 
співвідношення змінюється від 1♀:1♂ до 2♀:1♂. В окремих гніздах 
співвідношення статей може коливатися в значно більшому діапазоні – від 
рівноважного, до повної переваги однієї статі. Маса потомства у різних видів 
може поступово зменшуватись в послідовному ряді комірок гнізда, або 
зберігатись незмінною в ряді комірок з самками, різко зменшуючись при 
переході до комірок з самцями. 

6. Tropidodynerus interruptus є першим палеарктичним видом ос-евменін, 
для якого зареєстровано відкладення неприкріплених яєць на дно комірки. 
Самки більшості ос-евменін не проявляють схильності до материнських 
гнізд, вираженої в повторному заселенні вуликів Фабра, за винятком двох 
видів – Syneuodynerus egregius і Euodynerus posticus, що є перспективними 
для штучного розведення. 

7. Більшість видів ос-евменін Криму полюють на гусениць метеликів, 
серед яких переважають Gelechiidae, Tortricidae і Pyraloidea. Ці оси трофічно 
пов’язані з квітками 50 видів кримських рослин з 20 родин, серед яких 
переважають Apiaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Asteraceae і Scrophulariaceae. 
Встановлено наявність веспідофільного опилювального синдрому у рослини 
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Scrophularia umbrosa, яка має комплекс адаптацій для запилення 
складчастокрилими осами. 

8. В гніздах ос-евменін Криму паразитують 18 видів 
перетинчастокрилих з 6 родин (переважають Chrysididae), 2 види мух і 1 вид 
жуків. В гніздах і на дорослих осах Ancistrocerus antilope і трьох видів 
Allodynerus живуть 4 види кліщів родини Winterschmidtiidae. 
Найнебезпечнішим паразитом ос-евменін у Криму є Melittobia acasta 
(Eulophidae) – він знищує до 20,5% потомства ос-евменін, особливо у видів, 
яким притаманне утворення скупчень гнізд. 

9. Більшість видів ос-евменін фауни Криму є вразливими до негативного 
впливу антропічних факторів; найбільшим загрозам піддаються види 
степових ландшафтів. Вісімнадцять видів ос-евменін фауни Криму 
рекомендовано до включення в регіональний Червоний список, 3 види – до 
нового видання Червоної книги України. Заповідні території Криму 
відіграють позитивну роль у збереженні фауни ос-евменін, однак цілий ряд 
видів і окремі їхні комплекси перебувають під загрозою. Необхідним є 
розширення площі існуючих і створення на півострові нових заповідних 
територій. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Фатерига О. В. Фауна і біологія гніздування поодиноких 
складчастокрилих ос підродини Eumeninae (Hymenoptera, Vespidae) 
Криму. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 
спеціальністю 03.00.24 – ентомологія. Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена 
НАН України. – Київ, 2010. 

Дисертація є першою комплексною роботою, яка присвячена всебічному 
вивченню ос-евменін фауни Криму. В роботі наведено аналіз видового 
складу (76 видів) ос-евменін і їхнього розподілу по території півострова. 
Виявлено 8 видів, нових для фауни Криму, серед яких 4 – нові для України. 
Вивчено будову гнізд 30 видів, для 6 видів проведені спостереження за 
гніздобудівною діяльністю самок. Для 5 видів побудовано статистичні моделі 
гнізд, що відображають раніше невідомі закономірності їхньої будови. 
Проведено класифікацію комірок ос-евменін за співвідношенням розмірних 
параметрів. Охарактеризовано спектр трофічних зв’язків ос-евменін з 
квітковими рослинами Криму; вперше доведено провідну роль ос-евменін як 
спеціалізованих запилювачів одного з видів роду Scrophularia. Виявлено 
видовий склад паразитів ос-евменін Криму і проведено оцінку ступеню 
загибелі потомства. Розглянуто питання охорони ос-евменін, 3 види 
запропоновано для включення в Червону книгу України. Оцінено роль 
заповідних територій Криму в охороні ос-евменін. 

Ключові слова: оси-евменіни, Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae, 
фауна, біологія гніздування, трофічні зв’язки, Крим. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Фатерыга А. В. Фауна и биология гнездования одиночных 
складчатокрылых ос подсемейства Eumeninae (Hymenoptera, Vespidae) 
Крыма. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.00.24 – энтомология. Институт зоологии им. И. И. 
Шмальгаузена НАН Украины. – Киев, 2010. 

