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АНОТАЦІЯ 

Сусуловська С. А. Фітонематоди Longidoridae урбоекосистем 

Розточчя і Опілля (Україна): таксономічний склад і особливості 

формування фауни. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена 

НАН України, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена дослідженню таксономічного складу та 

закономірностей формування фауни ґрунтових нематод родини Longidoridae 

природних і урбанізованих екосистем на території Розточчя і Опілля. У рамках 

роботи вперше встановлено таксономічну структуру фауни лонгідорид 

досліджуваного регіону, яка представлена 17 видами, що належать до трьох 

родів. Серед них один рід – Paralongidorus, і 12 видів (Longidorus attenuatus, L. 

caespiticola, L. danuvii, L. euonymus, L. intermedius, L. leptocephalus, L. piceicola, 

L. poessneckensis, Paralongidorus rex, Xiphinema parataylori, X. taylori) є новими 

для фауни України, а 15 видів – новими для фауни Розточчя і Опілля. У роботі 

приведено детальний опис і диференційний діагноз Longidorus sp., який в 

подальшому буде описано як новий для науки вид. Для виду P. rex вперше 

описано самця. 

Наведено стандартизовані описи всіх виявлених у регіоні видів і таблиці з 

їхніми основними морфометричними параметрами. На основі аналізу 

морфології представників підродини Longidorinae запропонована оригінальна 

типологія будови губної області, заснована на поєднанні її структурних 

елементів. Показана важливість аналізу будови амфідів і хвоста для 

ідентифікації видів Longidoridae. Спікули самців усіх видів вперше описано із 

застосуванням нової номенклатури елементів їхньої будови. На основі 

отриманих морфологічних даних укладено дихотомічний ключ для визначення 

лонгідорид Розточчя і Опілля. 

Порівняльний аналіз дозволив встановити, що значення ряду 

морфометричних параметрів зібраних нами популяцій виходять за відомі межі 
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мінливості окремих видів. Для 7 популяцій з нетиповими морфометричними 

показниками приналежність до видів Longidorus attenuatus, L. caespiticola, L. 

danuvii, L. poessneckensis, Paralongidorus rex підтверджена результатами 

молекулярного аналізу D2-D3 фрагментів 28S рДНК. Порівняння отриманих 

нуклеотидних послідовностей показує, що ступінь відмінності між 

досліджуваними популяціями одного виду становить < 1%, а між популяціями 

різних видів підродини Longidorinae – 7-22%, що цілком узгоджується із 

результатами попередніх досліджень. 

Для 6 видів лонгідорид досліджено особливості постембріонального 

розвитку і встановлено, що його динаміка має видоспецифічний характер, а 

стабільність морфометрії функціонального і заміщаючого одонтостилів та 

будови хвоста в межах окремих личинкових стадій дозволяють ідентифікувати 

види на всіх стадіях розвитку. 

В результаті проведеного філогеографічного аналізу встановлено, що 

фауна Розточчя і Опілля сформувалася в постльодовиковий період, переважно з 

видів, походження яких тісно пов’язане з рефугіумами, що існували в 

Карпатсько-Альпійському регіоні в період останнього льодовикового 

максимуму (18-21 тис. р.). Усі аборигенні види досліджуваного регіону 

відповідно до їхнього історичного походження та сучасного поширення були 

поділені на два видові комплекси – заплавний і степовий. Основу природної 

фауни лонгідорид Розточчя і Опілля становлять види заплавного комплексу 

(83%), а степовий комплекс представлений лише двома видами роду Xiphinema 

– X. рachtaicum та X. рarataylori. 

Встановлена адвентивна складова фауни родини Longidoridae 

урбоекосистем Розточчя і Опілля. Вона представлена п’ятьма видами –

Longidorus attenuatus, L. distinctus, L. piceicola, Xiphinema taylori та Х. vuittenezi, 

які були занесені на територію регіону в процесі господарської діяльності 

людини. Виявлено, що фауна лонгідорид окремих урбоекосистем часто є 

багатшою у порівнянні із фауною природних екосистем, оскільки формується з 

аборигенних та адвентивних видів. Видове різноманіття лонгідорид в різних 
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типах зелених насаджень залежить від історії їхнього формування та 

інтенсивності господарської діяльності, і є найвищим в старих парках міст (6-8 

видів). 

Проведено аналіз фауністичної подібності досліджуваних біотопів, який 

показав, що вони чітко поділяються на дві групи (Is=0,2). Перша об’єднує 

природні біотопи і лісопарки міста Львова, а друга – усі інші типи зелених 

насаджень міст. 

Ключові слова: Dorylaimida, Longidoridae, Україна, Розточчя, Опілля, 

таксономія, морфологія, морфометрія, філогеографія, формування фауни, 

фауністична подібність. 

SUMMARY 

Susulovska S. A. Phytonematodes Longidoridae of urban ecosystems of 

Roztochia and Opillia (Ukraine): taxonomic structure and fauna formation. – 

Manuscript.  

Thesis for the scientific degree of candidate of biological sciences, speciality 

03.00.08 – zoology. – I. I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy 

of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to the study of taxonomic composition and fauna 

formation patterns of soil nematodes of the family Longidoridae in natural and urban 

ecosystems on the territory of Roztochia and Opillia. Taxonomic structure of 

Longidoridae fauna of the researched region is determined for the first time. It 

comprises 17 species belonging to three genera: Longidorus, Paralongidorus and 

Xiphinema. The genus Paralongidorus and 12 longidorid species are recorded from 

Ukraine for the first time: Longidorus attenuatus, L. caespiticola, L. danuvii, L. 

euonymus, L. intermedius, L. leptocephalus, L. piceicola, L. poessneckensis, 

Longidorus sp., Paralongidorus rex, Xiphinema parataylori, X. taylori. Fifteen 

species are new to the fauna of researched region. Male specimen of P. rex is 

reported and described for the first time. 
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On the basis of morphological analysis of representatives of the subfamily 

Longidorinae an original classification of lip region and tail structure types was 

proposed. 

Morphology of all the recorded Longidoridae species is described in detail. 

Modern nomenclature of structural elements of the spicules was first applied to 

Longidoridae. Comparative analysis of studied longidorid populations and previously 

reported ones revealed that values of many morphometric parameters are beyond the 

ranges of variability for several species. According to the result of molecular analysis 

of D2-D3 28S rDNA segments of seven populations with atypical morphometric 

values belonging to Longidorus attenuatus, L. caespiticola, L. danuvii, L. 

poessneckensis, Paralongidorus rex validity of specific identification was confirmed. 

Tables with main morphometric parameters of all studied species are given in the 

thesis. 

Ontogeny of six species was studied in detail. Ontogeny in Longidoridae is a 

species-specific process. Distinct pattern of changes in morphometrics of functional 

and replacement odontostyles and tail structure helps to identify species оn all 

developmental stages. 

Phylogeographic analysis revealed that Longidoridae fauna of Roztochia and 

Opillia was formed in postglacial period. It is composed mostly of the species which 

originated in refuge areas located in Alps and Carpathian Mountains during the Last 

Glacial Maximum (18000-21000 ya). All the indigenous species of the researched 

region were divided into two species complexes according to their historical origin 

and current distribution: floodplain and steppe. Floodplain species complex contains 

9 species, which form the core of Longidoridae fauna of Roztochia and Opillia 

(83%). Steppe species complex is composed of only two species of the genus 

Xiphinema – X. рachtaicum and X. рarataylori. 

It was discovered that fauna of the family Longidoridea of urban ecosystems is 

usually richer than fauna of natural ecosystems as it is composed of indigenous and 

adventive species. Adventive component of the urban fauna in researched region is 

presented by five species: Longidorus attenuatus, L. distinctus, L. piceicola, 
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Xiphinema taylori and Х. vuittenezi, which has arrived there due to the human 

activity. Species diversity of Longidoridae in different types of green spaces depends 

on the history of their formation and intensity of human activity. The highest number 

of 6-8 longidorid species can be found in old city parks. In cities, most indigenous 

Longidoridae species demonstrate high ecological plasticity inhabiting atypical 

habitats with dry conditions.  

An analysis of faunal similarity of the studied habitats was performed. Results 

of the analysis showed that they are clearly divided into two separate groups (Is=0,2). 

The first one comprises natural habitats and urban forests of Lviv city and the second 

one includes all the other types of green spaces of cities. 

Key words: Dorylaimida, Longidoridae, Ukraine, Roztochia, Opillia, 

taxonomy, morphology, morphometrics, phylogeography, fauna formation, faunal 

similarity. 
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ВСТУП 

Родина Longidoridae Thorne, 1935 – це один з найбільш чисельних 

таксонів ряду Dorylaimida (Enoplia), представники якого населяють наземні 

біотопи і є ектопаразитами вищих рослин. Longidoridae є гомогенною групую, 

яка, з одного боку, морфологічно і біологічно чітко відокремлена від усіх інших 

представників Dorylaimida, а з іншого – її представники морфологічно і 

екологічно дуже близькі між собою. Родина Longidoridae за останніми даними 

налічує 8 родів і близько 500 валідних видів світової фауни, що становить 19% 

від всього видового різноманіття Dorylaimida. 

В Європі виявлено понад 145 видів цієї родини, що належать до трьох 

родів: Longidorus Micoletzky, 1922, Paralongidorus Siddiqi, Hooper et Khan, 1963 

і Xiphinema Cobb, 1913. 

Актуальність теми. Вивчення біологічного різноманіття є одним з 

пріоритетних завдань сучасної біології. Не зважаючи на значну 

фундаментальну та прикладну значимість таких досліджень багато таксонів 

досі залишаються мало вивченими. Особливо це стосується ряду груп 

ґрунтових безхребетних, зокрема нематод. Однією з таких груп є родина 

Longidoridae, стосовно якої з території України приводяться лише поодинокі 

дані. Для цієї великої та різноманітної в зональному відношенні території на 

даний момент відомо лише 13 видів, на противагу 145 видам фауни Європи. 

Більшість вказівок на знахідки конкретних видів з території України не 

супроводжується морфологічними даними. Оскільки наступні ревізії показали, 

що частина цих видів є складними таксономічними комплексами, раніше 

отримані дані потребують верифікації на сучасному рівні. Власне цей факт і 

обумовлює необхідність застосування інтегративних підходів до аналізу 

зібраного матеріалу. Що стосується фауни лонгідорид урбанізованих 

ландшафтів України, то такі дані повністю відсутні.  

Серед лонгідорид є види, що завдають значної шкоди сільському 

господарству безпосередньо паразитуючи на економічно важливих 

сільськогосподарських культурах. Крім того нематоди родини Longidoridae є 
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потенційними переносниками фітопатогенних неповірусів. Для 8 видів роду 

Longidorus, 9 видів роду Xiphinema та одного виду роду Paralongidorus 

здатність до вірусоносійства доведена експериментально. Саме тому особливої 

уваги заслуговує встановлення особливостей поширення і живлення 

лонгідорид, як потенційних переносників вірусних захворювань 

сільськогосподарських рослин на території окремих регіонів України.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка впродовж 2014-2019 років на кафедрі зоології в межах наукової 

теми «Ценотичні зв’язки ключових видів як основа збереження та відтворення 

біорізноманіття водотоків Європейського вододілу», номер державної 

реєстрації: 0117U001390. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – дати 

комплексну характеристику різноманіття фітонематод родини Longidoridae на 

території Розточчя і Опілля та встановити особливості формування фауни 

досліджуваного регіону. Для досягнення мети передбачено виконання таких 

завдань: 

1. Встановити таксономічний склад фауни нематод-лонгідорид 

досліджуваного регіону. 

2. Детально описати види лонгідорид Розточчя і Опілля та встановити межі 

мінливості їхніх основних діагностичних ознак. 

3. Провести порівняльний аналіз морфології досліджених видів та 

встановити таксономічне значення окремих морфологічних ознак.  

4. Описати особливості онтогенезу видів лонгідорид досліджуваного 

регіону та оцінити можливість використання ювенільних ознак для 

диференціації видів на всіх стадіях розвитку. 

5. Провести аналіз історичного розвитку фауни досліджуваного регіону у 

постгляціальний період. 

6. Встановити особливості формування фауни лонгідорид в умовах 

урбанізованого ландшафту. 
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7. Укласти ключ для визначення видів регіональної фауни родини 

Longidoridae з урахуванням з’ясованого таксономічного складу та 

виявлених діагностичних ознак. 

Об’єкт дослідження: ектопаразитичні ґрунтові нематоди родини 

Longidoridae території Розточчя і Опілля. 

Предмет дослідження: морфологічні особливості видів, таксономічна 

структура, та закономірності формування фауни нематод родини Longidoridae 

природних та урбоекосистем досліджуваного регіону. 

Методи дослідження. Під час досліджень були застосовані 

загальноприйняті методи відбору ґрунтових проб, виділення нематод із 

субстрату та їх подальшої фіксації, що опубліковані в низці наукових праць 

(Гудей, 1959; Brown, Boag, 1988; Courtney, Polley, Miller, 1955; Seinhorst, 1959; 

Yoder et al., 2006). Встановлення видової приналежності особин, вимірювання 

їхніх морфометричних показників та описи виконані з використанням 

бінокулярних мікроскопів МБС-9 та Olympus SZX 10 та мікроскопу Olympus 

BX 51, з відповідними вимірювальними та рисувальними пристроями. 

Фотографії виконані фотокамерою Olympus DP 72. Статистичні показники 

розраховували за загальноприйнятими формулами (Деркач, 1963). 

Порівняльний аналіз видового складу природних і урбоекосистем проведений 

на основі індексу подібності Соренсена (Sørensen, 1948). Дендрограма видової 

подібності виконана за допомогою програмного пакету Statistica 6.0. 

Молекулярні дослідження проводились із використанням загальноприйнятих 

методів (Kornobis et al., 2015; Susulovska et al., 2016; Susulovska et al., 2017). 

Побудова кладограми подібності та оцінка ступеня відмінності отриманих 

нуклеотидних послідовностей виконані за допомогою програми MEGAX. 

Наукова новизна отриманих результатів. У рамках дисертаційної 

роботи вперше встановлено таксономічну структуру фауни нематод родини 

Longidoridae Розточчя і Опілля. В результаті проведених досліджень виявлено 1 

рід і 12 видів нових для фауни України. Вперше виявлено і детально описано 

самця Paralongidorus rex Andrássy, 1986. На прикладі видів регіональної фауни 
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запропоновано класифікацію типів будови важливих у таксономічному 

відношенні морфологічних структур – губної області та хвоста. Укладено ключ 

для визначення лонгідорид фауни Розточчя і Опілля. Вперше встановлено 

закономірності формування фауни лонгідорид природних та урбоекосистем 

досліджуваного регіону. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

можна використовувати для створення баз даних та монографічних зведень 

щодо фауни ґрунтових нематод Розточчя, Опілля та України загалом. 

Результати досліджень морфології, таксономії і філогеографії можуть бути 

використані у лекційному курсі «Зоологія безхребетних» та під час проведення 

лабораторних занять малого і великого практикумів на кафедрі зоології 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Укладений 

здобувачкою дихотомічний ключ дозволяє ефективно ідентифікувати види 

лонгідорид фауни Розточчя і Опілля. Отримані дані також можуть бути 

використані при розробці заходів боротьби з лонгідоридами в 

сільськогосподарських угіддях і лісових господарствах. Систематична колекція 

лонгідорид досліджуваного регіону передана до наукового фонду Зоологічного 

музею Львівського національного університету імені Івана Франка. Генетичні 

послідовності, отримані в результаті молекулярного аналізу зібраних нами 

популяцій, зберігаються в Генбанку у вільному доступі. 

Особистий внесок здобувача. Робота є оригінальним дослідженням 

здобувачки. Внесок авторки полягає в самостійному обґрунтуванні теми, 

методів збору та визначення матеріалу. Дослідження морфології, морфометрії, 

мінливості групи були виконані самостійно, на основі особисто виготовлених 

мікропрепаратів. Здобувачкою самостійно зібрано значну частину 

опрацьованого матеріалу (1170 ґрунтових проб) у природних та 

урбоекосистемах Розточчя і Опілля. Опрацьовано також близько 2200 проб з 

колекції сировинного фонду Державного природознавчого музею НАН 

України. Молекулярні дані для зібраних здобувачкою популяцій лонгідорид 

отримані в результаті співпраці з колегами із Інституту захисту рослин, 
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Познань, Польща (F. W. Kornobis), Інституту сталого розвитку сільського 

господарства, Кордоба, Іспанія (P. Castillo) та центру діагностики паразитів 

рослин, Сакраменто, Каліфорнія, США (С. А. Суботін). 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, проведених 

під час виконання дисертаційної роботи представлені на 11 наукових 

конференціях: Х Міжнародна конференція студентів і аспірантів «Молодь і 

поступ біології» (Львів, 8-11.04.2014), ХІ Міжнародна конференція студентів і 

аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 20-23.04.2015), І (ХІІ) 

Міжнародна наукова конференція молодих учених «Наукові основи збереження 

біотичної різноманітності» (Львів, 21-22.05.2015), ХІІ Міжнародна конференція 

студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 19-21.04.2016), 

Наукова конференція «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького 

національного природного парку та інших природоохоронних територій» 

(Шацьк, 7–10.09.2017), Всеукраїнська зоологічна конференція «Фауна України 

на межі ХХ-ХХІ ст. Нові концепції зоологічних досліджень». (Харків, 12-

16.09.2017), Конференція молодих дослідників-зоологів, присвячена 170-річчю 

від дня народження відомого українського зоолога-ембріолога Володимира 

Володимировича Заленського, Інститут зоології НАН України (Київ, 18-

20.10.2017), Наукова конференція «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького 

національного природного парку та інших природоохоронних територій» 

(Шацьк, 13–16.09.2018), Міжнародна зоологічна конференція “Фауна України 

на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних 

територій” присвячена 220 річниці від дня народження О. Завадського (Львів – 

Шацьк, 12–15.09.2019), Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми екології та екологічно орієнтованого захисту рослин» (Харків, 17-

18.10.2019), XL ювілейна конференція молодих дослідників-зоологів, Інститут 

зоології НАН України (Київ, 13-14.10.2019). Окремі частини дисертації 

доповідалися на засіданнях і семінарах кафедри зоології Львівського 

національного університету ім. І. Франка. 
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, у тому 

числі 1 стаття у науковому фаховому виданні, 5 – в міжнародних журналах, 11 

– тез і матеріалів доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, 8 розділів, висновків,списку використаних джерел та двох додатків. 

Список використаних джерел містить 185 посилань, з них 167 – іноземними 

мовами. Робота викладена на 201 сторінці, з них 164 сторінки основного тексту 

і 8 сторінок додатків. Робота містить 24 таблиць і 38 рисунків. 

Подяки. Здобувачка щиро та глибоко вдячна науковому керівнику, проф. 

Й. В. Царику, за постійну підтримку, наукове та практичне керівництво, 

корисні поради та зауваження під час написання наукових публікацій та 

дисертаційної роботи. За допомогу та консультації під час виконання роботи 

вдячна колективу Зоологічного музею і кафедри зоології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Окрему подяку висловлюємо директорові Державного природознавчого 

музею НАН України, к. б. н. Т. П. Яницькому, за надання можливості в ході 

виконання роботи використовувати сучасну оптичну техніку. 

За цінні поради з питань систематики та фауністики вільноживучих 

нематод, пошуку відповідної літератури, надання доступу до колекційних 

матеріалів авторка щиро вдячна к. б. н. А. С. Сусуловському (ДПМ НАН 

України). 

За допомогу в отримані молекулярних даних стосовно лонгідорид 

досліджуваного регіону висловлюємо подяку Ф. В. Корнобісу (F. W. Kornobis, 

Institute of Plant Protection - National Research Institute, Poznan, Poland), П. 

Кастільйо (P. Castillo, Institute for Sustainable Agriculture Cordoba, Spain) та С. А. 

Суботіну (Plant Pest Diagnostic Center, California Department of Food and 

Agriculture Sacramento, CA, USA). 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РОДИНИ LONGIDORIDAE ТА ЇЇ 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ 

1.1. Основні етапи досліджень родини Longidoridae 

Перший етап наукових досліджень ґрунтових нематод був підсумований 

в другій половині ХІХ ст. у класичних працях Ч. Бастіана (Bastian,1865), О. 

Бючлі (Bütschli,1873, 1874) та Й. Г. де Мана (de Man, 1880, 1884). В цей же 

період був описаний перший валідний на сьогодні вид лонгідорид – Dorylaimus 

maximus Bütschli, 1874. Згодом його було перенесено спочатку до роду 

Longidorus Micoletzky, 1922, а пізніше – Paralongidorus Siddiqi, Hooper et Khan, 

1963. У 1876 Й. Г. де Ман (de Man, 1876) описав Dorylaimus elongatus, який 

зараз є типовим видом роду Longidorus, а О. Ф. Б. фон Лінстов (von Linstow, 

1879) – Dorylaimus tenuis, який вважається синонімом Longidorus elongatus (de 

Man, 1876) Micoletzky, 1922. У 1922 Г. Міколецьки (Micoletzky, 1922) 

запропонував Longidorus як новий підрід роду Dorylaimus Dujardin, 1845, а у 

1934 І. Н. Філіпєв (Filipjev, 1934) підвищив його до рангу роду. Таксономічну 

окремішність лонгідорид вперше обґрунтував Дж. Торн (Thorne, 1935), який у 

межах родини Dorylaimidae виділив підродину Longidorinae, що в подальшому 

була підвищена до рангу родини (Meyl, 1961). В узагальнюючій монографії 

1936 року, що підводила підсумок дослідження нематод родини Dorylaimidae, 

приводиться список лише з чотирьох видів роду Longidorus, два з яких зараз 

перенесені до інших родів (Thorne, Swanger, 1936). У першій половині ХХ 

століття дослідження лонгідорид були зосереджені в основному на території 

Європи, а також Північної і Південної Америки (Goodey, 1936; Schuurmans 

Stekhoven, Teunissen, 1938; Loos, 1949; Thorne, Allen, 1950; Lordello, 1951a,b; 

Schuurmans Stekhoven, 1951; Meyl, 1953). На 1960 рік було відомо лише близько 

20 видів роду Longidorus. Етапною стала стаття Д. Хупера (Hooper, 1961), у якій 

вчений, застосувавши нові морфологічні стандарти, описав 5 видів роду 

Longidorus з Великобританії і вперше вказав на важливість дослідження всіх 

стадій постембріонального розвитку лонгідорид. В наступний період 
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дослідження були також проведені на території Африки і Південно-східної Азії, 

що привело до значного збагачення знань про таксономічне розмаїття 

лонгідорид (Heyns 1962, 1965b; Coomans, 1965; Loos, 1949; Siddiqi, 1959, 1962, 

1965). 

 Значне зростання кількості нових видів і їхнє очевидне морфологічне 

розмаїття актуалізувало проблему аналізу таксономічної структури групи. У 

1963році було обґрунтовано рід Paralongidorus, основною диференційною 

ознакою якого є щілиноподібний отвір амфіда, на відміну від пороподібного у 

Longidorus (Siddiqi et al., 1963). До нього вчені віднесли два нові описані з Індії 

види та Paralongidorus сitri (Siddiqi, 1959), перенесений з роду Longidorus. 

Типовим видом був визначений Paralongidorus sali Siddiqi, Hooper et Khan, 

1963. Об’єм роду Paralongidorus поступово збільшувався за рахунок 

новоописаних і перенесених з роду Longidorus видів, і на 1965 рік він налічував 

вже 9 видів (Heyns, 1965). Згодом було обґрунтувано ще два нові роди – 

Longidoroides Khan, Chawla et Saha, 1976 та Siddiqia Khan, Chawla et Saha, 1976 

(Khan, et al., 1976). До роду Longidoroides були віднесені види з амфідами 

мішкоподібної форми із щілиноподібним отвором. Така будова амфіда є 

проміжною між типами будови, встановленими для родів Longidorus та 

Paralongidorus. До роду Siddiqia вчені перенесли частину видів із роду 

Paralongidorus, із типовим видом Siddiqia сitri (Siddiqi, 1959), для яких 

характерна чітко відділена губна область. У роді Paralongidorus, натомість, 

залишилась група видів, що характеризуються губною областю, не відділеною 

від решти тіла, із типовим видом P. sali. Рід Siddiqia не набув в подальшому 

загального визнання. Зокрема ряд вчених розглядав його як синонім роду 

Paralongidorus (Luc, Doucet, 1984; Jairajpuri, Ahmad, 1992). 

Паралельне дослідження іншої філогенетичної лінії лонгідорид почалося 

із обґрунтування Н. А. Коббом (Cobb, 1913) нового монотипового роду 

Xiphinema та опису нового виду Xiphinema americanum Cobb, 1913. Згодом до 

нього було перенесено ще три види із інших родів (Thorne, Swanger, 1936; 

Thorne, 1937), проте дослідження роду Xiphinema відбувалось досить повільно, і 
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в період з 1913 по 1949 було описано лише 15 нових видів (Coomans et al, 2001). 

З початку 50-их років починає стрімко зростати кількість описів нових видів 

роду Xiphinema. Цьому, зокрема, сприяло усвідомлення господарського 

значення групи, завдяки встановленню здатності виду Xiphinema index Thorne et 

Allen, 1950 переносити вірус розсіченості листків винограду (Hewitt et al., 

1958). З’являється серія публікацій, присвячених дослідженням таксономії, 

поширення, біології, екології та патогенності ксіфінем (Harrison et al., 1961; 

Raski, Hewitt, 1963; Heyns 1965a; 1971). Серед таксономічних робіт особливої 

уваги заслуговує серія публікацій М. Лука зі співавторами із описами 

численних нових видів роду Xiphinema з різних регіонів, зокрема з тропічної 

Африки (Luc, 1958, 1973, 1975; Luc, Dalmasso, 1963, 1975; Luc et al., 1964; 

Southey, Luc, 1973). У 1965 році А. Ліма (Lima, 1965) вперше висунув гіпотезу, 

про те, що X. americanum – це комплекс споріднених видів, до якого він відніс 

X. americanum sensu stricto, Xiphinema brevicolle Lordello et Da Costa, 1961, 

Xiphinema opisthohysterum Siddiqi, 1961 та ще 4 нові види. Загалом у період з 

1950 по 1974 рік в межах роду було описано 74 види (Coomans et al., 2001). У 

1979 році група видів X. americanum була більш детально досліджена на основі 

аналізу кількох сотень популяцій, зібраних протягом 15 років в різних частинах 

світу (Lamberti, Bleve-Zacheo, 1979). У цій роботі було описано ще 15 нових 

видів, що збільшило кількісний склад групи до 25 видів. 

Аналіз морфологічних відмінностей між лонгідоридною і 

ксіфінематидною лініями родини Longidoridae, привів до обґрунтування у 1969 

підродини Xiphinematinae (Dalmasso, 1969).  

 Пізніше А. Р. Монтейро (Monteiro, 1976) описав з Бразилії новий 

химерний вид, що поєднував морфологічні ознаки, характерні для лонгідорусів 

і ксіфінем, і обґрунтував для нього новий рід Xiphidorus Monteiro, 1976. Для 

представників цього роду характерні амфіди мішкоподібної форми із отвором у 

вигляді невеликої щілини або пори,як у лонгідорусів, та одонтофор із помірно 

розвинутими базальними потовщеннями,як у ксіфінем. Впродовж 80-их років 

до типового виду Xiphidorus yepesara Monteiro, 1976 додалось декілька нових 
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видів, описаних із країн Латинської Америки (Chaves, Coomans, 1984; Luc, 

Doucet, 1984; Uesugi et al., 1985; Rashid et al., 1986). Морфологічна 

оригінальність роду Xiphidorus навіть спонукала до виділення його в окрему 

родину – Xiphidoridae (Khan et al., 1976), проте такий ранг групи був підданий 

сумніву в результаті наступних досліджень. 

 Протягом 80-90-их років проводились активні дослідження лонгідорид у 

Середземноморському регіоні, який виявився одним із вогнищ таксономічного 

розмаїття родини на європейському континенті. У цей період було описано 

десятки нових видів з трьох основних родів лонгідорид (Andres, Arias, 1988; 

Roca, 1993, 1996; Roca, Bravo, 1993, 1996, 1998; Roca, D’erico, 1987; Roca, 

Lamberti, 1981, 1987; Roca et al., 1984). У той же час розпочалися дослідження 

фауни нематод на території Центральної Європи. Зокрема, М. Лішкова 

досліджувала фауну Longidoridae Словаччини (Lišková et al., 1993; Lišková, 

1996; Lišková, Planderova, 1997) і у 1997 році у співавторстві описала три нові 

види роду Longidorus (Lišková et al., 1997). Сформульована нею спільно з Д. 

Дж. Брауном проблема існування «великої» і «малої» розмірних форм 

економічно важливого виду Longidorus leptocephalus Hooper, 1961, досі не 

знайшла свого остаточного вирішення (Lišková, Brown, 1995). Підсумком цього 

етапу досліджень стала публікація політомічних ключів для родів Longidorus та 

Paralongidorus, які включали 103 і 70 видів відповідно (Chen et al., 1997; Escuer, 

Aries, 1997). Важливою віхою стала також публікація монографії А. Кооманса 

(Coomans, 2001), в якій він узагальнив інформацію стосовно таксономії, 

філогенії і філогеографії всіх 234 видів роду Xiphinema світової фауни, відомих 

на той час. 

 Паралельно у 90-их роках було здійснено кілька спроб розробити 

класифікацію Longidoridae. Перша добре обґрунтована класифікація родини 

була представлена у монографії Д. Дж. Ханта у 1993 році (Hunt, 1993). Вона 

стала основою для всіх подальших досліджень. Відомі на той час роди вчений 

розподілив по трьох підродинах: Longidorinae, Xiphidorinae, Xiphinematinae. Рід 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/M-Planderova-2089264773?_sg%5B0%5D=pJaAv1aST31cSLupNKCedaoht64iFIK_tIzBr4_hBFh69fPUT_al8qvYGSgC6K7cs5zPsw0.711syLDcwtPpsMdF_VMAqAYOceDIxEibWJMF-VRlQBd8pHjOm066GhlAqVpd-R60lt9ODkkoskmL0ZvR-sEklA&_sg%5B1%5D=iYTz5Y275kaTi8F84cb5XN9XGXqeXf2rXc54JaotIWDLvxGAwCoiKMRJFwkpMgbzQGW0QxE.oUU-oAhkk8ILdMYErP3dA4C4tKj2lR-VGSOXsPBxkaqF5CgXmJl1eqCwXU_YMfw-YHtAtUFAsNmdaZj1q_z48w
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Siddiqia він розглядав як підрід роду Paralongidorus. Класифікація Ханта 

виглядала наступним чином. 

DORYLAIMIDA Pearse, 1942 

Dorylaimina Pearse, 1936 

Dorylaimoidea (de Man, 1876) Thorne, 1934 

Longidoridae (Thorne, 1935) Meyl, 1961 

Longidorinae Thorne, 1935 

Longidorus (Micoletzky, 1922) Filipjev, 1934 

Longidoroides Khan, Chawla et Saha, 1978 

Paralongidorus Siddiqi, Hooper et Khan, 1963 

P. (Paralongidorus) Siddiqi, Hooper et Khan, 1963 

P. (Siddiqia) Khan, Chawla et Saha, 1978 

Xiphidorinae (Khan, Chawla et Saha, 1978) Jairajpuri et Ahmad, 1992 

Xiphidorus Monteiro, 1976 

Xiphinematinae Dalmasso, 1969 

Xiphinema Cobb, 1913 

У монографії 1992 року (Jairajpuri, Ahmad, 1992), лонгідорид було 

підвищено до рангу надродини Longidoroidea і запропоновано розглядати 

ксіфінем в її межах в ранзі родини. Однак таке рішення ніким з наступних 

дослідників підтримане не було. У класифікації 1996 року А. Кооманс 

(Coomans, 1996) відобразив дані, отримані при аналізі нового роду 

Paraxiphidorus Coomans et Chaves, 1995, описаного раніше за його участю з 

Аргентини. Типовий вид Paraxiphidorus michelluci Coomans et Chaves, 1995 

виявився найбільш схожий із представниками родів Paralongidorus і Xiphidorus, 

проте відрізняється від перших структурою списа, а від других – формою 

амфідального отвору. У цій роботі А. Кооманс практично повернувся до 

системи Д. Ханта. Новим в його класифікації було лише те, що понизивши 

статус Xiphidorinae він розглядав її поряд з Longidorini як трибу Longidorinae. 

Рід Siddiqia А. Кооманс вважав молодший синонім роду Paralongidorus. 

DORYLAIMIDA Pearse, 1942 
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Dorylaimina Pearse, 1936 

Dorylaimoidea (de Man, 1876) Thorne, 1934 

Longidoridae (Thorne, 1935) Meyl, 1961 

Longidorinae Thorne, 1935 

Longidorini 

Longidorus Mikoletzky, 1922 

Longidoroides Khan, Chawla et Saha, 1978 

Paralongidorus Siddiqi, Hooper et Khan, 1963 

Xiphidorini 

Paraxiphidorus Coomans et Chaves, 1995 

Xiphidorus Monteiro, 1976 

Xiphinematinae Dalmasso, 1969 

Xiphinema Cobb, 1913 

Продовжуючи дослідження фауни Південної Америки А. Кооманс описав 

з Уругваю новий вид із специфічною будовою амфідів, обґрунтувавши для 

нього новий рід Australodorus Coomans, Olmos, Casella et Chaves, 2004 (Coomans 

et al., 2004). Єдиний вид роду – Australodorus enigmaticus Coomans, Olmos, 

Casella et Chaves, 2004відрізняється від представників найбільш споріднених 

родів Xiphidorus та Paraxiphidorus іншою будовою амфідів. 

У найновішій класифікації лонгідорид І. Андраши (Andrássy, 2009) в 

цілому застосував традиційні підходи. Автор розглядає у складі родини 

Longidoridae дві підродини – Xiphinematinae, із єдиним родом Xiphinema, та 

Longidorinae, яка об’єднує усі інші сім родів. Таким чином, його система має 

наступний вигляд. 

DORYLAIMIDA Pearse, 1942 

Dorylaimina Pearse, 1936 

Dorylaimoidea (de Man, 1876) Thorne, 1934 

Longidoridae (Thorne, 1935) Meyl, 1961 

Longidorinae Thorne, 1935 

Australodorus Coomans, Olmos, Casella et Chaves, 2004 
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Longidoroides Khan, Chawla et Saha, 1978 

Longidorus Mikoletzky, 1922 

Paralongidorus Siddiqi, Hooper et Khan, 1963 

Paraxiphidorus Coomans et Chaves, 1995 

Siddiqia Khan, Chawla et Saha, 1978 

Xiphidorus Monteiro, 1976 

Xiphinematinae Dalmasso, 1969 

Xiphinema Cobb, 1913 

Варто відзначити, що І. Андраши першим після П. Якобса та Д. Хейнса (Jacobs, 

Heyns, 1982) визнав родовий статус Siddiqia. Він вважав відмінність в будові 

губної області, а саме її різку відділеність від решти тіла, достатньою, щоб 

виділяти його з роду Paralongidorus. 

На зламі століть значною активністю досліджень відзначалася група 

болгарських нематологів під керівництвом проф. В. Пеневої, які описали 

значну кількість видів лонгідорид із різних куточків Європи та Азії (Choleva, et. 

al., 1991; Peneva, Nedelchev, 1995; Peneva, Choleva, 1992 a, b; Barsalote et al., 

2018; Peneva et al., 1999). Зокрема, у 1997 році було узагальнено дані стосовно 

фауни роду Longidorus Болгарії та опубліковано дихотомічний ключ для 

ідентифікації 13 виявлених у регіоні видів роду Longidorus (Peneva et al., 1997). 

У своїх роботах болгарські вчені в числі перших почали застосовувати 

молекулярні методи при вивченні нематод.  

Вагомим внеском в пізнання видового розмаїття лонгідорид також стали 

дослідження Л. Барсі присвячені фауні Балкан (Barsi, De Luca, 2006; Barsi, 

Lamberti, 2001a, b; Barsi et al., 2007). Останнім часом дослідження з всебічним 

застосуванням інтегративного підходу проводяться Ф. Корнобісом на території 

Польщі (Kornobis, 2012; Kornobis et al., 2017; Kornobis, Sobczynska, 2017) та Ш. 

Кумарі у Чехії (Kumari, 2004, 2014; Kumari et al., 2009; Kumari, Lišková, 2009). 

Зі зростанням кількості описаних видів, їх традиційна ідентифікація на 

основі морфологічних ознак і морфометричних параметрів стала значно 

складнішою. Для нематод родини Longidoridae характерні незначні міжвидові 
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відмінності і, в той же час, висока внутрішньовидова мінливість, що спричиняє 

часткове перекривання багатьох ознак та морфометричних параметрів. На 

цьому фоні особливо важким завданням постало дослідження філогенетичної 

структури цієї чисельної і складної групи. Тому в кінці 80-их років для 

встановлення еволюційних зв’язків між таксонами почали застосовувати метод 

побудови філогенетичних дерев, заснований на порівняльному аналізі 

послідовностей рибосомальної РНК і ДНК. Одні з перших молекулярних 

досліджень лонгідорид були здійснені у 1992 році (Vrain et al., 1992). Вчені 

ампліфікували ITS фрагменти ядерної рДНК 16 північноамериканських 

популяцій групи X. americanum і, на основі кластерного аналізу отриманих 

даних, підтвердили валідність кількох видів групи.  

 

Рис. 1.1. Філогенія Longidoridae на основі аналізу за принципом максимальної 

парсимонії послідовностей D2 і D3 фрагментів 28S р РНК (He et al., 2005). 
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Перший ґрунтовний філогенетичний аналіз родини Longidoridae був 

опублікований у 2005 році (He et al., 2005) на основі молекулярних даних, 

отриманих із D2/D3 фрагментів рРНК великої субодиниці для 62 видів родини, 

що належать до родів Longidorus, Paralongidorus, Xiphidorus та Xiphinema. 

Аналіз одержаних результатів дозволив вченим побудувати філогенетичну 

схему і виокремити в ній 4 основних клади: види роду Longidorus, включно з 

двома досліджуваними видами Paralongidorus; види групи Xiphinema non-

americanum; види групи Xiphinema americanum; і близька до них клада – 

Xiphidorus (рис. 1.1). 

Зараз молекулярні дослідження у поєднанні з класичним морфологічним 

аналізом широко застосовуються як компоненти інтегративного підходу до 

ідентифікації нематод. Дуже важливим даний підхід є при дослідженні 

криптичних видів, які не мають помітних морфологічних відмінностей і 

помилково можуть бути ідентифіковані як один вид. При молекулярних 

дослідженнях криптичних видів у якості маркерів застосовують D2/D3 

фрагменти рРНК, внутрішній транскрибований спейсер (ITS1) рРНК, 18S 

фрагмент рРНК та мітохондріальні гени: цитохром с оксидаза (coxI) та 

нікотинамід дегідрогеназа (nad4) (Palomares-Rius et al., 2014). В межах родини 

Longidoridae криптичні види виявлені в основному серед представників групи 

X. americanum. Молекулярний аналіз популяцій видів цієї групи, зокрема, 

проводили іспанські дослідники (Archidona-Yuste et al., 2016 b). На основі 

отриманих результатів вони описали 3 нові для науки види ксіфінем та 

встановили філогенетичні зв’язки між ними і ще 9 описаними раніше видами 

роду. Крім того, на основі інтегративного підходу протягом останніх років вони 

описали понад 30 нових видів родів Longidorus, Paralongidorus, Xiphinema 

(Archidona-Yuste et al., 2016a; Gutiérrez-Gutiérrez et al., 2013a, b; 2017; 

Tzortzakakis et al., 2015). 

Завдяки високій інтенсивності досліджень та широкому застосуванню 

інтегративного підходу роди Paralongidorus, Longidorus та Xiphinema, які 

налічують 90, 176 та 280 валідних видів відповідно (Gutiérrez-Gutiérrez et al., 
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2020; Archidona-Yuste et al., 2020; Mwamula et al., 2020), виявилися найбільш 

чисельними в межах ряду Dorylaimida. Нагромаджений масив даних дозволяє 

використовувати лонгідорид як модельну групу у філогенетичних та 

філогеографічних дослідженнях (Chizhov et al., 2014; Palomares-Rius et al., 

2017). 

1.2. Дослідження родини Longidoridae на території України 

Перші відомості про фауну нематод родини Longidoridae території 

України з’являються у 70-их роках минулого століття і стосуються виключно 

сільськогосподарських угідь південного регіону країни. Б. Н. Мілкус, П. М. 

Штеренберг і Д. С. Черевкова (Милкус и др., 1975) досліджували поширення 

фітонематод у виноградниках Українського науково-дослідного інституту 

виноградарства і виноробства та ряду інших господарств Одеської і 

Херсонської областей. В результаті досліджень із ризосфери винограду було 

ідентифіковано 19 родів фітонематод, серед яких і рід Xiphinema, 

представлений п’ятьма видами: X. index, X. italie Meyl, 1953, X. americanum, 

Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne, 1939, Xiphinema vuittenezi 

Luc, Lima, Weischer et Flegg, 1964. На одній із досліджуваних ділянок вид X. 

index, відомий як вірусоносій, був виявлений у ризосфері винограду, 

зараженого вірусом коротковузля (Милкус и др., 1975). У результаті подальших 

досліджень науковці виявили ще два види лонгідорид – L. elongatus і Xiphinema 

brevicolle Lordello et DaCosta, 1961 та експериментально довели здатність X. 

index переносити вірус коротковузля винограду у виноградниках України 

(Милкус, Кудинская, 1980).  

У 90-их роках в центральному регіоні країни було проведено дослідження 

лонгідорид садів і ягідних господарств, в результаті яких виявлено 3 види роду 

Xiphinema: X. diversicaudatum, Xiphinema pachtaicum (Tulaganov, 1938), X. 

vuittenezi, і 2 види роду Longidorus, один з яких виявився новим для науки 

(Romanenko, 1998). Longidorus rubi Tomilin et Romanenko in Romanenko, 1993 

був зібраний у комплексі з видом Longidorus distinctus Lambetti, Choleva et 

Agostinelli, 1983 із ризосфери плодових дерев на території Полтавської області. 
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Цей вид був більш детально переописаний у наступних працях Н. Д. Романенка 

і є першим, валідним до нашого часу видом, описаним з території України 

(Romanenko, 1998; Brown et al., 1990).  

