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ЕВХАЛЬЦІЯ РІЗНОБАРВНА
(EUCHALCIA VARIABILIS (PILLER, 1783)
В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ПОШИРЕННЯ
Геряк Ю.М.
Львівське відділення Українського ентомологічного товариства
Евхальція різнобарвна (Euchalcia variabilis (Piller, 1783)) – один із 42
видів палеарктичного роду, одного з найбільших у підродині металовидок
(Plusiinae) з родини нічниць (Noctuidae), надродини нічницевих
(Noctuoidea), ряду лускокрилих (Lepidoptera) [20].
Це Європейсько-Сибірський вид, ареал якого охоплює помірний
пояс Євразії, від Піренеїв до Східної Монголії. У гірських районах
Європи, за винятком Балкан і Кавказу поширений номінативний підвид,
який виявлений і в Українських Карпатах [9, 10, 12, 17, 20]. Крім того,
в Україні відома єдина знахідка виду на Донецькому кряжі (с. Провалля
Свердловського р-ну Луганської обл.) [8].
В Українських Карпатах евхальція різнобарвна відома за знахідками
у таких пунктах: Закарпатська обл.: Великоберезнянський р-н: Ужоцький
перевал [14]; Міжгірський р-н: околиці с. Колочава [Геряк Ю. М.,
неопубліковані дані]; Рахівський р-н: г. Говерла, 1400 м н.р.м. [12]; околиці
с. Кваси [4, 5]; околиці с. Луг і ур. Кузій [4, 5]; околиці м. Рахів [4, 5];
околиці с. Усть-Говерла [4, 5]; околиці с. Чорна Тиса [4, 5]; околиці с. Ясіня
й ур. Кевелів [4, 5]; Тячівський р-н: околиці с. Мала Уголька [Геряк Ю. М.,
неопубліковані дані];
Івано-Франківська обл.: Верховинський р-н: г. Чивчин, околиці
сс. Буркут, Зелене і Явірник (Шибене) [1, 3, 11]; Долинський р-н: околиці
с. Вишків [2]; Косівський р-н: околиці с. Пістинь [5, 6]; Надвірнянський
р-н: околиці с. Кремінці [15]; околиці с. Максимець [5]; Яремчанська
міськрада: г. Пожижевська, 1430 м н.р.м. [Геряк Ю. М., неопубліковані
дані]; г. Ребровач [20]; околиці смт Ворохта [5, 15, 22, 23]; ур. Заросляк,
1250 м н.р.м. [3]; околиці с. Микуличин [23]; околиці с. Татарів, ур. Женець
[7]; околиці м. Яремче [1, 11, 16];
Львівська обл.: Сколівський р-н: околиці с. Коростів [5, 12, 19];
Турківський р-н: Ужоцький перевал [3];
Чернівецька обл.: Вижницький р-н: околиці с. Долішній Шепіт [11, 13].
Евхальція різнобарвна – монтанний лісо-лучний мезо-гігрофільний
вид. В Українських Карпатах він локально розповсюджений від поясу
букових лісів до субальпійського, де населяє гігрофільні високотравні
угруповання у долинах гірських річок і потоків, вологі різнотравні луки,
галявини, просіки і узлісся, а також субальпійські луки поблизу верхньої межі
лісу. Це моновольтинний вид. Метелики літають, у залежності від висоти
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над рівнем моря, з кінця травня до середини серпня. Пік льоту припадає на
останню декаду червня та першу декаду липня. Активні у сутінках і вночі,
живляться квітковим нектаром, насамперед складноцвітих (Asteraceae).
Прилітають також на світло, генероване штучними джерелами. День
проводять переважно сидячи з нижнього боку великих листків трав’янистих
рослин. Гусениці розвиваються з початку серпня до осені та після зимівлі
до червня на рослинах з родини жовтецевих (Ranunculaceae), насамперед на
аконітах (Aconitum sp.) та рутвицях (Thalictrum sp.), а також на дельфініях
(Delphinium sp.) і сокирках (Consolida sp.). Живуть спершу групами,
серед сплетених шовковинкою листків кормових рослин, після зимівлі
– поодиноко. Заляльковуються у біло-жовтому коконі, серед сплетених
листків. Стадія лялечки триває близько двох тижнів [20]. У дослідженому
регіоні, в околицях с. Коростів Сколівського р-ну Львівської обл., в долині
p. Орявa, у вологому лісі, на Thalictrum aquilegifolium L., 20.06.1911 р. було
знайдено кокон з лялечкою, з якої 03.07.1911 р. вийшов метелик [19].