Диссертация является первой комплексной работой, посвященной 
всестороннему изучению ос-эвменин фауны Крыма. Осы-эвменины Крыма 
насчитывают 76 видов из 27 родов. Восемь видов являются новыми для 
фауны Крыма: Pterocheilus phaleratus (Panzer), Euodynerus notatus (Jurine), 
Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius), Ancistrocerus oviventris (Wesmael), 
Microdynerus mirandus (Giordani Soika), Microdynerus timidus (de Saussure), 
Bracyodynerus magnificus (Morawitz) и Katamenes dimidiatus (Brullé), из них 4 
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последних – новые для Украины. Девять видов и подвидов ос-эвменин, 
ошибочно приведенных в литературе, исключены из фауны Крыма. 

В фауне Крыма преобладают малочисленные (28) и среднечисленные 
(26) виды ос-эвменин, в меньшем числе представлены единичные (12) и 
многочисленные (10) виды. В Крыму большая часть видов (37) имеют 
средиземноморские ареалы, в меньшем числе представлены виды с 
широкими (24) и другими ареалами (15). Фауна полуострова включает 7 
эколого-ландшафтных комплексов: ксерофильные полупустынно-степные 
виды (15), ксерофильные степные и лесостепные виды (16), ксерофильные 
виды лесостепей и редколесий (19), мезофильные горно-лесные виды (16), 
ксеро-мезофильные горно-луговые виды (2), политопные виды (6), 
ксерофильные виды «бедлендов» восточной части южного берега Крыма (2). 
Наиболее богата фауна ос-эвменин южного берега Крыма (63 вида), 
наименее богата фауна яйл (17 видов). Фауна горного Крыма в целом (72 
вида) богаче равнинного (53 вида). Фауне степей (в том числе яйл) Крыма 
свойственна большая выравненность видов по обилию, чем фауне лесов. 

Осы-эвменины в Крыму активны с апреля по октябрь. Среди них 18 
моновольтинных весенне-летних, 33 моновольтинных летних и 18 
бивольтинных весенне-летних видов, зимующих на стадии предкуколки и 1 
моновольтинный вид, Ancistrocerus nigricornis (Curtis), зимующий на стадии 
имаго. 

Большинство видов ос-эвменин Крыма (44) гнездятся в готовых 
полостях, 12 видов строят свободные гнезда; 19 видов выгрызают норки в 
почве и 1 вид выгрызает гнездовые каналы в стеблях растений с мягкой 
сердцевиной. Максимальное количество ячеек в гнездах ос-эвменин Крыма 
варьирует от 1 до 28, среднее – от 1,0 до 7,9. Форма и соотношение 
размерных параметров ячеек являются видоспецифическими признаками. 
Для видов, заселяющих стебли тростника, установлено наличие ячеек 
четырех типов: эквилинейные у Syneuodynerus egregius (Herrich-Scahaeffer), 
эквиобъемные у Ancistrocerus antilope (Panzer), Ancistrocerus parietinus 
(Linnaeus) и Gymnomerus laevipes (Shuckard), ячейки промежуточного типа у 
Euodynerus posticus (Herrich-Schaeffer), Ancistrocerus auctus (Fabricius) и 
A. nigricornis и ячейки неопределенные по длине у Discoelius dufourii 
(Lepeletier de Saint Fargeau) и Euodynerus disconotatus (Lichtenstein). 

В гнездах изученных видов ос-эвменин Крыма соотношение полов 
варьирует от 1♀:1♂ у E. disconotatus и A. nigricornis до 2♀:1♂ у G. laevipes и 
A. antilope. Соотношение полов, за исключением A. antilope, не зависит от 
диаметра гнездовой полости. 

Для G. laevipes, S. egregius, E. posticus, A. nigricornis и A. antilope 
построены статистические модели гнезд, отражающие ранее неизвестные 
закономерности их строения: средние значения количества ячеек и 
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соотношения полов, средняя длина каждой ячейки и средняя масса потомства 
и строительного материала каждой ячейки. 

Выявлено, что эффективность гнездования различается у разных видов 
ос-эвменин: A. nigricornis и D. dufourii за один день строят и снабжают 
провизией, в среднем, две ячейки, а T. interruptus, K. flavigularis и 
E. posticus – одну. 