Починаючи з кінця 70-их років дослідження фітонематод природних 

екосистем Карпатського регіону проводив М. П. Козловський. Результати цих 

багаторічних досліджень у 2009 році були підсумовані у монографії, що 

містила видовий список фітонематод північно-східного макросхилу 

Українських Карпат (Козловський, 2009). У ньому приведено 4 види родини 

Longidoridae: L. elongatus, X. diversicaudatum, X. index та Xiphinema turcicum Luc 

et Dalmasso, 1964. У монографії проаналізовано біотопний розподіл популяцій 

цих видів, проте, як і в попередніх роботах, жодні їхні морфологічні та 

морфометричні дані не наводяться. 

У 2009 році на основі матеріалу, зібраного в буковому лісі у 

Чорногірському масиві українських Карпатах, було описано новий для науки 

вид – Longidorus holovachovi Peneva, Susulovsky et Lazarova, 2009 (Peneva et al., 

2009). У цій роботі було узагальнено результати досліджень фауни лонгідорид 

України, яка на той час налічувала 4 види роду Longidorus та 7 – роду 

Xiphinema. 

1.3. Господарське значення лонгідорид 

Щорічні втрати урожаю спричинені фітопаразитичними нематодами 

становлять 8,8-14,6% загальної продукції, тобто близько 100-157 млрд. доларів 

США. Реальна шкода, завдана цими нематодами, може бути й значно більшою, 

оскільки в багатьох країнах нематологічна експертиза практично не 

проводиться (Singh et al., 2013). 

Значних економічних збитків завдають і ектопаразитичні нематоди 

родини Longidoridae, які є поліфагами і живляться на коренях рослин. Перші 

дані про ушкодження коренів рослин нематодами родів Longidorus та Xiphinema 

були опубліковані Хорнером та Дженсеном у 1954 (Horner, Jensen, 1954) та 

Шіндлером у 1957 році (Schindler, 1957) відповідно. Живлення лонгідорид 

супроводжується складними патологічними процесами в рослин, їхнім 



30 
 

механічним пошкодженням, порушенням або повним припиненням руху 

поживних речовин до асиміляційних органів, підвищенням ймовірності інвазії 

бактеріями, грибами, вірусами, збільшенням схильності рослин до 

захворювань. Довгий спис лонгідорид проникає глибоко в тканини коренів, 

спричиняючи їх некроз, а в результаті виділення нематодами травних 

ферментів на кінчиках коренів утворюються характерні дзьобоподібні гали, що 

пригнічує їхній ріст. При високій щільності популяцій лонгідорид ріст і 

розвиток уражених рослин сильно пригнічуються, урожайність знижується, і з 

часом рослини гинуть. 

 Окрім безпосередньої шкоди, якої завдає рослинам живлення нематод 

на їхніх коренях, деякі види родини Longidoridae відомі як переносники 

фітопатогенних вірусів. У 1958 році вперше було встановлено, що вид родини 

Longidoridae – Xiphinema index, може бути вектором вірусу розсіченості листків 

винограду (GFLV). Лонгідориди переносять ізометричні віруси роду Nepovirus, 

що належить до родини Secoviridae (Hewitt et al., 1958). 

 Загалом, представники лише двох рядів нематод – Dorylaimida і 

Triplonchida, мають здатність переносити фітопатогенні віруси. В межах ряду 

Dorylaimida це три роди, що належать до родини Longidoridae: Longidorus, 

Paralongidorus і Xiphinema. Вісім видів-вірусоносіїв роду Longidorus загалом 

переносять 7 вірусів. Paralongidorus maximus – єдиний представник свого роду, 

здатний переносити вірус кільцевої плямистості малини (RpRSV). Серед видів 

роду Xiphinema є вісім вірусоносіїв, шість із яких належать до комплексу видів 

X. americanum. 

 Між нематодами-векторами і вірусами існує певна специфічність – 

кожен вид вірусу переноситься лише одним або кількома видами нематод, і 

навпаки, певний вид нематод може переносити лише один, рідше кілька 

фітопатогенних вірусів. Вірус потрапляє в організм нематоди під час живлення 

на коренях зараженої рослини. У видів роду Longidorus вірусні часточки 

специфічно зв’язуються із зовнішньою поверхнею одонтостиля, у Xiphinema – із 

зовнішньою кутикуляною вистилкою стравоходу і стінкою отвору списа, а в 

https://en.wikipedia.org/wiki/Secoviridae
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Paralongidorus – лише з кутикулярною вистилкою стравоходу. Здатність до 

перенесення вірусів мають і дорослі особини, і личинки, однак при переході на 

наступну вікову стадію вона втрачається, оскільки вірусні часточки 

викидаються разом з кутикулою в процесі линьки (Vector-mediated…, 2016). В 

організмі дорослих особин вірусні частки можуть зберігатися тривалий час, 

наприклад у X. index і X. diversicaudatum більше 8 місяців, у X. americanum – 49 

тижнів, а в X. index за відсутності рослини-господаря вірус GFLV може 

зберігатися навіть протягом чотирьох років. Вірусні частки не проникають 

всередину клітин нематод, тому не можуть передаватися наступним поколінням 

(Harrison, Winslow, 1961; Bergson, Athow, 1963; Taylor, Raski, 1964).  

 На території України було виявлено 7 видів лонгідорид – потенційних 

вірусоносіїв (табл. 1.1). В одному випадку було експериментально доведено 

перенесення вірусу коротковузля винограду видом X. index на виноградниках 

південного регіону України (Милкус, Кудинская, 1980). 

Таблиця 1.1 

Види-вірусоносії родини Longidoridae виявлені на території України 

Вид  Віруси Рослини-

господарі 

Літературні 

джерела 

Longidorus attenuatus 

Hooper, 1961 

Вірус чорної 

кільцевої 

плямистості 

томатів, 

латентний 

італійський вірус 

артишоку 

Фруктові дерева, 

буряк, селера, 

салат 

Harrison et 

al,1961 

Longidorus elongatus 

(de Man, 1876) 

Micoletzky, 1922 

Вірус кільцевої 

плямистості 

малини, вірус 

чорної 

Цукровий буряк, 

ячмінь, 

картопля, 

малина, 

Harrison et al, 

1961; Taylor, 

1962 
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плямистості 

томатів 

полуниця 

Longidorus 

leptocephalus Hooper, 

1961 

Вірус 

скручування 

листків вишні 

Пажитниця, 

горіх, вишня, 

черешня, бузина, 

бук, ясен 

Jones et al.,1981 

Xiphinema 

americanum Cobb, 

1913 

Вірус 

скручування 

листків вишні, 

вірус кільцевої 

плямистості 

тютюну, вірус 

кільцевої 

плямистості 

томатів, вірус 

мозаїки і 

розетковості 

персика 

Фруктові дерева, 

малина, 

виноград, соя, 

бавовна, цукрова 

тростина, рис, 

тютюн, 

кукурудза 

Fulton, 1962; 

Griffin et al., 

1963 

Xiphinema 

diversicaudatum 

(Mikoletzky, 1927) 

Thorne, 1929 

Вірус мозаїки 

різухи, вірус 

кільцевої 

плямистості 

малини, 

латентний вірус 

кільцевої 

плямистості 

полуниці 

 

Фруктові дерева, 

полуниця, 

малина, 

виноград,  

хміль, ячмінь, 

пшениця 

Harrison, 

Winslow, 1961; 

Taylor, Thomas, 

1968 

Xiphinema index Вірус Виноград, Hewitt et 
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Thorne et Allen, 1950 розсіченості 

листків 

винограду 

декоративні 

рослини, овочі 

al.,1958; Taylor, 

Raski, 1964 

Xiphinema italie Meyl, 

1953 

Вірус 

розсіченості 

листків 

винограду 

Виноград, 

волоський горіх, 

цитрусові, 

фруктові дерева 

Cohn et al.,1970 

 

 Таким чином аналіз літературних даних показав, що лонгідориди вивчені 

вкрай нерівномірно. З одного боку, вони є модельними об’єктами для новітніх 

молекулярних досліджень, а з іншого – багато видів потребують детального 

морфологічного аналізу на сучасному рівні. Саме поєднання цих двох 

напрямків в інтегративному підході є перспективним на сучасному етапі 

вивчення лонгідорид. Встановлено, що фауни значних за територією регіонів 

досліджені дуже поверхнево. Це в значній мірі стосується України, де, 

виходячи із загальної хорології лонгідорид, можна очікувати цікавих знахідок. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Матеріалом для дослідження таксономічного складу і особливостей 

формування фауни фітонематод родини Longidoridae на території Розточчя і 

Опілля слугувала власна серія з 1170 ґрунтових проб. Вони були відібрані у 

природних та урбоекосистемах досліджуваної території протягом вегетаційних 

сезонів 2012-2019 років. 

 

Рис. 2.1. Карта місць відбору ґрунтових проб на території Розточчя і Опілля. 

Номери локалітетів див. Додаток А. 
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Проби було відібрано у наступних природних локалітетах: Львівська обл.: 

Миколаївський р-н: 1.с. Устя, заплавний дубовий ліс; 2. с. Крупське, стариці 

Дністра, чагарники, вербняки; 3. с. Дуброва, буковий ліс, різнотравна лука; 4. с. 

Стільське, буковий ліс; 5. с. Розвадів, урочище Прийми, буковий ліс; 6. с. 

Колодруби, грабово-дубовий ліс, вербняк; Городоцький р-н: 7. с. Любінь 

Малий, дубовий ліс; 8. с. Поріччя, вербняки, заплавна лука; Яворівський р-н: 9. 

с. Верещиця, сосново-дубовий ліс; 10. с. Ставки, буковий ліс, волога лука; 11. 

смт Івано-Франкове, урочище Заливки, заболочена лука; Пустомитівський р-н: 

12. с. Старе Село; 13. с. Звенигород; Жидачівський р-н: 14. с. Жирова, грабово-

дубовий ліс; 15. смт Журавно, дубовий ліс; Бродівський р-н: 16. с. Пеняки, 

буковий ліс; 17. с. Підкамінь, сад, ксеротермна лука; 18. с. Суховоля, Гора 

Макітра, остепнена лука; Золочівський р-н: 19. с. Червоне, урочище Лиса гора, 

остепнена лука; Перемишлянський р-н: 20. с. Романів, буковий ліс, ксеротермна 

лука; Жовківський р-н: 21. с. Крехів, буковий ліс; Івано-Франківська обл.: 

Галицький р-н: 22. урочище Касова гора; Тисменицький р-н: 23. с. Побережжя, 

вербняк (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.2. Карта місць відбору ґрунтових проб на території міста Львова. Номери 

локалітетів див. Додаток А. 
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У містах – Львові, Золочеві, Жовкві, Ходорові, збір матеріалу проводився у 

різних типах зелених насаджень, зокрема лісопарках, парках, садах та скверах. 

У Львові ґрунтові проби були відібрані у наступних локалітетах: 1. 

лісопарк «Залізна вода»; 2. Снопківський парк; 3. лісопарк «Погулянка»; 4. 

ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка; 5. 

Личаківський парк; 6. сквер «Ензим»; 7. сад СШ №63; 8. урочище Хомець; 9. 

парк «Стара стрільниця»; 10. парк «Високий замок»; 11. парк «Цитадель»; 12. 

Парк імені Івана Франка; 13. Парк культури та відпочинку ім. Б. 

Хмельницького; 14. Стрийський парк; 15. сад собору святого Юра; 16. сквер на 

Святоюрському пагорбі; 17. Скнилівський парк; 18. парк «Піскові озера»; 19. 

парк «Горіховий гай»; 20. околиці міста, с. Сокільники, сади, лука на березі р. 

Щирки (рис 2.2). У Золочеві, Жовкві та Ходорові матеріал був відібраний в 

міських парках (рис. 2.1). 

Більш детальна інформація про зібраний матеріал наведена у Додатку А. 

Також було проаналізовано 2200 проб із сировинного фонду ДПМ НАН 

України. Цей матеріал був відібраний протягом 1986-89 років в різних типах 

листяних і мішаних лісів на території заповідника «Розточчя», зокрема на 

профілі Пясецького (Пясецький, 2019).  

В сукупності було проаналізовано близько 10000 особин нематод, з яких 

1300 змонтовано на постійних мікропрепаратах для детальних морфологічних і 

морфометричних досліджень. 

Нами ґрунтові проби об’ємом близько 500 см3 відбирались із ризосфери 

різних видів рослин на глибину до 20 см. Об’єм проб із фонду ДПМ, відібраних 

на Розточчі становив 250 см3. 

Нематоди виділялися з субстрату методом флотації Кобба та екстракції на 

водяних лійках Бермана (Гудей, 1959; Brown, Boag, 1988). Проби флотувались у 

великому об’ємі води і промивались на ситах з млинового газу із розміром 

комірок близько 150 мкм. Потім сито із осадом ґрунту поміщали в лійку, 

наповнену водою кімнатної температури. На кінець лійки з допомогою 

гумового шлангу прикріплялась пробірка. Пробу експонували протягом 24-48 
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годин. Одержану суспензію нематод, яка концентрувалася в пробірці 

переглядали під бінокулярними мікроскопами МБС-9 та Olympus SZX 10, з 

метою відбору якісних екземплярів для наступних морфологічних досліджень. 

Після попереднього анастезування шляхом нагрівання до 60-70°С, 

матеріал фіксувався холодним розчином ТАФ (40% формалін з 

триетаноламіном у воді в пропорції 7:2:91) протягом місяця (Courtney et al., 

1955). Зафіксованих нематод промивали у дистильованій воді і переносили до 

суміші гліцерин-вода (1:16), де вони залишалися до повного випаровування 

води і далі зберігались у чистому гліцерині (Seinhorst, 1959). Для наступних 

досліджень нематод монтували на постійних гліцеринових мікропрепаратах. 

Для облямівки використовували парафін. Для молекулярних досліджень живий 

матеріал фіксували розчином DESS, який містить диметил сульфоксид, 

динатрій ЕДТА (етилендиамінтетраоцтова кислота) та насичений NaCl. 

Екземпляри, фіксовані в DESS, добре зберігають морфологічні ознаки, можуть 

зберігатися протягом місяців за кімнатної температури та зручні для 

транспортування (Yoder et al., 2006). 

Визначення екземплярів, вимірювання морфометричних показників та 

описи були виконані з використанням мікроскопу Olympus BX 51, з 

відповідними вимірювальними та рисувальними пристроями. Фотографії 

виконані фотокамерою Olympus DP 72з використанням комп’ютерних програм 

Quick PHOTO MICRO 2.3 та Adobe Photoshop CS 6. 

Для визначення видів нематод вимірювалися наступні параметри: 

1. довжина стравоходу; 

2. відстань від основи стравоходу до вульви; 

3. відстань від вульви до анусу; 

4. довжина хвоста; 

5. довжина гіалінової частини хвоста; 

6. довжина одонтостиля; 

7. довжина одонтофора; 

8. відстань від направляючого кільця до переднього кінця тіла; 
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9. висота губ; 

10. діаметр тіла на рівні губ, направляючого кільця, основи стравоходу, ануса 

та максимальна в центральній частині тіла; 

11. довжина і ширина корпусу стравоходу; 

12. довжина гонад і окремих їхніх елементів; 

13. довжина і ширина вагіни (у самок); 

14. довжина спікул та окремих їхніх елементів (у самців). 

Статистичні показники – мінімальне, максимальне і середнє значення 

виміряних параметрів, стандартна похибка та коефіцієнт варіації, розраховані 

за загальноприйнятими формулами (Деркач, 1963). 

При визначенні видів розраховувались загальноприйняті індекси, які 

описують пропорції тіла нематоди: (Гудей, 1959, Brown et al., 1994) 

«а» – відношення довжини тіла до максимального або вульварного 

діаметру; 

«b» – відношення довжини тіла до довжини стравоходу; 

«с» – відношення довжини тіла до довжини хвоста; 

«сʹ» – відношення довжини хвоста до анального діаметра; 

«V» – відстань від переднього кінця тіла до вульви виражена у відсотках 

від загальної довжини тіла. 

«d» – відношення відстані між переднім кінцем тіла і направляючим 

кільцем до діаметру губ; 

«dʹ» – відношення діаметру тіла на рівні направляючого кільця до 

ширини губ.  

Усі розрахунки проводились за допомогою програми Microsoft Office 

Excel 2007. 

Порівняльний аналіз видового складу природних і урбоекосистем 

проведений на основі індексу подібності Соренсена (Sørensen, 1948):  

Is = 2C / A + B, 

де А і В – кількість видів в порівнюваних локалітетах, 

С – кількість видів, які є спільними для обох локалітетів. 
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Дендрограма видової подібності була виконана за допомогою 

програмного пакету Statistica 6.0. 

Молекулярні дослідження проводились спільно з колегами з Інституту 

захисту рослин (Institute of Plant Protection – National Research Institute), 

Познань, Польща, Інституту сталого розвитку сільського господарства (Institute 

for Sustainable Agriculture), Кордоба, Іспанія та Центру діагностики паразитів 

рослин (Plant Pest Diagnostic Center, California Department of Food and 

Agriculture), Сакраменто, Каліфорнія, США. Для молекулярного аналізу 

відбирався один екземпляр із кожної досліджуваної популяції. В якості 

генетичних маркерів використовувались D2-D3 фрагменти 28S рДНК. D2-D3 

фрагменти ампліфікувалися з використанням праймерів D2A (5ʹ-ACA AGT 

ACC GTG AGG GAA AGT TG-3ʹ) і D3B (5ʹ-TCG GAA GGA ACC AGC TAC TA-

3ʹ). Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) проводилась за стандартних умов. 

Продукти ПЛР були очищені і використані для прямого сиквенування. 

(Kornobis et al., 2015; Susulovska et al., 2016; Susulovska et al., 2017). Отримані 

нуклеотидні послідовності депоновані у Генбанку і використані для 

подальшого молекулярного аналізу в межах дисертаційної роботи. Вони 

порівнювались із послідовностями видів лонгідорид, доступними у Генбанку 

для підтвердження видової приналежності та встановлення ступеню 

спорідненості між ними. 

Вирівнювання отриманих нуклеотидних послідовностей проведено за 

допомогою програми CLUSTALW, інтегрованої в MEGAX. За допомогою 

програми PhyML 3.0 визначено, що оптимальною для побудови кладограми з 

даними нуклеотидними послідовностями є модель General Time Reversible 

(GTR) з гамма-розподілом нуклеотидних замін (+G) (Guindon et al., 2010). 

Кладограма подібності побудована за допомогою програми MEGAX із 

використанням методу максимальної правдоподібності (Kumar et al., 2018). Для 

перевірки статистичної достовірності застосовано бутстреп аналіз (1000 

реплік). При побудові кладограми у якості аутгрупи використано вид 

Tylencholaimus mirabilis (Bütschli, 1873) (EF207242). За допомогою програми 
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MEGAX на основі 2-х параметрової моделі Кімури проведено оцінку ступеню 

відмінності між досліджуваними нуклетидними послідовностями. 

Зібраний матеріал зберігається в фондах Зоологічного музею Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
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РОЗДІЛ 3 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1. Природа Розточчя і Опілля 

Розточчя – це чітко виражена у рельєфі пасмоподібна височина, що на 

території України має довжину 60 км і площу 710 км2, а її ширина змінюється 

від 14 до 28 км. Воно височіє над прилеглими регіонами і різко обривається, 

особливо з північно-східного боку, високими уступами, відносні висоти яких 

сягають подекуди 60 м. Характерною для Розточчя є асиметрія хребтів та 

окремих пагорбів – південно-західні схили пологі або сходинкоподібні, 

північно-східні – круті, з вираженими уступами. Рельєф регіону має виразні 

ерозійні форми. Абсолютні висоти окремих горбів сягають 380-390 м, а 

перепади висот в межах регіону – 190 м. Виразними формами рельєфу є також 

широкі річкові долини із заболоченими заплавами. Для регіону характерна 

розгалужена система балок та глибоких ярів. Територією Розточчя проходить 

лінія Головного Європейського вододілу, що розділяє басейни Вісли і Дністра і, 

відповідно, Балтійського і Чорного морів.  

 Річкова система в українській частині регіону розвинута слабо. Внаслідок 

вододільного положення регіону вона утворена верхів’ями річок. На території 

Розточчя формуються притоки трьох великих європейських річок – Сяну, 

Західного Бугу та Дністра. Основна річка даного регіону – Верещиця – бере 

початок на південно-західному макросхилі Українського Розточчя. Її ширина не 

перевищує 5-15 м, глибина – 0,5-2,5 м. Води її за хімічним складом 

гідрокарбонатно-кальцієві. Середня густота річкової мережі в регіоні 0,7–1,5 

км/км2. Живлення річок на 50% – дощове, 37% – снігове і 13% – підземне. Крім 

невеликих річок, на Розточчі є багато природних і штучних озер, 

риболовецьких ставків, гідромеліоративних каналів (Природа…, 1972).  

Клімат регіону відзначається значно зниженою сумарною сонячною 

радіацією, що пов’язано із великою кількістю хмарних днів у році – до 150. 

Показники температурного балансу регіону відповідають помірно вологому 
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клімату: радіаційний баланс за рік становить 41,6 ккал/см2, на випаровування 

витрачається понад 30 ккал/см2. 

Особливістю місцевого клімату є приплив у зимовий і весняний періоди 

континентального арктичного повітря, яке приносить холодну безхмарну 

погоду та низькі температури. У літньо-осінній період сюди часто проникає 

морське арктичне повітря, яке стає причиною вологої холодної погоди. Інколи 

з’являються також тропічні континентальні повітряні маси, які зумовлюють 

влітку високі температури. В останні роки їхній вплив на регіон значно 

посилився. Взагалі, літо і зима на Розточчі починаються швидше і тривають 

довше, ніж на прилеглих рівнинах, а тривалість весни і осені скорочується. 

Часто спостерігається різкий перехід зими одразу до пізньої весни, коли 

танення снігів супроводжується їхнім випаровуванням. 

Загальнорічна кількість опадів на Розточчі становить 650-750 мм. 

Характерною рисою клімату регіону є велика різниця сум опадів протягом 

року. Кількість опадів за літній період перевищує кількість опадів за зимовий 

період у два-три рази. Тривалість стійкого снігового покриву у регіоні – від 1,5 

до 3 місяців. Його висота невелика – до 50 см (Загульська, 2014). 

 На території Розточчя мозаїчно виступає більшість типів ґрунтів, 

характерних як для низовин, так і для височин: дерново-підзолисті, сірі лісові, 

дерново-карбонатні, болотні на різних підстеляючи породах. 

 Найбільші площі тут займають дерново-підзолисті ґрунти, які 

сформувалися під лісовими деревостанами на без карбонатних породах. Серед 

них найпоширенішими є слабопідзолисті, переважно, глеюваті підтипи, на 

еолових відкладах та алювіальних і флювіогляційних пісках. Дерново-

підзолисті піщані ґрунти відзначаються легким механічним складом, низькими 

трофністю та гігроскопічністю. На таких ґрунтах зростають типові для 

Розточчя види хвойних та мішаних лісів. Рідше трапляються дерново-

підзолисті легкосуглинкові ґрунти. 

 Сірі лісові ґрунти утворюються на карбонатних лесовидних суглинках, 

характеризуються кращими показниками трофності ніж дерново-підзолисті. 
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Проте на Розточчі, де панує більш вологий і прохолодний клімат, ніж на 

прилеглих рівнинах, складаються сприятливі умови для вилуговування 

карбонатів, що приводить до підвищення кислотності таких ґрунтів. Саме на 

них можемо побачити рідкісні у регіоні ацидофільні варіанти бучин, 

вереснякові та пустищні луки природного походження. 

 Дерново-карбонатні ґрунти на продуктах вивітрювання вапняків 

займають верхи горбистих пасем регіону. Вони відрізняються високою 

трофністю, що дає змогу, поряд з іншими чинниками, формуватися складним 

лісам із бука, дубів звичайного та скелястого, явора (Оленчук, Николин, 1969).  

 Болотні ґрунти поділяються на декілька груп за ступенем розвитку 

болотного процесу: лучно-болотні, болотні, торфувато-болотні, торфово-

болотні та торфовища. Лучно-болотні ґрунти розвиваються в заплавах річок 

Розточчя і в своєму профілі мають перегнійний оглеєний горизонт 

суглинкового механічного складу. Болотні ґрунти трапляються біля підніжжя 

схилів та на прируслових терасах річок, де є виходи ґрунтових вод. Для таких 

місць характерні верболози та вільшаники. Торфово-болотні ґрунти поширені в 

заплавах основних річок регіону і характеризуються торфовим шаром до 50 см. 

У багатьох місцях регіону сформувалися справжні торфовища із шаром торфу 

до 6 м. На таких ґрунтах були болотні ценози, які відігравали важливу роль у 

стабілізації гідрологічного балансу регіону. Проте на території Розточчя 

переважна більшість болотних та заплавних ділянок осушена, з подальшим 

перетворенням їх на сінокоси та сільгоспугіддя (Оленчук, Николин, 1969).  

Розточчя є перехідною зоною між великими і різноманітними у 

ботанічному відношенні природними областями – Карпатами, Поліссям і 

Поділлям, що наклало свій відбиток на рослинність регіону. Тут одночасно 

зростають монтанні, бореальні та аридні види, які, в свою чергу, формують 

угруповання, характерні для суміжних областей. Зокрема, для Розточчя є 

характерними карпатські бучини, поліські соснові бори та болота, ксеротермні 

подільські угруповання, що дає можливість говорити про своєрідну їх 

екстразональність на Розточчі (Сорока, 2002). 
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Лісова рослинність займає в регіоні більше третини його площі і є 

найбільш поширеною в його північній та північно-західній частинах. Ліси 

Розточчя, незважаючи на високій ступінь окультуреності ландшафтів, ще 

зберігають свої самобутні риси і місцями мають вигляд недоторканих. 

Географічне положення регіону зумовлює тут переважання зонального типу 

рослинності, а саме широколистяних лісів. Природні хвойні та змішані ліси 

займають в регіоні досить велику площу, проте едифікатором в ньому виступає 

лише Pinus sylvestris L. Всі інші хвойні породи, як на приклад Abies alba Mill., 

Picea abies L., не утворюють гомеостатичних фітоценозів та не відіграють у них 

домінуючої ролі. Серед природних типів рослинності в регіоні, крім лісової та 

чагарникової, виділяються гігрофільна рослинність із водними, прибережно-

водними та болотними угрупованнями, псамофільна, наскельна та лучно-

степова рослинність, а також деякі угруповання термофільної екотонної та 

лучної рослинності, зокрема заплавно-лучні (Сорока, 2008). 

Сучасні риси рослинності регіону формуються під значним впливом 

антропогенних чинників. Оскільки на Розточчі лісове та аграрне господарство 

високої інтенсивності ведеться понад два століття, сьогодні важко відрізнити 

натуральні ліси від лісокультурних насаджень австро-угорського та польського 

періодів, природні заплавнолучні та лучно-степові ценози від похідних. У 

багатьох штучних лісових насадженнях минулих століть дерева висаджені не 

рядами чи біогрупами, тому з часом межі цієї ділянки у природі стерлися. 

Опілля – це височина, найпоширенішими формами рельєфу якої є горби, 

що групуються у пасма, орієнтовані у напрямку з північного заходу на 

південний схід. Їхні переважні висоти складають 350-400 м. Опілля 

розчленоване широкими заплавними долинами численних приток Дністра. В 

ландшафті значну частину займають міжрічкові лесові хвилясті місцевості, 

розділені долинами річок на меридіональні смуги. Річкові долини врізані на 80-

120 м, але здебільшого без крутих схилів. Їхні днища майже на всю ширину 

зайняті заболоченими заплавами. Долини річок мають багато дрібних приток з 

розгалуженими системами балок, що загалом утворюють значну 
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густотудолинно-балкової мережі і розчленованість поверхні. Завдяки наявності 

покладів гіпсу часто трапляються карстові форми: невеликі лійки і озерця 

(Загульська, 2014).  

Для клімату Опілля характерні м’якість, що виявляється у невеликих 

різницях температур літа і зими, та висока зволоженість, про що свідчать річні 

суми опадів, які становлять 600-650 мм. Для цього регіону характерні часті 

відлиги взимку, значна хмарність, обложні дощі. 

 У зв’язку із значною хмарністю протягом року дійсна сумарна радіація 

становить лише 60% від можливої. Протягом року налічується 50 ясних днів і 

майже 150 похмурих; решта 150 днів відзначається перемінною хмарністю. 

 Показники теплового балансу свідчать про те, що в межах Опілля 

формується помірно-вологий клімат. Кількість опадів перевищує величину 

випаровування. 

 Панівним є повітря помірних широт та полярне. Регіон перебуває під 

зміною континентального полярного та морського повітря, панування яких 

становить близько 76% всіх днів на рік. Континентальне арктичне та тропічне, 

морське арктичне та тропічне повітря проникає сюди в незначній кількості. 

Циклонічна погода та проникнення полярного повітря є одними з основних 

причин надмірної зволоженості регіону (Природа…, 1972). 

Найпоширенішими на Опіллі ґрунтами є сірі та світло-сірі опідзолені. На 

плоских вершинах вони бувають поверхнево оглеєними. Темно-сірі опідзолені 

ґрунти та опідзолені чорноземи вкривають рівнинні межиріччя та середні і 

нижні частини схилів. На невеликих площах межиріч та на рівнинних ділянках 

першої надзаплавної тераси трапляються чорноземи глибокі малопотужні. В 

заплавах рік поширені дернові, лучні, лучно-болотні ґрунти, часто карбонатні, а 

також торфовища. У місцях виходу на денну поверхню пісків та звітрених 

пісковиків сформувались дерново-слабопідзолисті ґрунти, на алювії 

карбонатних порід схилів річкових долин – дерново-карбонатні ґрунти.  

Світло-сірі опідзолені ґрунти сформувалися під широколистяними 

лісами, тому їх називають також світло-сірими лісовими ґрунтами. Загальною 
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рисою морфології цих ґрунтів є чітка диференціація їхнього профілю та 

фізично і хімічно різні генетичні горизонти, що зумовлено вимиванням 

глинисто-колоїдних часток з верхнього і вмивання їх у нижній горизонт. 

Гумусовий профіль світло-сірих лісових ґрунтів вирізняється складною 

будовою. У гумусовому елювіальному горизонті світло-сірих лісових ґрунтів 

під лісом вміст гумусу становить 1,94%, а на глибині 11-21 см знижується до 

0,98% (Підвальна, Позняк, 2004). 

Сірі лісові ґрунти сформувалися під грабово-дубово-сосновим вторинним 

лісом. Для них характерна відсутність суцільного елювіального горизонту. Сірі 

лісові ґрунти відзначаються складним характером гумусового профілю. 

Найвищий вміст гумусу характерний для верхнього 10-сантиметрового шару 

ґрунтів – 2,78%. Нижче вміст гумусу повільно знижується.  

Дерново-слабопідзолисті піщані ґрунти утворилися під пологом лісу 

переважно на безкарбонатних породах. Вони характеризуються мізерним 

вмістом гумусу, глибина гумусово-елювіального горизонту досягає 18-24 см, а 

елювіального (слабо вираженого) – 15–35 см (Підвальна, Позняк, 2004).  

Лучні карбонатні ґрунти на Опіллі утворилися внаслідок дернового 

процесу ґрунтотворення в різко виявлених гігроморфних умовах при сталому 

зволоженні ґрунтовими водами на делювіальних та алювіальних породах, від 

яких успадкували різний механічний склад, від піщаного до важко 

суглинкового і навіть глинистого. Це ґрунти сезонного поверхневого 

затоплювання, через що усі вони в певній мірі оглеєні. Лучні ґрунти мають 

розвинений гумусовий профіль завглибшки 60-100 см. Ці ґрунти багаті на 

ввібрані основи. Для них характерний високий ступінь насиченості основами. 

Вони мають лужну реакцію з рН 7,0 і більше. Добре забезпечені азотом і 

калієм, мало – фосфором.  

Панівним природним типом рослинності на території Опілля є дубові й 

букові ліси. Переважно це похідні дубово-грабові й дубові ліси та букові 

діброви. В дубових і дубово-грабових лісах перший ярус сформований дубом 

звичайним, другий – грабом звичайним. Тут ростуть клен гостролистий, явір, 
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липа серцелиста, ясен звичайний, в’яз голий, бук лісовий, рідко трапляється 

ялиця біла, ялина європейська. Підлісок представлений в основному ліщиною 

звичайною, різними видами глоду, бруслиною європейською, бруслиною 

бородавчастою, калиною цілолистою, свидиною кров’яною, різними видами 

шипшини та ін. У трав’яному покриві в дубових лісах ростуть різні види осоки, 

яглиця звичайна, підмаренник запашний, зірочник гайовий, квасениця 

звичайна, орляк, веснівка дволиста, герань лісова, герань темна, барвінок 

малий, купина кільчаста, та ін. Дубово-грабові ліси приурочені до добре 

дренованих підвищень рельєфу з хвилястою розчленованою поверхнею. Це 

дуже затінені густі насадження з погано вираженим підліском та трав’яним 

ярусом (Оленчук, Николин, 1969).  

Букові ліси на території Опілля представлені кількома відносно 

невеликими масивами. В їхньому деревостані приймають участь дуб 

звичайний, граб звичайний, липа серцелиста, ясен звичайний та ін. У підліску 

ростуть ліщина звичайна, калина цілолиста, вовчі ягоди звичайні, бруслина 

бородавчаста, бруслина європейська. Травостій формують підмаренник 

запашний, різні види осоки, яглиця звичайна, копитняк європейський, медунка 

темна, медунка лікарська, зірочник гайовий, зеленчук жовтий, барвінок малий, 

купина кільчаста, квасениця звичайна та ін. 

На південних схилах гіпсових горбів збереглися осередки древньої 

теплолюбної флори, представлені унікальними наскельними степами та 

остепненими луками. Рослинність регіональних реліктових екстразональних 

лучно-степових ділянок надзвичайно багата, різноманітна і своєрідна.  

3.2. Характеристика природних умов Львова і околиць 

 Львів розміщений на північно-західному краї Подільської височини, на 

стикові декількох фізико-географічних районів: Опілля, Розточчя і Грядового 

Побужжя. Північні та північно-східні околиці Опілля заходять на територія 

Львова і утворюють геоморфологічний район Львівського плато. Рельєф плато 

згладжений ерозійно-денатураційними процесами. В межах Львівського плато 

виділяють ще один фізико-географічний район – Львівську улоговину, що 
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займає розширену частину верхньої течії долини річки Полтви, яка 

простягається з південного заходу на південний схід між останцевими горбами 

Львівського плато. На територію міста своїм відрогом заходить північно-

східний схил Розточчя. Гряда Розточчя не утворює суцільної височини; вона в 

декількох місцях наскрізь прорізана кількома “прохідними” долинами. Така 

долина проходить через територію Львова, відокремлюючи Розточчя від 

Львівського Опілля і Давидівського пасма. Пасмо, як південно-східне 

продовження Розточчя, місцями сильно розчленоване сучасними і давніми 

долинами, завдяки чому у межах Львова утворились відокремлені масиви. 

 Положення Львова на лінії Головного Європейського вододілу визначає 

суттєві риси його природи: по-перше, через місто і його околиці не протікає 

жодна велика річка, по-друге, територія міста, як вододільна, досить піднята 

над рівнем моря (середня висота – 330-350 м). Значні абсолютні висоти 

зумовлюють високі суми атмосферних опадів, що в свою чергу, в поєднанні з 

м’яким кліматом, сприяє поширенню у Львові та його зеленій зоні великих 

масивів широколистяних лісів. Територія міста та його околиць 

характеризується великою різноманітністю ландшафтів.  

 Клімат Львова помірно теплий, вологий, оскільки територія знаходиться 

під впливом морських мас повітря, що надходять із заходу. Клімат міста досить 

неоднорідний і формується під впливом складного рельєфу лісопаркової 

рослинності. Протягом року переважають вітри західного напрямку. 

Середньорічна швидкість вітру – 4,0 м/с. Середньорічна температура повітря – 

6,7° С; середня температура липня – 17,4° С, січня – мінус 5° С. Зими 

переважно м’які. У середньому за рік випадає 660 мм опадів, з них у теплий 

період року – 489 мм (Кучерявий, 1999).  

В природному ґрунтовому покриві Львова найбільш характерним є 

чергування сірих і темно-сірих опідзолених ґрунтів з опідзоленими 

чорноземами. Значні площі міста займають штучні ґрунти, що значно 

відрізняються від природних. Вони формуються як на зональних ґрунтових 

породах: насипних, зрізаних, переміщених та похованих породних і ґрунтових 
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субстратах, так і на культурному шарі. Особливістю міських ґрунтів є наявність 

великої кількості включень антропогенного походження в середній і нижній 

частинах профілю, а також окремих прошарків, наприклад, залишків 

фундаменту або старої цегляної кладки. Загалом майже вся територія Львова 

перекрита плащем насипних ґрунтів різної потужності. З віддаленням від 

центральної частини міста потужність насипних ґрунтів зменшується і, 

водночас, спостерігається збільшення потужностей зрізаних ґрунтів 

(Кучерявий, 1999). 

Розміщення та різноманітність рослинності тісно пов’язані з характером 

зволоження, геолого-геоморфологічними умовами та господарською діяльністю 

людини. У межах зеленої зони міста можна виділити п’ять типів рослинних 

угруповань: лісова, лучна, болотяна, скельна та степова рослинність. Найбільш 

широко представлені перші три групи. Переважаючим типом природного 

рослинного покриву є ліси, зокрема грабово-букові, оскільки їхньому 

формуванню сприяє весь комплекс кліматичних факторів. Вони являють собою 

невеликі фрагменти серед паркової рослинності і розвиваються без людського 

втручання. На території міста і зараз є два природні букові масиви, що зберегли 

основні риси природних фітоценозів. Лісистість зеленої зони Львова – 24,8 %. 

Характерною рисою є те, що ліси Львова підступають і вклинюються в міську 

забудову, місцями зливаючись з міськими зеленими насадженнями.  

В межах Львова було виділено три типи зелених насаджень, на території 

яких досить сильно відрізняється ступінь господарського впливу людини.  

До першого типу належать лісопарки, що сформовані на основі зональних 

букових і дубових лісів. Господарське втручання на їхній території 

спостерігається лише у вигляді лісовпорядкувальних заходів. Вони 

функціонують на основі самовідтворення, і створення нових насаджень 

практично відсутнє або здійснюється екстенсивно на дуже незначних площах. 

Другий тип – це старі парки та сади. Старі парки закладалися переважно у 

XVIII ст. з метою впорядкування еродованих пустищ. На їхній території в 

процесі формування паркового ландшафту часто змінювались характер і 
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структура насаджень, які формувалися за рахунок внесення стороннього 

садивного матеріалу, як місцевих, так і екзотичних порід дерев і кущів. Цей 

процес відбувався з різною інтенсивністю протягом існування паркових 

територій та продовжується й зараз. На даний час ці парки практично не несуть 

ознак зональних деревостанів (Кучерявий, 2009). Найстарші сади на території 

Львова були закладені при монастирях у Х-ХІ ст. Поряд з цими «патріархами» 

існує значна кількість невеликих за площею садів, зокрема шкільних, 

сформованих у повоєнний період. У Львові найбільшу площу займають 

яблуневі сади з невеликою участю груші, сливи, аличі, горіха. На їхній 

території також знаходяться значні насадження недовговічних кущів, таких як 

малина, ожина, смородина, аґрус. Для садів характерна найбільш інтенсивна 

господарська діяльність, що виражається у постійному вибраковуванні старих 

та хворих дерев і їх заміні саджанцями, які надходять із різних, часто 

віддалених розсадників. В деяких випадках для удобрення насаджень вносяться 

природні добрива, зокрема торф і компост, які можуть бути джерелом 

розповсюдження нематод. Особливо активно така діяльність проводиться в 

ботанічних садах, де часто формуються колекції рослин, садивний матеріал для 

яких може надходити з географічно дуже віддалених територій. 

Третім типом зелених насаджень є молоді парки, які на території Львова 

створювалися у післявоєнний період переважно на місці пустищ, кар’єрів і 

сміттєзвалищ. Насадження на їхній території формувались в основному із видів 

дерев, що є типовими представниками нашої флори (клени, липи, берези). 

Також характерними для цих парків є алеї з кінського каштану. Досить значну 

площу на території таких парків займають звичайні і лучні газони (Кучерявий, 

2009). 
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РОЗДІЛ 4 

ОГЛЯД ВИДІВ РОДИНИ LONGIDORIDAE РОЗТОЧЧЯ І ОПІЛЛЯ 

4.1. Морфологічні особливості видів родини Longidoridae Розточчя і 

Опілля 

На даний час у таксономії родини Longidoridae склалася досить 

парадоксальна ситуація. Не зважаючи на їхню значну морфологічну 

одноманітність в порівнянні з представниками інших родин ряду Dorylaimida, 

описи лонгідорид в частині сучасних робіт є досить поверхневими, і в них часто 

відсутні детальні описи морфологічних структур, які в інших близьких групах 

мають важливе значення при диференціації видів. Особливо це стосується 

описів елементів статевої системи, зокрема спікул самців та вагіни самок, а 

також структури термінальної частини хвоста. Інколи сучасні описи є менш 

детальними ніж приведені в класичних роботах середини минулого століття 

(Hooper, 1961). Очевидно це пов’язано з тим, що останнім часом увага 

дослідників зосередилася на молекулярній діагностиці лонгідорид, і, 

відповідно, морфології приділяється менше уваги. Така ситуація призвела до 

існування паралельних слабо взаємопов’язаних таксономій, заснованих на 

морфологічних та молекулярних даних відповідно. Лише в останні роки була 

сформульована необхідність застосування інтегративного підходу, що поєднує 

використання морфологічних та молекулярних методів у діагностиці 

лонгідорид. Сказане вище на даному етапі спонукає дослідника звернути увагу 

на тонкощі будови і детальність опису окремих видів лонгідорид.  