На території України Euchalcia variabilis – локально розповсюджений
і рідкісний вид, занесений до Червоної книги України [17] та Червоної
книги Українських Карпат [18]. Чисельність виду в Українських Карпатах
є невисокою. У більшості відомих локалітетів реєструвалися лише
поодинокі особини імаго. Виняток становлять оселища на Ужоцькому
перевалі та у долині p. Орявa, в околицях с. Коростів Сколівського р-ну
Львівської обл., де чисельність виду залишається досить високою, що,
вочевидь, зумовлено наявністю значних за площею придатних для його
існування біотопів. Причини низької чисельності виду та фактори загрози
в Україні докладно не з’ясовані [17, 18]. Вказують випасання худоби,
застосування пестицидів і ураження паразитичними комахами [17]. Однак,
аутекологічні особливості та екотопічні преференції цього виду подібні
до таких у деяких видів булавовусих лускокрилих (Rhopalocera), для яких
детально досліджені фактори загрози та розроблені заходи з охорони
[21]. Тому можна припустити, що основні фактори загрози для популяцій
Euchalcia variabilis, ймовірно, є подібними. Це, насамперед, трансформація
та деградація біотопів унаслідок розорювання, забудови, осушувальної
меліорації, штучного заліснення та інтенсивної експлуатації, а також
пов’язані зі спонтанними сукцесіями (змиканням деревно-чагарникової
рослинності), що зумовлені зміною характеру господарського використання
нелісових екосистем та відмовою від традиційного екстенсивного
землекористування. Попри наведене вище, враховуючи значну площу та
поширення в Українських Карпатах придатних для існування цього виду
біотопів, загрози зникнення для нього тут немає.
У Червоній книзі України [17], задля збереження виду рекомендовано
охороняти ділянки альпійських та субальпійських лук, обмежити випасання
худоби, викошування трави та застосування пестицидів у місцях перебування
виду. Проте, враховуючи що вид дотепер не був виявлений у альпійському
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поясі Українських Карпат, а в субальпійському знайдений лише біля
верхньої межі лісу, доцільність окремих заходів є дещо сумнівною. Охорона
виду в Українських Карпатах повинна базуватися на збереженні відомих
і виявленні нових оселищ, з наступним створенням у них заказників із
обмеженням господарської діяльності, яка призводить до їх деструкції чи
фрагментації, а також на застосуванні активних методів підтримання сталої
структури біотопів шляхом мозаїчного викошування або регульованого
випасання худоби, у поєднанні з моніторинговими дослідженнями.
Станом на сьогодні, вид охороняється на території Карпатського
біосферного заповідника, природного заповідника «Горгани», національних
природних парків: Верховинського, Вижницького, «Гуцульщина»,
Карпатського, «Синевир», «Сколівські Бескиди» й Ужанського, а також
Регіонального ландшафтного парку «Надсянський». При подальших
дослідженнях, цілком імовірні знахідки виду й у інших, зосереджених в
Українських Карпатах, об’єктах ПЗФ України.
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ СИЧИКА-ГОРОБЦЯ
(GLAUCIDIUM PASSERINUM)
В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ
ТА РОЛЬ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
У ЗБЕРЕЖЕННІ ВИДУ
Б.Й. Годованець
Карпатський біосферний заповідник
Сичик-горобець занесений до Червоної книги України, як вразливий
вид. В межах України є рідкісним птахом окремих районів Полісся та
Українських Карпат (Червона книга України, 2009). Основна частина
популяції виду заходиться на території Українських Карпат. Питання
чисельності та біології сичика-горобця вивчені недостатньо. Тому питання
вивчення біології виду в регіоні є надзвичайно актуальним. На сьогодні
немає точних даних щодо чисельності та екології виду. Не повністю
вивчені причини скорочення чисельності популяції виду. У останні роки
чисельність птахів в Україні скорочується. Для збереження виду потрібно
негайно вжити заходи, що сприятимуть охороні птахів та зменшать дії
негативних чинників.
В основу написання роботи було покладено власний матеріал,
зібраний протягом 1990–2010 рр. на території Українських Карпат.
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