У вида Tropidodynerus interruptus (Brullé) впервые для палеарктических 
видов ос-эвменин обнаружены неприкрепленные яйца, отложенные на дно 
ячейки. Описаны особенности формы тела предкуколок и строения коконов 
разных видов ос-эвменин. У двух видов (S. egregius и E. posticus) выявлена 
привязанность вышедших из гнезда самок к месту отрождения, выраженная в 
повторном заселении ульев Фабра. 

Большинство видов ос-эвменин Крыма охотятся на гусениц бабочек, 
среди которых преобладают Gelechiidae, Tortricidae и Pyraloidea. В спектре 
питания имаго ос 45 видов выявлено 50 видов крымских растений из 20 
семейств, среди которых преобладают Apiaceae, Lamiaceae, Rosaceae, 
Asteraceae и Scrophulariaceae. Установлено наличие веспидофильного 
опылительного синдрома у растения Scrophularia umbrosa Dumort., 
имеющего комплекс адаптаций для опыления складчатокрылыми осами, 
выявлено, что осы-эвменины являются наиболее эффективными 
опылителями данного вида. 

Среди паразитов ос-эвменин Крыма выявлено 18 видов 
перепончатокрылых из 6 семейств (преобладают Chrysididae), 2 вида мух и 1 
вид жуков; наиболее опасным паразитом ос-эвменин в Крыму является 
эвлофида Melittobia acasta Walker – он уничтожает до 20,5% потомства ос-
эвменин, особенно у видов, которым свойственно образовывать агрегации 
гнезд. В гнездах и на взрослых осах A. antilope и трех видов рода Allodynerus 
найдено 4 вида симбиотических клещей семейства Winterschmidtiidae. 

Рассмотрены вопросы охраны ос-эвменин Крыма. Восемнадцать видов 
рекомендованы для включения в региональный красный список; а виды 
Paravespa rex (Schulthess), Onychopterocheilus pallasii (Klug) и Eumenes 
tripunctatus (Christ) – в новое издание Красной книги Украины. Обсуждается 
роль различных заповедных и приоритетных для сохранения 
биоразнообразия территорий Крыма в охране ос-эвменин. 

Ключевые слова: осы-эвменины, Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae, 
фауна, биология гнездования, трофические связи, Крым. 
 



 24

SUMMARY 
 

Fateryga A. V. Fauna and nesting biology of the solitary vespoid wasps of 
the subfamily Eumeninae (Hymenoptera, Vespidae) of Crimea. – Manuscript. 

Thesis manuscript to acquire a scientific degree of Candidate of Biological 
Science. Specialization 03.00.24 – Entomology. Schmalghauzen Institute of 
Zoology, Ukrainian National Academy of Sciences. – Kiev, 2010. 

The thesis is the first work covered detailed investigation of Crimean 
eumenine wasps. It was given the analysis of the eumenines’ fauna (76 species) 
and of its distribution by the territory of the peninsula. Eight species were 
discovered first for the Crimean fauna and 4 of there are new for the fauna of 
Ukraine. It was studied the construction of nests of 30 species; for the 6 species it 
was carried an observations of the nest-building activity of the females. For 5 
species it was given statistical models of nests which show previously unknown 
regularities of its structure and composition. It was made a classification of 
eumenins’ cells by the correlation of the dimensional parameters. It was defined 
the range of trophic links between eumenins and angiosperm plants of Crimea; at 
first it was proved the main role of eumenins as the specialized pollinators of one 
species of the genus Scrophularia. It was studied a species composition of the 
parasites of eumenins in Crimea and given an estimation of posterity mortality. It 
was considered questions concerning to protection of eumenins; 3 species were 
proposed to inclusion in the Red Book of Ukraine. It was estimate the role of 
protected areas of Crimea in the protection of eumenins. 

Key words: eumenin wasps, Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae, fauna, 
nesting biology, trophic links, Crimea. 



 

Подписано в печать 17.02.2010. Формат 60×90 1/16 
1,2 усл. п. л. 1,6 уч.-изд. л. Тираж 150. Заказ №95б 
Отпечатано в информационно-издательском отделе 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 
пр. Академика Вернадского 4, г. Симферополь, 95007 