 Нижче приводяться детальні описи 17 видів, що були виявлені в ході 

досліджень фауни Розточчя і Опілля. Зокрема, в них уперше до лонгідорид 

застосована номенклатура структурних елементів спікул, розроблена для 

дорилаймід (Peña-Santiago et al., 2014). Особлива увага приділена порівнянню 

зібраних нами популяцій з описаними раніше, оскільки у багатьох випадках 

їхня морфометрія виходить за встановлені межі, що розширює знання про 

морфологічну та морфометричну мінливість окремих видів. 
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Longidorus attenuatus Hooper, 1961 (табл. 4.1.1) 

 Самки. Тіло довге (5,2-6,9 мм) і струнке («а» – 124-151), після теплової 

релаксації набуває С-подібної форми із дещо більшим вигином у задній 

частині. Губна область фронтально плоска, характерно розширена і чітко 

відмежована від решти тіла, висотою 7-8 мкм. Кутикула із вираженою 

поперечною полінованістю, її товщина вздовж тіла становить 3 мкм і досягає 

максимального значення 9-16 мкм в термінальній частині хвоста. Амфіди 

великі, мішкоподібні, із глибоко симетрично роздвоєною основою, досягають 

приблизно половини відстані від переднього кінця тіла до направляючого 

кільця. Амфідальні пори дуже малі. Одонтостиль довгий, тонкий. Одонтофор 

приблизно в 1,3-1,4 рази коротший ніж одонтостиль. Направляюче кільце 

одинарне, розташоване на відстані 28-31 мкм від переднього кінця тіла. 

Довжина корпусу стравоходу становить 25-32% від його загальної довжини. 

Він у 5,5-7 разів довший ніж ширший. Стравохідно-кишковий клапан округло-

конічний, 7-12 мкм завдовжки. Вульва у вигляді поперечної щілини, займає 

преекваторіальне положення. Вагіна займає 59-67% відповідного діаметру тіла. 

Довжина pars distalis vaginae складає 10-14 мкм, а pars proximalis vaginae – 8-13 

мкм. Статева система амфідельфна. Гонади парні, розвинені в однаковій мірі, 

довжиною 515-607 мкм і 531-623 мкм. Яєчники парні, обернені, 136-270 мкм і 

139-301 мкм завдовжки. Матки без внутрішньої диференціації, відділені від 

яйцеводів добре розвинутим сфінктером. Довжина преректума становить 628-

680 мкм, а ректума – 25-34 мкм, що практично дорівнює анальному діаметру 

тіла. Хвіст видовжено-конічний, дорсально випуклий, з прямим або слабо 

увігнутим вентральним контуром і видовженою термінальною частиною. З 

кожного боку хвоста наявна пара сублатеральних кутикулярних пор.  

 Самці виявлені не були. 
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Таблиця 4.1.1 

Морфометричні параметри популяцій Longidorus attenuatus Hooper, 1961 і 

Longidorus piceicola Liskova, Robbins et Brown, 1997, зібраних на території 

Львова. Усі виміри подано в мікрометрах, за винятком загальної довжини тіла 

(у міліметрах), у вигляді: середнє значення ± стандартна похибка (межі 

мінливості); V – коефіцієнт варіації. 

Вид L. attenuates L. piceicola 

Локалітет Шкільний сад (СШ 

№ 63) 

Сквер на 

Святоюрському 

пагорбі 

Ботанічний сад ЛНУ 

ім. І. Франка 

Параметри ♀ ♀ ♀ 

N 9 8 5 

L 6,34 ± 0,56 

(5,20-6,95) 

V = 8,8% 

6,02±0,53 

(5,32-6,81) 

V = 8,8% 

5,24±0,40 

(4,71-5,74) 

V = 7,7% 

a 139,7 ± 8,49 

(123,8-151,1) 

V = 6,1% 

137,0±11,44 

(126,4-154,8) 

V = 8,4% 

91,9±7,0 

(85,6-100,7) 

V = 7,7% 

b 16,2 ± 1,53 

(13,9-18,5) 

V = 9,4% 

15,6±2,00 

(13,0-18,3) 

V = 12,9% 

10,5±0,8 

(9,6-11,6) 

V = 7,8% 

c 127,9 ± 10,63 

(111,9-144,3) 

V = 8,3% 

133,0±15,93 

(110,7-158,1) 

V = 12,0% 

151,0±17,2 

(134,6-173,8) 

V = 11,4% 

c’ 1,53 ± 0,08 

(1,41-1,66) 

V = 5,5% 

1,47±0,14 

(1,21-1,67) 

V = 9,6% 

0.91±0,05 

(0,85-0,95) 

V = 5,3% 

d 2,1 ± 0,09 

(1,9-2,2) 

V = 4,4% 

2,1±0,09 

(1,9-2,2) 

V = 4,5% 

2,4±0,1 

(2,3-2,5) 

V = 2,7% 

d’ 1,4 ± 0,09 

(1,3-1,6) 

V = 6,4% 

1,4±0,04 

(1,4-1,5) 

V = 2,7% 

1,7±0,1 

(1,6-1,7) 

V = 4,3% 

V 49,1 ± 1,45 

(47,5-52,2) 

V = 3,0% 

46,6±0,98 

(44,8-47,7) 

V = 2,1% 

48,1±1,0 

(46,9-49,2) 

V = 2,1% 

Довжина 

одонтостиля 

82,7 ± 2,3 

(78-85) 

V = 2,8% 

79,8±3,1 

(74-83) 

V = 3,9% 

150,0±3,2 

(146-153) 

V = 2,1% 

Довжина 

одонтофора 

59,4 ± 2,4 

(56-63) 

V = 4,0% 

59,4±3,6 

(55-65) 

V = 6,0% 

79,8±8,5 

(71-88) 

V = 10,7% 

Загальна довжина 

спису 

142,1 ± 3,6 

(137-147) 

V = 2,5% 

139,1±4,1 

(133-146) 

V = 2,7% 

229,8±11,5 

(217-240) 

V = 5,0% 
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Відстань від 

переднього кінця 

тіла до 

направляючого 

кільця 

29,9 ± 1,2 

(28-31) 

V = 3,9% 

29,1±1,5 

(27-31) 

V = 5,0% 

36,5±5,6 

(36-37) 

V = 1,6% 

Довжина корпусу 

стравоходу 

112,2 ± 4,6 

(105-121) 

V = 4,1% 

117,0±7,9 

(103-126) 

V = 6,8% 

128,8±5,3 

(123-135) 

V = 4,1% 

Ширина корпусу 

стравоходу 

18,3 ± 1,4 

(16-21) 

V = 7,7% 

17,4±1,5 

(14-19) 

V = 8,7% 

24,5±1,3 

(23-26) 

V = 5,3% 

Довжина хвоста 49,7 ± 3,8 

(44-56) 

V = 7,7% 

45,5±2,9 

(41-50) 

V = 6,3% 

35,0±1,4 

(33-36) 

V = 4,0% 

Гіалінова частина 

хвоста 

13,3 ± 2,0 

(9-16) 

V = 15,0% 

13,9±1,2 

(12-15) 

V = 9,0% 

11,8±0,5 

(11-12) 

V = 4,3% 

Діаметр тіла на 

рівні:  

   

губ 14,3 ± 0,5 

(14-15) 

V = 3,5% 

14,0±0,8 

(13-15) 

V = 5,4% 

15,3±0,5 

(15-16) 

V = 3,3% 

кільця 20,2 ± 1,0 

(19-22) 

V = 4,8% 

19,6±1,4 

(18-22) 

V = 7,2% 

25,3±0,5 

(25-26) 

V = 2,0% 

основи 

стравоходу 

38,9 ± 1,1 

(37-40) 

V = 2,7% 

37,0±1,2 

(36-39) 

V = 3,2% 

50,8±1,3 

(49-52) 

V = 2,5% 

вульви 45,3 ± 1,9 

(42-48) 

V = 4,1% 

44,0±2,6 

(41-49) 

V = 6,0% 

57,5±5,7 

(54-66) 

V = 9,9% 

ануса 32,6 ± 1,7 

(29-35) 

V = 5,1% 

31,1±1,6 

(30-34) 

V = 4,0% 

38,5±1,3 

(37-40) 

V = 3,4% 

Морфологічні зауваження 

Виявлені нами популяції L. attenuatus за рядом морфологічних параметрів 

відрізняються від типової (Hooper, 1961). Зокрема, для них характерне відносно 

товще тіло («а» – 140 (124-151); 137 (126-155) vs 158 (120-210)) і коротший 

хвіст («с» – 128 (112-144); 133 (111-158) vs 97 (82-131)). Для них також 

характерні довші одонтостиль (82,7 (78-85) vs 78 (73-84) мкм) і одонтофор (59,4 

(56-63); 59,4 (55-65) vs 41 (36-45) мкм). Зібрані на досліджуваній території 

популяції за більшістю параметрів дуже подібні між собою, хоча популяція зі 

скверу на Святоюрській горі відрізняється коротшим хвостом (45,5 (41-50) vs 

49,7 (44-56) мкм). Коротшим хвостом популяції зі Львова відрізняються і від 
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популяції з Польщі (45,5 (41-50); 49,7 (44-56) vs 55 (48-64) мкм) (Susulovska et 

al., 2016). Загалом проаналізовані популяції L. attenuatus за всіма параметрами 

найбільше схожі з популяціями з Австрії (Tiefenbrunner, Tiefenbrunner, 2004). 

Поширення 

L. attenuatus був описаний з Великобританії із ризосфери латук-салату 

(Lactuca L.) (Hooper, 1961). Вид поширений по всій території Західної Європи, 

трапляється переважно на різноманітних сільськогосподарських культурах і 

плодових деревах. Знахідки виду також відомі з Словаччини і Австрії, де він 

був виявлений у лісах на берегах Дунаю і Морави на широкому спектрі 

листяних дерев (Populus sp., Quercus sp., Crataegus monogyna Jacq., Salix sp., 

Acer campestre L.) (Tiefenbrunner, Tiefenbrunner, 2004). В Польщі був знайдений 

на соєвих полях (Kornobis et al., 2016). В природних біотопах Розточчя і Опілля 

L. attenuatus не виявлений. У Львові популяції цього виду були виявлені в 

парку «Цитадель» і в сквері на Святоюрському пагорбі у ризосфері кленів (Acer 

sp.), а також в ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка, саду собору Святого Юра і 

невеликих шкільних садах на яблунях (Malus sp.). Одна популяція L. attenuatus 

була виявлена в Золочеві, в саду біля замку, також у ризосфері яблунь (Malus 

sp.) і груш (Pyrus sp.). 

Longidorus caespiticola Hooper, 1961 (рис. 4.1.1; табл. 4.1.2) 

Самки. Тіло довге – 6,0-7,4 мм, після теплової релаксації набуває С-

подібної форми із більш вигнутою задньою частиною. Губна область висотою 6 

мкм округла, не відділена від решти тіла. Амфіди видовжені, мішкоподібні, з 

нерозділеною основою. Товщина кутикули вздовж тіла становить 3-4 мкм, 

досягає свого максимального значення 11-16 мкм в термінальній частині 

хвоста, де найбільш чітко виражена її полінованість. Одонтостиль середньої 

довжини, слабо склеротизований. Довжина одонтофора становить 69-83% від 

довжини одонтостиля. Направляюче кільце одинарне, розташоване на відстані 

34-40 мкм від переднього кінця тіла. Корпус стравоходу розміром 111-140×21-

30 мкм становить 26-31% від загальної довжини стравоходу. Стравохідно-

кишковий клапан мінливої форми, 10-20 мкм завдовжки. Вульва у вигляді 
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поперечної щілини займає екваторіальне положення. Вагіна розміром 36-47×15-

21 мкм займає близько половини відповідного діаметру тіла. Статева система 

амфідельфна, гонади парні, протиставлені, розвинені однаково. Довжина 

передньої становить 600-679 мкм, а задньої – 589-770 мкм. Яєчники обернені, 

короткі, 207-225 мкм завдовжки. Яйця у гонадах виявлені не були. Довжина 

преректума – 367-444 мкм, а ректума – 31-41 мкм, що становить приблизно 2/3 

анального діаметру тіла. Хвіст притуплено-конічний, із широко округленим 

термінусом, його дорсальний контур помітно випуклий, несе дві або три пари 

кутикулярних пор. 

 

Рис. 4.1.1. L. caespiticola (A-E), L. poessneckensis (F-J): A, B, F, G – передня 

частина тіла; С, D, I, J – хвіст самки; Е – задня частина тіла самця; H – вагіна (а 

– анус, gr – направляюче кільце, sp – спікули, vspl – вентромедіальні 

суплементи) (масштаб – 20 мкм). 

Самці. Співвідношення статей у популяції становить приблизно 1:1. Тіло 

довжиною 5,6-6,5 мм із більш вигнутою задньою частиною ніж у самок. Хвіст 

самців дорсально більш випуклий, з виразною увігнутістю на вентральному 

контурі. Спікули масивні, вентрально зігнуті, довжиною 76-91 мкм, приблизно 

в 6 разів довші ніж ширші, у півтора-два рази довші ніж клоакальний діаметр 

тіла. Горбок помірно виражений, розташований приблизно по середині спікул. 
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Латеральні опорні елементи спікул завдовжки 17-21 мкм слабо вигнуті, чітко 

роздвоєні на дистальному кінці. Є пара адклоакальних і ряд із 12-14 

ветромедіальних суплементів. Перші 9 суплементів розташовані на приблизно 

однаковій відстані один від одного, а між наступними вона поступово 

збільшується. 

Таблиця 4.1.2. 

Морфометричні параметри популяцій Longidorus caespiticola Hooper, 1961 і 

Longidorus poessneckensis Altherr, 1974, зібраних на території України. Усі 

виміри подано в мікрометрах, за винятком загальної довжини тіла (у 

міліметрах), у вигляді: середнє значення ± стандартна похибка (межі 

мінливості); V – коефіцієнт варіації. 

Вид L. caespiticola L. poessneckensis 

Локалітет Закарпатська обл., заплава р. 

Латориці 

Львів, 

Стрийський 

парк 

Закарпатська 

обл., Ужгород, 

дубовий ліс 

Параметри ♀ ♂ ♀ ♀ 

N 12 13 3 21 

L 6,03±0,65 

(5,22-7,39) 

V = 10,7% 

5,95±0,27 

(5,61-6,52) 

V = 4,5% 

7,62  

(6,59-8,70) 

6,55±0,57 

(5,59-7,54) 

V = 8,7% 

 

a 82,4±5,83 

(74,3-90,3) 

V = 7,1% 

80,6±7,88 

(66,8-95,2) 

V = 9,8% 

100,0 

(94,1-108,8) 

92,4±4,51 

(82,7-103,8) 

V = 4,9% 

b 13,0±1,12 

(11,4-14,8) 

V = 8,6% 

12,8±1,00 

(10,9-14,4) 

V = 7,8% 

13,1 

(11,5-15,9) 

12,1±1,18 

(9,3-13,9) 

V = 9,7% 

c 154,3±17,97 

(131,8-195,7) 

V = 11,6% 

139,1±16,41 

(113,9-171,7) 

V = 11,8% 

215,3 

(173,3-255,9) 

163,6±17,6 

(130,2-198,5) 

V = 10,8% 

c’ 0,76±0,05 

(0,68-0,87) 

V = 6,8% 

0,87±0,05 

(0,78-0,94) 

V = 5,9% 

0,65 

(0,60-0,72) 

0,73±0,08 

(0,63-0,94) 

V = 10,2% 

d 2,5±0,15 

(2,2-2,7) 

V = 5,8% 

2,5±0,29 

(2,1-2,9) 

V = 11,2% 

2,4 

(2,3-2,6) 

2,3±0,19 

(1,9-2,7) 

V = 8,4% 

d’ 2,2±0,12 

(2,0-2,4) 

V = 5,5% 

2,2±0,18 

(1,9-2,5) 

V = 8,0% 

2 2,0±0,17 

(1,6-2,3) 

V = 8,6% 

V/ Довжина 

спікул 

53,7±1,49 

(51,5-56,1) 

V = 2,8% 

 

83,4±4,1 

(76-91) 

V = 5,0% 

52,9 

(52,7-53,0) 

53,4±1,93 

(48,8-56,3) 

V = 3,6% 
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Довжина 

одонтостиля 

93,9-2,5 

(89-97) 

V = 2,7% 

95,5±3,8 

(89-101) 

V = 3,9% 

134,7 

(133-137) 

129,1±4,4 

(118-135) 

V = 3,4% 

Довжина 

одонтофора 

70,6±3,4 

(66-74) 

V = 4,8% 

70,8±3,0 

(65-75) 

V = 4,3% 

77,3 

(65-85) 

78,2±3,7 

(70-88) 

V = 4,7% 

Загальна 

довжина спису 

164,9±3,3 

(161-171) 

V = 2,0% 

166,5±2,5 

(164-170) 

V = 1,5% 

222 

(198-216) 

207,3±5,6 

(195-216) 

V = 2,7% 

Відстань від 

переднього 

кінця тіла до 

направляючого 

кільця 

35,3±2,3 

(31-39) 

V = 6,5% 

35,5±2,7 

(31-40) 

V = 7,5% 

40,3 

(39-42) 

34,2±1,9 

(30-38) 

V = 5,5% 

Довжина 

корпусу 

стравоходу 

128,2±6,1 

(115-134) 

V = 4,7% 

126,2±6,9 

(111-140) 

V = 5,4% 

171,3 

(166-180) 

144,1±10,6 

(127-169) 

V = 7,3% 

Ширина 

корпусу 

стравоходу 

26,4±2,1 

(23-30) 

V = 8,0% 

24,8±1,9 

(21-28) 

V = 7,5% 

27 

(26-28) 

25,2±1,1 

(23-27) 

V = 4,3% 

Довжина 

хвоста 

39,2±2,5 

(35-42) 

V = 6,4% 

43,2±3,7 

(38-51) 

V = 8,7% 

35,7 

(34-38) 

40,2±3,3 

(35-47) 

V = 8,2% 

Гіалінова 

частина хвоста 

14,0±1,5 

(11-16) 

V = 10,6% 

12,7±1,2 

(11-14) 

V = 9,3% 

15 

(14-17) 

14,0±1,7 

(11-16) 

V =11,9% 
Діаметр тіла на 

рівні:  

    

губ 14,0±0,4 

(13-15) 

V = 3,5% 

14,1±1,0 

(13-16) 

V = 7,4% 

16,7 

(16-17) 

15,1±0,9 

(14-17) 

V = 5,6% 

кільця 30,8±2,0 

(28-34) 

V = 6,5% 

31,0±1,2 

(30-33) 

V = 3,7% 

33,3 

(32-34) 

29,7±1,9 

(26-34) 

V = 6,5% 

oснови 

стравоходу 

59,0±3,4 

(55-67) 

V = 5,7% 

58,2±1,7 

(55-60) 

V = 2,9% 

63 

(59-66) 

58,4±3,7 

(52-65) 

V = 6,3% 

вульви 73,1±5,0 

(67-83) 

V = 6,8% 

68,4±6,2 

(58-78) 

V = 9,1% 

76 

(70-80) 

70,9±4,4 

(65-81) 

V = 6,2% 

ануса 51,7±3,2 

(46-57) 

V = 6,2% 

49,7±2,8 

(45-54) 

V = 5,5% 

55,3 

(53-57) 

55,0±4,1 

(49-62) 

V = 7,4% 

Личинки. Морфометрія (табл. 4.1.3; рис. 4.1.2). Форма тіла личинок 

поступово змінюється від більш відкритої С-подібної до більш вигнутої 

спіральної. За морфологією передньої частини тіла вони не відрізняються від 

дорослих особин, оскільки форма і ступінь відчленованості губної області не 

змінюються у процесі постембріонального розвитку. Личинки різних вікових 
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стадій відрізняються між собою за формою хвоста. У личинок першої вікової 

стадії хвіст видовжено-конічний, другої – видовжено-циліндричний, третьої і 

четвертої – притуплено конічний, як у дорослих особин. Впродовж онтогенезу 

довжина хвоста практично не змінюється, але значно збільшується анальний 

діаметр тіла. 

 

Рис. 4.1.2. Динаміка співвідношення довжин функціонального і заміщаючого 

одонтостилів та загальної довжини тіла в процесі онтогенезу L. caespiticola. 

(Ost – функціональний одонтостиль; rOst – заміщаючий одонтостиль; J1-J4 – 

личинки першої-четвертої вікових стадій). 

Таблиця 4.1.3. 

Морфометричні параметри личинок Longidorus caespiticola Hooper, 1961 із 

популяції з берега р. Латориці. Усі виміри подано в мікрометрах, за винятком 

загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: середнє значення ± стандартна 

похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт варіації. 

Параметри J1 J2 J3 J4 

N 11 13 15 17 

L 1,37±0,33 

(1,24-1,69) 

V = 9,8% 

2,12±0,18 

(1,82-2,50) 

V = 8,6% 

2,99±0,42 

(2,48-3,65) 

V = 14,2% 

4,52±0,45 

(3,87-5,23) 

V = 10,0% 

a 53,0±5,43 

(42,7-65,2) 

V = 10,3% 

60,5±4,78 

(53,5-70,4) 

V = 7,9% 

66,1±4,11 

(59,1-74,1) 

V = 6,2% 

76,3±5,93 

(65,8-86,9) 

V = 7,8% 
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b 4,6±0,67 

(3,5-5,6) 

V = 14,3% 

6,4±0,71 

(5,3-7,7) 

V = 11,0% 

7,9±1,34 

(6,1-10,7) 

V = 17,0% 

11,1±0,68 

(9,1-14,8) 

V = 15,2% 

c 47,0±3,50 

(44,1-56,4) 

V = 7,5% 

66,5±10,40 

(55,2-92,7) 

V = 15,6% 

84,6±5,55 

(76,5-96,1) 

V = 6,6% 

120,5±15,17 

(101,3-149,3) 

V = 12,6% 

c’ 1,69±0,20 

(1,30-2,06) 

V = 11,9% 

1,24±0,16 

(0,84-1,42) 

V = 12,6% 

1,04±0,08 

(0,93-1,18) 

V = 8,1% 

0,86±0,09 

(0,68-1,00) 

V = 10,8% 

d 2,7±0,21 

(2,4-3,0) 

V = 7,9% 

2,6±0,29 

(2,2-3,1) 

V = 11,0% 

2,5±0,18 

(2,3-2,8) 

V = 7,2% 

2,5±0,21 

(2,2-2,9) 

V = 8,4% 

d’ 1,9±0,18 

(1,6-2,2) 

V = 9,6% 

2,0±0,16 

(1,8-2,3) 

V = 7,9% 

2,1±0,14 

(1,8-2,3) 

V = 6,7% 

2,1±0,12 

(1,9-2,3) 

V = 5,8% 

Довжина 

одонтостиля 

56,5±2,5 

(52-60) 

V = 4,4% 

60,3±1,9 

(57-64) 

V = 3,2% 

70,1±2,0 

(67-74) 

V = 2,9% 

 

81,9±3,3 

(77-90) 

V = 4,0% 

Довжина 

одонтофора 

_ 47,7±5,1 

(39-59) 

V = 10,6% 

57,6±5,2 

(45-65) 

V = 9,9% 

63,9±3,6 

(58-72) 

V = 5,6% 

Загальна 

довжина спису 

_ 108,4±4,2 

(103-118) 

V = 3,9% 

127,7±5,9 

(117-139) 

V = 4,6% 

145,6±4,5 

(138-154) 

V = 3,1% 

Довжина 

заміщаю чого 

одонтостиля 

63,0±5,1 

(55-75) 

V = 8,1% 

72,3±3,5 

(65-76) 

V = 4,9% 

86,4±3,1 

(80-91) 

V = 3,6% 

95,7±4,8 

(88-105) 

V = 5,0% 

Відстань від 

переднього 

кінця тіла до 

направляючого 

кільця 

19,1±1,2 

(17-21) 

V = 6,4% 

22,0±1,3 

(20-24) 

V = 6,1% 

25,6±1,5 

(23-28) 

V = 5,8% 

30,1±1,8 

(27-34) 

V = 5,9% 

Довжина 

корпусу 

стравоходу 

73,0±6,4 

(64-82) 

V = 8,8% 

86,4±4,3 

(81-97) 

V = 4,9% 

99,1±5,6 

(91-107) 

V = 5,6% 

117,6±8,2 

(98-130) 

V = 7,0% 

Ширина 

корпусу 

стравоходу 

12,8±1,7 

(11-16) 

V = 13,0% 

16,5±1,1 

(15-18) 

V = 6,6% 

19,5±1,6 

(16-22) 

V = 8,0% 

22,7±1,4 

(20-26) 

V = 6,4% 

Довжина 

хвоста 

29,2±1,9 

(26-33) 

V = 6,5% 

32,2±3,0 

(27-36) 

V = 9,4% 

36,4±2,8 

(31-40) 

V =7,8% 

37,7±3,0 

(33-44) 

V = 7,9 

Гіалінова 

частина хвоста 

5,5±0,7 

(5-7) 

V = 12,4% 

7,0±1,4 

(4-10) 

V = 20,7% 

9,0±1,2 

(7-11) 

V = 13,3% 

10,5±0,7 

(9-12) 

V = 6,9% 

Діаметр тіла на 

рівні:  

    

губ 7,1±0,7 

(6-8) 

V = 9,9% 

8,4±0,8 

(7-10) 

V = 9,4% 

10,3±0,5 

(10-11) 

V = 4,5% 

11,9±0,6 

(11-13) 

V = 5,2% 
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кільця 13,5±0,7 

(13-15) 

V = 5,1% 

17,0±1,3 

(16-21) 

V = 7,9% 

21,1±1,1 

(19-23) 

V = 5,3% 

25,3±1,2 

23-28 

V = 4,7 

основи 

стравоходу 

25,2±1,7 

(22-29) 

V = 6,8% 

33,3±2,1 

(29-36) 

V = 6,4% 

41,7±3,7 

(35-48) 

V = 8,8% 

50,8±2,5 

(46-56) 

V = 4,9% 

вульви 26,0±2,4 

(22-31) 

V = 9,3% 

35,2±2,5 

(29-38) 

V = 7,1% 

45,2-5,8 

(38-58) 

V = 12,8% 

59,3±4,5 

(53-70) 

V = 7,6% 

ануса 17,5±2,1 

(16-23) 

V = 12,1% 

26,2±2,4 

(23-32) 

V = 9,1% 

35,2±3,5 

(31-41) 

V = 9,9% 

44,4±3,7 

(37-51) 

V = 8,4% 

Морфологічні зауваження 

Основними відмінностями української популяції L. caespiticola від 

типової британської є коротший одонтостиль (93,9 (89-97) vs 110 (109-114) 

мкм) і менша кількість суплементів у самців (9-13 vs 15-20) (Hooper, 1961). У 

порівнянні з популяцією із Словенії для наших нематод характерне коротше і 

меншструнке тіло («а» – ♀ 82,4 (74,3-90,3) vs 96,0 (89,4-103,6); ♂: 80,6 (66,8-

95,2) vs 101,0 (90,4-109,8)), нижче положення вульви (V – 53 (51-56)% vs 49 (46-

51)%), відносно довший хвіст у самців («с» – 139,1 (113,9-171,7) vs 152,2 (131,6-

195,0);) (Sirka, Urek, 2009). 

Поширення 

Вид описаний з Великобританії (Hooper, 1961) і найбільш поширений на 

території Західної та частково у Східній Європі (Польща, Словаччина, Чехія), 

також трапляться в Європейській частині Росії (Kumari, 2014; Chizhov et al., 

2014). На території України нами вперше був виявлений у Закарпатській 

області на березі річки Латориці в ризосфері яблунь (Malus sp.). В регіоні 

досліджень поодинокі знахідки L. caespiticola відносяться до заплави Дністра. 

На території міст не виявлений. 

Longidorus danuvii Barsi, Lamberti, DeLuca, 2007 (рис. 4.1.3; табл. 4.1.4) 

 Самки. Тіло середньої довжини (3,8-5,2 мм), після теплової релаксації 

набуває С-подібної форми, задня третина більш зігнута. Губна область помірно 

розширена, фронтально плоска, латерально округлена і відділена від решти тіла 

неглибокою перетяжкою. Висота губ становить 6-8 мм. Товщина кутикули 

становить 1,5-2 мкм в ділянці позаду губ, 2-3 мкм – вздовж тіла і 4-5 мкм на 
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дорсальній і вентральній частинах хвоста. Убільшості екземплярів добре 

помітна її поперечна полінованість вздовж усього тіла, особливо виражена на 

хвості. Амфіди мішкоподібні, із чітко та симетрично роздвоєною основою. 

Одонтостиль, одонтофор і направляюче кільце типові для роду. Одонтофор у 

1,5-2 рази коротший ніж одонтостиль. Направляюче кільце одинарне, 

розташоване на відстані 24-30 мкм від переднього кінця тіла. Довжина корпусу 

стравоходу становить 20-25% від загальної його довжини і у 4-5 разів 

перевищує ширину. Стравохідно-кишковий клапан конічної форми, 6-10 мкм 

завдовжки. Вульва у вигляді поперечної щілини, займає преекваторіальне 

положення. Вагіна займає 38-59% відповідного діаметру тіла. Довжина pars 

distalis vaginae складає 10-15 мкм, а pars proximalis vaginae – 7-12 мкм. Статева 

система амфідельфна. Гонади парні, розвинені в однаковій мірі, довжина 

передньої – 250-329 мкм, а задньої – 247-355 мкм. Яєчники парні, обернені, 87-

136 мкм і 117-139 мкм завдовжки. Матки без внутрішньої диференціації, 

відділені від яйцеводів добре розвинутим сфінктером. Довжина преректуму – 

302-597 мкм, а ректиму – 19-33 мкм, що практично дорівнює анальному 

діаметру тіла. Хвіст видовжено конічний, із заокругленим термінусом, 

дорсально опуклий, вентрально увігнутий. З обох боків несе по парі 

субвентральних пор. 

 Самці не виявлені. 

Таблиця 4.1.4. 

Морфометричні параметри популяцій Longidorus danuvii Barsi, Lamberti et De 

Luca, 2007, зібраних на території Львова. Усі виміри подано в мікрометрах, за 

винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: середнє значення ± 

стандартна похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт варіації. 

Локалітет Парк «Цитадель» Сад собору Святого 

Юра 

Шкільний сад (СШ 

№ 63) 

Параметри ♀ ♀ ♀ 

N 14 6 29 

L 4,80 ± 0,34 

(4,08-5,24) 

V = 7,1% 

4,16 ± 0,26 

(3,88-4,46) 

V = 6,2% 

4,32 ± 0,28 

(3,81-5,04) 

V = 6,3% 
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a 113,5 ± 5,14 

(103,9-123,9) 

V = 4,5% 

102,6 ± 2,18 

(99,8-105,0) 

V = 2,1% 

99,4± 4,51 

(89,5-109,6) 

V = 5,1% 

b 14,1 ± 1,45 

(11,0-17,1) 

V = 10,3% 

13,6 ± 1,49 

(12,0-16,3) 

V = 11,0% 

12,5 ± 1,96 

(9,0-16,8) 

V = 15,7% 

c 120,4 ± 12,34 

(90,8-141,7) 

V = 10,2% 

99,6 ± 6,98 

(88,2-108,8) 

V = 7,0% 

102,9 ± 7,45 

(87,6-118,5) 

V = 7,2% 

c’ 1,45 ± 0,11 

(1,28-1,67) 

V = 7,8% 

1,59 ± 0,10 

(1,48-1,73) 

V = 6,1% 

1,52 ± 0,10 

(1,32-1,81) 

V = 6,8% 

d 2,0 ± 0,13 

(1,8-2,3) 

V = 6,3% 

2,0 ± 0,13 

(1,8-2,2) 

V = 6,3% 

2,2 ± 0,12 

(1,9-2,4) 

V = 5,5% 

d’ 1,5 ± 0,10 

(1,3-1,6) 

V = 6,7% 

1,5 ± 0,12 

(1,4-1,7) 

V = 8,4% 

1,5 ± 0,08 

(1,3-1,7) 

V = 5,5% 

V 47,7 ± 1,64 

(43,9-49,7) 

V = 3,4% 

48,6 ± 1,99 

(45,5-51,0) 

V = 4,1% 

49,2 ± 1,32 

(46,2-52,7) 

V =2,7% 

Довжина одонтостиля 87,1 ± 2,2 

(81-90) 

V = 4,8% 

90,8 ± 0,8 

(90-92) 

V = 0,8% 

90,2 ± 2,12 

(86-95) 

V = 2,3% 

Довжина одонтофора 50,9 ± 2,4 

(45-54) 

V = 2,5% 

54,0 ± 1,3 

(53-56) 

V = 2,3% 

56,6 ± 3,57 

(49-63) 

V = 6,3% 

Загальна довжина 

спису 

137,9 ± 3,5 

(130-143) 

V = 2,5% 

144,8 ± 1,7 

(143-147) 

V = 1,2% 

146,8 ± 4,45 

(136-155) 

V = 3,0% 

Відстань від 

переднього кінця тіла 

до направляючого 

кільця 

26,1 ± 0,9 

(24-27) 

V = 5,8% 

26,3 ± 1,0 

(25-28) 

V = 3,9% 

27,9 ± 1,05 

(26-30) 

V = 3,8% 

Довжина корпусу 

стравоходу 

80,0 ± 3,6 

(72-86) 

V = 4,5% 

81,3 ± 2,0 

(78-83) 

V = 2,4% 

86,5 ± 6,71 

(73-99) 

V = 14,4% 

Ширина корпусу 

стравоходу 

16,1 ± 1,7 

(13-19) 

V = 10,3% 

15,7 ± 0,8 

(15-17) 

V = 5,2% 

17,5 ± 1,27 

(15-20) 

V = 7,8% 

Довжина хвоста 40,1 ± 2,6 

(37-45) 

V = 6,6% 

41,8 ± 2,6 

(38-45) 

V = 6,3% 

42,1 ± 2,71 

(37-48) 

V = 6,4% 

Гіалінова частина 

хвоста 

9,6 ± 1,2 

(8-12) 

V = 12,8% 

10,5 ± 1,4 

(8-12) 

V = 13,1% 

10,0 ± 1,09 

(8-12) 

V = 10,9% 

Діаметр тіла на рівні:     

губ 12,9 ± 0,6 

(12-14) 

V = 4,8% 

 

13,2 ± 0,8 

(12-14) 

V = 5,7% 

12,9 ± 0,54 

(12-14) 

V = 4,2% 
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кільця 18,9 ± 1,1 

(17-21) 

V = 5,8% 

19,2  ± 0,8 

(18-20) 

V = 3,9% 

18,8 ± 0,62 

(18-20) 

V = 3,3% 

основи стравоходу 36,7 ± 1,7 

(33-39) 

V = 4,7% 

34,7  ± 1,5 

(32-36) 

V = 4,3% 

35,8 ± 1,36 

(32-38) 

V = 3,8% 

вульви 42,4 ± 3,0 

(37-47) 

V = 7,1% 

40,5  ± 1,9 

(38-43) 

V = 4,6% 

43,6 ± 2,81 

(40-54) 

V = 4,6% 

ануса 27,6 ± 1,3 

(25-29) 

V = 4,9% 

26,3  ± 0,8 

(25-27) 

V = 3,1% 

27,7 ± 1,03 

(26-30) 

V = 3,7% 
 

 

Рис. 4.1.3. L. danuvii (A-H): A-B – передній кінець тіла; С-D – вагіна; E-H – хвіст 

(оригінальний рисунок (Susulovska et al., 2016)). 

 Личинки. Морфометрія (табл. 4.1.5; рис. 4.1.4). За морфологією личинки 

практично не відрізняються від дорослих особин. Форма і ступінь 

відчленованості губної області не змінюються у процесі постембріонального 
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розвитку. Личинки різного віку відрізняються лише за формою і відносною 

довжиною хвоста. У личинок першої вікової стадії він значно більш 

видовжений, із більш вигнутим вентральним контуром, проте з менш 

виділеним термінусом. В процесі розвитку хвіст від стадії до стадії стає 

відносно коротшим, вентрально більш прямим, та з більш чітко виділеним 

видовженим термінусом. 

 

Рис. 4.1.4. Динаміка співвідношення довжин функціонального і заміщаючого 

одонтостилів та загальної довжини тіла в процесі онтогенезу L. danuvii (Ost – 

функціональний одонтостиль; rOst – заміщаючий одонтостиль; J1-J4 – личинки 

першої-четвертої вікових стадій). 

Таблиця 4.1.5. 

Морфометричні параметри личинок Longidorus danuvii Barsi, Lamberti et De 

Luca, 2007, із популяції, зібраної в парку «Цитадель», Львів. Усі виміри подано 

в мікрометрах, за винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: 

середнє значення ± стандартна похибка (межі мінливості),V – коефіцієнт 

варіації. 

Параметри J1 J2 J3 J4 

N 3 8 16 13 

L 1,21 

(1,18-1,29) 

1,66 ± 0,07 

(1,56-1,66) 

V = 4,2% 

2,09 ± 0,20 

(1.71-2,42) 

V = 9,7% 

3,28 ± 0,30 

(2,70-3,79) 

V = 9,3% 
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a 54,1 

(53,0-55,9) 

67,4 ± 4,06 

(72,0-59,9) 

V = 6,0% 

70,7 ± 3,87 

(62,2-77,6) 

V = 5,5% 

98,9 ± 6,14 

(97,0-111,5) 

V = 6,2% 

b 6,8 

(5,5-8,8) 

6,1 ± 0,41 

(5,3-6,7) 

V = 6,8% 

7,6 ± 1,58 

(5,4-10,5) 

V = 20,8% 

9,9 ± 0,82 

(8,5-11,0) 

V = 8,2% 

c 32,1 

(29,9-35,6) 

42,7 ± 2,63 

(39,2-47,3) 

V = 6,1% 

48,2 ± 6,02 

(36,4-56,9) 

V = 12,5% 

76,9 ± 8,54 

(62,7-88,9) 

V = 11,1% 

c’ 2,43 

(2,2-2,6) 

2,30 ± 0,28 

(2,06-2,93) 

V = 11,0% 

2,11 ± 0,27 

(1,86-2,40) 

V = 6,9% 

1,75 ± 0,15 

(1,5-2,0) 

V = 9,0% 

d 1,9 

(1,8-2) 

1,9 ± 0,10 

(1,8-2,1) 

V = 5,0% 

2,1 ± 0,15 

(1,8-2,3) 

V = 7,0% 

2,0 ± 0,12 

(1,8-2,2) 

V = 5,8% 

d’ 1,4 

(1,3-1,6) 

1,5 ± 0,13 

(1,3-1,7) 

V = 8,6% 

1,5 ± 0,10 

(1,4-1,8) 

V =6,7% 

1,5 ± 0,08 

(1,3-1,6) 

V = 5,3% 

Довжина 

одонтостиля 

53,3 

(53-54) 

60,4 ± 0,9 

(59-61) 

V = 1,5% 

69,3 ± 2,0 

(65-72) 

V = 2,9% 

76,1 ± 1,3 

(73-78) 

V = 1,7% 

Довжина 

одонтофора 

_ 43,9 ± 2,6 

(39-47) 

V = 5,9% 

45,7 ± 2,1 

(42-49) 

V = 4,6% 

49,0 ± 2,8 

(43-53) 

V = 5,7% 

Загальна 

довжина спису 

_ 104,3 ± 3,0 

(98-107) 

V = 2,8% 

114,9 ± 7 

(111-121) 

V = 2,7% 

125,2 ± 3,4 

(120-130) 

V = 2,7% 

Довжина 

заміщаю чого 

одонтостиля 

61 

(60-63) 

68,8 ± 3,0 

(62-71) 

V = 4,3% 

77,9 ± 2,2 

(74-82) 

V = 2,2% 

84,8 ± 2,2 

(81-88) 

V = 2,6% 

Відстань від 

переднього 

кінця тіла до 

направляючого 

кільця 

16 18,4 ± 1,1 

(17-20) 

V = 5,8% 

21,1 ± 0,7 

(20-22) 

V =3,2% 

23,2 ± 0,8 

(22-24) 

V = 3,4% 

Довжина 

корпусу 

стравоходу 

48,7 

(43-52) 

57 ± 3,1 

(54-64) 

V = 5,4% 

64,8 ± 4,8 

(57-73) 

V = 7,5% 

76,2 ± 4,4 

(71-83) 

V = 5,7% 

Ширина 

корпусу 

стравоходу 

10,7 

(9-12) 

12,8 ± 1,0 

(11-14) 

V = 8,1% 

13,4 ± 0,8 

13-15 

V = 6,1% 

15,5 ± 1,1 

(13-17) 

V = 7,3% 

Довжина 

хвоста 

37,3 

(33-40) 

38,9 ± 2,2 

(37-42) 

V = 5,6% 

43,6 ± 2,4 

(39-48) 

V = 5,6% 

42,8 ± 3,2 

(38-49) 

V = 7,4% 

Гіалінова 

частина хвоста 

5,3 

(5-6) 

5,9 ± 0,6 

(5-7) 

V = 9,9% 

7,4 ± 1,0 

(6-9) 

V = 13,9% 

8,5 ± 1,1 

(9-11) 

V = 12,4 

Діаметр тіла на 

рівні:  

    

губ 8,3 

(8-9) 

9,5 ± 0,5 

(9-10) 

10,2 ± 0,8 

(9-12) 

11,6 ± 0,5 

(11-12) 



67 
 

V = 5,6% V =7,4% V = 4,4% 

кільця 12 

(11-13) 

14,4 ± 1,1 

(13-16) 

V = 7,4% 

15,6 ± 0,6 

(14-16) 

V = 4,0% 

17,2 ± 1,0 

(15-18) 

V = 5,9% 

основи 

стравоходу 

21,3 

(21-22) 

23 ± 1,1 

(22-25) 

V = 4,6% 

27,4 ± 1,2 

(25-29) 

V = 4,4% 

31,5 ± 1,3 

(29-34) 

V = 4,0% 

вульви 22,3 

(22-23) 

24,6 ± 1,1 

(23-26) 

V = 4,3% 

29,6 ± 2,4 

(26-34) 

V = 8,3% 

33,2 ± 1,3 

(31-35) 

V = 4,1% 

ануса 15,3 

(15-16) 

17 ± 1,3 

(14-18) 

V = 7,7% 

20,7 ± 0,8 

(19-22) 

V = 3,8% 

24,5 ± 1,3 

(22-26) 

V = 5,4% 

Морфологічні зауваження 

Значення більшості морфометричних параметрів українських популяцій 

лежать в межах мінливості типової сербської популяції, однак є й певні 

відмінності (Barsi et al., 2007). Особини з українських популяцій відрізняються 

від сербських товщим тілом (середнє значення максимального діаметру – 40,5; 

42,4 і 43,2 vs 37,4 і 37,8 мкм) і, як результат, нижчими значеннями індексу «а» 

(100,1; 102,6 і 113,5 vs 119,8 і 123,5), а також формою і довжиною хвоста. Для 

особин із українських популяцій характерний коротший хвіст (середні значення 

– 40,1; 42,1i 41,8 vs 45,2i 46,5 мкм) із більш заокругленим термінусом і нижчі 

значення індексу с´ (1,45; 1,52 і 1,59 vs 1,7 і 1,85). Личинки з нашої популяції 

(Львів, парк «Цитадель») за більшістю параметрів дуже схожі з раніше 

описаними польськими і відрізняються лише в середньому коротшим 

функціональним одонтостилем у особин четвертого віку (76,1 vs 82,6 мкм) і 

коротшим заміщаючим одонтостилем на всіх стадіях розвитку (середні 

значення: J1 – 61,0 vs 64,8 мкм; J2 – 68,8 vs 74,3 мкм; J3 – 77,9 vs 86,0 мкм; J4 – 

84,8 vs 92,0 мкм) (Kornobis, 2012).  

Поширення 

Дуже рідкісний східноєвропейський вид відомий лише за двома 

місцезнаходженнями. Вперше був описаний з території Сербії із заплавного 

лісу на березі Дністра із ризосфери тополі (Populus sp.) і аморфи кущової 

(Amorpha fruticosa L.) (Barsi et al., 2007). Друге місцезнаходження – берег річки 

Стрвяж на південному сході Польщі, де вид був виявлений у ризосфері верби 
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(Salix alba L.) (Kornobis, 2012). На території заходу України нами виявлений в 

Закарпатській і Львівській областях. На території Опілля трапляється в заплаві 

Дністра, переважно у ризосфері верб (Salix sp.) і зрідка на кленах (Acer 

platanoides L., Acer pseudoplatanus L.). Був також виявлений в буковому лісі на 

Стільському горбогір’ї (Опілля). На території Львова часто трапляється у 

старих парках і садах, в основному у ризосфері кленів. Одна популяція виду 

була виявлена в лісопарку «Погулянка» на буку (Fagus sylvatica L.). У Львові L. 

danuvii був вперше виявлений на плодових породах, зокрема яблунях (Malus 

sp.). 

Longidorus distinctus Lamberti, Choleva et Agostinelli, 1983 (рис. 4.1.5; 

табл. 4.1.6) 

Самки. Тіло циліндричне, середньої довжини (3,6-4,9 мм), після теплової 

релаксації набуває С-подібної або спіральної форми. Губи виразно розширені, 

латерально округлені, фронтально плоскі, відділені від решти тіла неглибокою 

перетяжкою. Висота губної області становить 5-8 мкм. Кутикула тонко 

поперечно посмугована, товщиною 2-2,5 мкм вздовж тіла, досягає 

максимального значення 11-17 мкм в термінальній частині хвоста. Амфіди 

мішкоподібні, із нерівномірно роздвоєною основою, досягають половини 

відстані від переднього кінця тіла до направляючого кільця. Одонтостиль та 

одонтофор типові для роду. Одонтофор у 1,3-1,6 рази коротший ніж 

одонтостиль. Одинарне направляюче кільце розташоване на відстані 29-34 мкм 

від переднього кінця тіла. Довжина корпусу стравоходу становить 26-31% від 

загальної його довжини. Він у 4-6 разів довший ніж ширший. Стравохідно-

кишковий клапан невеликий (8-14 мкм), конічної форми. Вульва у вигляді 

поперечної щілини, займає преекваторіальне положення. Вагіна становить 38-

56% відповідного діаметру тіла. Довжина pars distalis vaginae складає 13-18 

мкм, а pars proximalis vaginae – 16-23 мкм. Статева система амфідельфна. 

Гонади парні, розвинені в однаковій мірі, передня – 287-354 мкм, а задня 273-

421 мкм завдовжки. Яєчники парні, обернені, їхня довжина становить 85-125 

мкм і 75-134 мкм відповідно. Матки чітко розділені на дві частини, 
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відокремлені більш чи менш помітною перетяжкою. Задня частина може 

містити гранулоподібні структури. Матки відділені від яйцеводів добре 

розвинутим сфінктером. Преректум виражений нечітко, його довжина 

становить 417-624 мкм. Довжина ректума – 25-35 мкм, що приблизно дорівнює 

анальному діаметру тіла. Хвіст видовжено конічний, вентрально виразно 

вигнутий, із вузькою, в окремих особин загостреною, термінальною частиною. 

Він несе дві пари сублатеральних кутикулярних пор.  

Самець. В наших зборах трапилася лише одна особина самця. За 

основними морфологічними ознаками та морфометричними параметрами 

самець дуже подібний до самок. Тіло довжиною 4,04 мм із більш вентрально 

вигнутою ніж у самок задньою частиною. Спікули середнього розміру, 45 мкм 

завдовжки, у 5 разів довші ніж ширші і 1,6 рази довші ніж клоакальний діаметр 

тіла. Дорсальна сторона спікул рівномірно вигнута, вентральна – з помірно 

вираженим горбом, який розташований приблизно по середині їхньої довжини, 

і глибокою ямкою. Вигин спікул становить 119°. Голівка спікул, довжиною 8 

мкм, займає 17,8% їхньої загальної довжини. Латеральні опорні елементи 

спікул завдовжки 15,3 мкм, чітко глибоко роздвоєні на дистальному кінці. Парі 

адклоакальних передує ряд із 9 вентромедіальних суплементів, розташованих 

на приблизно однаковій відстані один від одного. Форма хвоста у самця і самок 

не відрізняється. 

Таблиця 4.1.6. 

Морфометричні параметри популяцій Longidorus distinctus Lamberti, Choleva, et 

Agostinelli, 1983 зібраних на території Львова. Усі виміри подано в 

мікрометрах, за винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: 

середнє значення ± стандартна похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт 

варіації. 

Локалітет Сквер на Святоюрському пагорбі Стрийський парк 

Параметри ♀ ♂ ♀ 

N 22 1 9 

L 4,42±0,29 

(3,78-4,87) 

V = 6,5% 

4,04 4,03±0,22 

(3,64-4,44) 

V = 5,5% 
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a 

 

99,7±4,70 

(89,8-108,3) 

V = 4,7% 

 

96,1 97,9±5,23 

(91,0-105,6) 

V = 5,3% 

b 12,7±1,24 

(10,6-15,6) 

V = 9,8% 

11,8 10,5±1,54 

(7,8-11,7) 

V = 14,8% 

c 82,4±5,40 

(72,9-93,1) 

V = 6,6% 

76,2 80,7±8,58 

(71,4-92,4) 

V = 10,6% 

c’ 1,80±0,11 

(1,58-2,07) 

V =6,0% 

1,66 1,81±0,15 

(1,55-2,0) 

V = 8,5% 

d 2,4±0,12 

(2,2-2,7) 

V = 4,8% 

2,3 2,6±0,12 

(2,4-2,7) 

V = 4,7% 

d’ 1,6±0,08 

(1,5-1,8) 

V = 4,9% 

1,5 1,6±0,07 

(1,5-1,8) 

V = 4,4% 

V / довжина спікул 46,0±1,12 

(43,7-48,4) 

V = 2,4% 

45 47,2±1,65 

(44,8-49,5) 

V = 3,5% 

Довжина одонтостиля 79,6±2,1 

(73-83) 

V = 2,6% 

77 76,7±1,6 

(74-79) 

V = 2,1% 

Довжина одонтофора 55,2±2,1 

(51-60) 

V = 3,7% 

59 56,1±2,9 

(53-63) 

V = 5,2% 

Загальна довжина 

спису 

134,9±2,8 

(130-141) 

V = 2,1% 

136 133,1±4,26 

(128-142) 

V = 3,2% 

Відстань від 

переднього кінця тіла 

до направляючого 

кільця 

31,2±1,2 

(29-34) 

V = 3,8% 

30 31,3±0,8 

(30-32) 

V = 2,7% 

Довжина корпусу 

стравоходу 

96,5±4,6 

(89-107) 

V = 4,7% 

93 103,0±12,8 

(91-130) 

V = 12,4% 

Ширина корпусу 

стравоходу 

18,8±1,0 

(17-20) 

V = 5,1% 

17 18,1±1,6 

(16-20) 

V = 9,1% 

Довжина хвоста 53,8±3,8 

(44-60) 

V = 7,1% 

53 50,2±3,3 

(45-54) 

V = 6,5% 

Гіалінова частина 

хвоста 

14,4±1,5 

(11-17) 

V = 10,6% 

16 13,3±2,4 

(11-19) 

V = 18,0% 

Діаметр тіла на рівні:     

губ 12,8±0,6 

(12-14) 

V = 4,6% 

13 12,2±0,4 

(12-13) 

V = 3,6% 
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кільця 20,4±1,0 

(19-22) 

V = 5,1% 

 

19 19,9±0,6 

(19-21) 

V = 3,0% 

основи стравоходу 37,3±2,1 

(34-44) 

V = 5,5% 

35 35,4±2,4 

(32-40) 

V = 6,6% 

вульви 44,4±2,7 

(40-52) 

V = 6,1% 

42 41,2±2,4 

(38-45) 

V = 5,8% 

ануса 30,0±1,6 

(26-33) 

V = 5,2% 

32 27,8±1,1 

(26-29) 

V = 3,9% 

 

 

Рис. 4.1.5. L. distinctus (A-E): A – передній кінець тіла; B – гонада самки; С – 

задня частина тіла самця; D – вагіна; E – хвіст самки. 

Морфологічні зауваження 

Порівняно із типовою популяцією (Lamberti et al., 1983) екземпляри 

популяцій зі Львова відрізняються коротших хвостом (53,8 (44-60)) і 50,2 (45-

54) vs 58 (53-65) мкм) і, відповідно, нижчими значеннями індексу c’ (1,8 (1,58-

2,07) і 1,81 (1,55-2,0) vs 2 (1,7-2,4)). Популяція, зібрана у Стрийському парку, 

відрізняється також дещо коротшим тілом (4,0 (3,6-4,4) vs 4,6 (3,6-5,3) мм). За 

довжиною хвоста популяції зі Львова найбільш схожі із популяцією з 
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Словаччини (53,8 (44-60) і 50,2 (45-54) vs 52,0 (48,0-56,0) мкм)), проте 

відрізняються від неї меншою довжиною тіла (4,4 (3,5-4,9) і 4,03 (3,6-4,4) vs 5,1 

(4,3-5,6) мм) (Liskova, 2007). Самець, виявлений у популяції зі скверу на 

Святоюрському пагорбі відрізняється від самця із типової популяції довшим 

одонтостилем (77 vs 72 мкм), коротшими спікулами (45 vs 59 мкм), та дещо 

меншою кількістю суплементів (9 vs 11). 

Поширення 

L. distinctus був описаний з Болгарії із ризосфери волоського горіха 

(Juglans regia L.) і трапляється на всій території країни, в основному у 

ризосфері плодових дерев, винограду і декоративних рослин (Lamberti et al., 

1983). Вид також поширений в інших країнах балканського півострова, де він 

асоційований із широким спектром рослин-господарів. Відомі знахідки L. 

distinctus зі Словаччини і Польщі, де він був виявлений на буку (Carpinus 

betulus L.), вільсі чорній (Alnus glutinosa Gaerth.) і деяких видах плодових дерев 

(Kornobis, Sobczynska, 2017). В Україні вид раніше приводився з Полтавської 

області із ризосфери яблуні (Malus sp.) і малини (Rubus idaeus L.) (Romanenko, 

1998). В природних біотопах Розточчя і Опілля не виявлений. На території 

Львова L. distinctus трапляється практично в усіх старих парках центральної 

частини міста («Цитадель», «Стара Стрільниця», Стрийський, парк ім. І. 

Франка), в ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка і в сквері на Святоюрському 

пагорбі у ризосфері кленів (Acer sp.), дуба (Quercus robur L.), яблуні (Malus sp.), 

а також у Жовкві в Замковому парку в ризосфері клена (Acer sp.). 

Longidorus elongatus (de Man, 1876) Micoletzky, 1922 (рис. 4.1.6; 4.1.8, 

табл. 4.1.7) 

Самки. Тіло середньої довжини (4,4-6,9 мм), поступово звужується до 

головного відділу після теплової релаксації набуває С-подібної форми. Губна 

область широка, фронтально плоска, не відділена від решти тіла, висотою 6-9 

мкм. Кутикула товста, поперечна полінованість слабо виражена і більш помітна 

лише в районі хвоста. Її товщина становить 3 мкм вздовж тіла і досягає 

максимального значення 9-16 мкм в термінальній частині хвоста. Амфіди 
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великі, мішкоподібні, слабо роздвоєні в основі. Одонтостиль довгий і вузький. 

Одонтофор 1,2-1,5 рази коротший ніж одонтостиль, він дещо розширюється і 

потовщується в задній часині. Направляюче кільце одинарне, розташоване на 

відстані 30-35 мкм від переднього кінця тіла. Передня частина стравоходу має 

вигляд вузької трубки, при переході в розширений м’язистий задній відділ 

може вигинатися або утворювати петлю. Довжина корпусу стравоходу 

становить 24-31% від загальної його довжини, і у 5-7 разів перевищує ширину. 

Стравохідно-кишковий клапан опукло-конічний, 8-14 мкм завдовжки. Вульва у 

вигляді поперечної щілини, займає екваторіальне положення. Вагіна шириною 

10-19 мкм займає 48-70% відповідного діаметру тіла. Довжина pars distalis 

vaginae складає 13-18 мкм, а pars proximalis vaginae – 11-18 мкм. Статева 

система амфідельфна. Гонади парні, однаково розвинені. Довжина передньої 

гонади становить 385-707 мкм, а задньої – 354-804 мкм. Яєчники обернені, 

однаково розвинені, довжиною 143-475 мкм і 123-504 мкм відповідно. В 

гонадах окремих особин були виявлені яйця видовжено еліптичної форми, 

розміром 102-194×25-43 мкм, вкриті гладкою оболонкою 2,5-3 мкм завтовшки, 

Спермії в матках не спостерігалися. Довжина преректума становить 315-538 

мкм, ректиму – 26-39, він в 1,2-1,6 рази коротший ніж анальний діаметр тіла. 

Хвіст конічний, із широко округленим термінусом, дорсально випуклий, 

вентрально майже прямий. Він несе одні пару субвентральних і дві пари 

сублатеральних пор. 

 Самці трапляються дуже рідко. Тіло довжиною 4,4-5,7 мм, його задня 

третина після теплової релаксації більш зігнута вентрально ніж у самок. 

Спікули сильно склеротизовані, дугоподібні, довжиною 47-63 мкм, у 7-8 разів 

довші ніж ширші і 1,3-1,7 рази довші ніж клоакальний діаметр тіла. Дорсальна 

сторона спікул рівномірно вигнута, вентральна – з помірно вираженим горбом, 

який розташований на відстані 39-46% від переднього кінця і ямкою. Вигин 

спікул становить 154-165°. Голівка спікул, довжиною 11-16 мкм, займає 23-25% 

їхньої загальної довжини. Латеральні опорні елементи спікул майже прямі, 

довжиною 14-15 мкм, чітко роздвоєні на дистальному кінці. Є пара 
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адклоакальних і ряд із 8-11 вентромедіальних суплементів. Хвіст конічний, 

дорсально опуклий, вентрально більш увігнутий ніж у самок, із двома або 

трьома парами сублатеральних кутикулярних пор. 

 

Рис. 4.1.6. L. elongatus (B, D, F, I), L. intermedius (A, C, E, G, Y): A, B – передній 

кінець тіла; С, D – задній кінець тіла самця; E, F– вагіна; G – амфід; H, I – хвіст 

самки. 
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Таблиця 4.1.7. 

Морфометричні параметри популяцій Longidorus elongatus (de Man, 1876) 

Micoletzky, 1922 зібраних на досліджуваній території. Усі виміри подано в 

мікрометрах, за винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: 

середнє значення ± стандартна похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт 

варіації. 

Локалітет Львів, Сквер «Ензим» Львівська обл., 

Миколаївський р-н., 

с. Устя, заплавний 

дубовий ліс 

Параметри ♀ ♂ ♀ 

N 30 4 20 

L 5,25±0,56 

(4,52-6,90) 

V = 10,3% 

5,15 

(4,39-5,74) 

5,14±0,40 

(4,41-6,04) 

V = 7,4% 

a 97,5±5,66 

(86,9-109,4) 

V = 5,8% 

101,2 

(95,3-108,3) 

95,6±6,04 

(83,2-108,6) 

V = 7,9% 

b 12,6±1,74 

(10,4-18,6) 

V = 15,0% 

11,8 

(9,3-13,4) 

12,1±1,12 

(10,4-14,7) 

V = 8,8% 

c 112,5±16,79 

(86,6-160,3) 

V = 13,7% 

94,3 

(78,3-110,8) 

120,1±12,01 

(101,4-137,7) 

V = 10,0% 

c’ 1,19±0,10 

(1,00-1,39) 

V = 7,7 

1,40 

(1,23-1,56) 

1,15±0,07 

(0,97-1,28) 

V = 6,5% 

d 2,2±0,13 

(1,9-2,5) 

V = 4,9% 

2,2 

(2,1-2,4) 

2,3±0,12 

(2,1-2,5) 

V = 5,3% 

d’ 1,6±0,08 

(1,4-1,7) 

V = 4,6% 

1,5 

(1,4-1,6) 

1,6±0,07 

(1,5-1,7) 

V = 4,0% 

V / довжина спікул 48,5±1,92 

(44,4-52,1) 

V = 3,9% 

59 

(47-63) 

48,6±2,09 

(44,5-52,7) 

V = 3,9% 

Довжина одонтостиля 85,5±6,3 

(77-95) 

V = 5,5% 

82,5 

(80-89) 

91,2±4,1 

(85-100) 

V = 4,9% 

Довжина одонтофора 65,6±3,1 

(59-73) 

V = 5,2% 

68 

(67-69) 

60,2±4,0 

(51-65) 

V = 5,8% 

Загальна довжина 

спису 

149,1±13,8 

(138-165) 

V = 9,1% 

150,5 

(147-158) 

151,1±5,7 

(149-159) 

V = 9,9% 

Відстань від 

переднього кінця тіла 

до направляючого 

кільця 

32,0±1,1 

(30-34) 

V = 3,5% 

32,8 

(31-34) 

32,2±1,1 

(30-35) 

V = 4,0% 
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Довжина корпусу 

стравоходу 

113,4±5,9 

(104-125) 

V = 5,3% 

115 

(107-120) 

117,2±8,3 

(104-136) 

V = 6,1% 

Ширина корпусу 

стравоходу 

20,2±1,2 

(18-22) 

V = 5,7% 

18,7 

(17-21) 

21,8±1,8 

(19-24) 

V = 8,9% 

Довжина хвоста 47,0±3,8 

(40-55) 

V = 7,5% 

55,3 

(48-67) 

43,0±3,6 

(35-50) 

V = 9,4% 

Гіалінова частина 

хвоста 

11,3±1,7 

(9-16) 

V = 11,6% 

13,5 

(12-16) 

12,3±1,0 

(11-14) 

V = 8,3% 

Діаметртіла на рівні:     

губ 14,5±0,8 

(13-16) 

V = 5,2% 

14,8 

(14-15) 

14,1±0,6 

(13-15) 

V = 3,4% 

кільця 22,7±0,7 

(22-24) 

V = 3,4% 

22 

(21-23) 

22,6±0,8 

(20-24) 

V = 2,5% 

oснови стравоходу 44,3±1,7 

(40-47) 

V = 3,7% 

43,5 

(41-46) 

45,3±2,1 

(41-49) 

V = 4,4% 

вульви 53,7±3,6 

(48-63) 

V = 6,5% 

50,8 

(45-54) 

53,8±3,2 

(47-59) 

V = 5,3% 

ануса 39,6±1,5 

(37-43) 

V = 4,0% 

39,5 

(35-43) 

37,3±2,0 

(34-41) 

V = 5,7% 

Морфологічні зауваження 

Популяції L. elongatus з території Розточчя і Опілля добре співпадають з 

розмахом мінливості раніше описаних популяцій виду. 

 Поширення 

Найбільш широко поширений вид роду Longidorus на території Європи. В 

Україні раніше був виявлений у виноградниках Одеської і Херсонської 

областей (Милкус, Кудинская, 1980), в Сколівських Бескидах у різних типах 

мішаних лісів на широкому спектрі деревних порід та у низькогір’ї 

Горганського масиву Карпат в буково-смерекових лісах (Козловський, 2009). 

На території Розточчя і Опілля вид повсюдно трапляється у заплавних лісах та 

на луках різного типу. У Львові L. elongatus виявлений в усіх досліджуваних 

лісопарках, парках і садах. Окремі популяції також були виявлені з садах і 

парках Золочева, Ходорова і Жовкви. 
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Longidorus euonymus Mali et Hooper, 1973 (рис. 4.1.7; табл. 4.1.8) 

Самки. Тіло відносно довге (7,5-8,9 мм), дуже струнке («а» – 141-171), 

поступово звужується до переднього кінця, після теплової релаксації набуває 

нетипової S-подібної форми або форми простої спіралі. Губи висотою 6-7 мкм, 

дещо розширені, латерально округлені та фронтально сплощені. Кутикула 

поперечно посмугована, її товщина становить 2 мкм вздовж тіла, в ділянках губ 

і вульви потовщується до 3 мкм і досягає максимального значення 8-11 мкм в 

термінальній частині хвоста. Амфіди довгі, із більш чи менш асиметрично 

роздвоєною основою. Одонтостиль довгий і тонкий. Одонтофор в 1,2-1,3 рази 

коротший ніж одонтостиль. Направляюче кільце одинарне, розташоване на 

відстані 26-29 мкм від переднього кінця тіла. Передній тонкий відділ 

стравоходу зазвичай утворює характерний вигин перед з’єднанням з 

розширеною частиною. Довжина корпусу стравоходу становить 25-34% від 

загальної його довжини, і у 5-8 разів перевищує ширину. Стравохідно-

кишковий клапан округло-конічний, довжиною 8-11 мкм. Вульва у вигляді 

поперечної щілини, займає екваторіальне положення. Вагіна займає приблизно 

половину відповідного діаметру тіла. Довжина pars distalis vaginae складає 13-

24 мкм, а pars proximalis vaginae – 18-26 мкм. Статева система амфідельфна. 

Гонади парні, розвинені в однаковій мірі, довжина передньої становить 448-561 

мкм, а задньої – 521-555 мкм. Яєчники однаково розвинені, довжиною 139-169 

мкм і 141-159 мкм. Матки без внутрішньої диференціації, відділені від 

яйцеводів добре розвинутим сфінктером. Довжина преректуму сильно варіює – 

272-487 мкм. Довжина ректуму становить 23-31 мкм або 69-88 % анального 

діаметру тіла. Хвіст прямий, циліндричний, з характерним широко округленим 

термінусом, з кожного боку несе по дві пари сублатеральних кутикулярних пор. 

Самці не виявлені. 
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Рис. 4.1.7. L. euonymus (A-E): A – передній кінець тіла; B – амфід; С – вульва 

фронтально; D – хвіст; E – вагіна. 

Морфологічні зауваження 

 Нематоди із популяції L. euonymus з околиць Львова (с. Сокільники) 

відрізняються нетиповою для виду S-подібною формою тіла після теплової 

релаксації. Від типової популяції, описаної із Словаччини, особини популяції з 

Сокільник відрізняються більшою довжиною тіла (7,9 (7,5-8,9) vs 6,9 (6,0-7,6) 

мм) і вищими значеннями індексів «а» (167 (160-171) vs 153 (124-171)) і «с» 

(180 (160-209) vs 155 (125-198)). Дана популяція відрізняється більшою 

довжиною тіла практично від усіх раніше описаних і за цим параметром 

найбільш схожа до популяції з міста Новий Сад (Сербія) (7,9 (7,5-8,9) vs 8,3 

(7,2-8,9) мм) (Lamberti, 2003), а також до самки з Чехії (8,1 мм) (Kumari, 

Decraemer, 2007). Популяція L. euonymus, виявлена нами на території 

Харківської області в заплаві Сіверського Дінця, відрізняється від вище 

згаданої коротшим хвостом (34,1 (32-36) vs 44,2 (39-48) мкм).  
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Таблиця 4.1.8. 

Морфометричні параметри популяцій Longidorus euonymus Mali et Hooper, 1973 

зібраних на території України. Усі виміри подано в мікрометрах, за винятком 

загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: середнє значення ± стандартна 

похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт варіації. 

Локалітет Львівська обл., с. 

Сокільники, лука на 

березі р. Щирки 

Львівська обл., м. 

Золочів, міський 

парк 

Харківська обл., с. 

Гайдари, берег р. 

Сіверський Донець 

Параметри ♀ ♀ ♀ 

N 18 1 9 

L 7,97±1,51 

(7,46-8,99) 

V = 6,4% 

7,93 6,73±0,57 

(5,97-7,74) 

V = 8,5% 

a 166,6±4,48 

(160,1-170,5) 

V = 2,7% 

168,8 150,2±8,50 

(140,9-168,2) 

V = 5,7% 

b 19,9±3,35 

(14,3-24,6) 

V = 16,8% 

22,9 16,2±1,61 

(14,3-19,2) 

V = 10,0% 

c 180,2±17,4 

(160,6-209,0) 

V = 9,7% 

220,4 197,6±21,0 

(177,1-241,8) 

V = 10,6% 

c’ 1,21±0,09 

(1,03-1,30) 

V = 7,6% 

0,97 1,0±0,06 

(0,91-1,09) 

V = 6,2% 

d 1,5±0,07 

(1,4-1,6) 

V = 4,5% 

1,5 1,5±0,10 

(1,3-1,6) 

V = 6,8% 

d’ 1,9±0,09 

(1,9-2,1) 

V = 4,8% 

1,9 2,2±0,17 

(1,9-2,5) 

V = 7,7% 

V 52,9±1,12 

(50,7-53,9) 

V = 2,1% 

55,1 52,9±1,31 

(51,3-54,9) 

V = 2,4% 

Довжина одонтостиля 83,8±2,5 

(78-88) 

V = 3,0% 

86 80,0±4,6 

(70-87) 

V = 5,8% 

Довжина одонтофора 65,1±2,5 

(60-70) 

V = 3,8% 

58 60,7±2,9 

(55-64) 

V = 4,8% 

Загальна довжина 

спису 

149,9±2,0 

(147-153) 

V = 1,4% 

144 140,7±5,8 

(132-151) 

V = 4,1% 

Відстань від 

переднього кінця тіла 

до направляючого 

кільця 

27,4±1,0 

(26-29) 

V = 3,8% 

28 28,7±1,6 

(27-32) 

V = 5,5% 
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Довжина корпусу 

стравоходу 

125,7±8,7 

(111-140) 

V = 6,9% 

118 128,6±5,2 

(118-135) 

V = 4,1% 

Ширина корпусу 

стравоходу 

19,5±1,4 

(17-20) 

V = 7,2% 

19 17,7±1,7 

(16-21) 

V = 9,8% 

Довжина хвоста 44,2±2,5 

(39-48) 

V = 5,6% 

36 34,1±1,6 

(32-36) 

V = 4,8% 

Гіалінова частина 

хвоста 

9,6±1,0 

(8-11) 

V = 10,3% 

7 7,4±1,3 

(5-9) 

V = 17,7% 

Діаметр тіла на рівні:     

Губ 14,4±0,5 

(14-15) 

V = 3,5% 

15 13,0±0,9 

(12-14) 

V = 6,7% 

кільця 20,6±0,8 

(19-22) 

V = 4,1% 

22 19,0±0,7 

(18-20) 

V = 3,7% 

основи стравоходу 38,6±1,6 

(36-42) 

V = 4,2% 

38 36,4±1,2 

(34-38) 

V = 3,4% 

вульви 46,2±2,9 

(41-53) 

V = 6,4% 

47 44,8±2,3 

(42-49) 

V = 5,1% 

ануса 35,8±1,6 

(32-38) 

V = 4,5% 

37 34,1±1,1 

(32-35) 

V = 3,3% 

Поширення 

 L. euonymus описаний зі Словаччини із ризосфери бруслини європейської 

(Euonymus europaeus L.) на березі Дунаю. Відомі також знахідки виду з 

території Сербії, Австрії, Польщі та Чехії, в основному з заплавних лісів 

(Kumari, Decraemer, 2007; Lamberti, 2003; Tiefenbrunner, Tiefenbrunner, 2004). 

На досліджуваній території L. euonymus був виявлений в ряді локалітетів на 

березі Дністра та в околицях Львова на березі річки Щирки у ризосфері аличі. У 

Львові вид був зібраний в Стрийському парку, ботанічному саду ЛНУ ім. І. 

Франка і в лісопарку «Погулянка», а в Золочеві – у сквері ім. І. Франка. Ще 

одна популяція виду на території України була виявлена в Харківській області 

на березі Сіверського Дінця. 
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Longidorus intermedius Kozlowska et Seinhorst, 1979 (рис. 4.1.6; 4.1.8; 

табл. 4.1.9) 

Самки. Тіло середньої довжини (3,3-5,2 мм), після теплової релаксації 

набуває С-подібної або спіральної форми. Передня частина тіла конічна, губна 

область майже не відділена від решти тіла, латерельно округлена, фронтально 

слабо округлена або плоска, висотою – 5-6 мкм. Товщина кутикули вздовж тіла 

становить 2-3 мкм і набуває максимального значення 7-15 мкм на термінусі 

хвоста. Амфіди досить великі, досягають половини відстані до направляючого 

кільця, помірно роздвоєні в основі, з лопатями однакової довжини. 

Направляюче кільце одинарне, розташоване на відстані 31-34 мкм від 

переднього кінця тіла. Одонтостиль, одонтофор, стравохід типові для даного 

роду. Одонтофор у 1,5-2 рази коротший ніж одонтостиль. Довжина корпусу 

стравоходу становить 24-35% від загальної його довжини. Він у 4-6 разів 

довший ніж ширший. Стравохідно-кишковий клапан невеликий (10-14 мкм), 

мінливої форми – від конічної до округлої. Вульва у вигляді поперечної 

щілини, розташована екваторіально. Вагіна шириною – 11-19 мкм і довжиною – 

24-29 мкм, займає 37-63% відповідного діаметру тіла. Довжина pars distalis 

vaginae складає 13-16 мкм, а pars proximalis vaginae – 8-15 мкм. Статева 

система амфідельфна. Гонади парні, відносно короткі, розвинуті в однаковій 

мірі, довжиною 205-314 і 192-295 мкм відповідно. Яєчники парні, обернені, 

102-143 мкм і 111-135 мкм завдовжки. Матки без внутрішньої диференціації, 

відділені від яйцеводів добре розвинутим сфінктером. Довжина преректума 

становить – 233-483 мкм, а ректума – 23-36 мкм, що практично дорівнює 

анальному діаметру тіла. Хвіст конічний із широко округленим термінусом, 

дорсально випуклий, вентрально майже прямий. Він несе дві пари 

субвентральних кутикулярних пор. 

Самці трапляються дуже рідко. Тіло довжиною 3,3-4,2 мм із більш 

вентрально зігнутою, ніж у самок, задньою частиною. Спікули довжиною 51-56 

мкм, у 4-5 разів довші ніж ширші і 1,2-1,5 рази довші ніж клоакальний діаметр 

тіла. Дорсальна сторона спікул слабо вигнута або майже пряма, горб і ямка на 



82 
 

вентральній стороні практично не виражені. Голівка спікул, довжиною 8-9 мкм, 

займає близько 15% їхньої загальної довжини. Латеральні опорні елементи 

спікул майже прямі, із слабо роздвоєними дистальними кінцями, 16,8-17,0 мкм 

завдовжки. Є пара адклоакальних та ряд із 8-10 вентромедіальних суплементів, 

розташованих на приблизно однаковій відстані один від одного. Хвіст 

конічний, з широко округленим термінусом, вентрально більш увігнутий ніж в 

самок. 

Таблиця 4.1.9. 

Морфометричні параметри популяцій L. intermedius Kozlowska et Seinhorst, 

1979, зібраних на території України. Всі виміри подані в мікрометрах, за 

винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: середнє значення ± 

стандартна похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт варіації. 

Локалітет Львівська обл., 

Миколаївський р-н., с. 

Устя, заплавний 

дубовий ліс 

Львівська 

обл., 

Городоцький 

р-н., с. 

Любінь 

Малий, 

дубовий ліс 

Львів, парк 

імені Івана 

Франка 

 

Закарпатська обл., 

м. Ужгород, 

заплава р. Уж 

 

Параметри ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♂ 

n 31 2 13 11 14 1 

L 4,22±0,41 

(3,54-5,16) 

V = 9,4% 

4,19; 

3,76 

4,12±0,39 

(3,32-4,63) 

V = 9,4% 

4,08±0,41 

(3,56-4,53) 

V = 10,1% 

3,82±0,27 

(3,49-4,49) 

V = 7,1% 

3,31 

a 79,3±6,24 

(66,1-97,4) 

V = 7,5% 

83,8; 

78,3 

80,8±4,46 

(75,4-92,5) 

V = 5,2% 

77,5±5,81 

(67,1-87,0) 

V = 7,5% 

75,5±1,84 

(72,5-78,5) 

V = 2,4% 

92,0 

b 11,2±1,76 

(9,2-17,0) 

V = 16,3% 

9,6; 9,5 10,2±1,12 

(8,4-12,7)  

V = 11,0% 

10,7±1,84 

(8,4-13,3) 

V = 17,1% 

10,3±1,07 

(7,9-12,4) 

V = 10,4% 

9,0 

c 111,1±15,4

2 

(78,7-139,6) 

V = 13,1% 

107,5; 

85,4 

98,3±9,31 

(80,9-115,7) 

V = 9,5% 

107,1±14,58 

(83,0-128,3) 

V = 13,6% 

100,8±8,71 

(89,7-

115,2) 

V = 8,6% 

82,8 

c’ 1,09±0,13 

(0,91-1,44) 

V = 10,8% 

1,1; 1,2 1,22±0,05 

(1,12-1,29) 

V = 4,4% 

1,15±0,12 

(0,92-1,31) 

V = 10,2% 

1,12±0,09 

(1,0-1,3) 

V = 8,2% 

1,11 

d 2,7±0,20 

(2,4-3,9) 

V = 6,2% 

2,8; 2,7 2,8±0,16 

(2,5-3,1)  

V = 5,6% 

2,9±0,15 

(2,7-3,2) 

V = 5,1% 

2,6±0,18 

(2,4-3,0) 

V = 7,6% 

2,4 
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d’ 1,9±0,12 

(1,6-2,1) 

V = 5,9% 

2; 2 2,0±0,12 

(1,8-2,3) 

V = 5,8% 

2,1±0,13 

(1,8-2,3) 

V = 6,4% 

2,0±0,12 

(1,8-2,3) 

V = 6,0% 

1,8 

V / довжина 

спікул 

46,5±2,12 

(40,0-50,2) 

V = 4,6% 

56; 53 48,3±1,19 

(46,0-49,7) 

V = 2,5% 

47,0±2,34 

(41,5-50,4) 

V = 5,0% 

47,2±1,73 

(43,0-50,0) 

V = 3,7% 

51 

Довжина 

одонтостиля 

111,2±3,1 

(106-122) 

V = 2,8% 

110; 107 108,8±2,9 

(105-114) 

V = 2,6% 

 

111,2±1,9 

(109-114) 

V = 1,7% 

107,9±2,6 

(106-112) 

V = 2,4% 

106 

Довжина 

одонтофора 

63,8±3,5 

(57-72) 

V = 5,7% 

63; 67 65,2±2,4 

(61-69) 

V = 3,7% 

63,3±3,0 

(58-68) 

V = 4,7% 

60,9±2,2 

(58-65) 

V = 3,6% 

53 

Загальна 

довжина 

спису 

175,0±5,2 

(167-188) 

V = 3,1% 

173; 174 174,0±3,4 

(168-181) 

V = 1,9% 

174,5±3,2 

(171-182) 

V = 1,8% 

168,8±3,8 

(164-177) 

V = 2,3% 

159 

Відстань від 

переднього 

кінця тіла до 

направляюч

ого кільця 

34,0±1,1 

(32-36) 

V = 3,2% 

34; 32 32,4±1,0 

(31-34) 

V = 3,2% 

33,7±1,3 

(31-35) 

V = 4,0% 

31,0±1,0 

(29-33) 

V = 3,3% 

29 

Довжина 

корпусу 

стравоходу 

106,4±6,0 

(93-119) 

V = 5,4% 

113; 105 107,2±5,7 

(99-118) 

V = 8,1% 

106,3±6,5 

(93-114) 

V = 6,1% 

99,9±5,5 

(91-110) 

V = 5,5% 

98 

Ширина 

корпусу 

стравоходу 

20,7±1,4 

(18-23) 

V = 7,2% 

21; 22 20,5±1,7 

(17-23) 

V = 18,3% 

21,6±1,6 

(18-24) 

V = 7,2% 

21,6±1,6 

(19-25) 

V = 7,4% 

21 

Довжина 

хвоста 

38,4±3,9 

(31-46) 

V = 9,3% 

39; 44 42,0±2,5 

(38-47) 

V = 6,9% 

38,5±4,0 

(32-46) 

V = 10,2% 

38,1±3,2 

(34-43) 

V = 8,5% 

40 

Гіалінова 

частина 

хвоста 

12,1±1,1 

(10-15) 

V = 8,6% 

14; 13 11,8±0,9 

(11-14) 

V = 7,95 

12,0±1,2 

(10-14) 

V = 9,9% 

10,5-1,5 

(7-13) 

V = 14,3% 

10 

Діаметртіла 

на рівні:  

 

губ 12,6±0,9 

(11-14) 

V = 6,3% 

12; 12 11,8±0,7 

(11-13) 

V = 6,2% 

11,6±0,5 

(11-12) 

V = 4,3% 

11,8±0,8 

(11-13) 

V = 6,8% 

12 

кільця 24,6±1,0 

(23-27) 

V = 3,9% 

24; 24 23,7±0,8 

(22-25) 

V = 3,3% 

24,2±2,3 

(22-26) 

V = 5,2% 

23,6±1,1 

(22-25) 

V = 4,6% 

22 

oснови 

стравохо

ду 

44,7±2,2 

(41-49) 

V = 4,9% 

44; 43 43,5±2,6 

(39-48) 

V = 6,0% 

44,2±2,1 

(42-49) 

V = 4,7% 

42,9±2,7 

(38-48) 

V = 6,2% 

42 

вульви 53,3±5,1 

(46-65) 

V = 9,3% 

50; 48 51,0±3,9 

(44-57) 

V = 7,6% 

52,7±3,9 

(48-60) 

V = 7,4% 

50,6±3,8 

(47-60) 

V = 7,5% 

46 

ануса 35,1±2,6 

(29-40) 

V = 7,2% 

35; 37 34,5±2,1 

(31-38) 

V = 6,1% 

33,5±2,7 

(28-38) 

V = 8,1% 

34,0±2,2 

(30-37) 

V = 6,4% 

36 
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Рис. 4.1.8. L. intermedius (A, B), L. elongatus (C) – спікули. 

Личинки. Морфометрія (табл. 4.1.10; рис. 6.2). У L. intermedius 

спостерігається скорочення життєвого циклу за рахунок випадання однієї із 

проміжних стадій, тому наявні лише три личинкові стадії (рис. 6.2). Личинки 

морфологічно дуже схожі на дорослих особин. Загальна форма тіла у них 

поступово змінюється від більш прямої J-подібної до більш вигнутої С-

подібної. Форма і ступінь відчленованості губної області у процесі 

постембріонального розвитку не змінюються. На відміну від статевозрілих 

особин, у яких хвіст має широко округлений термінус, в личинок першого віку 

термінус хвоста пальцеподібний. У особин наступних вікових стадій довжина 

хвоста суттєво не змінюється, а його термінальна частина поступово стає більш 

широко округленою. 
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Таблиця 4.1.10. 

Морфометричні параметри личинок Longidorus intermedius з популяції із 

заплавного лісу поблизу с. Устя. Всі виміри подані в мікрометрах, за винятком 

загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: середнє значення ± стандартна 

похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт варіації. 

Параметри J1 J2 J3 

N 17 25 17 

L 1,24±0,53 

(1,16-1,34) 

V = 4,3% 

1,92±0,20 

(1,62-2,30) 

V = 10,5% 

2,89±0,20 

(2,44-3,17) 

V = 6,9% 

a 54,3±2,03 

(50,3-57,8) 

V = 3,7% 

61,8±4,59 

(47,7-69,6) 

V = 7,4% 

71,4±3,99 

(66,0-78,1) 

V = 5,6% 

b 4,8±0,91 

(4,3-8,1) 

V = 18,9% 

6,4±0,52 

(5,5-7,2) 

V = 8,1% 

8,2±0,79 

(6,9-9,9) 

V = 9,5% 

c 26,9±1,25 

(24,6-29,6) 

V = 4,7% 

41,6±3,96 

(35,1-48,9) 

V = 9,5% 

64,0±5,73 

(55,5-78,4) 

V = 9,0% 

c’ 3,11±0,18 

(2,81-3,43) 

V = 5,6% 

2,12±0,17 

(1,90-2,47) 

V = 7,9% 

1,50±0,10 

(1,23-1,66) 

V = 7,0% 

d 2,9±0,22 

(2,5-3,3) 

V = 4,9% 

2,8±0,22 

(2,5-3,3) 

V = 7,9% 

2,8±0,19 

(2,5-3,3) 

V = 6,7% 

d’ 2,1±0,19 

(1,8-2,5) 

V = 9,2% 

2,0±0,15 

(1,7-2,3) 

V = 7,5% 

2,0±0,11 

(1,9-2,3) 

V = 5,1% 

Довжина 

одонтостиля 

74,0±2,0 

(70-78) 

V = 2,7% 

81,6±1,6 

(78-85) 

V = 1,9% 

93,8±2,8 

(87-98) 

V = 3,0% 

Довжина 

одонтофора 

43,7±2,8 

(40-51) 

V = 6,4% 

50,5±2,5 

(44-54) 

V = 4,9% 

59,9±3,0 

(55-65) 

V = 5,0% 

Загальна довжина 

спису 

117,8±3,9 

(112-126) 

V = 3,2% 

132,1±3,0 

(124-138) 

V = 2,3% 

153,7±4,1 

(147-162) 

V = 2,7% 

Довжина заміщаю 

чого одонтостиля 

81,2±2,7 

(78-88) 

V = 3,4% 

96,9±2,9 

(90-102) 

V = 3,0% 

112,6±3,4 

(107-118) 

V = 3,0% 

Відстань від 

переднього кінця 

тіла до 

направляючого 

кільця 

19,5±0,9 

(18-21) 

V = 4,8% 

24,8±1,2 

(23-28) 

V = 4,6% 

28,4±1,2 

(26-30) 

V = 4,3% 

Довжина корпусу 

стравоходу 

62,5±3,4 

(55-69) 

V = 5,5% 

74,4±4,3 

(68-86) 

V = 5,7% 

85,8±5,2 

(78-95) 

V = 6,0% 
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Ширина корпусу 

стравоходу 

12,6±1,2 

(10-14) 

V = 9,6% 

16,0±1,2 

(13-18) 

V = 7,4% 

18,3±1,0 

(16-20) 

V = 5,7% 

Довжина хвоста 46,4±1,7 

(43-49) 

V = 3,7% 

46,2±3,5 

(40-53) 

V = 7,4% 

45,3±3,8 

(37-51) 

V = 8,3% 

Гіалінова частина 

хвоста 

9,5±1,5 

(6-13) 

V = 16,3% 

9,0±1,0 

(8-11) 

V = 10,9% 

9,5±0,9 

(8-11) 

V = 9,9% 

Діаметр тіла на 

рівні:  

   

губ 6,9±0,7 

(6-8) 

V = 10,1% 

8,8±0,7 

(8-10) 

V = 7,5% 

10,0±0,4 

(9-11) 

V = 3,5% 

кільця 14,1±0,8 

(13-16) 

V = 5,5% 

17,1±1,0 

(15-19) 

V = 5,0% 

20,4±0,7 

(19-21) 

V = 3,5% 

основи 

стравоходу 

21,8±0,8 

(20-23) 

V = 3,7% 

29,4±2,2 

(26-34) 

V = 7,6% 

36,7±1,8 

(33-40) 

V = 4,8% 

вульви 22,9±0,9 

(22-25) 

V = 3,7% 

31,0±2,4 

(26-35) 

V = 7,8% 

40,5±2,7 

(36-46) 

V = 6,6% 

ануса 14,9±0,7 

(14-16) 

V = 4,4% 

19,9±2,7 

(15-25) 

V = 8,4% 

30,2±1,7 

(27-33) 

V = 5,7% 

Морфологічні зауваження 

Усі українські популяції L. intermedius подібні між собою та з іншими, 

раніше описаними популяціями, однак відрізняються від болгарських в 

середньому меншою довжиною хвоста (38,1; 38,4; 38,5; 42 мкм vs 41; 42; 43; 43; 

44; 47 мкм) і відповідно нижчим значенням «c'» (1,09; 1,12; 1,15; 1,22 vs 1,2; 1,2; 

1,2; 1,3; 1,3; 1,4) (Peneva et al., 2001). За цими параметрами вони більш подібні 

до популяцій з Італії, Іспанії і Чехії. 

Раніше лише декілька особин самців були виявлені у популяціях із країн 

Балканського півострова: Болгарії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини (Barsi, 

Lamberti, 2004; Peneva et al., 2001). Самці з популяцій, зібраних на Опіллі 

відрізняються від болгарських більш струнким тілом, дещо довшими спікулами 

(51-56 vs 41-51 мкм) та більшою кількістю суплементів (8-10 vs 6-7). Порівняно 

зі самцями з Хорватії, Боснії і Герцеговини та Сербії для наших особин 

характерні трохи коротше тіло (3,4-4,2 vs 3,3-4,7 мм) і хвіст (39-44 vs 42-52 
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мкм), проте довші спікули (51-56 vs 43-52 мкм) і більша кількість суплементів 

(8-10 vs 4-8). 

Поширення 

Вид описаний за популяціями з Нідерландів і Німеччини виявленими у 

ризосфері дуба звичайного (Quercus robur L.) (Kozlowska, Seinhorst, 1979). Він 

також трапляється в Бельгії, Італії, Іспанії та країнах Балканського півострова 

(Barsi, Lamberti, 2004). L. intermedius поширений на всій території Болгарії, де 

трапляється в різних кліматичних умовах на 8 видах з роду Quercus (Peneva et 

al., 2001). Відомі знахідки виду із Центральної Європи, зокрема Польщі і Чехії 

(Kumari et al., 2006). Більшість знахідок L. intermedius приурочена до 

природних дубових лісів, де крім видів роду Quercus від був також виявлений 

на грабі звичайному (Сarpinus betulus L.), ліщині звичайній (Corylus avellana L.) 

та глоді (Crataegus monogyna Jasc.). На досліджуваній території вид трапляється 

в заплавних і плакорних лісах і також тісно асоційований з дубами. Лише раз 

був виявлений в ризосфері клена польового (Acer campestre L.) в заплавному 

лісі на березі Дністра поблизу села Устя. На території Львова знайдена лише 

одна популяція L. іntermedius у найстарішому парку міста – парку ім. І. Франка, 

у ризосфері трьохсотлітнього дуба. Крім того вид був нами виявлений у 

Закарпатській області поблизу Ужгорода в заплаві річки Уж. 

Longidorus leptocephalus Hooper, 1961 (табл. 4.1.11) 

Самки. Тіло відносно коротке (3,4-4,5 мм), циліндричне, після теплової 

релаксації набуває С-подібної форми. Губи вузькі, фронтально плоскі, 

латерально округлені, слабо відділені від тіла неглибокою перетяжкою, 

висотою 6-7 мкм. Кутикула із вираженою поперечною полінованістю, її 

товщина вздовж тіла становить 3 мкм і досягає максимального значення 8-16 

мкм в термінальній частині хвоста. Амфіди мішкоподібні, великі, досягають 

половини відстані від переднього кінця тіла до направляючого кільця, з 

помірно розділеною основою. Одонтостиль і одонтофор типові для роду. 

Одонтофор у 1,4-1,8 рази коротший ніж одонтостиль. Одинарне направляюче 

кільце розташоване на відстані 27-31мкм від переднього кінця тіла. Довжина 
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корпусу стравоходу становить 23-31% від загальної його довжини, він у 4-5,5 

разів довший ніж ширший. Стравохідно-кишковий клапан округло-конічної 

форми, довжиною 6-14 мкм. Вульва у вигляді поперечної щілини, займає 

преекваторіальне положення. Вагіна займає 46-62% відповідного діаметру тіла. 

Довжина pars distalis vaginae складає 10-15 мкм, а pars proximalis vaginae – 9-13 

мкм. Статева система амфідельфна. Гонади парні, розвинені в однаковій мірі, 

довжиною 263-460 мкм і 253-484 мкм. Яєчники парні, обернені, 123-144 мкм і 

113-144 мкм завдовжки. Матки без внутрішньої диференціації, відділені від 

яйцеводів добре розвинутим сфінктером. Довжина преректума становить 214-

396 мкм, а ректума – 19-35 мкм, що практично дорівнює анальному діаметру 

тіла. Хвіст конічний із чітко вираженим, вузьким, тонко округленим 

термінусом, дорсально випуклий, вентрально злегка увігнутий. Він несе одну 

парусублатеральних кутикулярних пор. 

Самці не виявлені. 

Таблиця 4.1.11. 

Морфометричні параметри популяцій Longidorus leptocephalus Hooper, 1961 і 

Longidorus sp. зібраних на території України. Усі виміри подано в мікрометрах, 

за винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: середнє значення 

± стандартна похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт варіації. 

Вид L. leptocephalus Longidorus sp. 

Локалітет Івано-Франківська 

обл., Тисменицький 

р-н., с. Побережжя, 

вербняк 

Закрпатська обл., 

заплава р.Тиси 

Львівська обл., 

Миколаївський р-н., 

с. Устя, заплавний 

дубовий ліс 

Параметри ♀ ♀ ♀ 

N 24 6 26 

L 4,02±0,28 

(3,39-4,45) 

V = 7,1% 

3,86±0,30 

(3,50-4,31) 

V = 7,8% 

4,15±0,30 

(3,69-5,00) 

V = 7,3% 

a 97,9±4,13 

(91,3-106,0) 

V = 4,2% 

94,9±4,77 

(89,7-99,0) 

V = 5,0% 

101,5±6,62 

(90,8-122,1) 

V = 6,5% 

b 11,7±0,87 

(10,1-13,0) 

V = 7,3% 

12,3±1,41 

(10,4-14,0) 

V = 11,5% 

13,1±1,64 

(10,7-17,4) 

V = 12,6% 

c 88,9±7,71 97,7±9,1 99,7±10,8 
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(69,1-103,6) 

V = 8,7% 

(82,5-107,0) 

V = 9,4% 

(84,5-125,1) 

V = 10,1% 

c’ 1,64±1,13 

(1,40-1,96) 

V = 8,2% 

1,46±0,10 

(1,37-1,61) 

V = 6,8% 

1,47±0,11 

(1,33-1,69) 

V = 7,8% 

d 2,4±0,15 

(2,2-2,7) 

V = 6,3% 

2,4±1,18 

(2,2-2,5) 

V = 7,5% 

2,3±0,13 

(2,1-2,5) 

V = 5,6% 

d’ 1,7±0,08 

(1,5-1,8) 

V = 4,9% 

1,7±0,14 

(1,5-1,8) 

V = 8,3% 

1,7±0,10 

(1,5-1,8) 

V = 5,8% 

V 47,4±1,52 

(44,3-50,0) 

V = 3,2% 

46,7±0,84 

(45,5-47,6) 

V = 1,8% 

47,5±1,43 

(43,5-50,7) 

V = 3,0% 

Довжина 

одонтостиля 

78,5±2,4 

(74-82) 

V = 3,1% 

74,4±3,1 

(69-77) 

V = 4,2% 

74,4±2,8 

(69-81) 

V = 3,4% 

Довжина 

одонтофора 

51,7±2,8 

(42-55) 

V = 5,4% 

45,8±4,4 

(41-50) 

V = 9,7% 

53,4±2,5 

(49-59) 

V = 4,8% 

Загальна довжина 

спису 

130,1±4,2 

(117-135) 

V = 3,2% 

121,5±4,8 

(117-127) 

V = 3,9% 

127,7±4,2 

 (118-134) 

V = 3,2% 

Відстань від 

переднього кінця 

тіла до 

направляючого 

кільця 

28,9±1,1 

(27-31) 

V = 3,7% 

27,6±0,5 

(27-28) 

V = 2,0% 

27,7±0,9 

(26-29) 

V = 3,3% 

Довжина корпусу 

стравоходу 

88,6±5,4 

(81-100) 

V = 6,1% 

83,0±2,4 

(81-87) 

V = 3,0% 

86,9±5,5 

(78-99) 

V = 6,4% 

Ширина корпусу 

стравоходу 

18,4±1,2 

(16-20) 

V = 6,4% 

19,0±3,1 

(14-21) 

V = 16,2% 

17,7±1,2 

(16-20) 

V = 7,0% 

Довжина хвоста 45,3±2,9 

(41-51) 

V = 6,5% 

39,8±4,4 

(35-45) 

V =11,2% 

41,9±2,8 

(36-46) 

V = 6,7% 

Гіалінова частина 

хвоста 

12,8±1,3 

(9-15) 

V = 10,4% 

12,4±3,2 

(8-16) 

V = 23,8 

11,3±1,1 

(9-13) 

V = 9,6% 

Діаметр тіла на 

рівні:  

   

губ 11,8±0,6 

(11-13) 

V = 5,4% 

11,6±0,9 

(11-13) 

V = 7,7% 

12,0±0,5 

(11-13) 

V = 4,4% 

кільця 20,0±0,9 

(18-22) 

V = 4,5% 

19,8±0,4 

(19-20) 

V = 2,3% 

20,0±1,0 

(19-22) 

V = 4,9% 

основи 

стравоходу 

35,6±1,6 

(33-38) 

V = 4,5% 

34,8±1,9 

(32-37) 

V = 5,5% 

36,1±1,2 

(33-39) 

V = 3,4% 
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вульви 41,1±2,6 

(36-46) 

V = 6,4% 

40,8±4,1 

(38-48) 

V = 10,0% 

41,0±2,2 

(38-48) 

V = 5,5% 

ануса 27,8±1,6 

(25-30) 

V = 5,7% 

27,2±1,5 

(25-29) 

V = 5,5% 

28,5±1,5 

(26-32) 

V = 5,3% 

Морфологічні зауваження 

Проаналізовані нами популяції відрізняються від типової (Hooper, 1961) 

більш переднім розташуванням вульви («V» – 46,7 (45,5-47,6); 47,4 (44,3-50,1) 

vs 54 (52-57)) та довшим одонтостилем (74,4 (69-77); 78,5 (74-82) vs 64 (60-70) 

мкм). Популяції з України відрізняються від більшості раніше описаних 

довшим одонтостилем і за цим параметром найбільш схожі із популяціями зі 

Словаччини (72 (66-78) мкм) і Шотландії (71 (65-78) мкм), від яких 

відрізняються нижчими значеннями індексу «а» (94,9 (89,7-99,0); 97,9 (91,3-

106,0) vs 108 (98-116); 108 (74-134)), а від популяції з Шотландії ще й нижчими 

значеннями індексу «с» (97,7 (82,5-107,0); 88,9 (69,1-103,6) vs 118 (102-152) 

(Liskova, Brown, 1995). Довгим списом наші популяції також схожі із 

популяціями з Чехії, проте відрізняються від них коротшим тілом (3,8 (3,5-4,3); 

4,0 (3,4-4,5) vs5,6 (5,1-6,4); 5,2 (4,3-6,1) мм) (Kumari, 2004). 

Поширення 

L. leptocephalus був описаний з Великобританії із ризосфери трав’яних 

рослин. Він також поширений на території Бельгії, Франції, Німеччини, 

Швейцарії, де трапляється в різних біотопах, як на трав’яних так і на деревних 

рослинах. Окремі популяції були виявлені в садах Словаччини і Чехії у 

ризосфері яблунь, вишень, слив, горіхів (Kumari, 2004). Відомі знахідки виду з 

заплавних лісів на берегах Дунаю і Морави на території Австрії (Tiefenbrunner, 

Tiefenbrunner, 2004). На досліджуваній території L. leptocephalus був виявлений 

в заплаві Дністра та на березі Бистриці поблизу смт Єзупіль із ризосфери верб 

(Salix sp.). Нами також був зібраний на р. Тисі, в околицях м. Виноградова. 
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Longidorus piceicola Liskova, Robbins et Brown, 1997 (рис. 4.1.9; табл. 

4.1.1) 

Самки. Тіло середньої довжини (4,7-5,7 мм), після теплової релаксації 

набуває переважно спіральної форми, плавно звужується до переднього кінця. 

Губи спереду широко округлені, дугоподібні, латерально округлені, майже не 

відділені від решти тіла, проте перед губами тіло помітно звужується, що надає 

передній частині тіла пляшкоподібної форми. Висота губ становить 6-7 мкм. 

Кутикула поперечно посмугована вздовж всього тіла, 3-4 мкм завтовшки, 

потовщується перед анальним отвором і досягає максимальної товщини 8-14 

мкм на кінчику хвоста. У першоописі амфіди описані як невиразні, проте у 

екземплярів із наших популяцій чітко помітно що, вони симетрично роздвоєні в 

основі. Одонтостиль довгий і дуже тонкий.Oдонтофор в 1,7-2 рази коротший 

ніж одонтостиль. Одинарне направляюче кільце розташоване на відстані 36-37 

мкм від переднього кінця тіла. Довжина корпусу стравоходу становить 24-26% 

від загальної його довжини. Він у 5-6 разів довший ніж ширший. Стравохідно-

кишковий клапан конічної форми, завдовжки 11-13 мкм. Вульва у вигляді 

поперечної щілини, займає екваторіальне положення. Вагіна займає 48-56% 

відповідного діаметру тіла. Довжина pars distalis vaginae складає 13-16 мкм, а 

pars proximalis vaginae – 15-18 мкм. Статева система амфідельфна. Гонади 

парні, однаково розвинуті, передня – 327-435 мкм,задня – 299-474 мкм 

завдовжки. Яєчники однаково розвинуті, обернені, довжиною 85-125 мкм і 75-

134 мкм відповідно. Матки без внутрішньої диференціації, відділені від 

яйцеводів добре розвинутим сфінктером. Преректум мало помітний, завдовжки 

352 км, довжина ректума становить 33-36 мкм. Хвістконічний, дорсально 

випуклий, вентрально майже прямий, з широко округленим термінусом, несе 

дві пари сублатеральних пор. 

Самці не виявлені. 

Морфологічні зауваження 

Популяція L. piceicola виявлена в ботанічному саду Львівського 

національного університету за більшістю параметрів дуже близька до типової 
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словацької (Liskova et al., 1997), проте відрізняється коротшим одонтостилем 

(146-153 vs 151-169 мкм), дещо коротшим хвостом (33-36 vs 36-46 мкм) та 

відповідно відмінними значеннями індексів с (135-174 vs 94-149) і сʹ (0,84-0,95 

vs 0,9-1,3). За цими параметрами вона ближча до популяції, описаної з Польщі 

(Kornobis, Peneva, 2011), проте відрізняється від неї більш передньою позицією 

направляючого кільця (36-37 vs 40-44 мкм). Від популяцій з Румунії вона 

відрізняється коротшим одонтстилем (146-153 vs 150-165 мкм) (Groza et al., 

2017). 

 

Рис. 4.1.9. L. piceicola (A-D): A – передній кінець тіла; В – амфід; С – вульва;    

D – хвіст. 

Поширення 

L. piceicola був описаний з гірського масиву Муранська Планина в 

центральній частині Словаччини із ризосфери ялини європейської (Picea abies 
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(L.)). Відомі поодинокі його знахідки з мішаних лісів на території Польщі і 

Румунії, де він трапляється переважно на хвойних породах (Groza et al., 2017; 

Kornobis, Peneva, 2011). В Україні L. piceicola буввперше нами виявлений в 

Горганському масиві Карпат на ялині європейській (Picea abies (L.)) та в 

заплаві річки Уж на вербі (Salix sp.). В природних біотопах Розточчя і Опілля не 

виявлений, проте зрідка трапляється у місті Львові. Зокрема був виявлений в 

ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка у ризосфері магнолій (Magnolia sp.) та в 

парку «Високий Замок» у ризосфері клена (Acer pseudoplatanus L.). 

Longidorus poessneckensis Altherr, 1974 (рис. 4.1.1; табл. 4.1.2) 

 Самка. Тіло довге (5,6-8,7 мм), після теплової релаксації набуває С-

подібної форми або скручується у кільце, більш вигнуте у задній частині. Губна 

область висотою 5-7 мкм, округла, не відділена від решти тіла. Кутикула із 

добре вираженою поперечною полінованістю вздовж всього тіла. Товщина 

кутикули становить 6 мкм в середній частині тіла і збільшується до 11-17 мкм у 

термінальній частині хвоста. Амфіди мішкоподібні, із нерозділеною основою, 

дещо розширенні в задній частині, помітно довші ніж ширші. Одонтостиль 

довгий, слабо склеротизований, немає чіткої межі з одонтофором; довжина 

одонтофора приблизно дорівнює половині довжини одонтостиля. Одинарне 

направляюче кільце розташоване на відстані 30-42 мкм від переднього кінця 

тіла. Довжина корпусу стравоходу становить 22-31% від загальної його 

довжини. Він у 5-6,5 разів довший ніж ширший. Стравохідно-кишковий клапан 

притуплено-конічний, 9-19 мкм завдовжки. Вульва у вигляді поперечної 

щілини, розташована екваторіально. Вагіна розміром 18,0-23,0 × 40,0-49,0 мкм, 

має добре розвинуті циркулярні м’язи і займає більше половини відповідного 

діаметру тіла (57,9-71,0%). Довжина pars distalis vaginae складає 14-26 мкм, а 

pars proximalis vaginae – 20-28 мкм. Статева система амфідельфна, гонади 

парні, протиставлені, приблизно однакової довжини: передня – 534-847 мкм, 

задня – 457-757 мкм. Яєчники однаково розвинуті, довжиною 139-353 мкм і 

132-340 мкм. Матки простої будови, без внутрішньої диференціації. Довжина 

преректума сильно варіює – 301–525 мм, довжина ректуму становить 28-38 мкм 
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або приблизно 2/3 анального діаметру тіла. Хвіст гемісферичної форми, його 

довжина завжди менша ніж анальний діаметр тіла, за рахунок чого задня 

частина тіла має дещо булавовидну форму. Хвіст несе дві пари субвентральних 

кутикулярних пор. 

 Самці не виявлені. 

Таблиця 4.1.12. 

Морфометричні параметри личинок Longidorus poessneckensis Altherr, 1974, з 

популяції зібраної на території Ужгорода. Усі виміри подано в мікрометрах, за 

винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: середнє значення ± 

стандартна похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт варіації. 

Локалітет Закарпатська обл., Ужгород, дубовий ліс 

Параметри J1 J2 J3 J4 

N 10 12 8 8 

L 1,50±0,82 

(1,34-1,61) 

V = 5,5% 

2,23±0,12 

(2,06-2,47) 

V = 5,2% 

3,00±0,27 

(2,55-3,29) 

V = 9,0% 

4,88±0,56 

(4,17-5,70) 

V = 11,4% 

a 54,8±1,88 

(51,3-57,1) 

V = 3,4% 

64,1±2,35 

(59,1-66,6) 

V = 3,7% 

71,2±6,29 

(56,6-76,7) 

V = 8,0% 

90,7±5,12 

(85,1-98,4) 

V = 5,6% 

b 5,1±0,63 

(3,7-6,0) 

V = 12,5% 

6,3±0,38 

(5,7-6,7) 

V = 6,0% 

7,6±0,97 

(6,1-8,8) 

V = 12,8% 

11,1±1,27 

(9,4-13,1) 

V = 11,4% 

c 41,9±2,3 

(38,7-45,3) 

V = 5,5% 

57,8±4,12 

(50,6-64,1) 

V = 7,1% 

79,4±12,20 

(62,1-99,9) 

V = 15,4% 

118,4±9,79 

(101,7-130,4) 

V = 8,3% 

c’ 1,74±0,07 

(1,62-1,83) 

V = 4,0% 

1,29±0,10 

(1,13-1,48) 

V = 7,7% 

0,99±0,10 

(0,83-1,14) 

V = 8,2% 

0,81±0,05 

(0,73-0,89) 

V = 6,7% 

d 2,6±0,22 

(2,2-2,9) 

V = 8,7% 

2,4±0,14 

(2,1-2,6) 

V = 5,8% 

2,4±0,19 

(2,0-2,6) 

V = 10,1% 

2,2±0,20 

(1,9-2,6) 

V = 8,8% 

d’ 1,9±0,10 

(1,8-2,1) 

V = 5,3% 

1,8±0,13 

(1,6-2) 

V = 7,0% 

1,8±0,09 

(1,7-2,0) 

V = 4,7% 

1,8±0,09 

(1,6-1,9) 

V = 5,0% 

Довжина 

одонтостиля 

76,5±2,7 

(73-81) 

V = 3,6% 

80,0±3,3 

(76-88) 

V = 4,2% 

93,9±3,8 

(89-101) 

V = 4,0% 

111,3±3,8 

(108-119) 

V = 3,4% 

Довжина 

одонтофора 

48,9±5,0 

(44-60) 

V = 10,5% 

54,7±3,9 

(48-60) 

V = 7,1% 

61,0±6,1 

(52-68) 

V = 10,0% 

63,6±5,0 

(58-61) 

V = 7,9% 

Загальна довжина 

спису 

125,7±6,5 

(120-140) 

V = 5,2% 

134,7±6,1 

(127-148) 

V = 4,5% 

154,9±9,4 

(142-169) 

V = 5,8% 

174,9±8,2 

(166-189) 

V = 4,7% 
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Довжина заміщаю 

чого одонтостиля 

81,3±3,2 

(74-86) 

V = 4,0% 

96,1±3,3 

(92-102) 

V = 3,5% 

107,9±6,3 

(98-115) 

V = 5,2% 

124,1±5,1 

(114-130) 

V = 4,1% 

Відстань від 

переднього кінця 

тіла до 

направляючого 

кільця 

20,1±0,3 

(20-21) 

V = 1,6% 

23,3±1,2 

(21-25) 

V = 4,9% 

25,9±1,4 

(24-27) 

V = 6,1% 

30,1±1,5 

(27-31) 

V = 4,8% 

Довжина корпусу 

стравоходу 

84,1±6,2 

(76-99) 

V = 7,4% 

98,3±4,9 

(93-107) 

V = 5,0% 

111,5±3,4 

(108-119) 

V = 3,1% 

130,3±5,1 

(124-136) 

V = 4,0% 

Ширина корпусу 

стравоходу 

13,9±0,7 

(13-15) 

V = 5,3% 

17,0±0,9 

(16-18) 

V = 5,0% 

19,3±1,0 

(18-21) 

V = 5,4% 

22,8±1,4 

(21-25) 

V = 6,1% 

Довжина хвоста 35,9±1,9 

(33-39) 

V = 5,3% 

38,8±2,7 

(34-43) 

V = 7,1% 

38,3±4,0 

(30-42) 

V = 10,3% 

41,3±1,2 

(36-47) 

V = 7,9% 

Гіалінова частина 

хвоста 

6,3±0,8 

(5-8) 

V = 13,1% 

8,9±0,9 

(8-11) 

V = 10,1% 

10,1±1,6 

(8-12) 

V = 16,2% 

11,4±1,6 

(9-13) 

V = 14,0% 

Діаметр тіла на 

рівні:  

    

губ 7,9±0,7 

(7-9) 

V = 9,3% 

9,9±0,7 

(9-11) 

V = 6,7% 

11,0±0,5 

(10-12) 

V = 4,9% 

13,5±0,9 

(12-15) 

V = 6,9% 

кільця 15,1±0,9 

(14-17) 

V = 5,8% 

17,9±0,9 

(17-20) 

V = 5,0% 

20,1±0,6 

(19-21) 

V = 3,2% 

24,6±1,6 

(23-27) 

V = 4,5% 

основи 

стравоходу 

26,9±1,0 

(26-29) 

V = 3,7% 

34,2±1,5 

(32-36) 

V = 4,5% 

40,4±1,9 

(38-43) 

V = 4,8% 

50,4±3,1 

(46-54) 

V = 6,1% 

вульви 27,4±1,1 

(26-29) 

V = 3,9% 

34,8±1,7 

(32-37) 

V = 4,9% 

42,1±2,5 

(38-45) 

V = 5,9% 

53,8±3,8 

(49-58) 

V = 7,1% 

ануса 20,6±1,3 

(18-22) 

V = 6,1% 

30,2-1,6 

(29-34) 

V = 5,3% 

38,8±2,4 

(36-42) 

V = 6,3% 

50,8±3,0 

(46-55) 

V = 5,9% 

Личинки. Морфометрія (табл. 4.1.12; рис. 4.1.10). Форма тіла личинок 

поступово змінюється від більш відкритої С-подібної до більш вигнутої чи 

навіть замкнутої. За морфологією передньої частини тіла вони не відрізняються 

від дорослих особин, оскільки форма і ступінь відчленованості губної області 

не змінюються у процесі постембріонального розвитку. Личинки різних вікових 

стадій відрізняються між собою за формою хвоста. У личинок першої вікової 

стадії хвіст видовжено-конічний, другої і третьої – видовжено-циліндричний, а 

в четвертої – зазвичай гемісферичний, як у дорослих особин. Впродовж 
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онтогенезу довжина хвоста практично не змінюється, але значно збільшується 

анальний діаметр тіла, в результаті чого зменшується індекс «сʹ» 

 

Рис. 4.1.10. Динаміка співвідношення довжин функціонального і заміщаючого 

одонтостилів та загальної довжини тіла в процесі онтогенезу L. poessneckensis 

(Ost – функціональний одонтостиль; rOst – заміщаючий одонтостиль; J1-J4 – 

личинки першої-четвертої вікових стадій). 

Морфологічні зауваження 

 Львівська популяція L. poessneckensis відрізняється від популяції з 

Німеччини (Sturhan, Loof, 2001) коротшим хвостом (34-38 vs 37-54 мкм; «с» - 

173,3-255,9 vs 91-124), а від польських – коротшим одонтостилем (133-137 vs 

137-151; 135-151; 136-145 мкм) (Kornobis, Peneva, 2011). Популяція, виявлена в 

околицях Ужгорода, від усіх інших відрізняється коротшим і більш товстим 

тілом і більш заднім положенням направляючого кільця. 

 Поширення 

 Вид описаний з Німеччини з вологого біотопу і поширений здебільшого 

на території Східної Європи (Польща, Чехія, Словаччина), де трапляється 

переважно у вологих і заплавних лісах та на берегах річок на широкому спектрі 
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деревних порід (Quercus robur L., Carpinus betulus L, Acer rubrum L., Betula 

alleghaniensis Britton) (Kornobis, Peneva, 2011; Sturhan, Loof, 2001). Відома 

також одна знахідка виду з Австрії, де він трапляється в прибережних лісах 

Дунаю у ризосфері дикого винограду (Tiefenbrunner, Tiefenbrunner, 2004). На 

території України в природних біотопах L. poessneckensis трапляється в 

подібних умовах, зокрема він був виявлений у Закарпатській області, поблизу 

Ужгорода на березі річки Уж в ризосфері дуба (Quercus robur L.) та в 

заплавному лісі поблизу села Устя на березі Дністра в ризосфері кленів (Acer 

sp.). На території Львова цей вид досить поширений у старих парках 

центральної частини міста, де трапляється на тополях (Populus sp.), кленах 

(Acer sp.) і дубах (Quercus robur L.). 

Longidorus sp. (рис. 4.1.11; табл. 4.1.11) 

Тіло середньої довжини –3,7-5,0 мм, після теплової релаксації набуває С-

подібної форми або форми відкритої спіралі. Губи слабо відділені від решти 

тіла, латерально округлені, фронтально дещо сплощені, висотою 5-7 мкм і 11-

13 мкм завширшки. Кутикула із вираженою поперечною полінованістю, її 

товщина вздовж тіла становить 3 мкм і досягає максимального значення 9-13 

мкм в термінальній частині хвоста. Амфіди мішкоподібні, чітко і симетрично 

розділені, з глибоким синусом, який досягає приблизно 1/2 довжини амфіда. 

Направляюче кільце розташоване на відстані 26-29 мкм від переднього кінця 

тіла. Одонтостиль тонкий, одонтофор 1,3-1,6 рази коротший ніж одонтостиль. 

Стравохід складається із вузької передньої частини 253-372 мкм завдовжки, і 

розширеного корпусу з трьома травними залозами, які займають типове для 

роду положення. Корпус стравоходу 78-99 мкм завдовжки і 16-20 мкм у 

діаметрі, займає 22-34% його загальної довжини. Стравохідно-кишковий 

клапан округло-конічний, довжиною 6-12 мкм. Вульва у формі поперечної 

щілини, займає преекваторіальне положення. Вагіна перпендикулярна до осі 

тіла, довжиною 19-25 мкм, що становить 48-66% відповідного діаметру тіла. 

Гонади парні, розвинуті в однаковій мірі, передня – 205-393 мкм, а задня – 210-

347 мкм завдовжки. Довжина передньої і задньої гонад становить 5,4-9,1% та 
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4,5-8,2% загальної довжини тіла відповідно. Передній і задній яєчники 

розвинуто в однаковій мірі, 82-136 і 87-133 мкм завдовжки відповідно. 

Довжина преректума сильно варіює – 236-413 мкм. Ректум – 22-37 мкм 

завдовжки, що майже дорівнює анальному діаметру. Хвіст видовжено-

конічний, досально дещо випуклий, вентрально майже прямий або слабо 

увігнутий, із чітко вираженим округлим термінусом. Він несе дві пари 

сублатеральних кутикулярних пор. 

Самці не виявлені. 

 

Рис. 4.1.11. Longidorus sp. (A-E): A – передня частина тіла; B – амфід; С – 

вагіна; D, Е – хвіст самки. 

Диференційний діагноз 
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Для Longidorus sp. характерне тіло середньої довжини (3,7-5,0 мм); губна 

область слабо відділена або не відділена від решти тіла, латерально округлена, 

а фронтально сплощена, ширина губної області − 11-13 мкм; направляюче 

кільце розташоване на відстані 26-29 мкм від переднього кінця тіла; 

одонтостиль середньої довжини (69-81 мкм); амфіди чітко симетрично 

роздвоєні, з глибоким синусом; вульва розташована преекваторіально (V − 44-

51%); хвіст відносно довгий (36-46 мкм; c´ − 1,33-1,69), конічний, дорсально 

випуклий, вентрально майже прямий, із чітко виділеним округленим 

термінусом; самці відсутні. 

 Longidorus sp. помірно відділеною губною областю і конічною формою 

хвоста найбільш подібний до Longidorus aetnaeus Roca, Lamberti, Agostinelli et 

Vinciguerra, 1986, L. danuvii і L. leptocephalus, проте чітко відрізняється від них 

глибоко розділеними лопатями амфіда. 

Від L. aetnaeus він також відрізняється довшим (3,7-5,0 vs 2,69-3,68 мм) і 

більш струнким тілом («а» − 91-122 vs 77-91), ширшими губами (11-13 vs 9-10 

мкм), формою амфідів (симетрично роздвоєні vs асиметрично роздвоєні), 

відносно коротшим стравоходом («b» − 13,1 (10,7-17,4) vs 11,4 (9,3-12,8) і 

коротшим хвостом (42 (36-46) vs 49 (42-60) мкм; «с» − 85-125 vs 57-77; «c'» − 

1,3-1,7 vs 1,7-2,3). 

Від L. danuvii відрізняється коротшим списом (69-81 vs 86-101 мкм), в 

середньому меншою довжиною тіла (4,15 vs 4,5-4,8 мм), відносно товщим тілом 

(«а» − 91-122 vs 108-137). 

Від L. leptocephalus відрізняється формою губної області (фронтально 

сплощена проти округлої), довшим одонтостилем (74,4 (69-81) vs 64 (60-70) 

мкм) і в середньому довшим хвостом (42 vs 34-36 мкм). 

Місце збору: Україна, Львівська область, заплавний ліс поблизу села Устя, 

ризосфера верби (Salix sp.) на березі Дністра. 

Paralongidorus rex Andrássy, 1986 (рис. 4.1.12; табл. 4.1.13) 

Самки. Тіло дуже довге (7,4-11,2 мм) і товсте, після теплової релаксації 

набуває форми відкритої спіралі з більш вигнутою задньою частиною. Губи 
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фронтально плоскі або трохи увігнуті, латерально широко округлені, висотою 

15-18 мкм. Вони різко відділені від решти тіла глибокою перетяжкою, яка 

формує своєрідну “шию”. По обидві сторони верхнього краю тіла латерально 

присутні виразні кутикулярні щити, які прикриваю отвори амфідів. Вони 

дорсально та вентрально розділені між собою широкими проміжками. Кутикула 

товста, поперечно полінована, 4-5 мкм вздовж тіла, максимальної товщини 12-

18 мкм досягає у термінальній частині хвоста. Амфіди великі, стременоподібні, 

їхній широкий поперечний отвір складає близько 2/3 відповідного діаметра 

тіла. Нервове кільце охоплює стравохід позаду основи одонтофора, на відстані 

240-280 мкм від переднього кінця тіла. Направляюче кільце одинарне, 

розташоване на відстані 35-42 мкм від переднього кінця тіла. Корпус 

стравоходу займає 24-33% його загальної довжини, він в 4-5 разів довший ніж 

ширший. Стравохідно-кишковий клапан відносно короткий, конічний і 

округлений на кінці. Вульва у вигляді широкої поперечної щілини, займає 

преекваторіальне положення. Вагіна займає 49-59% відповідного діаметра тіла. 

Просвіт вагіни вкритий товстою кутикулою, довжина pars distalis vaginae 

складає 20-28 мкм, а pars proximalis vaginae – 27-35 мкм. Гонади парні, 

однаково розвинуті, передня довжиною 602-1358 мкм і задня – 630-1353 мкм. 

Яєчники обернені до вагіни, відносно короткі, їхня довжина досить сильно 

варіює в залежності від наявної кількості зрілих ооцитів. Матки без 

внутрішньої диференціації, довжина передньої становить 415-580 мкм, а 

задньої – 380-688 мкм. Яйця видовжено еліптичні, розміром 263-305 × 61-78 

мкм, вкриті гладкою кутикулою завтовшки 4,1-6,2 мкм. Сперма в матці не 

виявлена. Довжина преректума – 744-815 мкм, а ректума – 40-58 мкм, що 

становить приблизно 2/3 анального діаметру тіла. Хвіст гемісферичний, його 

довжина менша ніж анальний діаметр тіла, за рахунок потовщення кутикули 

набуває злегка булавовидної форми. На хвості є дві пари пор, які розташовані 

субтермінально і дещо зміщені до вентральної сторони.  

Самці. В одній з численних популяцій P. rex, зібраних на досліджуваній 

території, вперше було виявлено самця. За основними морфологічними 
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ознаками та морфометричними параметрами самець дуже подібний до самок. 

Спікули масивні, в 1,3 рази довші по дузі ніж по хорді, у 5,8 разів довші ніж 

ширші і вдвічі довші ніж діаметр діла на рівні клоакального отвору. Дорсальна 

сторона спікул рівномірно вигнута, вентральна – з слабо вираженим горбом, 

віддаленим від переднього кінця тіла на відстань, що дорівнює 40 % загальної 

довжини спікул, і ямкою. Вигин спікул становить 124°. Голівка спікул, 

довжиною 20 мкм, займає 15,7% їхньої загальної довжини. Латеральні опорні 

елементи спікул завдовжки 41,3 мкм слабо роздвоєні на дистальному кінці. Є 

пара адклоакальних та ряд із 13 вентромедіальних суплементів, розташованих 

на приблизно однаковій відстані один від одного. Хвіст дорсально випуклий, 

гемісферичний, несе дві пари сублатеральних кутикулярних пор. 

Таблиця 4.1.13. 

Морфометричні параметри популяцій Paralongidorus rex Andrássy, 1986, 

зібраних на території Львова. Усі виміри подано в мікрометрах, за винятком 

загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: середнє значення ± стандартна 

похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт варіації 

Локалітет Парк «Високий 

Замок» 

Личаківський парк 

Параметри ♀ ♀ ♂ 

n 16 16 1 

L 9,16±0,91 

(7,45-11,26) 

V = 9,9% 

8,85±0,70 

(7,49-9,91) 

V = 7,9% 

7,59 

a 94,0±4,9 

(85,4-107,4) 

V = 5,2% 

90,1±4,5 

(84,1-100,1) 

V = 5,0% 

87,2 

b 14,3±1,4 

(12-17) 

V = 9,8% 

14,0±0,9 

(11,9-15,6) 

V = 6,4% 

11,6 

c 244,1±26,6 

(192-305) 

V = 10,9% 

213,1±17,1 

(181,7-240,3) 

V = 8,0% 

189,8 

c’ 0,53±0,04 

(0,45-0,63) 

V = 7,5% 

0,58±0,02 

(0,54-0,60) 

V = 3,0% 

0,65 

d 1,13±0,05 

(1,02-1,22) 

V = 4,4% 

1,2±0,07 

(1,1-1,4) 

V = 5,5% 

1,2 
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d’ 1,41±0,06 

(1,4-1,5) 

V = 4,3% 

1,4±0,06 

(1,3-1,5) 

V = 4,2% 

1,4 

V 41,9±1,3 

(38,6-44,3) 

V =3,1% 

40,3±1,5 

(37,6-43,0) 

V = 3,8% 

127 

Довжина 

одонтостиля 

170,6±4,5 

(161-180) 

V = 2,6% 

168,9±4,4 

(160-176) 

V = 2,6% 

164 

Довжина 

одонтофора 

96,9±5,3 

(86-103) 

V = 5,4% 

120,8±9,8 

(106-136) 

V = 8,1% 

129 

Загальна довжина 

спису 

265,2±6,8 

(256-278) 

V = 2,6% 

289,8±11,4 

(272-309) 

V = 3,7% 

293 

Відстань від 

переднього кінця 

тіла до 

направляючого 

кільця 

38,8±1,8 

(35-42) 

V = 4,7% 

41,9±2,0 

(38-45) 

V = 4,9% 

41 

Довжина корпусу 

стравоходу 

185,1±9,1 

(166-204) 

V = 4,9% 

187,9±12,6 

(156-208) 

V = 6,7% 

173 

Ширина корпусу 

стравоходу 

35,9±1,9 

(32-37) 

V = 5,3% 

34,7±2,7 

(30-42) 

V = 7,7% 

31 

Довжина хвоста 37,3±3,9 

(31-47) 

V = 9,1% 

41,6±2,9 

(37-47) 

V = 7,0% 

40 

Гіалінова частина 

хвоста 

14,6±1,4 

(12-18) 

V = 9,7% 

15,1±1,3 

(12-17) 

V = 8,9% 

16 

Діаметр тіла на 

рівні:  

   

губ 34,3±1,2 

(31-36) 

V = 3,5% 

34,5±0,8 

(33-36) 

V = 2,4% 

33 

кільця 49,0±1,5 

(46-52) 

V = 3,1% 

49,9±2,3 

(45-54) 

V = 4,6% 

46 

основи 

стравоходу 

79,6±3,4 

(74-85) 

V = 4,2% 

82,6±3,4 

(74-88) 

V = 4,2% 

76 

вульви 94,8±5,0 

(86-101) 

V = 5,3% 

98,1±4,9 

(88-107) 

V = 5,0% 

87 

ануса 68,5±3,3 

(62-74) 

V = 4,8% 

71,8±4,2 

(65-83) 

V = 5,9% 

62 
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Рис. 4.1.12. P. rex (A-G): A – передній кінець тіла; В – фрагмент гонади самки С 

– амфід; D, Е – спікули; F – задній кінець тіла самця, G – суплементи. 

Личинки. Морфометрія (табл. 4.1.14; рис. 6.3). У личинок першої вікової 

стадії тіло має J-подібну форму, у другої і третьої – С-подібну, а в четвертої – 

спіральну, як і у дорослих особин. Личинки різного віку відрізняються також 

формою хвоста. В першої стадії він більш видовжений, конічний, а далі в 
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процесі розвитку хвіст від стадії до стадії стає відносно коротшим та більш 

сферичним. Характерне для виду булавовидне розширення хвоста починає 

спостерігатися лише в личинок четвертого віку (рис. 6.5). Відмінним є і ступінь 

відчленованості губної області. В личинок першого віку вона відокремлена 

простим звуженням, а характерна для дорослих “шия” практично відсутня. 

Довжина зародків статевої системи в особин різних личинкових стадій 

становить: 33,6 (32-39) мкм у першої, 48,7 (41-61) мкм у другої, 53,3 (52-55) 

мкм у третьої і 102,5 (96-113) мкм в четвертої. 

Таблиця 4.1.14. 

Морфометричні параметри личинок Paralongidorus rex Andrassy, 1986з 

популяції, зібраної в парку «Високий Замок», Львів. Усі виміри подано в 

мікрометрах, за винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: 

середнє значення ± стандартна похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт 

варіації. 

Параметри J1 J2 J3 J4 

N 15 16 26 19 

L 1,59±0,09 

(1,43-1,76) 

V = 5,7% 

2,61±0,28 

(2,21-3,22) 

V = 10,7% 

4,21±0,43 

(3,59-5,30) 

V = 10,2% 

6,42±0,45 

(5,57-7,25) 

V = 7,0% 

a 46,4±3,9 

(36,5-51,6) 

V = 8,4% 

54,2±3,5 

(45,2-59,5) 

V = 6,5% 

67,5±5,1 

(57,9-82,6) 

V = 7,6% 

79,9±4,7 

(68,8-89,0) 

V = 5,9% 

b 5,1±0,6 

(4,3-6,3) 

V = 11,8% 

6,8±1,0 

(5,3-9,2) 

V = 14,7% 

8,2±1,0 

(5,1-10,4) 

V = 12,2% 

11,1±0,7 

(10,0-12,7) 

V = 6,3% 

c 48,7±3,7 

(44,3-59,0) 

V = 7,6% 

77,5±8,8 

(64,5-93,3) 

V = 11,4% 

115,5±14,4 

(98,7-160,6) 

V = 12,5% 

171,7±16,7 

(143,5-204,2) 

V = 9,7% 

c’ 1,2±0,1 

(1,0-1,4) 

V = 8,3% 

0,8±0,1 

(0,7-1,0) 

V = 12,5% 

0,7±0,1 

(0,6-0,9) 

V = 14,3% 

0,6±0,04 

(0,6-0,7) 

V = 6,7% 

d 1,5±0,11 

(1,29–1,66) 

V = 7,3% 

1,2±0,06 

(1,12–1,3) 

V = 5,0% 

1,1±0,05 

(1,01–1,18) 

V = 4,5% 

1,1±0,03 

(1,03–1,19) 

V = 2,7% 

d’ 1,46±0,08 

(1,36–1,6) 

V = 5,5% 

1,39±0,08 

(1,26–1,6) 

V = 5,8% 

1,42±0,10 

(1,2–1,55) 

V = 7,0% 

1,37±0,06 

(1,33–1,51) 

V = 4,4% 

Довжина 

одонтостиля 

84,1±2,8 

(79-88) 

V = 3,3% 

104,1±2,5 

(98-108) 

V = 2,4% 

126,1±5,9 

(115-139) 

V = 4,7% 

145,8±3,8 

(142-155) 

V = 2,6% 
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Довжина 

заміщаю чого 

одонтостиля 

100,7±4,0 

(92-107) 

V = 4,0% 

122,3±4,6 

(114-129) 

V = 3,8% 

147,2±9,3 

(128-176) 

V = 3,8% 

168,9±3,6 

(162-175) 

V = 2,1% 

Відстань від 

переднього 

кінця тіла до 

направляючого 

кільця 

21,8±1,1 

(20-24) 

V = 5,0% 

24,0±0,9 

(22-26) 

V = 3,8% 

28,8±1,1 

(27-32) 

V = 3,8% 

33,8±1,2 

(32-36) 

V = 3,6% 

Довжина 

хвоста 

32,5±2,1 

(29-36) 

V = 6,5% 

36,0±2,8 

(29-39) 

V = 7,8% 

36,3±±2,6 

(32-44) 

V = 7,2% 

37,2±3,0 

(33-43) 

V = 8,0% 

Гіалінова 

частина хвоста 

6,2±0,9 

(5-8) 

V = 14,5% 

7,9±0,9 

(6-9) 

V = 11,4% 

10,1±1,4 

(9-15) 

V = 13,9% 

12,4±1,4 

(10-16) 

V = 11,3% 

Діаметр тіла на 

рівні:  

    

губ 14,6±0,6 

(14-16) 

V = 4,1% 

20,1±0,8 

(19-22) 

V = 4,0% 

26,1±1,4 

(24-30) 

V = 5,4% 

30,9±0,8 

(29-32) 

V = 2,6% 

кільця 22,0±0,9 

(20–23) 

V = 4,1% 

28,1±1,1 

(26–30) 

V = 3,9% 

36,2±1,7 

(33–39) 

V = 4,7% 

43,1±1,8 

(40–46) 

V = 4,1% 

основи 

стравоходу 

33,2±1,6 

(31-36) 

V = 4,8% 

45,6±4,0 

(37-53) 

V = 8,8% 

58,0±3,6 

(51-65) 

V = 6,2% 

72,3±3,2 

(66-78) 

V = 4,4% 

вульви 34,1±2,5 

(31-39) 

V = 7,3% 

48,1±5,7 

(38-60) 

V = 11,9 

62,4±4,3 

(54-74) 

V = 6,9% 

80,3±5,0 

(71-92) 

V = 6,2% 

ануса 27,1±1,6 

(25-30) 

V = 5,9% 

40,1±3,5 

(33-48) 

V = 8,7% 

51,6±2,7 

(47-56) 

V = 5,2% 

61,4±3,6 

(55-67) 

V = 5,9% 

Морфологічні зауваження 

 За більшістю параметрів наші популяції P. rex дуже схожі до типової, 

проте відрізняються більш переднім положенням вульви (середні значення 

індексу «V» – 41,9 vs 47). Від популяцій з Польщі вони відрізняються за тією ж 

ознакою, а також товщою гіаліновою частиною хвоста (14,6 (12-18) vs 12,0 (10-

15); 12,5 (11-14) мкм) (Kornobis et al., 2015). Личинки із популяції P. rex зі 

Львова морфометрично майже не відрізняються від польських, за винятком 

меншої довжини функціонального і заміщаючого одонтостилів на всіх стадіях 

розвитку. Від личинок з типової угорської популяції і українські, і польські 

особини відрізняються вищими значеннями індексу «а», а від популяції, 

описаної Л. Барсі (Barsi et al., 2007) – більшою шириною губної області. 
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Поширення 

Рідкісний центральноєвропейський вид, поширений на території 

Угорщини, Словаччини, Польщі і України. Був описаний з Угорщини із 

дубового лісу в гірському масиві Піліс, на території країни також трапляється в 

садах і виноградниках у ризосфері винограду (Vitis sp.) (Barsi et al., 2007). На 

території Польщі трапляється поблизу Кракова, Скерневиць і Солини у 

ризосфері Acer pseudoplatanus L. Populus alba L. Acer pseudoplatanus L. 

(Kornobis et al., 2015). На досліджуваній території часто трапляється в заплаві 

Дністра та його лівих приток. Був також виявлений в буковому лісі на 

Стільському горбогір’ї (Опілля). У Львові виявлений в усіх старих парках міста 

на різних листяних породах. 

Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne, 1939 (рис. 4.1.13; 

табл. 4.1.15) 

Самки. Тіло довге (3,7-4,7 мм), циліндричне, після теплової релаксації 

набуває J-подібної форми. Кутикула товста, до 3-4 мкм посередині тіла, досягає 

максимальної товщини в термінальній частині хвоста. Губна область плавно 

округлена і не відділена від решти тіла, висотою 5-6 мкм. Амфід 

стременоподібний із отвором у вигляді широкої щілини. Одонтостиль 

видовжений, голкоподібний, сильно склеротизований. Одонтофор добре 

розвинутий, із чітко вираженими базальними потовщеннями, в 1,6-1,7 рази 

коротший ніж одонтостиль. Направляючий апарат із сильно склеротизованим 

заднім кільцем, яке розташоване поблизу з’єднання між одонтостилем і 

одонтофором, на відстані 90-135 мкм від переднього кінця тіла. Задній кінець 

одонтостиля роздвоєний у місці з’єднання з одонтофором. Корпус стравоходу 

займає 21-23% від його загальної довжини, він в 3,8-4 рази довший ніж 

ширший. Стравохідно-кишковий клапан конічно-округлий, 9-12 мкм 

завдовжки. Вульва у вигляді поперечної щілини, від переднього кінця тіла 

розташована на відстані, що приблизно дорівнює 40% від загальної довжини 

тіла. Статева система амфідельфна, гонади обернені, симетричні, 395-775 мкм і 

484-856 мкм завдовжки. Яйцеводи з’єднані з маткою за допомогою z-сфінктера. 
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Псевдоорган-z містить 10-20 сферичних тілець, наявних в обох яйцеводах. 

Преректум добре розвинутий, 102-150 мкм завдовжки, ректум 30-48 мкм 

завдовжки. Хвіст циліндричний, дорсально випуклий, вентрально прямий, 

закінчується тонко округленим пальцеподібним виростом, розташованим 

вентрально. 

 

Рис. 4.1.13. X. diversicaudatum (A-L): A – передній кінець тіла; В – корпус 

стравоходу; С-Е, L – фрагменти гонади самки; F-H, К – хвіст самки; I, J – хвіст 

самця. 

Самці. Спікули великі, 58-68 мкм завдовжки, серпоподібні, вигнуті під 

кутом 123°. На вентральній стороні є чітко виражений горбок на відстані 41% 

від переднього кінця і помітна ямка. Довжина голівки спікул – 7 мкм, що 
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становить 9,6% від їхньої загальної довжини. Латеральні опорні елементи 

спікул довжиною 15 мкм. Крім пари адклоакальних, є 2-5 добре розвинутих 

вентромедіальних суплементів. 

Таблиця 4.1.15. 

Морфометричні параметри популяції Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 

1927) Thorne, 1939 зібраної на досліджуваній території. Усі виміри подано в 

мікрометрах, за винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: 

середнє значення ± стандартна похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт 

варіації. 

Локалітет Львівська обл., Миколаївський р-н., с. Крупське, вербняк 

Параметри ♀ ♂ 

N 25 14 

L 4,29 ± 0,32 

(3,71-4,71) 

V = 7,5% 

4,19 ± 0,28 

(3,72-4,67) 

V = 6,7% 

a 75,6 ± 5,8 

(63,9-86,8) 

V = 7,7% 

85,8 ± 5,9 

(73,9-95,2) 

V = 6,9% 

b 9,5 ± 0,9 

(7,3-10,7) 

V = 9,5% 

8,7 ± 0,9 

(6,8-10,2) 

V = 10,3% 

c 85,4 ± 10,7 

(69,4-108,3) 

V = 12,5% 

87,4 ± 11,6 

(58,4-112,2) 

V = 13,3% 

c’ 1,1 ± 0,1 

(0,9-1,3) 

V = 9,0% 

1,1 ± 0,2 

(0,8-1,6) 

V = 18,2% 

V 42 ± 2,1 

(39-50) 

V = 5,0% 

63 ± 3,2 

(58-68) 

V = 5,1% 

Довжина одонтостиля 126 ± 4,5 

(114-132) 

V = 3,6% 

128 ± 4,4 

(117-135) 

V = 3,4% 

Довжина одонтофора 76 ± 3,7 

(67-82) 

V = 4,8% 

77 ± 3,0 

(70-82) 

V = 3,9% 

Загальна довжина спису 203 ± 6,1 

(190-211) 

V = 3,0% 

205 ± 5,6 

(190-214) 

V = 2,7% 

Відстань від переднього 

кінця тіла до направляючого 

кільця 

120 ± 9,3 

(104-135) 

V = 7,8% 

120 ± 8,1 

(109-133) 

V = 5,1% 

Довжина корпусу 

стравоходу 

108 ± 6,6  

(94 -118) 

V = 6,1% 

109 ± 5,6  

(102-119) 

V = 5,1% 
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Ширина корпусу стравоходу 32 ± 3,6 

(26-40) 

V = 11,2% 

31 ± 2,8 

(25-35) 

V = 8,0% 

Довжина хвоста 51 ± 5,3 

(41-65) 

V = 10,4% 

49 ± 4,1 

(41-60) 

V = 8,4% 

Гіалінова частина хвоста 16 ± 2,7 

(11-21) 

V = 16,8% 

17 ± 2,2 

(14-21) 

V = 12,9% 

Діаметр тіла на рівні:    

губ 14 ± 0,8 

(12-15) 

V = 5,7% 

13,5 ± 0,9 

(12-15) 

V = 6,7% 

кільця 45 ± 3,3 

(40-50) 

V = 7,4% 

42 ± 4,0 

(36-47) 

V = 9,5% 

основи стравоходу 63 ± 4,4 

(56-70) 

V = 7,0% 

59 ± 5,4 

(50-66) 

V = 9,1% 

вульви 72 ± 4,8 

(64-83) 

V = 6,7% 

66 ± 5,1 

(58-73) 

V = 7,7% 

ануса 52 ± 5,2 

42-63 

V = 9,9% 

48 ± 3,6 

(42-53) 

V = 7,5% 

Поширення 

Вид описаний з території Росії за екземплярами, зібраними на березі 

Волги поблизу Саратова і на берегах приток Ками у вологих біотопах. Х. 

diversicaudatum поширений на території Східної, Центральної і Західної 

Європи, проте практично не трапляється у Середземноморському регіоні. 

Відомі також знахідки виду з Нової Зеландії, Південної Африки, США і 

Канади, куди він найбільш ймовірно був інтродукований (Chizhov et al., 2014). 

На території України вид раніше був виявлений в Одеській і Херсонській 

області на виноградниках, в Полтавській області в садах на плодових деревах 

(Милкус, Кудинская, 1980; Romanenko, 1998). В Карпатах був зібраний на схилі 

гори Пожижевська (Чорногірський масив) у ризосфері ялини (Picea abies (L.)). 

З досліджуваного регіону відомі знахідки Х. diversicaudatum з вологих грабових 

дібровах поблизу Ходорова і Дублян (Козловський, 2009). Нами численні 

популяції були виявлені в заплаві Дністра і його приток переважно в ризосфері 

верб (Salix sp.) та тополь (Populus sp.). На околицях Львова (с. Сокільники) був 
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зібраний на садовій малині. В самому місті Х. diversicaudatum виявлений у 

лісопарках «Погулянка» і «Залізна Вода», а також Стрийському парку і 

ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка. 

Xiphinema pachtaicum (Tulaganov, 1938) Kirjanova, 1951 (рис. 4.1.14; 

табл. 4.1.16) 

Самки. Тіло коротке (2,5 мм), досить товсте, після теплової релаксації 

набуває С-подібної форми. Кутикула товста, з добре вираженою поперечною 

полінованістю. Її товщина становить 2,5 мкм вздовж усього тіла і дещо більша 

в термінальній частині хвоста. Губна область широко округлена, відділена від 

решти тіла слабо вираженим звуженням. Амфід великий, стременоподібний, 

його отвір розташований нижче ділянки з’єднання губ з рештою тіла. 

Одонтофор із добре розвинутими базальними потовщеннями, ширина яких 

становить 10мкм, в 1,8 разів коротший ніж одонтостиль. Корпус стравоходу 

займає 25% його загальної довжини. Він в 5,6 разів довший ніж ширший. 

Стравохідно-кишковий клапан слабо виражений, округлий, довжиною 8 мкм. 

Вульва у вигляді поперечної щілини, постекваторіальна. Вагіна займає 43% 

відповідного діаметру тіла. Статева система амфідельфна. Гонади парні, 

однаково розвинуті, їхня довжина становить 180 мкм і 169 мкм. Яєчники парні, 

обернені, 147 і 289 мкм завдовжки,в них спостерігаються симбіотичні бактерії. 

Матки простої будови, сперматека і «z»-органи відсутні. Сфінктери, що 

відділяють матки від яйцеводів, слабо розвинуті. Преректум невиражений. 

Ректум приблизно в два рази коротший від анального діаметру тіла. Хвіст 

конічний із широко округленим термінусом,випуклий дорсально,прямий або 

слабо увігнутий вентрально. Він несе пару субвентральних і дві пари 

сублатеральних кутикулярних пор. 

Самці не виявлені. 

Таблиця 4.1.16. 

Морфометричні параметри популяцій Xiphinema parataylori Lazarova, 

Oliveira, Prior, Peneva et Kumari, 2018 і Xiphinema pachtaicum (Tulaganov, 1938) 

Kirjanova, 1951 зібраних на території досліджуваного регіону. Усі виміри 
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подано в мікрометрах, за винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у 

вигляді: середнє значення ± стандартна похибка (межі мінливості); V – 

коефіцієнт варіації. 

Вид X. parataylori X. pachtaicum 

Локалітет Львів, Личаківський парк Івано-Франківська 

обл., Галицький р-

н., урочище Касова 

гора 

Параметри ♀ ♂ ♀ 

N 6 3 1 

L 2,17±0.21 

(1,97-2,49) 

V = 9,7% 

2,06-2,22 2,52 

a 45,3±2,6 

(41,5-48,9) 

V = 5,7% 

45,7-50,4 84,1 

b 7,2±0,6 

(6,5-8,1) 

V = 7,8% 

6,4-6,8 7,8 

c 87,8±11,4 

(67,7-98,3) 

V = 12,9% 

71,0-79,1 78,8 

c’ 0,83±0,16 

(0,68-1,15) 

V = 19,5% 

0,93-0,97 1,78 

d 5,4±0,6 

(4,6-5,9) 

V = 10,4% 

4,6-5,2 7,5 

d’ 2,2±0,2 

(2,0-2,5) 

V = 8,5% 

1,9-2,1 2,0 

V / довжина спікул 50,6±1,8 

(48,5-53,4) 

V = 3,6% 

51,3-56,3 56,3 

Довжина одонтостиля 92,3±3,2 

(89-98) 

V = 3,5% 

90-95 86 

Довжина одонтофора 56,2±5,7 

(49-63) 

V = 10,2% 

56-65 47 

Загальна довжина спису 148,5±8,8 

(138-161) 

V = 5,8% 

147-160 133 

Відстань від переднього 

кінця тіла до 

направляючого кільця 

79,0±6,8 

(73-89) 

V = 8,7% 

74-83 82 

Довжина корпусу 

стравоходу 

81,8±5,7 

(77-93) 

V = 7,0% 

79-85 79 
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Ширина корпусу 

стравоходу 

20,0±1,4 

(18-22) 

V = 7,1% 

20-21 14 

Довжина хвоста 25,0±3,4 

(21-31) 

V = 13,6% 

28-29 32 

Гіалінова частина хвоста 10,2±1,2 

(9-12)  

V =11,5% 

9-11 6 

Діаметр тіла на рівні:     

губ 14,7±1,4 

(13-16) 

V = 9,3% 

15-16 11 

кільця 32,5±0,8 

(32-34) 

V = 2,6% 

31-33 22 

основи стравоходу 35,2±3,9 

(32-41) 

V = 11,0% 

38-42 27 

вульви 47,8±2,6 

(44-51) 

V = 5,4% 

43-45 30 

ануса 30,3±2,0 

(27-32) 

V = 6,5% 

29-30 18 

Морфологічні зауваження 

Значення основних морфометричними параметрів виявленої особини X. 

pachtaicum лежать в межах мінливості типової та інших раніше описаних 

популяцій виду, і жодні суттєві відмінності не спостерігаються. 

Поширення 

Вид в основному поширений на півдні Європи і в Азії (Узбекистан, 

Туркменістан, Ізраїль, Ірак, Іран ). Він трапляється на степових чи остепнених 

територіях, ксеротермних, рідше на заплавних луках, у ризосфері трав’яних 

рослин. Винятком є знахідки X. pachtaicum у ризосфері хвойних дерев в 

Болгарії (Pinus nigra, Cedrus deodara (Roxb.)) (Peneva, Choleva, 1992). На 

території України був виявлений у садах в Полтавській області (Romanenko, 

1998). На досліджуваній території нами була виявлена лише одна самка X. 

pachtaicum на Касовій горі (Бурштинське Опілля) у ризосфері ксерофітної 

степової рослинності. 
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Рис. 4.1.14. X. pachtaicum (A-E): A – передній кінець тіла; В – гонадa самки С – 

амфід; D – вагіна; Е – хвіст. 

Xiphinema parataylori Lazarova, Oliveira, Prior, Peneva et Kumari, 2018 

(рис. 4.1.15; табл. 4.1.6) 

 Самки. Тіло коротке (1,9-2,5 мм), відносно товсте («а» – 41,5-50,4), після 

теплової релаксації набуває С-подібної форми. Кутикула дрібно поперечно 

полінована, її товщина становить 2-2,5 мкм уздовж всього тіла, потовщується 

до 5-6 мкм на хвості. Губна область латерально і фронтально округла, відділена 

від решти тіла неглибокою перетяжкою, її висота становить 6-7 мкм. Амфід 

лійкоподібний, його отвір знаходиться на рівні з’єднання губ з рештою тіла. 

Одонтостиль сильно склеротизований, товщиною 2-2,5 мкм. Одонтофор із чітко 
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вираженими базальними потовщеннями, в 1,5-1,8 рази коротший ніж 

одонтостиль. Корпус стравоходу займає 24-31% його загальної довжини. Він в 

3,5-4,5 разів довший ніж ширший. Стравохідно-кишковий клапан серцеподібної 

форми, довжиною 8-10 мкм. Вульва у вигляді широкої щілини, займає 

екваторіальне положення. Довжина вагіни становить 40-50% відповідного 

діаметру тіла. Довжина pars distalis vaginae складає 12-16 мкм, а pars proximalis 

vaginae – 12-18 мкм. Статева система самок амфідельфна. Гонади парні, 

однаково розвинуті, їхня довжина становить 245-406 мкм. Яєчники парні, 

обернені, 147-289 мкм завдовжки. Матка простої будови, сперматека і z-органи 

відсутні. В гонадах окремих особин були виявлені яйця видовжено еліптичної 

форми, розміром 163-182×33-37 мкм, вкриті гладкою оболонкою 2-3 мкм 

завтовшки. Спермії в матках не спостерігалися. Довжина преректума дорівнює 

90-150 мкм, а довжина ректума – 18-20 мкм, він приблизно у 1,5 рази коротший 

ніж анальний діаметр тіла. Хвіст конічний із широко округленим термінусом, 

дорсальна сторона випукла, вентральна – майже пряма або слабо увігнута. 

Хвіст несе дві пари сублатеральних кутикулярних пор. 

 Самці. Трапляються рідко. Тіло довжиною 2,1-2,2 мм із більш вигнутою 

задньою частиною ніж у самок. Спікули масивні, 51,3-56,3 мкм завдовжки, у 8 

разів довші ніж ширші і 1,7-1,9 рази довші ніж діаметр тіла на рівні 

клоакального отвору. Дорсальна сторона спікул рівномірно вигнута, вентральна 

– з помірно вираженим горбом, який розташований на відстані 35-40% від 

дистального кінця і глибокою ямкою. Вигин спікул становить 130°. Голівка 

спікул завдовжки 6-6,5 мкм, займає 11,5-11,6% їхньої загальної довжини. 

Латеральні опорні елементи спікул завдовжки 14,3-15,0 мкм, слабо роздвоєні на 

дистальному кінці. Є пара адклоакальних та ряд із 8-9 вентромедіальних 

суплементів, розташованих на приблизно однаковій відстані один від одного. У 

сім’яниках наявні спермії сочевицеподібної форми. Хвіст конічний, з широко 

округленим термінусом, дорсально більш вигнутий ніж у самок, з прямим 

вентральним контуром. 
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Рис. 4.1.15. X. parataylori (A-G): А – передній кінець тіла самки; В – фрагмент 

гонади самки; С – задній кінець тіла самця; D – вагіна; E – спермії; F – спікули; 

G – хвіст самки. 

Морфологічні зауваження 

 Більшість морфометричних параметри проаналізованої популяції лежать 

у межах мінливості типової та інших популяцій з Чехії. Вони відрізняються 

лише в середньому дещо стрункішим тілом («а» – 45,3 vs 37,8-41,2), а також 

відносно більш коротким хвостом («с» – 87,8 vs 80,2-84,2). 

 Поширення 

Вид був описаний за рядом популяцій, виявлених у виноградниках в 

Чехії, та двома популяція зі Словаччини із ризосфери винограду (Vitis sp.) і 

чистотілу (Chelidonium majus L.) (Lazarova et al., 2018). Нами X. parataylori 

вперше виявлений після першопису на території Опілля, де виразно тяжіє до 

степових ділянок (гора Макітра, Лиса гора, Касова гора). У подібних умовах 
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був виявлений у Львові, на ксеротермній луці гори Хомець. Крім того на 

території міста X. parataylori зрідка трапляється у молодих парках 

(Снопківський, Скнилівський, «Горіховий гай», парк культури і відпочинку ім. 

Б. Хмельницького), а також в Личаківському парку у ризосфері трав’яних 

рослин. Одна популяція виду була зібрана на пісковикових скелях у 

Винниківському лісопарку поблизу Львова із ризосфери трав’яних рослин. 

Xiphinema taylori Lamberti, Ciancio, Agostinelli et Coiro, 1992 (рис. 

4.1.16; табл. 4.1.17) 

 Самки. Тіло коротке (2,2-2,5 мм), широке, циліндричне, поступово 

звужується до кінців, після теплової релаксації набуває С-подібної форми. 

Кутикула тонко поперечно полінована, її товщина становить 2 мкм уздовж 

всього тіла, і досягає максимального значення 7-13 мкм в термінальній частині 

хвоста. Губна область напівеліптична, фронтально опукла, відмежована від 

решти тіла неглибокою перетяжкою, її висота – 5-7 мкм. Амфід широкий, 

стременоподібний. Одонтостиль сильно склеротизований, товщиною 2-2,5 мкм. 

Одонтофор із чітко вираженими базальними потовщеннями, 1,5-1,8 рази 

коротший ніж одонтостиль. Корпус стравоходу займає 26-30% його загальної 

довжини, він у 3,8-5,2 рази довший ніж ширший. Стравохідно-кишковий 

клапан серцеподібної форми, 8-10 мкм завдовжки. Вульва у вигляді поперечної 

щілини, розташована екваторіально. Вагіна займає 45-55% відповідного 

діаметру тіла. Статева система самок амфідельфна, з однаково розвинутими 

гонадами. Довжина передньої становить 229-360 мкм, а задньої – 202-440 мкм. 

Яєчники обернені, 157-287 мкм і 160-228 мкм завдовжки. Матки простої 

будови, сперматека і z-органи відсутні. Довжина преректума становить 99-148 

мкм, а ректума – 21-25 мкм, він у 1,3-1,6 рази коротший ніж анальний діаметр 

тіла. Хвіст конічний із широко округленим термінусом, його дорсальна сторона 

випукла, а вентральна переважно пряма, рідше слабо увігнута в термінальній 

частині. Хвіст несе дві пари сублатеральних кутикулярних пор. 

Самці. За основними морфологічними ознаками та морфометричними 

параметрами дуже подібні до самок. Тіло довжиною 2,09-2,13 мм із більш 
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вигнутою задньою частиною ніж у самок. Спікули середнього розміру, 47,8-

50,8 мкм завдовжки, у 8 разів довші ніж ширші і 1,5-1,8 разів довші ніж 

клоакальний діаметр тіла. Дорсальна сторона спікул слабо вигнута або майже 

пряма, горб і ямка на вентральній стороні практично не виражені. Вигин спікул 

становить 160-163°. Голівка спікул, довжиною 8-10 мкм, займає 16,7-19,7% 

їхньої загальної довжини. Латеральні опорні елементи спікул завдовжки 14 

мкм, слабо роздвоєні на дистальному кінці. Парі адклоакальних передує ряд із 

8-9 вентромедіальних суплементів, розташованих на приблизно однаковій 

відстані один від одного. Хвіст конічний із широко округленим термінусом, 

дорсально більш випуклий ніж у самок, із заглибленням на вентральній 

поверхні.  

Таблиця 4.1.17. 

Морфометричні параметри популяцій Xiphinema taylori Lamberti, Ciancio, 

Agostinelli et Coiro, 1992 зібраних на території України. Усі виміри подано в 

мікрометрах, за винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: 

середнє значення ± стандартна похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт 

варіації. 

Локалітет Львів, парк 

«Високий Замок» 

Ужгород, Підзамковий парк 

Параметри ♀ ♀ ♂ 

N 12 21 2 

L 2,34±0,10 

(2,18-2,47) 

V = 4,1% 

2,16±0,11 

(1,88-2,35) 

V = 5,1% 

2,09; 2,13 

a 47,4±1,28 

(45,7-50,5) 

V = 2,7% 

45,3±2,31 

(39,2-48,2) 

V = 5,1% 

47,5; 44,3 

b 6,9±0,45 

(6,2-7,7) 

V = 6,6% 

7,6±1,36 

(6,3-12,3) 

V = 17,8% 

6,2; 7,3 

c 91,3±8,38 

(80,7-104,9) 

V = 9,2% 

86,2±10,57 

(64,9-106,3) 

V = 12,3% 

74,7; 88,6 

c’ 0,82±0,07 

(0,70-0,91) 

V = 8,3% 

0,89±0,07 

(0,78-1,00) 

V = 7,6% 

0,90; 0,83 

d 5,7±0,24 

(5,3-6,0) 

V = 4,3% 

5,6±0,30 

(5,1-6,2) 

V = 5,3% 

5,2 
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d’ 2,3±0,09 

(2,2-2,5) 

V = 3,8% 

2,2±0,12 

(2,0-2,5) 

V = 5,4% 

2,5; 2,3 

V 51,0±1,27 

(48,0-53,0) 

V = 2,5% 

50,7±1,12 

(49,0-53,0) 

V = 2,2% 

47,8; 50,8 

Довжина 

одонтостиля 

94,2±2,6 

(90-98) 

V = 2,7% 

92,0±3,7 

(83-97) 

V = 3,9% 

91; 87 

Довжина 

одонтофора 

58,0±3,8 

(50-63) 

V = 6,6% 

56,0±2,7 

(52-61) 

V =4,8% 

59; 59 

Загальна довжина 

спису 

152,2±7,1 

(143-157) 

V = 4,7% 

148,0±4,0 

(140-155) 

V = 2,7% 

150; 146 

Відстань від 

переднього кінця 

тіла до 

направляючого 

кільця 

82,6±2,8 

V = 3,4% 

79,1±2,5 

(75-84) 

V = 3,2% 

78 

Довжина корпусу 

стравоходу 

94,0±4,3 

(87-99) 

V = 4,5% 

82,2±5,9 

(71-92) 

V = 5,9% 

84; 82 

Ширина корпусу 

стравоходу 

21,0±1,1 

(19-23) 

V = 5,2% 

18,6±1,3 

(16-21) 

V = 1,3% 

19; 18 

Довжина хвоста 25,8±2,7 

(22-30) 

V = 10,4% 

25,4±2,6 

(21-29) 

V = 10,4% 

28; 24 

Гіалінова частина 

хвоста 

10,0±1,9 

(7-13) 

V = 19,1% 

11,0±1,4 

(8-13) 

V = 12,9% 

11; 11 

Діаметр тіла на 

рівні:  

   

губ 14,6±0,5 

(14-15) 

V = 3,5% 

14,2±0,7 

(13-15) 

V = 4,7% 

15; 14 

кільця 33,8±1,0 

(32-35) 

V = 2,9% 

31,7±0,9 

(30-33) 

V = 2,9% 

32 

основи 

стравоходу 

43,3±1,5 

(41-45) 

V = 3,5% 

40,1±1,1 

(38-42) 

V = 2,8% 

40; 42 

вульви 49,3±2,1 

(46-52) 

V = 4,2% 

47,8±1,8 

(43-50) 

V = 3,7% 

44; 48 

ануса 31,8±1,5 

(29-34) 

V = 4,6% 

28,5±1,3 

(26-31) 

V = 4,7% 

31; 29 
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Рис. 4.1.16. X. taylori (A-F): А – передній кінець тіла самки; В – вагіна; С – 

спікули; D, E – хвіст самки.; F – хвіст самця. 

Морфологічні зауваження 

Популяції X. taylori з досліджуваної території за більшістю 

морфометричних параметрів подібні до типової, проте відрізняються дещо 

коротшим хвостом (25,4 (21-29); 25,8 (22-30) мкм vs 27,7 (24,1-31,8)мкм) і 

відповідно вищими значеннями індексу «с» (86,2 (64,9-106,3); 91,3 (80,7-104,9) 

vs 83,0 (81,0-92,7)). За цими ж параметрами вони відрізняються і від інших 

популяцій з Італії (Lamberti et al., 1992). 

Поширення 

Вид описаний з Італії із ризосфери винограду (Vitis spp.) і поширений на 

всій території країни, де крім винограду і плодових дерев трапляється на 

тополях (Populus sp.) і каштанах (Castanea sp.) (Lamberti et al., 1992). Відомі 

також знахідки виду із виноградників на території Словаччини (Kumari, 

Lišková, 2009). У Львові вид трапляється в старих парках (Личаківський, 
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Стрийський, «Високий Замок», парк ім. І. Франка ), в ботанічному саду ЛНУ ім. 

І. Франка та в саду собору Святого Юра. X. taylori також був виявлений в 

Замковому парку в Жовкві та в сквері ім. І. Франка у Золочеві. 

Xiphinema vuittenezi Luc, Lima, Weischer et Flegg, 1964 (рис. 4.1.17; табл. 

4.1.18) 

Самка. Тіло відносно коротке (2,9-3,7 мм), звужене на кінцях, після 

теплової релаксації набуває форми більш чи менш відкритої спіралі. Губи 

суцільні, округлі, відділені від тіла легкою перетяжкою, їхня висота становить 

5-7 мкм. Кутикула дуже тонко поперечно посмугована. Посмугованість добре 

помітна лише в задній частині тіла, особливо на хвості. Товщина кутикули 

становить 3 мкм вздовж тіла і досягає максимального значення 8-17 мкм на 

термінусі хвоста. Амфід широкий, стременоподібний із отвором у вигляді 

широкої поперечної щілини, займає приблизно 2/3 відповідного діаметру тіла. 

Одонтофор із добре розвинутими потовщення, шириною 10,5-14 мкм. Він 1,5-

1,7 рази коротший ніж одонтостиль. Подвійне направляюче кільце розташоване 

на відстані 84-118 мкм від переднього кінця тіла. Довжина корпусу стравоходу 

становить 28-32% від загальної його довжини. Він у 4-6 разів довший ніж 

ширший. Стравохідно-кишковий клапан конічний, 7-19 мкм завдовжки. Вульва 

у вигляді поперечної щілини, займає екваторіальне положення. Вагіна займає 

44-61% відповідної ширини тіла. Статева система амфідельфна. Гонади парні, 

розвинуті приблизно однаково. Загальна довжина передньої становить – 507-

693 мкм, задньої – 368-607 мкм. Яєчники парні, обернені, довжиною 123-182 

мкм і 85-185 мкм відповідно. Яйцепровід диференційований: одразу за 

яєчником знаходиться його розширена частина, за нею йде вузький відрізок із 

слабо вираженою кільчастістю, що переходить у кишенеподібну тонкостінну 

частину, відділену z-подібною перетяжкою від іншої кишені; друге звуження 

відділяє цю кишеню від дистальної частини яйцепроводу. Яйцепровід 

з’єднується із маткою за допомогою простого сфінктера. Матка з добре 

розвинутою м’язовою стінкою, особливо товстою з дорсального боку. Яйця 

еліптичної форми, розміром 138-212×34-48 мкм, вкриті гладкою оболонкою 
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завтовшки 3,5-4,5 мкм. Сперма в матці не виявлена. Довжина преректуму 

становить 506-714 мкм, а ректуму – 26-43 мкм, що практично дорівнює 

анальному діаметру тіла. Хвіст короткий, циліндричний, з коротким відростком 

2-6 мкм завдовжки, який займає центральне положення. У деяких особин 

відросток може бути слабо розвинутий або й повністю відсутній. Хвіст несе 3-4 

пари кутикулярних пор. 

Таблиця 4.1.18. 

Морфометричні параметри популяцій Xiphinema vuittenezi Luc, Lima, Weischer 

et Flegg, 1964 зібраних на території України. Усі виміри подано в мікрометрах, 

за винятком загальної довжини тіла (у міліметрах), у вигляді: середнє значення 

± стандартна похибка (межі мінливості); V – коефіцієнт варіації. 

Локалітет Львів, Сквер на Святоюрській горі Львів, шкільний 

сад (СШ № 63) 

Ужгород, 

Підзамковий парк 

Параметри ♀ ♂ ♀ ♀ 

n 11 1 14 8 

L 3,34±0,21 

(2,96-3,68) 

V = 6,2% 

3,43 3,34±1,20 

(2,86-3,71) 

V = 5,9% 

3,23±0,28 

(2,85-3,54) 

V = 7,0% 

a 62,6±2,76 

(55,7-65,0) 

V = 4,4% 

64,7 60,8±2,84 

(56,0-66,2) 

V = 4,7% 

63,1±2,95 

(58,3-66,8) 

V = 4,7% 

b 7,7±0,34 

(7,1-8,3) 

V = 4,3% 

6,9 7,4±0,55 

(6,5-8,6) 

V = 7,4% 

6,7±0,94 

(4,8-8,0) 

V = 13,9% 

c 89,1±7,94 

(74,3-102,3) 

V = 8,9% 

77,9 91,2±8,62 

(76,6-104,6) 

V = 9,5% 

90,8±9,47 

(76,1-104,1) 

V = 10,4% 

c’ 0,99±0,06 

(0,90-1,08) 

V = 6,3% 

1,07 0,97±0,09 

(0,87-1,16) 

V = 8,9% 

0,96±0,08 

(0,88-1,09) 

V = 8,2% 

d 6,7±0,56 

(6,1-7,8) 

V = 4,3% 

2,8 7,3±0,44 

(6,6-8,1) 

V = 6,0% 

8,1±0,77 

(7,2-9,3) 

V = 9,6% 

d’ 2,7±0,11 

(2,5-2,9) 

V = 8,5% 

7,9 2,0±0,17 

(1,7-2,3) 

V = 5,0% 

_ 

V / довжина 

спікул 

51,5±1,99 

(47,8-55,8) 

V = 3,9% 

73 51,8±1,20 

(50,1-54,1) 

V =2,3% 

50,8±1,22 

(49,4-52,6) 

V = 2,4% 

Довжина 

одонтостиля 

122,2±2,3 

(118-126) 

V = 1,9% 

118 125,1±5,7 

(113-134) 

V = 4,6% 

125,9±3,1 

(121-130) 

V = 2,5% 
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Довжина 

одонтофора 

78,1±3,4 

(70-82) 

V = 4,4% 

82 77,8±2,8 

(72-82) 

V = 3,6% 

78,1±1,6 

(75-80) 

V = 2,0% 

Загальна 

довжина спису 

200,3±3,1 

(194-204) 

V = 1,5% 

200 202,9±6,3 

(191-212) 

V = 3,1% 

204,0±3,3 

(199-208) 

V = 1,6% 

Відстань від 

переднього 

кінця тіла до 

направляючого 

кільця 

91,3±6,7 

(84-104) 

V = 7,3% 

111 106,0±7,1 

(93-118) 

V = 6,7% 

117,1±3,9 

(112-122) 

V = 3,3% 

Довжина 

корпусу 

стравоходу 

128,0±3,9 

(123-134) 

V = 3,0% 

126 124,9±4,1 

(116-132) 

V = 3,8% 

126,4±4,4 

(118-131) 

V = 3,5% 

Ширина 

корпусу 

стравоходу 

23,9±3,8 

(20-34) 

V = 16,0% 

25 24,1±4,2 

(22-27) 

V = 3,3% 

22,9±2,4 

(20-28) 

V = 10,6% 

Довжина 

хвоста 

38,0±1,9 

(36-42) 

V = 5,11% 

44 36,8±2,8 

(33-43) 

V = 7,6% 

35,8±2,0 

(33-39) 

V = 5,5% 

Гіалінова 

частина хвоста 

12,0±2,7 

(7-17) 

V = 22,9% 

11 11,9±2,2 

(8-16) 

V = 18,4% 

12,6±2,7 

(10-16) 

V = 18,9% 

Діаметр тіла на 

рівні:  

    

губ 13,7±0,5 

(13-14) 

V = 3,4% 

14 14,6±0,8 

(13-16) 

V = 5,2% 

14,5±0,9 

(13-16) 

V = 6,4% 

кільця 36,5±1,3 

34-38 

V = 3,5% 

39 34,3±1,8 

(32-37) 

5,1% 

_ 

основи 

стравоходу 

45,9±1,7 

(43-49) 

V = 3,75 

47 47,4±1,2 

(45-49) 

V = 2,6% 

45,8±2,1 

(42-48) 

V = 4,6% 

вульви 53,4±2,5 

(48-57) 

V = 4,7% 

53 54,9±2,3 

(51-58) 

V = 4,1% 

51,3±4,1 

(43-55) 

V = 8,0% 

ануса 38,2±1,7 

(36-41) 

V = 4,4% 

41 38,1±1,1 

(37-40) 

V = 2,8% 

37,3±2,0 

(33-40) 

V =5,3% 

 Самці. В одній із популяцій було виявлено самця, який за основними 

морфологічними ознаками не відрізняється від самок. Тіло довжиною 3,4 мм із 

сильно вигнутою задньою частиною. Хвіст дорсально більш опуклий ніж в 

самок, з прямим вентральним контуром. Хвостовий відросток 3 мкм завдовжки, 

займає більш вентральне положення ніж у самок. Спікули серпоподібні, дещо 

звужені в проксимальній частині, вигнуті під кутом 123°, їхня довжина по дузі 
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становить 73 мкм, що в 1,2 рази менше ніж по хорді, а максимальна ширина – 

15,6 мкм. На їхній вентральній стороні є чітко виражений горбок на відстані 

41% від переднього кінця і ямка. Довжина голівки спікул – 7 мкм, що становить 

9,6% від їхньої загальної довжини. Латеральні опорні елементи спікул 

довжиною 14,6 мкм, майже прямі, чітко роздвоєні на дистальному кінці. Крім 

адклоакальної пари є ряд із 4 вентромедіальних суплементів, розташованих на 

приблизно однаковій відстані (28-32 мкм) один від одного. Відстань між 

адклоакальною парою і останнім вентромедіальним суплементом значно 

перевищує відстань між іншими вентромедіальними і становить 80 мкм. 

 

Рис. 4.1.17. X. vuittenezi (A-F): А – передній кінець тіла самки; В – фрагмент 

гонади самки; С – вагіна; D – псевдо z-орган; E – хвіст самки.; F – хвіст самця. 

 Личинки. Морфометрія (табл. 4.1.19; рис. 4.1.18). За будовою тіла 

нагадують дорослих, за винятком відносних пропорцій тіла та форми хвоста. 

Форма і ступінь відчленованості губної області не змінюються у процесі 

постембріонального розвитку, проте сильно змінюється будова хвоста. У 

личинок першої стадії хвіст видовжено-конічний, без пальцеподібного 
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відростка чи виділеного термінуса, у ІІ і ІІІ – коротко конічний з слабо 

вираженою термінальною частиною, а в личинок IV вікової стадії практично не 

відрізняється від дорослих особин. Абсолютна довжина хвоста майже не 

змінюється у послідовних личинкових стадій, відносна – зменшується за 

рахунок збільшення анального діаметру. 

 

Рис. 4.1.18. Динаміка співвідношення довжин функціонального і заміщаючого 

одонтостилів та загальної довжини тіла в процесі онтогенезу X. vuittenezi. (Ost – 

функціональний одонтостиль; rOst – заміщаючий одонтостиль; J1-J4 – личинки 

першої-четвертої вікових стадій). 

Таблиця 4.1.19. 

Морфометричні параметри личинок Xiphinema vuittenezi Luc, Lima, Weischer et 

Flegg, 1964 з популяції, зібраної в шкільному саду (СШ № 63), Львів. Усі 

виміри подано в мікрометрах, за винятком загальної довжини тіла (у 

міліметрах), у вигляді: середнє значення ± стандартна похибка (межі 

мінливості); V – коефіцієнт варіації. 

Параметри J1 J2 J3 J4 

N 1 9 8 6 

L 1,02 1,34±0,54 

(43,5-1,5) 

V = 4,0% 

1,82±0,11 

(1,72-2,00) 

V = 5,9% 

2,47±0,15 

(2,32-2,67) 

V = 5,9% 
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a 42,4 43,5±1,46 

(41,6-46,3) 

V = 3,3% 

48,7±1,90 

(46,4-51,3) 

V = 3,9% 

55,5±2,11 

(51,8-57,9) 

V = 3,8% 

b 4,3 4,7±0,21 

(4,4-5,0) 

V = 4,5% 

5,2±0,24 

(4,9-5,6) 

V = 4,5% 

5,9±0,48 

(5,2-6,5) 

V = 8,2% 

c 20,8 28,6±1,44 

(26,2-31,5) 

V = 5,1% 

40,4±3,06 

(36,7-44,5) 

V = 7,6% 

59,4±7,17 

(52,2-71,1) 

V = 12,1% 

c’ 2,7 2,13±0,14 

(1,83-2,37) 

V = 6,6% 

1,66±0,11 

(1,54-1,81) 

V = 6,5% 

1,26±0,14 

(1,03-1,40) 

V = 11,2% 

d 4,9 5,7±0,32 

(5,3-6,1) 

V = 5,6% 

6,1±0,38 

(5,4-6,7) 

V = 6,3% 

6,4±0,29 

(6,2-6,9) 

V = 4,5% 

d’ 2,3 2,3±0,14 

(2,1-2,4) 

V = 6,0% 

2,4±0,10 

(2,2-2,5) 

V = 4,5% 

2,6±0,08 

(2,5-2,7) 

V = 3,0% 

Довжина 

одонтостиля 

49 62,3±1,7 

(60-64) 

V = 2,7% 

79,6±9,2 

(71-84) 

V = 5,3% 

101,3±6,3 

(89-106) 

V = 6,3% 

Довжина 

одонтофора 

37 48,9±1,5 

(47-52) 

V = 3,1% 

58,1±1,8 

(56-61) 

V = 3,1% 

68,0±2,3 

(66-72) 

V = 3,4% 

Загальна 

довжина спису 

86 111,2±2,0 

(108-114) 

V = 1,8% 

137,6±4,8 

(128-143) 

V = 3,5% 

169,3±6,1 

(157-173) 

V = 3,6% 

Довжина 

заміщаю чого 

одонтостиля 

61 83,1±2,2 

(79-87) 

V = 2,7% 

105,6±1,2 

(104-107) 

V = 1,1% 

126,5±1,4 

(124-128) 

V = 1,2% 

Відстань від 

переднього 

кінця тіла до 

направляючого 

кільця 

39 53,7±0,9 

(52-55) 

V = 1,6% 

67,4±3,2 

(63-74) 

V = 4,8% 

78,8±2,9 

(75-83) 

V = 3,5% 

Довжина 

корпусу 

стравоходу 

71 82,0±6,5 

(72-92) 

V = 7,9% 

98,5±4,8 

(91-105) 

V = 4,9% 

110,8±7,1 

(102-119) 

V = 6,4% 

Ширина 

корпусу 

стравоходу 

12 15,4±3,0 

(12-18) 

V = 19,5% 

18,5±1,6 

(16-21) 

V = 8,9% 

19,8±2,5 

(16-23) 

V = 12,5% 

Довжина 

хвоста 

49 47,1±2,2 

(44-50) 

V = 4,7% 

45,1±3,1 

(40-50) 

V = 7,0% 

41,8±3,9 

(35-46) 

V = 9,2% 

Гіалінова 

частина хвоста 

11 13,1±1,1 

(12-15) 

V = 8,0% 

12,6±1,3 

(10-14) 

V = 10,3% 

11,5±2,0 

(9-13) 

V = 17,2% 

Діаметр тіла на 

рівні:  

    

губ 8 9,4±0,5 

(9-10) 

11,1±0,4 

(11-12) 

12,3±0,5 

(12-13) 
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V = 5,6% V = 3,2% V = 4,2% 

кільця 18 21,8±0,4 

(21-22) 

V = 2,0% 

26,1±0,8 

(25-28) 

V = 3,7% 

31,8±0,8 

(31-33) 

V = 2,4% 

основи 

стравоходу 

24 29,2±1,2 

(27-31) 

V = 4,1% 

34,2±1,3 

(32-36) 

V = 3,7% 

40,8±2,1 

(38-43) 

V = 5,2% 

вульви 24 30,9±1,8 

(27-33) 

V = 5,7% 

37,4±2,3 

(34-42) 

V = 6,2% 

44,5±3,6 

(40-48) 

V = 8,0% 

ануса 18 22,2±1,6 

(19-24) 

V = 7,0% 

27,1±1,4 

(26-29) 

V = 5,0% 

33,3±1,9 

(30-35) 

V = 5,6% 

Морфологічні зауваження 

Популяція X. vuittenezi зібрана у сквері на Святоюрському пагорбі 

відрізняється коротшою відстанню від переднього кінця тіла до направляючого 

кільця від інших виявлених нами популяцій (91 (84-104) vs 117 (112-122) і 106 

(93-118) мкм) і від більшості раніше описаних. За цим параметром вона 

найбільш близька до популяції з Болгарії (89 (80-104) мкм). Інші основні 

параметрами виявлених популяції лежать в межах мінливості виду. Самець від 

раніше описаних відрізняється тільки довшими спікулами (73 vs 58-61 мкм) 

(Lamberti et al., 1983). 

 Поширення 

 Вид описаний за популяціями з Португалії, Франції, Німеччини та Англії, 

зібраними із ризосфери винограду, цукрової тростини і різних видів плодових 

дерев (Luc et al., 1964). X. vuittenezi поширена на території Західної Європи. 

Відомі також знахідки X. vuittenezi із Середземноморського регіону, в 

основному із ризосфери оливкових дерев (Olea europaea L.). Вид зрідка 

трапляється і в Центральній Європі, зокрема були описані популяції з території 

Чехії з ризосфери різних видів плодових дерев (Kumari, 2004). На території 

України вид приводився із виноградників Одеської і Херсонської областей 

(Милкус, Кудинская, 1980). У досліджуваному регіоні X. vuittenezi трапляється 

лише на території Львова в старих парках, садах і скверах. Зокрема чисельні 

популяції виду були виявлені у ризосфері клена (Acer sp.) в сквері на 
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Святоюрській горі та в ризосфері яблуні (Malus sp.) у шкільному саду. Нами X. 

vuittenezi також був виявлений в місті Ужгород Закарпатської області. 

4.2. Молекулярний аналіз окремих видів підродини Longidorinae 

фауни Розточчя і Опілля 

Диференціація видів родини Longidoridae в основному базується на 

аналізі морфологічних ознак та морфометричних параметрів. Під час 

визначення до уваги беруться такі ознаки як форма і діаметр губ, форма 

амфідів, форма хвоста, загальна довжина тіла, довжина одонтостиля, відстань 

від переднього кінця тіла до направляючого кільця, значення індексів Де Мана 

та наявність або відсутність самців. При визначенні використовуються 

поліморфічні ключі (Chen et al., 1997; Loof, Luc, 1990; Lamberti et. al, 2000). 

Однак, такий підхід часто дає суперечливі результати через високій ступінь 

внутрішньовидової мінливості в морфометрії і незначні міжвидові відмінності. 

Це призводить до часткового перекривання параметрів між різними видами 

лонгідорид і підвищує ймовірність неправильного визначення (Gutiérrez-

Gutiérrez et al., 2013). Крім того, використовуючи підхід, що базується 

виключно на морфології, неможливо відрізнити між собою криптичні види. З 

іншого боку недооцінка міжвидової мінливості також може мати негативні 

наслідки. В цьому випадку два або більше описаних видів можуть виявитись 

морфологічно відмінними популяціями одного виду (Ye et al., 2004). 

Вирішенням цієї проблеми є застосування інтегративної таксономії, заснованої 

на поєднанні молекулярних досліджень з морфологічним та морфометричним 

аналізом. З одного боку, вивчення морфології дозволяє порівнювати ознаки 

досліджуваних екземплярів з літературними даними, що дуже важливо, 

оскільки для значної частини видів родини Longidoridae порівняльні 

молекулярні дані відсутні. На даний часу Генбанку наявні молекулярні дані 

менш ніж для половини (44%) видів лонгідорид (Palomares-Rius et al., 2017). З 

іншого боку, правильний підбір молекулярних маркерів дозволяє уникнути 

вище описаних труднощів з ідентифікацією видів. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11230-017-9703-y#CR10
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Аналіз зібраних нами популяцій лонгідорид показав, що для частини з 

них показники важливих для ідентифікації морфометричних параметрів 

виходять за межі раніше відомої мінливості окремих видів. Для уникнення 

помилок при ідентифікації нетипових популяцій було використано молекулярні 

методи, зокрема порівняння отриманих для них нуклеотидних послідовностей 

D2-D3 фрагментів 28S рДНК із послідовностями відповідних видів, 

депонованими в Генбанку. Нижче подані результати проведеного 

порівняльного аналізу. 

Longidorus attenuatus. D2-D3 фрагмент 28S рДНК. Популяція зі Львова, з 

шкільного саду, з ризосфери Malus domestica Borkh (N49.50158; E 24.03499). 

Номер в Генбанку – KT755457 (Susulovska et al., 2016). Отримана нуклеотидна 

послідовність була порівняна з послідовностями L. attenuatus з Німеччини 

(AY601582) і Польщі (KR911851) і в обох випадках встановлено подібність 

100%. 

Longidorus сaespiticola. D2-D3 фрагмент 28S рДНК. Популяція з берега 

річки Латориці (Закарпатська область), із ризосфери Malus domestica Borkh. (N 

48.82694; E 22.81397). Номери в Генбанку: MF716960, MF716961 (Susulovska et 

al., 2017). Отримані нуклеотидні послідовності були порівнянні з 

послідовностями L. сaespiticola з Бельгії, Болгарії, Чехії, Росії, Словенії і 

Шотландії (KJ567472-KJ567473, AF480079-AF480081, KF243344, HM447030, 

AY601567) і встановлено подібність 97-99%. Популяції відрізняються 9-21 

нуклеотидами. 

Longidorus danuvii. D2-D3 фрагмент 28S рДНК. Популяція зі Львова, з 

парку «Цитадель», з ризосфери Acer platanoides L. (N49.49580°; E24.01222°). 

Номер в Генбанку: KT755458 (Susulovska et al., 2016). Отримана нуклеотидна 

послідовність була порівняна з послідовностями L. danuvii з Сербії (AM412366) 

і Польщі (KU507542). Встановлено ідентичність з KU507542 і подібність 99,1% 

з AM412366, від якої отримана послідовність відрізняється лише одним 

нуклеотидом. 
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Longidorus poessneckensis. D2-D3 фрагмент 28S рДНК. Популяції зі 

Львова, з Стрийського парку, з ризосфери Populus sp. (N 49.84993; Е 24.80193) і 

з околиць Ужгорода, з ризосфери Quercus robur L. (N 48.83893; E 22.81891). 

Номери в Генбанку: MF716962, MF716963 (Susulovska et al., 2017). Отримані 

нами нуклеотидні послідовності ідентичні між собою. Вони були порівнянні з 

послідовностями L. poessneckensis з Словаччини і Чехії (EF538750, EF538751) і 

встановлено подібність 99%. Популяції відрізняються 3-5 нуклеотидами. 

Paralongidorus rex. D2-D3 фрагмент 28S рДНК. Популяція зі Львова, з 

парку «Високий Замок», з ризосфери Acer platanoides L. та Acer pseudoplatanus 

L. (N49.84887; E24.03966). Номер в Генбанку: KJ427792(Kornobis et al., 2014). 

Отримана нуклеотидна послідовність була порівняна з послідовностями P. rex з 

Словаччини (AY601582) і Польщі (KJ427790, KJ427791, KJ427793). 

Встановлено ідентичність з AY601582 і KJ427790, та подібність 99,7-99,9% з 

іншими послідовностями з Польщі. 

Для проаналізованих популяцій побудовано кладограму подібності на 

основі методу максимальної правдоподібності (Maximum Likelihood) (рис. 

4.2.1). Для порівняльного аналізу також були долучені дані популяцій 

відповідних видів, раніше депонованих у Генбанку. 

Всі проаналізовані популяції чітко групуються у п’ять клад, що з високим 

рівнем достовірності підтверджує їхню приналежність до п’яти видів, до яких 

вони були віднесені на основі сукупності морфологічних ознак і 

морфометричних параметрів. Види роду Longidorus формують дві чітко 

відділені групи, які відрізняються не лише на молекулярному рівні, а й 

морфологічно – за будовою губної області і хвостового відділу. Для видів 

першої групи – L. attenuatus і L. danuvii характерні відділена губна область і 

хвіст видовжено конічної форми, а для видів другої – L. caespiticola і L. 

poessneckensis – невідділена губна область і гемісферичний хвіст. 

Проаналізовані нами популяції P. rex не утворюють клади, окремої від роду 

Longidorus, що підтверджує дані попередніх досліджень з молекулярної 

філогенії лонгідорид (He et al., 2005). 
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Рис. 4.2.1. Кладограма подібності видів підродини Longidorinae на основі 

нуклеотидних послідовностей D2-D3 фрагментів 28S рДНК. Для побудови був 

використаний метод максимальної правдоподібності та модель GTR + G. Числа 

в вузлах позначають апостеріорну ймовірність. *Нуклеотидні послідовності з 

Генбанку, використані для порівняння (шкала – ймовірна к-ть нуклеотидних 

замін на сайт).  

Ступінь відмінності між досліджуваними нуклеотидними 

послідовностями встановлено на основі 2-х параметрової моделі Кімури. 

Аналіз отриманих результатів показує, що ступінь відмінності між 

досліджуваними популяціями одного виду становить < 1%, а між популяціями 

різних видів підродини Longidorinae – 7,1-22,0%, що цілком узгоджується із 

результатами попередніх досліджень (Palomares-Rius et al., 2017). Найбільш 

подібними виявились види L. caespiticola та L. poessneckensis (7,1%), які у 
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кладограмі формують спільну групу, а найменш подібними – L. danuvii і L. 

caespiticola (22%), що знаходяться в різних групах. 

Таблиця 4.2.1. 

Відмінність між нуклеотидними послідовностями D2-D3 фрагментів 28S рДНК 

видів підродини Longidorinae. Ступінь відмінності обчислений на основі 2-х 

параметрової моделі Кімури і вказаний у відсотках. *Нуклеотидні 

послідовності з Генбанку, використані для порівняння. 
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РОЗДІЛ 5 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МОРФОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР 

ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМАТИЦІ ЛОНГІДОРИД 

Родина Longidoridae є одним з найбільш гомогенних таксонів ряду 

Dorylaimida. Завдяки ряду унікальних ознак, а саме наявності довгого 

капілярного одонтостиля та редукованої кількості травних залоз, вона 

морфологічно чітко відокремлена від усіх інших дорилаймід. Проте, в межах 

родини, і в ще більшій мірі в межах родів, для лонгідорид характерні, водночас, 

висока внутрішньовидова мінливість і незначні міжвидові відмінності, а 

морфометричні параметри близько споріднених видів можуть частково 

перекриватися. Саме тому важливо детально проаналізувати мінливість 

таксономічно значимих морфологічних структур на видовому і родовому 

рівнях. Представлений у даному розділі аналіз проведено на основі 

оригінального матеріалу по видах з родів Longidorus, Paralongidorus і 

Xiphinema, що складають фауну лонгідорид досліджуваної території. 

Лонгідориди це дуже стрункі та великі за розміром нематоди, довжина 

тіла яких варіює від 1,5 мм у деяких видів Xiphinema до 12 мм – у 

Paralongidorus, що є найвищим показником серед ґрунтових нематод. Загальні 

розміри тіла та окремих його частин, а також індекси, що виражають 

співвідношення між ними, мають важливе значення в диференціації видів 

лонгідорид. Тіло нематод після теплової релаксації може набувати різної, в 

значній мірі видоспецифічної, форми. Зрідка, як у деяких представників роду 

Xiphinema, воно може бути майже пряме, але переважно набуває J- або C-

подібної форми, в багатьох видів формуючи відкриту чи навіть закриту спіраль. 

Серед зібраного нами матеріалу по L. euonymus були виявлені популяції, в яких 

частина особин відрізняється більшою довжиною тіла, порівняно із відомими 

популяціями цього виду. Після теплової релаксації вони набували незвичайної, 

раніше не описаної, S-подібної форми.  



133 
 

Губи лонгідорид нерозділені, несуть аналогічно до інших дорилаймід два 

круги папіл: зовнішній з 10 і внутрішній, що оточує оральний отвір, з 6 папіл. 

Вони дуже дрібні та не виступають за контури тіла. Характер сполучення 

губної області з тілом і форма губ є важливими таксономічними ознаками в 

межах родини Longidoridae. Можна виділити три основні типи сполучення 

губної області із рештою тіла. Вона може бути відділена дуже тонкою 

глибокою западиною, як у частини видів роду Paralongidorus (рис. 5.1, A), 

слабкою перетяжкою, як у більшості інших лонгідорид (рис. 5.1, E) або 

суцільно поєднаною з рештою тіла (рис. 5.1, B, D). 

 

Рис. 5.1. Типи будови губної області представників підродини 

Longidorinae: Paralongidorus: A – відділена глибокою западиною (P. rex), 

Longidorus (B-F): B – округла, невідділена від тіла (L. poessneckensis); C – 

плоска, чітко відділена (L. danuvii); D – плоска, невідділена (L. elongatus); E – 

округла, помірно відділена (L. euonymus); F – округла, з вираженою «шиєю» (L. 

piceicola). 
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Поєднання ступеня відділеності з формою губ дозволяє виділити у 

представників роду Longidorus п’ять типів будови губної області: округла, 

невідділена від тіла (L. caespiticola, L. poessneckensis) (рис. 5.1, B); плоска, чітко 

відділена (L. attenuatus, L. danuvii) (рис. 5.1, C); плоска, невідділена (L. 

elongatus, L. intermedius) (рис. 5.1, D); округла, помірно відділена (L. euonymus, 

L. leprocephalus) (рис. 5.1, E); округла, з вираженою «шиєю» (рис. 5.1, F). 

Особливо специфічним є п’ятий тип будови, характерний лише для виду L. 

piсeicola. Його губи практично не відділені, проте у ділянці перед ними тіло 

помітно звужується, утворюючи «шию», за рахунок чого, передній кінець тіла 

набуває пляшкоподібної форми.(рис. 5.1, F). У видів роду Xiphinema форма губ 

не така різноманітна. Вони відділені більш чи менш вираженим звуженням або 

ж плавно переходять в контури тіла. 

Стінка тіла лонгідорид складається із типового шкірно-м’язово-нервового 

шару, який виконує одночасно захисну, дихальну і видільну функції. Кутикула 

має складну будову і складається з 8 шарів (Roggen et al., 1967). На 

зовнішньому її шарі помітна ніжна поперечна кільчастість, найкраще виражена 

у ділянках шиї та хвоста. Товщина кутикули неоднакова вздовж всього тіла. Її 

внутрішній шар має тенденцію до потовщення у передній частині тіла і в 

термінальній ділянці хвоста, де вона може мати різну видоспецифічну 

структуру. В одних видів кутикула виглядає оптично прозорою (рис. 5.6, С), а 

інших може мати виражену в різному ступені радіальну полінованість (рис. 5.6, 

А). Під кутикулою лежить тонкий шар гіподерми, клітини якої групуються в 

дорзальну, вентральну і латеральні хорди, що тягнуться вздовж усього тіла. 

Гіподермальні тяжі є опорним субстратом для розміщення відносно великих 

гіподермальних залоз, які слугують органами виділення. Вся хорда пронизана 

тонкими канальцями – вивідними протоками цих залоз, що відкриваються 

назовні дрібними порами. Кількість і взаємне розташування пор варіює в 

залежності від виду. Поряд з гіподермальними залозами, видільну функцію 

забезпечують також псевдоцеломоцити, які функціонують як нирки 

накопичення. 
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Органи хімічного чуття – амфіди, добре розвинуті, займають майже цілу 

ширину голови і розташовуються в основі латеральних губ. Кожен амфід 

складається з широкої порожнини у формі бокалу, лійки чи перевернутого 

стремена, в якій містяться нервові фібрили. За нею розташований амфідальний 

каналець і сенсорний орган у вигляді ампули, що з’єднується з головним 

нервовим кільцем. Будова амфідів є однією з основних ознак для визначення 

лонгідорид як на родовому, так і на видовому рівнях. При родовій ідентифікації 

важливою є форма амфідального отвору. У представників родів Paralongidorus 

та Xiphinema він має, як і у всіх інших дорилаймід, вигляд широкої поперечної 

щілини, лише трохи меншої за діаметр губної області (рис. 5.2, A). Амфід у 

видів роду Longidorus сильно модифікований і має унікальну будову. Його 

отвір у вигляді мікроскопічної пори, чітко вирізняє групу серед інших 

лонгідорид (рис. 5.2, B). Для усіх видів ксіфінем і паралонгідорусів характерні 

одноманітні за будовою лійкоподібні амфіди. У цих родах їхня форма 

практично не використовується при диференціації видів. Проте, серед 

представників роду Paralongidorus слід відзначити P. rex, у якого наявні 

специфічні “амфідальні щити” – кутикулярні складки, що прикривають отвори 

амфідів по обидві сторони тіла (Kornobis et al., 2014). На відміну від вище 

згаданих родів, у Longidorus форма амфдів має важливе діагностичне значення, 

завдяки своїй різноманітності.  

 

Рис. 5.2. Типи будови амфідів представників родини Longidorinae: А – 

стремено подібний (P. rex); В – симетрично розділений (L. piceicola); С – 

нерозділений (L. caespiticola); D – асиметрично розділений (L. euonymus); Е – 

слабко роздвоєний в основі (L. intermedius). 
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У лонгідорид регіональної фауни можна виділити чотири типи будови 

амфіда в залежності від форми його основи. Амфід може бути мішкоподібним 

нерозділеним (L. caespiticola) (рис. 5.2, C), слабко роздвоєним в основі (L. 

intermedius) (рис. 5.2, E) або ж чітко розділеним на лопаті однакової (L. danuvii, 

L. piceicola) (рис. 5.2, B) чи різної довжини (L. euonymus) (рис. 5.2, D). 

Травна система лонгідорид складається з трьох основних відділів: 

ектодермального стравоходу, ендодермальної середньої і ектодермальної 

задньої кишки. Вона починається зі стоми, вистеленої тонкою кутикулою, що є 

продовженням зовнішнього кутикулярного шару покривів тіла. У стомі 

розташований дуже довгий (до 350 мкм) тонкий спис, наявність якого є 

найбільш характерною ознакою, що об’єднує всіх лонгідорид. Він складається 

із двох частин – одонтостилю та одонтофора.  

 

Рис. 5.3. Будова списа у представників родів Longidorus (A) і Xiphinema 

(B). 
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Одонтостиль – це довга (до 150 мкм), тонка, мало еластична трубка. 

Просвіт одонтостилю розташований ексцентрично, його вузький 

щілиноподібний отвір тягнеться вздовж всього дорзального краю. Довжина 

одонтостилю є одним із найбільш стабільних морфометричних параметрів 

лонгідорид, який широко застосовуються при ідентифікації видів.  

Одонтофор списа – це видозмінена дистальна частина тонкого відділу 

стравоходу. Він коротший, товщий і еластичніший ніж одонтостиль. Його 

будова є важливою родовою диференційною ознакою, яка чітко відрізняє 

ксіфінем від двох інших родів. У Longidorinae він має просту лінійну будову 

(рис. 5.3, A). На відміну від цього, у представників роду Xiphinema будова 

одонтофору зазнає значної модифікації. Його задня частина розширена у 

вигляді трьох головчастих потовщень схожих на якір – одного дорзального і 

двох вентросубмедіальних (рис. 5.3, B). Одонтофор забезпечує динаміку 

рухового механізму списа в цілому. Родовими ознаками також є будова і 

положення опорного апарату списа. У родів Longidorinae він утворений 

одинарним направляючим кільцем, а у Xiphinematinae двома кільцями і 

трубкою, яка їх сполучає. Заднє кільце ксіфінем більше за розміром і сильніше 

склеротизоване, тому краще помітне під мікроскопом. Розташування 

направляючого кільця відносно переднього кінця тіла є важливою видовою 

ознакою у всіх родах. У ксіфінем вимірюють відстань до заднього кільця, 

оскільки його положення більш стабільне, в той час як положення переднього 

кільця пов’язане із розташуванням списа в стомі. До мускулатури стоми і списа 

належать м’язи розширювачі (дилятатори) ротової порожнини, протрактори і 

ретрактори списа.  

Будова стравоходу у лонгідорид зумовлена їхнім специфічним способом 

живлення. Він складається з двох виразних частин – переднього тонкого 

м’язового відділу і розширеного м’язово-залозистого корпусу. Передня 

частина, має вигляд петлеподібно вигнутої еластичної трубки, яка сформована 

із радіальних м’язів і оточена кутикулою. Корпус стравоходу утворений трьома 

м’язово-залозистими секторами: одним дорзальним і двома субвентральними. 
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Кожен сектор складається із радіальних м’язів, в товщі яких містяться ядра і 

протоки відповідних травних залоз, що відкриваються в центральний просвіт 

стравоходу. На відміну від усіх інших представників ряду Dorylaimida, в 

стравоході лонгідорид наявні не п’ять, а лише три травні залози – дорсальна і 

передня пара субвентральних. Задня пара субвентральних залоз редукована. В 

будові і взаємному розташуванні травних залоз існують міжвидові відміни. При 

їхньому типовому положенні дорзальне ядро маленьке, видовжене і 

розташоване у передній третині стравоходу, а субвентральні – приблизно по 

середині. Однак, в деяких видів дорзальне ядро більше за розміром і займає 

центральне положення, а субвентральні ядра розташовані у нижній частині 

корпусу. Таке нетипове положення ядер, характерне для групи близько 

споріднених видів Longidorus proximus Sturhan et Argo, 1983, Longidorus cohni 

Heyns, 1969, Longidorus closelongatus Stoyanov, 1964 (Sturhan, Argo, 1983), є 

однією з основних морфологічних ознак, яка відрізняє їх від найпоширенішого 

виду нашої фауни – L. elongatus. В основі стравоходу міститься стравохідно-

кишковий клапан – кардія, який відкривається лише в напрямку кишківника. 

Його форма та довжина варіюють у різних видів. Середня кишка – це довга, 

пряма циліндрична трубка, вистелена великими епітеліальними клітинами. 

Кишківник потоншується дистально і переходить в преректум і ректум. 

Преректум відділений від кишки особливими вакуолізованими клітинами, що 

формують структуру, функціонально аналогічну клапану. Просвіт ректуму 

вистелений кутикулою, що є продовженням кутикулярного покриву тіла. 

Анальна щілина поперечна і розташована вентрально. 

Для нематод характерне внутрішнє запліднення і, пов’язана з ним, 

відносно складна будова статевої системи самок і самців. Серед представників 

родини Longidoridae, поряд з амфіміктичними, існує значна кількість 

партеногенетичних видів. Для ряду видів, наприклад повсюдно поширеного на 

досліджуваній території L. elongatus, характерне паралельне поширення в 

межах ареалу як амфіміктичними, так і партенегенетичних популяцій 

(Kozlowska, Seinhorst, 1979). Будова статевої системи самок до певної міри 



139 
 

залежить від способу репродукції і має важливе діагностичне значення для 

багатьох груп лонгідорид. У більшості родів і видів родини вона парна, гонади 

розвинені в однаковій мірі, обернені, протиставлені, і лежать по різні сторони 

від кишківника. Лише у деяких, переважно тропічних, представників роду 

Xiphinema передня гонада зазнає часткової редукції або повністю відсутня 

(Xiphinema costaricense Lamberti et Tarjan, 1974; Xiphinema ensiculiferum (Cobb, 

1893) Thorne, 1937) (Coomans, 2001). Кожна гонада складається з яєчника, 

яйцепроводу, матки і вагіни. Яєчник розміщений дорсально відносно 

яйцепроводу, і його довжина варіює в залежності від активності гонади. 

Початкова частина яйцепроводу вузька, трубчаста, потім розширюється в 

кишеню, відділену від матки м’язовим сфінктером. В цій частині просвіт 

яйцепроводу вузький, а його стінка утворює численні складки. Матка у 

представників підродини Longidorinae проста за будовою і має вигляд довгої 

мало диференційованої м’язової трубки. Проте у двостатевих видів підродини 

Xiphinematinae її будова зазнає значного ускладнення. У них проксимальний 

відділ матки складається із розширеної дистальної частини і вузької 

проксимальної трубки. Стінка потовщення цього відділу матки містить 

циркулярні м’язи, а в його просвіті у деяких видів наявні склеротизовані 

кристалоподібні утвори різної кількості і форми. Внутрішня стінка цієї частини 

кутикуляризована. Це так званий типовий z-орган. Такий орган, наприклад, 

характерний для виду X. ifacolum. Його утворюють 3-5 склеротизованих тілець, 

форма яких варіює від округлої до зірчастої (Susulovska et al., 2018). У деяких 

видів формується псевдо z-орган, що складається з клітин неправильної форми і 

різних розмірів, як наприклад у X. vuittenezi (рис. 5.4, C). Ці утвори виконують 

функцію своєрідного затримуючого механізму, що запобігає передчасному 

виведенню назовні або одночасному надходженню яєць в яйцемет з обох гонад. 

Поблизу вульви матка розширюється і, разом з такою ж ділянкою другої 

гонади, утворює широку кишеню – яйцемет, з характерною мускулатурою, 

куди яйця потрапляють перед відкладанням. Загальна структура статевої 
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системи самок, а також форма склероцій z-органу у видів, в яких він присутній, 

є важливими діагностичними ознаками в межах роду Xiphinema (рис. 5.4, A, B). 

 

Рис. 5.4. Будова z-органа X. ifacolum (А, В) та псевдо z-органа X. vuittenezi (С) 

Яйця у лонгідорид відносно великі. В кожній матці міститься лише 

невелика кількість (1-3) синхронних зрілих яєць, готових до відкладання. 

Вагіна переважно лійкоподібної форми, занурена в товщу тіла приблизно на 

половину його діаметру. В середині вона вистелена кутикулою, що є 

продовженням зовнішніх покривів тіла. Вагіна оточена потужним шаром 

кільцевих м’язів, функцією яких є проштовхування яєць у зовнішнє 

середовище. Завдяки м’якій оболонці яйця перетікають крізь вагіну, після чого 

збільшують свій розмір за рахунок внутрішнього тургору. Вульва має вигляд 

широкої поперечної щілини і в більшості видів займає близьке до 

екваторіального положення. Лише у монодельфних та псевдомонодельфних 

видів роду Xiphinema, вона значно зміщується до передньої частини тіла. 

У самців лонгідорид статева система, як і в самок, парна, простої будови. 

Вона складається із двох протиставлених сім’яників із спільною сім’явивідною 

протокою, яка проходить вздовж заднього сім’яника та по вентральній поверхні 

спікули і виводить сперматозоїди в клоаку. Сперматозоїди позбавлені 

джгутиків і мають вигляд сочевицеподібних тілець. Спікули сильно 

склеротизовані, парні, масивні, вентрально вигнуті, із заокругленими 
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дистальними кінцями. Їхня форма і розміри є відносно стабільними, тому вони 

мають велике значення при ідентифікації видів (рис. 5.5). Навіть у випадку 

партеногенетичних видів, для більшості з яких відомі лише поодинокі самці, 

видоспицефічна форма спікул зберігається. Прикладом може слугувати пара 

досліджених нами морфологічно близьких видів L. elongatus і L. intermedius. L. 

elongatesвідрізняється довшими, вентрально слабо вигнутими спікулами, на 

відміну від дугоподібних у L. intermedius (рис. 4.1.8) (Susulovska, Tsaryk, 2018). 

Як показує порівняльний аналіз, видоспецифічна форма зберігається у 

віддалених популяцій в межах ареалу виду. Так спікули самців із наших 

популяцій L. intermedius дуже близькі за будовою до спікул самців із 

болгарських популяцій (Peneva et al., 2001). Вперше зроблений нами опис самця 

P. rex показав, що в парі криптичних видів P. rex та Paralongidorus iranicus 

Pedram, Pourjam, Namjou, Atighi, Cantalapiedra-Navarrete, Liebanas, Palomares-

Rius et Castillo, 2012, які відрізняються лише способом репродукції, спікули є 

єдиною морфологічною ознакою, яка їх чітко відрізняє (довжина спікул – 127 

vs 74-85 мкм) (Susulovska, 2020).  

 

Рис. 5.5. Будова спікул самців P. rex (А) та X. vuittenezi (В) 

На латеральній поверхні спікул містяться невеликі склеротизовані 

структури – направляючі опорні елементи спікул, які є антагоністами складної 

системи м’язів, що забезпечує можливість внутрішнього запліднення нематод. 
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Хоча будова направляючих опорних елементів мало використовується при 

ідентифікації, проте детальний аналіз показує, що в різних видів вони 

відрізняються за довжиною та формою дистального кінця. Їхня термінальна 

частина може бути притуплена або більш чи менш роздвоєна (рис. 4.1.8; 5.5) 

(Susulovska, Tsaryk, 2018). 

На черевній стороні перед клоакальним отвором у самців лонгідорид 

містяться суплементарні органи, що є особливими сенсорно-залозистими 

структурами, які забезпечують фіксацію тіла самки під час копуляції. Вони 

відкриваються на поверхні кутикули, утворюючи своєрідні папіли. Наявні пара 

адклоакальних і серія вентромедіальних суплементів (1-12). Їхня кількість та 

взаємне розташування є важливими видовими ознаками. 

Важливою характеристикою видів в межах усіх родів лонгідорид є будова 

хвоста. Хвіст Longidorinae масивний, короткий, зазвичай довжиною близько 

одного анального діаметра. В регіональних представників підродини можна 

виділити чотири типи будови хвоста: гемісферичний (L. caespiticola, L. 

poessneckensis) (рис. 5.6, A), округло-конічний (L. elongatus, L. intermedius) (рис. 

5.6, B), циліндричний (L. euonymus) (рис. 5.6, C) і видовжено-конічний (L. 

danuvii, L. distinctus) (рис. 5.6, D). 

 

Рис. 5.6. Типи будови хвоста представників роду Longidorus: A – 

гемісферичний (L. poessneckensis), B – округло-конічний (L. elongatus), C – 

циліндричний (L. euonymus), D – видовжено-конічний (L. distinctus). 
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В межах одного типу будови хвости мають видоспецифічну форму, 

відрізняючись ступенем вигнутості дорсального і вентрального контурів та 

особливостями будови термінальної частини. 

Більш варіабельною форма хвоста є в межах роду Xiphinema. Серед 

досліджених нами видів можна виділити чотири типи будови хвоста: конічний 

широко округлений (рис. 5.7, A), конічний тонко округлений (рис. 5.7, B), 

циліндричний з пальцеподібним вентральним термінусом (рис. 5.7, C) і 

циліндричний з пальцеподібним центральним термінусом (рис. 5.7, D). 

 

Рис 5.7. Типи будови хвоста представників роду Xiphinema: A – конічний 

широко округлений (X. taylori), B – конічний тонко округлений (X. ifacolum), C 

– циліндричний з пальцеподібним вентральним термінусом (X. 

diversicaudatum), D – циліндричний з пальцеподібним центральним термінусом 

(X. vuittenezi). 

В процесі еволюції роду простежується тенденція до вкорочення хвоста 

від прямого видовжено конічного до гемісферичного. Прямоконічні хвости з 

дуже довгою ниткоподібною термінальною частиною, характерні лише для 

примітивних тропічних видів, як на приклад Xiphinema flagellicaudatum Luc, 

1961 і Xiphinema longicaudatum Luc, 1961, що поширені в Центральній і 

Західній Африці (Coomans, 2001). Серед видів з конічним, вентрально зігнутим 

хвостом, які також трапляються переважно в тропіках, дуже специфічну будову 

хвоста має, досліджений нами X. ifacolum (рис. 5.7, B). Його хвіст 

характеризується наявністю видовженої гіалінової термінальної частини, в 



144 
 

середині якої проходить тонкий цитоплазматичний канал (Susulovska et al., 

2018). Серед видів, хвіст яких має пальцеподібний термінальний виріст, 

важливе значення мають його довжина, форма і характер розташування. 

Наприклад, за цією ознакою відрізняються поширені на досліджуваній 

території види X. diversicaudatum і X. vuittenezi. Для першого характерний 

видовжений відросток, розташований на вентральній стороні хвоста, а в 

другого він має форму округлого горбка і займає центральне положення (рис. 

5.7, C, D). Форма відростку виявляє значну мінливість в межах популяцій, а у 

деяких особин він може бути взагалі відсутній (рис. 4.1.13, F-K). Форма хвоста 

переважно однакова у нематод обох статей, але в самців він більш вигнутий 

дорсально. 

 У результаті морфологічного аналізу підтверджено, що найбільш 

важливими для ідентифікації видів родини Longidoridae є будова губної 

області, амфідів і хвоста. Відповідно, в межах роду Longidorus для губної 

області і хвоста розроблена оригінальна типологія будови. Встановлено, що 

спікули самців помітно відрізняються навіть у представників близьких видів. 

Це робить актуальним детальний опис спікул відповідно до сучасної 

номенклатури їхніх стуктурних елементів. 
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РОЗДІЛ 6 

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ЛОНГІДОРИД РОЗТОЧЧЯ І ОПІЛЛЯ ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ В 

ТАКСОНОМІЇ РОДИНИ 

Нематоди – тварини з прямим розвитком, що супроводжується 

періодичними линьками. Їхній онтогенез відзначається значною еволюційною 

стабільністю. Кількість линьок є постійною в межах всього типу і дорівнює 

чотирьом, як у примітивних вільноживучих, так і в більш спеціалізованих 

паразитичних форм. У більшості вільноживучих нематод різної систематичної 

приналежності з яйця виходить личинка першої стадії, морфологічно схожа на 

дорослу особину, і в зовнішньому середовищі линяє чотири рази (Малахов, 

1986) (рис. 6.1). Проте, навіть у випадку ембріонізації розвитку, характерної для 

багатьох паразитичних нематод, у яких кількість линьок в зовнішньому 

середовищі зменшується, їхня загальна кількість залишається незмінною, за 

рахунок линьок, що відбуваються під оболонкою яйця. Прикладом такого типу 

розвитку можуть слугувати фітопаразитичні тиленхіди, у більшості з яких 

перша линька відбувається в яйці, і з нього виходить личинка другої, а в деяких 

випадках, як у Seinura sp., третьої стадії (Hechler, 1965).  

 

Рис. 6.1. Личинка четвертої вікової стадії L. іntermedius в процесі линьки. 

Для нематод, як і для більшості інших пойкілотермних тварин, 

характерним є нерівномірний S-подібний ріст. Однак, на відміну від 
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членистоногих, в яких збільшення розмірів тіла відбувається під час і 

безпосередньо після линьки, у нематод найбільш активний ріст відбувається 

між линьками, і практично припиняється перед початком останньої (Crofton, 

1966). Цьому сприяє значна еластичність їхньої кутикули. 

 Оскільки лонгідориди є дуже морфологічно одноманітними, дослідження 

личинкових стадій дають додатковий важливий об’єм інформації, що допомагає 

пізнати таксономічне розмаїття і філогенію групи. Можливість диференціації 

фітопатогенних видів на всіх стадіях розвитку є важливою в практиці захисту 

рослин у сільському та лісовому господарстві. З огляду на це, нами був 

проведений аналіз постембріонального розвитку 6 видів зібраних на території 

Розточчя і Опілля, а також X. ifacolum з Шрі-Ланки. Для них побудовано 

морфометричні таблиці та графіки, що дають можливість розрізняти особин 

різних вікових стадій даних видів. 

Результати аналізу показали, що як і в більшості ґрунтових нематод, 

онтогенез лонгідорид супроводжується не тільки простим збільшенням 

розмірів, але й вельми характерною і суттєвою зміною пропорцій тіла, яка 

відбувається принципово однаково в різних родах лонгідорид. У процесі 

постембріонального розвитку спостерігається більш інтенсивний ріст трофіко-

генітального відділу тіла в порівнянні з трофіко-сенсорним і каудальним. 

Результатом цього стає зменшення від стадії до стадії відносної довжини 

стравоходу і хвоста і, відповідно, збільшення індексів Де Мана «b» і «с», а 

також ріст індексу «а», оскільки личинки в процесі розвитку стають 

стрункішими. Так, наприклад, у представника нашої фауни, виду L. 

poessneckensis, в процесі постембріонального розвитку абсолютна довжина тіла 

збільшується в середньому від 1,5 мм в личинок першої стадії до 6,6 мм у 

статевозрілих самок, значення індексу «а» зростає від 54,8 в до 92,4, індекс «b» 

змінюється від 5,1 до 12,1, а індекс «с» – від 41,9 до 163,6 (Susulovska et al., 

2017). Особливо характерним для постембріонального розвитку лонгідорид є 

поступове відносне вкорочення хвоста. Його довжина обернено пропорційна 

віку личинок, що знаходить своє відображення в зменшенні індексу «сʹ» від 
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стадії до стадії. У вище згаданого виду він зменшується від 1,74 в личинок 

першого віку до 0,73 в самок (Susulovska et al., 2017). Найбільш інтенсивний 

ріст і швидка зміна пропорцій тіла спостерігаються у личинок III і IVвікових 

стадій. 

 

Рис. 6.2. Динаміка співвідношення довжин функціонального і заміщаючого 

одонтостилів та загальної довжини тіла в процесі онтогенезу виду з трьома 

личинковими стадіями (L. intermedius) (Ost – функціональний одонтостиль; rOst 

– заміщаючий одонтостиль; J1-J3 – личинки першої-третьої вікових стадій). 

Для переважної більшості лонгідорид характерний типовий для нематод 

розвиток з чотирма личинковими стадіями. Однак, серед представників як 

Longidorinae (Longidorus martini Merny, 1966, Longidorus pisi Edward, Misra et 

Singh, 1964, Longidorus taniwha Clark, 1963, Paralongidorus duncanii Siddiqi, 

Baujard et Mounport, 1993) (Robbins et al., 1995), так і Xiphinematine (Xiphinema 

californicum Lamberti et Bleve-Zacheo, 1979, Xiphinema rivesi Dalmasso, 1969, 

Xiphinema chambersi Thorne, 1939, X. italie) (Robbins et al., 1996) наявні види, 

життєвий цикл яких проходить зі зміною лише трьох личинкових стадій. У цих 

видів з яйця завжди виходить личинка першої вікової стадії, яку можна чітко 

відрізнити за положенням одонтостиля відносно одонтофора, а скорочення 

життєвого циклу відбувається за рахунок випадання однієї з проміжних 

личинкових стадій. Тобто ембріонізація розвитку в них не відбувається. Такий 
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тип гетерохронії в лонгідорид є унікальним серед нематод. Скорочення 

життєвого циклу за рахунок зменшення кількості личинкових стадій є 

генетично зумовленим і ймовірно несе репродуктивні та екологічні переваги 

(Halbrendt et al., 1997). Серед представників нашої фауни розвиток з трьома 

личинковими стадіями встановлений лише для L. intermedius (Susulovska, 

Tsaryk, 2018) (рис. 6.2). 

У личинок лонгідорид усіх вікових стадій є два одонтостилі – 

функціональний і заміщаючий. Під час линьки функціональний одонтостиль 

видаляється разом з кутикулярними покривами тіла, а його місце займає 

заміщаючий. Дуже важливим при розподілі личинок за віковими стадіями є 

аналіз морфометричних параметрів функціонального та заміщаючого 

одонтостилів. Їхні значення прямо пропорційні віку личинок, практично не 

перекриваються у послідовних стадій та варіюють у вузьких межах. Довжина 

заміщаючого одонтостиля особин певної вікової стадії завжди знаходиться в 

розмірних межах довжини функціонального одонтостиля особин наступної 

стадії (рис. 6.2; 6.3).  

 

Рис. 6.3. Динаміка співвідношення довжин функціонального і заміщаючого 

одонтостилів та загальної довжини тіла в процесі онтогенезу виду з чотирма 

личинковими стадіями (P. rex) (Ost – функціональний одонтостиль; rOst – 

заміщаючий одонтостиль; J1-J4 – личинки першої-четвертої вікових стадій). 
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Крім того личинок першого віку легко відрізнити ще й за положенням 

заміщаючого одонтостиля. У них його кінчик знаходиться всередині базальної 

стінки одонтофора, в той час як у особин наступних личинкових стадій 

заміщаючий одонтостиль розташований на певній відстані позаду основи 

одонтофора в товщі тканин стравоходу. 

Окрім відмінностей, пов’язаних з абсолютними розмірами і пропорціями 

тіла, в ряду таксонів лонгідорид спостерігаються характерні якісні відміни між 

різними стадіями життєвого циклу. Зокрема, унікальними серед ґрунтових 

нематод є суттєві зміни в будові хвостового відділу, що відбуваються в процесі 

онтогенезу. Особливо чітко такі зміни прослідковуються у представників роду 

Xiphinema. У личинок ксіфінем хвіст завжди довший ніж у статевозрілих 

особин. Навіть у видів, дорослі особини яких мають гемісферичний хвіст, 

личинки першої і другої вікових стадій часто відрізняються видовженим 

хвостом.  

 

Рис. 6.4. Зміна форми хвоста в процесі онтогенезу X. ifacolum: хвости личинок 

(A-D): A – першої вікової стадії; B – другої вікової стадії; C – третьої вікової 

стадії; D – четвертої вікової стадії; E – хвіст самки. 

Ці відмінності трактують як рекапітуляцію анцестрального стану, що дає 

можливість пролити світло на філогенетичні зв’язки в межах роду. Таку 

тенденцію у формуванні хвостового відділу вважають доказом походження 

всього видового розмаїття Xiphinema від спільних предків із довгим хвостом 

бичоподібної форми, який характерний і для деяких сучасних примітивних 
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представників роду (Xiphinema marsupilami Luc, 1973, Xiphinema spinuterus Luc, 

1973), що поширені в тропіках (Coomans, 1996). Сказане вище добре ілюструє 

досліджений нами життєвий цикл виду X. ifacolum (рис 6.4). У личинок першої 

стадії він сильно видовжений і виразно вентрально вигнутий (сʹ – 5,31), а у 

самок – коротко конічний, майже прямий (сʹ – 1,63) (Susulovska et al., 2018). 

Подібний характер має зміна форми хвоста у видів з пальцеподібним 

термінусом (X. diversicaudatum, X. vuittenezi). 

На противагу Xiphinematine, у представників Longidorinae форма хвоста 

не зазнає таких значних перебудов, проте спостерігається суттєва зміна його 

пропорцій, як наприклад у P. rex (рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5. Зміна форми хвоста в процесі онтогенезу P. rex: хвости личинок (A-D): 

A – першої вікової стадії; B – другої вікової стадії; C – третьої вікової стадії;    

D – четвертої вікової стадії; E – хвіст самки. 

Проведений аналіз показує, що динаміка постембріонального розвитку в 

усіх досліджених видів є стабільним процесом, що має видоспецифічний 

характер. Це дає можливість, прослідковуючи зміни морфометрії 

функціонального і заміщаючого одонтостилів та будови хвоста між 

послідовними личинковими стадіями, ідентифікувати види на всіх стадіях 

розвитку. 
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РОЗДІЛ 7 

ІСТОРИЧНЕ ФОРМУВАННЯ ФАУНИ РОДИНИ LONGIDORIDAE 

РОЗТОЧЧЯ І ОПІЛЛЯ 

 Аналіз історії формування регіональних фаун ґрунтових нематод 

пов’язаний з рядом принципових проблем, що зумовлені загальним станом 

вивченості групи. До цього часу відомі детальні ареали лише незначної 

кількості видів. Для більшості ж видів про закономірності поширення говорити 

взагалі не доводиться, оскільки вони відомі лише з одного чи небагатьох 

локалітетів, часто дуже віддалених один від одного (Zullini, 2018). Не цілком 

зрозуміло, як пов’язані один з одним випадки дуже широкого 

(циркумзонального чи космополітичного) поширення видів нематод з вкрай 

обмеженими можливостями розселення. З іншого боку, для отримання 

достовірних даних про закономірності хорології та історію формування 

регіональних фаун, ми повинні бути переконані у монофілетичності 

досліджуваних таксонів, бо в протилежному випадку отримані результати 

можуть не нести жодного позитивного змісту. Відсутність філогенетично 

обґрунтованої системи Dorylaimida створює суттєві проблеми в проведенні 

філогеографічних досліджень. Її відсутність викликана тим, що в нематод, для 

встановлення заснованих на синапоморфіях сестринських груп, морфологічні 

ознаки виявилися малоефективними, оскільки їхні органи переважно є 

структурно простими і, відповідно, їхні гомології часто сумнівні. Прості 

структури можуть легко виникати незалежно в різних групах і легко зникати, 

не залишаючи рудиментів. Рух в напрямку побудови системи, яка б 

відображала філогенію групи, пришвидшився лише в останні десятиліття 

завдяки широкому застосуванню молекулярних методів сиквенування геному. 

 Сказане вище свідчить про важливість при аналізі історії формування 

регіональних фаун ґрунтових нематод спиратися на дані по модельних 

таксономічних групах, які відповідають певним критеріям. Саме такою групою 

є родина Longidoridae, яка характеризується древністю виникнення, практично 

всесвітнім поширення та високим, як для нематод, таксономічним розмаїттям. 
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Для лонгідорид з високим рівнем достовірності доведене монофілетичне 

походження та укладена філогенетично обґрунтована таксономічна структура. 

Історичне становлення родини Longidoridae, зокрема найбільш 

таксономічно різноманітного роду Xiphinema, пов'язують з розвитком 

глоссоптероїдної флори в Гондвані впродовж пермського періоду (280-225 млн. 

р. до н.е.). В пізній пермський період предок лонгідорид, ймовірно, виник у 

північній частині Гондвани, яка відповідає території сучасної Західної, 

Північної і Центральної Африки та північної частини Південної Америки. Ця 

частина Гондвани знаходилась у тропічних широтах і була первинним регіоном 

еволюції багатьох таксонів рослин і тварин (Raven, Axelrod, 1974). Незабаром 

рід Xiphinema проник і у більш південні частини Гондвани, включно із 

сучасними півднем Південної Америки, півднем Африки, Індією, Мадагаскаром 

і Океанією. Таке поширення роду на південь ймовірно корелювало із 

переміщенням суші на північ. Філогеографічний аналіз показує, що основний 

центр видоутворення знаходився на території Африки і з нього походить багато 

партеногенетичних тропічних та субтропічних видів (Coomans, 1996). 

 Інші роди лонгідорид сформувалися очевидно впродовж юрського 

періоду у зв’язку із урізноманітненням флори і виникненням покритонасінних 

рослин (Cornet, 1993). Першим виник рід Paralongidorus у східній і північній 

частинах Гондвани. Зараз він поширений на тій же території, а також в Європі, 

куди незначна кількість його форм проникла значно пізніше. Вважається, що 

рід Longidoroides виник у східній частині Гондвани в той час, коли Африка та 

Індія ще були з’єднані між собою. Поширення нематод роду Longidoroides було 

обмеженим, і далі він проник лише в південну і південно-східну Африку, з 

можливістю подальшого переміщення до Південної Америки через, існуюче на 

той час, сполучення між Південною Африкою і Південною Америкою. Рід 

Longidorus ймовірно також виник перед поділом Гондвани у східній її частині. 

Із цих трьох родів Longidorus став найбільш успішним. Він розселився в усіх 

напрямках, за винятком Південної Америки, і значно поширився на території 

Лавразії, особливо в Європі. Сучасне поширення комплексу родів 



153 
 

Paralongidorus – Longidoroides – Longidorus показує, що він очевидно виник 

безпосередньо перед поділом Гондвани, але основні етапи їхнього поширення 

відбувалися вже в період після її поділу. Саме тому вони не змогли здійснити 

колонізацію в західному напрямку. Кілька видів, що належать до цього 

комплексу і були виявлені в Центральній і Південній Америках, ймовірно, є 

інтродукованими. Такою ж може бути і причина появи роду Paralongidorus у 

Північній Америці. 

 Оскільки ареал поширення родів Paraxiphidorus і Xiphidorus обмежений 

Південною Америкою, можна стверджувати, що вони виникли на цьому 

континенті після поділу Гондвани впродовж крейдового періоду близько 100 

млн. років тому. 

 Отже, філогеографічний аналіз показує, що родина Longidoridae є досить 

древньою за походження групою дорилаймід, окремі філетичні лінії яких 

сформувалися очевидно в кінці пермського (ксіфінемоїдна) та впродовж 

юрського (лонгідороїдна) періодів на територіях з переважанням тропічного та 

субтропічного клімату, до якого вони тяжіють в своєму розповсюдженні й в 

рецентний період. Саме в тропіках зараз сконцентроване їх найвище 

таксономічне розмаїття, та в межах окремих родів присутня значна кількість 

еволюційно примітивних форм (Coomans, 1996). 

 У процесах формування регіональних фаун вагому роль відіграють 

історичні процеси змін біоти. Дослідження показують, що сучасні 

закономірності поширення багатьох європейських видів рослин і тварин в 

помірних широтах, в значній мірі зумовлені сильними змінами клімату 

впродовж Плейстоцену. Кліматичні цикли з чергуванням льодовикових і 

міжльодовикових переодів вплинули на розповсюдження і еволюцію видів. 

Протягом останнього льодовикового максимуму (LGM) (18-21 тис. р.) великі 

території північної Європи були покриті льодом, а основні європейські гірські 

хребти мали масивні льодові шапки. Між основним льодовим покривом і 

південними гірськими блоками знаходилися пояси вічної мерзлоти, тундри і 

холодного степу, які простягалися на схід до Уралу (Hewitt, 1999). Більшість 
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видів пережили цей період у кліматично сприятливих рефугіумах. Рефугіуми 

майже усіх європейських видів середземноморського походження знаходились 

на одному із трьох найбільших європейських півостровів Середземноморського 

регіону: Іберійському, Апеннінському або Балканському, що доводиться їхнім 

видовим багатством та високим ступенем ендемізму. Лонгідориди також 

виявляють найвище таксономічне розмаїття в південній частині Європи. Проте, 

порівняння сучасних фаун нематод Середземномор’я та Центральної і Східної 

Європи показують значні відмінності в їхньому таксономічному складі. Стає 

очевидною відсутність відчутного впливу середземноморських рефугіумів на 

формування сучасної центральноєвропейської фауни.  

Оскільки лонгідориди, в цілому, є теплолюбивою групою, було висунуто 

гіпотезу, що їхня сучасна фауна в Центральній та Східній Європі сформувалася 

в постгляціальний період з таксонів, походження яких пов’язане з Альпійсько-

Карпатським рефугіумом. Для її верифікації були проведені піонерні 

дослідженнях філогеографії лонгідорид, для яких модельним об’єктом був 

обраний вид X. diversicaudatum. Група науковців провела аналіз молекулярних 

даних серії популяцій X. diversicaudatum з різних регіонів європейського 

континенту, який показав високий рівень мінливості мДНК і унікальні 

генотипи в популяціях з Чехії (Chizhov et al., 2014). Вчені проаналізували 

сучасні палеоекологічні дані, які показують, що протягом останнього 

льодовикового максимуму територія Центральної Європи не була повністю 

позбавлена лісу, як вважалося раніше. Представники широколистяної флори 

(Tilia, Corylus, Ulmus, Quercus) зберігалися в лісових рефугіумах, приурочених 

до гірських систем, височин, долин великих річок. Таким чином, рефугіуми 

лісової рослинності, що пізніше стали основою для формування 

постгляціальної біоти на території Східної і Центральної Європи, були 

зосереджені в Альпійсько-Карпатській гірській області та долинах великих рік. 

Саме в них було сконцентроване найбільше таксономічне розмаїття (Эволюция 

екосистем…, 2008). На основі поєднання молекулярних та палеоекологічних 

даних, вчені висунули гіпотезу, про те, що X. diversicaudatum найбільш 
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ймовірно пережив останній льодовиковий максимум на території Центральної 

Європи (Chizhov et al., 2014).  

 

Рис. 7.1. Карта розселення Х. diversicaudatum в постгляціальний період на 

основі аналізу coxI мДНК (червоним позначені локалітети популяцій виду з 

території України) (за Chizhov et al., 2014, з доповненнями) 

В подальшому проект був розширений також на територію України, і до 

досліджень був долучений матеріал, зібраний нами в західному регіоні країни. 

Аналіз нуклеотидних послідовностей coxI гену мітохондріальної ДНК зібраних 

нами популяцій, показав високий ступінь мінливості мДНК і наявність 

унікальних генотипів в Україні. Усі наші популяції належать до спільного 

гаплотипу, який є проміжним між деякими європейськими та 

південноросійськими. Оскільки до філогеографічних рис рефугіумів належать 

високий рівень генетичної різноманітності і наявність ендемічних гаплотипів, 

то висока генетична різноманітність, характерна для українських і чеських 

популяцій X. diversicaudatum, пояснюється їхнім довгим перебуванням у 

Карпатському рефугіумі. Гомогенність інших популяцій, ймовірно є 

результатом швидкої експансії і колонізації Східної Європи та інших територій 

(рис. 7.1). 
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Отримані результати очевидно стосуються не лише X. diversicaudatum, а й 

цілого комплексу видів, для яких характерний подібний тип сучасного 

розповсюдження. Яскравими його представниками є вузькоареальні 

центральноєвропейські види P. rex, L. danuvii та особливо L. piceicola, 

виникнення якого пов’язують з високогірними хвойними лісами Карпат 

(Lišková et al., 1997).  

Проведений нами аналіз природної фауни родини Longidoridae Розточчя і 

Опілля показує, що всіх її представників за хорологічними особливостями 

можна розділити на дві окремі групи, які формують заплавний і степовий 

фауністичні комплекси. До заплавного комплексу належить 7 видів роду 

Longidorus, а саме L. caespiticola, L. danuvii, L. elongatus, L. euonymus, L. 

intermedius, L. leptocephalus, L. poessneckensis, а також P. rex і X. 

diversicaudatum. Детальні молекулярні дослідження одного з його 

представників – X. diversicaudatum, показують, що цей комплекс видів 

очевидно сформувався в карпатському рефугіумі і в постгляціальний період 

здійснював колонізацію нових територій вздовж річкових долин. Їхній 

теперішній територіальний розподіл, поряд з вище описаними історичними 

факторами, в значній мірі зумовлений біологічними особливостями групи. 

Зважаючи на великий розмір і незначну рухливість лонгідориди мають низьку 

вагільність. Розсення нематод здійснюється переважно за рахунок перенесення 

їхніх яєць і личинок ранніх стадій річковою водою під час повеней. Ці 

аборигенні види лонгідорид трофічно пов’язані з широким спектром деревних 

порід і переважно населяють лісові екосистеми в заплавах Дністра і його 

приток. В своєму поширенні вони рідко виходять на плакор. Поодинокі 

популяції лише двох видів заплавного комплексу – P. rex і L. danuvii, були 

виявлені в природних умовах за межами заплавних біотопів, у букових лісах 

Стільського горбогір’я (Опілля).  

Інший тип поширення демонструють лише два види – L. intermedius та L. 

elongatus, знахідки яких рівномірно розподілені на Опіллі. На цій території L. 

intermedius поширений значно ширше за інші види комплексу. Він в однаковій 
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мірі населяє як заплавні, так і плакорні ліси з домінуванням дуба. На модельній 

ділянці заплавного дубового лісу на березі Дністра в околицях села Устя було 

детально проаналізовано здатність L. intermedius розвиватися на різних видах 

рослин. Тут він траплявся виключно в пробах із ризосфери дуба звичайного 

(Quercus robur L.), не переходячи на інші деревні породи. У пробах, зібраних на 

суміжних ділянках, у вербняках та тополівниках прируслової зони річки, 

жодної особини даного виду не знайдено. Наші результати свідчать, що L. 

intermedius – єдиний у фауні регіону монофаг, який тісно асоційований із 

дубовими лісами. Вони підтверджують гіпотезу, що вид є типовим 

представником неморального хорологічного комплексу (Peneva et al., 2001). 

Парадоксальне поєднання монофагії з широким розповсюдженням можна 

пояснити його вищою здатністю до розселення, пов’язаною із скороченням 

життєвого циклу за рахунок втрати однієї з личинкових стадій (Susulovska, 

Tsaryk, 2018). Подібне явище було встановлене для групи американських видів 

роду Xiphinema (Hallbrendt, 1998). 

Інший виняток – L. elongatus, стосовно характеру живлення є повним 

антиподом L. intermedius. Він широкий поліфаг, який може протягом тривалого 

часу ефективно розвиватися і на трав’яних рослинах. Це дає виду можливість в 

процесі розселення долати ділянки між фрагментами лісових масивів Розточчя і 

Опілля, де він є найпоширенішим видом. 

Для заплавного видового комплексу в межах Розточчя і Опілля було 

прослідковано поширення окремих видів вздовж річки Верещиці. Вона бере 

початок серед пагорбів Розточчя і до впадіння в Дністер з півночі на південь 

перетинає досліджуваний регіон, будучи західною межею Опілля. В нижній 

течії Верещиці фауна лонгідорид представлена сімома видами, типовими для 

заплавного комплексу, і практично не відрізняється від фауни берегів Дністра. 

В середній течії, на ділянці Великий Любінь – Комарно, трапляється лише три 

види лонгідорид, і їхня кількість не змінюється до витоків річки в околицях 

села Верещиця (табл. 7.1). На Розточчі всі ці види зосереджені в річковій 

заплаві. В листяних лісах, що вкривають розточанські пагорби, ми не виявили 
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жодного виду лонгідорид. Особливо прикметною є відсутність у дубових лісах 

Розточчя L. intermedius, широко розповсюдженого в аналогічних біотопах на 

Опіллі. 

Таблиця 7.1 

Поширення видів родини Longidoridae заплавного комплексу на різних 

відтинках течії річки Верещиці 

Витоки Верещиці Середня течія Верещиці Нижня течія Верещиці 

Lоngidorus elongatus,  

Lоngidorus euonymus,  

Xiphinema 

diversicaudatum,  

Lоngidorus elongatus,  

Xiphinema 

diversicaudatum,  

Xiphinema parataylori 

Lоngidorus caespiticola,  

Lоngidorus danuvii,  

Lоngidorus elongatus,  

Lоngidorus euonymus,  

Lоngidorus leptocephalus,  

Paralongidorus rex, 

Xiphinema 

diversicaudatum. 

 

Аналіз поширення окремих видів лонгідорид заплавного комплексу, 

викладений в Розділі 4 показує, що вони складають монолітну хорологічну 

групу, яка сформувалася в постльодовиковий період, з видів, походження яких 

тісно пов’язане з рефугіумом на території Карпатського регіону в період 

останнього льодовикового максимуму 

 Принципово інший характер поширення властивий видам степового 

комплексу, який представлений в досліджуваному регіоні двома таксонами – X. 

parataylori та X. pachtaicum. Вони трофічно пов’язані з трав’яною рослинністю і 

в природних умовах найбільш характерні для степових ділянок Опілля, хоча X. 

parataylori досить часто трапляється і в більш вологих умовах. Очевидно, своїм 

походженням ці види пов’язані з поясом сухих степів, що існував на території 

регіону протягом останнього льодовикового періоду (Эволюция екосистем…, 

2008).  
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 Саме представники заплавного і степового комплексів формують сучасну 

природну фауну Longidoridae Розточчя і Опілля. 

Слід відзначити, що для багатьох видів на досліджуваній території 

проходить північна межа поширення. Із 12 видів, що виявлені на Опіллі, лише 

чотирьом – L. elongatus, L. euonymus, X. parataylori, X. diversicaudatum, в далося 

проникнути на територію Розточчя, де вони населяють переважно 

інтразональні лучні біотопи.  
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РОЗДІЛ 8 

ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ФАУНИ РОДИНИ LONGIDORIDAE УРБОЕКОСИСТЕМ РОЗТОЧЧЯ І 

ОПІЛЛЯ 

Найбільшим населеним пунктом на досліджуваній території є місто 

Львів. Воно розташоване на лінії Головного Європейського вододілу, на 

стикові декількох фізико-географічних районів: Опілля, Розточчя і Грядового 

Побужжя. Розташування міста в умовах складного типу рельєфу, забезпечує 

значне різноманіття біотопів на його території. Упродовж більш ніж 

сімсотрічного процесу розвитку і територіального розширення Львів включав 

до свого складу численні зелені насадження різних типів. Зараз основними 

елементами зеленої зони міста є: зелені насадження культурного і 

рекреаційного призначення (парки, сквери, бульвари, газони); лісопарки; зелені 

насадження територій житлових кварталів і масивів; квітники; зелені зони 

водоохоронного, наукового та просвітницького призначення; зелені насадження 

підприємств, вулиць; міські ліси, включаючи об’єкти природно-заповідного 

фонду. Найбільша їхня кількість зосереджена у східній частині Львова (парк 

Високий Замок, Шевченківський гай, лісопарк Погулянка, Личаків), де 

переважають поверхні з максимальними відносними висотами і складним 

рельєфом. Загальна площа зелених насаджень в межах міста становить 4 419 га, 

або майже 26% від його площі. Площа паркових і лісопаркових насаджень 

становить 980 га (Комплексна…, 2001). 

Спеціальні нематологічні дослідження на території Львова раніше не 

проводилися, однак аналіз невеликої кількості ґрунтових проб із сировинного 

фонду Державного природознавчого музею НАН України, зібраних в садах і 

парках міста, дозволив виявити нетипово високу, порівняно з природними 

біотопами, присутність лонгідорид. Для пояснення цього явища були проведені 

систематичні дослідження фауни лонгідорид Львова та ряду населених пунктів, 

розташованих на території Розточчя і Опілля. Протягом 2012-2019 років 

дослідженнями були охоплені всі типи зелених насаджень в межах Львова. 
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В процесі таксономічного опрацювання зібраного матеріалу було 

встановлено, що фауна нематод родини Longidoridae міста Львова складає 13 

видів лонгідорид, які належать до трьох родів: Longidorus, Paralongidorus та 

Xiphinema. Розподіл виявлених видів у різних елементах зеленої зони міста 

наведений у Таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1 

Розподіл видів родини Longidoridae в елементах зеленої зони Львова 

Тип насадження Місце збору Кількість 

видів 

Таксони 

Лісопарк «Погулянка» 4 Longidorus danuvii, L. 

euonymus, 

Paralongidorus rex, 

Xiphinema 

diversicaudatum 

 «Залізна вода» 4 Longidorus danuvii, L. 

elongatus 

Paralongidorus rex, 

Xiphinema 

diversicaudatum,  

Старий парк «Личаківський» 5 Longidorus danuvii, L. 

elongatus, 

Paralongidorus rex, 

Xiphinema parataylori, 

X. taylori 

 «Високий замок» 6 Longidorus danuvii, L. 

elongatus, L. piceicola, 

Paralongidorus rex, 

Xiphinema parataylori, 

X. taylori, 
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 «Стара 

стрільниця» 

6 Longidorus danuvii, L. 

distinctus, L. elongatus, 

Paralongidorus rex, 

Xiphinema vuittenezi, 

X. parataylori 

 Парк імені Івана 

Франка 

6 Longidorus danuvii, L. 

distinctus, L. elongatus, 

L. intermedius, 

Xiphinema parataylori, 

X. taylori  

 «Цитадель» 6 Longidorus attenuatus, 

L. danuvii, L. distinctus, 

L. elongatus, 

Paralongidorus rex, 

Xiphinema vuittenezi 

 «Стрийський» 8 Longidorus distinctus, 

L. elongatus, L. 

euonymus, L. piceicola, 

L. poessneckensis, 

Xiphinema 

diversicaudatum, X. 

parataylori, X. taylori 

Сад Сад СШ №63 4 Longidorus attenuatus, 

L. danuvii, L. 

elongatus, Xiphinema 

vuittenezi 

 Ботанічний сад 

Львівського 

національного 

8 Longidorus attenuatus, 

L. distinctus, L. 

elongatus, L. euonymus, 
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університету імені 

Івана Франка 

L. piceicola, 

Paralongidorus rex, 

Xiphinema 

diversicaudatum, X. 

taylori 

 Сад собору 

святого Юра 

6 Longidorus attenuatus, 

L. danuvii, 

Paralongidorus rex, 

Xiphinema 

diversicaudatum, X. 

parataylori, X. taylori 

Сквер Сквер на 

Святоюрському 

пагорбі 

4 Longidorus attenuatus, 

L. distinctus, L. 

elongatus, Xiphinema 

vuittenezi 

Молодий парк «Снопківський» 2 Longidorus elongatus, 

Xiphinema parataylori 

 Парк культури та 

відпочинку ім. Б. 

Хмельницького 

2 Longidorus 

poessneckensis, 

Xiphinema parataylori 

 «Піскові озера» 1 Longidorus elongatus  

 «Скнилівський» 2 Longidorus elongatus, 

Xiphinema parataylori 

 «Горіховий гай» 2 Longidorus elongatus, 

Xiphinema parataylori 

 

На території Львова було досліджено фауну лісопарків «Погулянка» і 

«Залізна Вода», деревостани яких сформовані на основі зональних букових і 

дубових лісів. Господарське втручання на їхніх територіях полягає переважно в 

проведенні лісовпорядкувальних заходів. Вони функціонують на основі 
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самовідтворення, і створення нових насаджень практично відсутнє або 

здійснюється екстенсивно на дуже незначних площах (Кучерявий, 2008). В 

кожному з них було виявлено по чотири, а загалом – шість видів лонгідорид. 

(табл. 8.1). Фауна лісопарків складається виключно з представників заплавного 

видового комплексу і в цілому нагадує фауну природних лісових масивів 

Стільського горбогір’я (Опілля). Очевидно, формування їхньої фауни 

відбувалося під впливом природних факторів і практично не залежало від 

антропогенного впливу. 

Типовими елементами зеленої зони Львова є старі парки і сади. Серед них 

«патріархами» можна вважати монастирські сади, найстарші з яких були 

закладені у Х-ХІ ст. Формування переважної більшість інших садів та парків 

почалося з XVIII ст. в основному з метою впорядкування еродованих пустищ. 

На їхніх територіях в процесі створення паркового ландшафту часто 

змінювались характер і структура насаджень, які формувалися за рахунок 

внесення стороннього садивного матеріалу, як місцевих, так і екзотичних порід 

дерев і кущів. Цей процес відбувався з різною інтенсивністю протягом 

існування паркових територій та продовжується до тепер. На даний час ці 

парки практично не несуть ознак зональних деревостанів (Кучерявий, 2008). 

Дослідження фауни лонгідорид проводились у дев’яти об’єктах такого типу 

(табл. 8.1). 

Кількість видів в старих парках перевищує максимальні показники для 

природних екосистем. Наприклад, в найбільш багатому за видовим складом 

заплавному лісі поблизу села Устя, було виявлено 6 видів лонгідорид, в той час 

як в Стрийському парку, розташованому в центральній частині Львова – 8 

видів. Хорологічний аналіз показує, що в старих парках поряд з аборигенними 

видами, характерними для природних біотопів регіону, з високою частотою 

також трапляється 5 видів, що не представлені в природній фауні регіону: L. 

attenuatus, L. distinctus, L. piceicola, X. taylori, X. vuittenezi. Характер поширення 

цих видів потребує додаткового аналізу. 
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L. attenuatus був описаний із Великобританії (Hooper, 1961). Він в 

основному поширений на території Західної Європи, і частота його трапляння 

різко падає при просуванні на схід. Поодинокі, найбільш східні локалітети 

цього виду були виявлені в центральній частині Польщі. Його сучасне 

поширення можна пов’язувати з Альпійським льодовиковим рефугіумом 

(Chizhov et al., 2014). Більшість наших популяцій цього виду були зібрані у 

старих міських парках і садах із ризосфери плодових дерев, в основному яблунь 

(Malus sp.), груш (Pyrus sp.) і аличі (Prunus cerasifera Ehrh.). Лише у двох 

випадках L.attenuatus був виявлений на кленах (Acer sp.). Вид також зрідка 

трапляється на плодових деревах в невеликих скверах центральної частини 

міста, наприклад у сквері на Святоюрському пагорбі. Оскільки L. attenuatus 

відомий як переносник небезпечних фітопатогенних вірусів, що завдають 

значної шкоди в садівництві, то подальше вивчення його розповсюдження на 

території України може мати важливе господарське значення. 

L. distinctus описаний з Болгарії і повсюдно трапляється на території 

Балканського півострова, де для нього характерна широка гостальна база 

(Lamberti et al., 1983). За межами цього регіону відомі лише спорадичні 

знахідки виду, пов’язані переважно із сільськогосподарськими культурами. На 

території Львова всі знахідки L. distinctus приурочені до старих парків, де він 

трапляється у ризосфері Acer platanoides L. та Quercus robur L.  

X. vuittenezi поширений на всій території Європи, але, зважаючи на 

частоту його трапляння, основними регіонами поширення виду є 

Середземномор’я і Причорномор’я, зокрема і південь України (Милкус, 

Кудинская, 1980). Оскільки цей вид-поліфаг дуже часто трапляється у 

виноградниках, то його розселення, в тому числі і на території Львова, можна 

пов’язувати з розширенням культури виноробства в історичний період. 

Інший вид ксіфенем – X. taylori, є значно більш вузькоареальним. Він 

характерний для Середземноморського регіону (Апеннінський півострів, 

Сардинія, Сицилія), за межами якого зрідка трапляється в культурних 
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ландшафтах Західної Європи. На території Львова вид був виявлений виключно 

в старих парках і садах. 

Загальний аналіз ареалів, а особливо повна відсутність перелічених видів 

в природних екосистемах досліджуваного регіону, дозволяє стверджувати, що 

вони складають адвентивну групу фауни, представники якої були занесені на 

територію урбоекосистем Розточчя і Опілля з віддалених регіонів Європи в 

процесі господарської діяльності людини. 

Особливо цікавим є характер поширення L. piceicola. Цей вид був 

описаний з території Словаччини, і вважається авторами характерним для 

гірських хвойних лісів Карпат (Lišková et al., 1998). Одна популяція цього 

рідкісного виду була виявлена нами на смереці (Picea abies (L.)) в гірському 

масиві Горгани (Українські Карпати). На території Львова він трапляється в 

Стрийському парку та парку «Високий Замок» у ризосфері як хвойних (Abies 

alba Mill, Picea abies (L.)), так і листяних порід (Acer sp., Fagus sylvatica L.). В 

ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка 

вид був виявлений на інтродукованих рослинах, зокрема магнолії. Подібне 

розширення гостальної бази L. piceicola за рахунок живлення на листяних 

деревних породах відзначається і на територіях сусідніх країн, зокрема Польщі 

і Словаччини (Kornobis, Peneva, 2011). Значний розрив ареалу і відсутність 

цього виду в басейні Дністра може свідчити про те, що на територію Львова L. 

piceicola був занесений в історичний період. 

Слід відзначити, що адвентивні види розповсюджені лише на території 

старих парків і садів, що очевидно пов’язано зі специфікою їхнього 

формування. Протягом тривалого часу саджанці екзотичних видів та 

декоративних сортів рослин надходили туди з різних куточків Європи 

(Кучерявий, 2008). 

На території старих парків прослідковуються цікаві тенденції поширення 

і аборигенних видів заплавного комплексу, типовим представником якого є L. 

danuvii. Це рідкісний європейський вид, раніше відомий лише за поодинокими 

знахідками на території Сербії (Barsi et al., 2007) та Польщі (Kornobis, 2012), де 
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він був зібраний у вологих прируслових біотопах на берегах річок Дунай і 

Стрв’яж. В досліджуваному регіоні цей вид є типовим представником заплавної 

фауни лонгідорид долини Дністра. На території Львова L. danuvii був 

виявлений в усіх старих парках і садах, що робить його одним із 

найпоширеніших видів. Львівські популяції були зібрані у відмінних від 

природних, значно більш сухих біотопах, не пов’язаних з водотоками. В двох 

випадках це були насадження на вершинах пагорбів. Дві популяції виду були 

зібрані в садах у ризосфері яблуні, що є першою знахідкою виду на культурних 

рослинах (Susulovska et al., 2016). Подібним є поширення на території Львова 

іншого вузькоареального центральноєвропейського виду – P. rex, для якого 

відомі лише кілька знахідок на території Угорщини, Польщі і Словаччини 

(Kornobis et al., 2014). Цей вид також був виявлений в усіх досліджених старих 

парках міста. Подібні тенденції характерні і для інших видів заплавного 

комплексу, а саме L. poessneckensis, L. euonymus, і X. diversicaudatum, які, однак, 

трапляються значно рідше, що для двох останніх можна пояснити їхньою 

більшою гігрофільністю. 

Оскільки на території міста більшість аборигенних видів лонгідорид 

демонструють значну екологічну пластичність, населяючи нетипові для них 

ксеротермні біотопи, можна зробити висновок, що їхня сконцентрованість в 

заплаві річок на території Опілля та відсутність багатьох із них на Розточчі і в 

плакорних лісах Опілля пов’язані в більшій мірі з низькою вагільністю, а не 

відсутністю придатних для існування біотопів. Реально, на території регіону 

лонгідориди заселяють лише дуже незначну частину потенційно придатних для 

них оселищ.  

Підтвердженням низької вагільності лонгідорид можуть слугувати 

результати порівняльних досліджень, проведених на однакових за площею 

суміжних ділянках лісопарку «Погулянка» і ботанічного саду Львівського 

національного університету імені Івана Франка. У лісопарку «Погулянка» було 

виявлено чотири представники родини Longidoridae, а в ботанічному саду – 8 

видів, що є максимальним показником серед досліджуваних ділянок (табл. 8.1). 
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Усі три спільні для цих ділянок види є представниками аборигенного елементу 

фауни. За більш ніж столітню історію формування ботанічного саду жодному з 

адвентивних видів з його території не вдалося проникнути у лісопаркові 

насадження. 

Третім типом зелених насаджень є молоді парки, які на території Львова 

створювалися у післявоєнний період переважно на місці пустищ, кар’єрів і 

сміттєзвалищ. Насадження на їхній території формувались в основному із видів 

дерев, що є типовими представниками аборигенної флори (Acer platanoides L., 

Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth., Fraxinus excelsior L.). Також 

характерними для цих парків є алеї з кінського каштану (Aesculus 

hippocastanum L.). Досить значну площу їхньої території займають звичайні і 

лучні газони (Кучерявий, 2008). Ми дослідили чотири парки цього типу, 

розташовані в різних частинах міста. Вони відрізняються значно збідненим 

видовим складом як від старих парків, так і від лісопарків. На території цих 

елементів зеленої зони було виявлено лише два види – L. elongatus та X. 

parataylori. 

L. elongatus – це представник заплавного видового комплексу, який у 

постгляціальний період здійснив найбільш широку колонізацію практично всієї 

території Європи. Його виникнення пов’язують з Альпійським рефугіумом, 

оскільки на території Центральної і Західної Європи були виявлені численні 

амфіміктичні популяції, для яких характерна висока генетична різноманітність 

(Kozlowska, Seinhorst, 1979; Kumari, Decraemer, 2007). Очевидно, відносно 

недавно, в процесі еволюційного розвитку у цього виду відбувся перехід до 

партеногенетичного типу розмноження, оскільки на периферії ареалу були 

виявлені лише партеногенетичні популяції. Серед численних популяцій з 

території Розточчя і Опілля не було виявлено жодної амфіміктичної, проте в 

їхньому складі досить часто трапляються поодинокі самці, які не беруть участь 

у розмноженні. На території Львова L. elongatus представлений в усіх типах 

зелених насаджень і є єдиним видом, що повсюдно трапляється в молодих 

парках, а також скверах та зелених насадженнях житлових кварталів. Такий 
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характер поширення цього виду очевидно пов'язаний з його широкою 

поліфагією, а особливо із здатністю ефективно розвиватися на трав’яних 

рослинах, на відміну від інших регіональних представників роду Longidorus. 

Подібний характер поширення демонструє вид X. parataylori, що 

належить до степового видового комплексу, історичне формування якого 

пов’язане з трав’яними рослинними угрупованнями. Цей вид був описаний 

лише в 2018 році за популяціями зібраними на території Чехії та Словаччини 

(Lazarova et al., 2018). На досліджуваній території він характерний для степів та 

ксеротермних лук. В межах міста X. parataylori трапляється в парках різного 

типу, проте найбільш характерний для галявин і газонів у молодих парках. Ми 

вперше виявили цей вид після першоопису, однак виходячи з його поширення 

на території дослідженого регіону, можна припустити, що він значно більш 

поширений у Центральній і Східній Європі і раніше не приводився через 

значну морфологічну схожість з іншими видами групи X. americanum. 

 

Рис. 8.1. Розподіл видів у зелених насадженнях Львова різного типу 

(зеленим позначені лісопарки, синім – старі парки і сади, жовтим – молоді 

парки) 

Отже, порівняльний аналіз фауни виявляє суттєві відмінності кількості 

видів лонгідорид у зелених насадженнях різного типу. Виходячи з видового 

різноманіття лонгідорид всі типи насаджень можна розділити на три основні 
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групи за віком і особливостями їхнього формування: лісопарки, старі парки і 

сади та молоді парки.  

Встановлено, що основу фауни лонгідорид в урбоекосистемах Львова 

формують 9 аборигениих видів, які в більшій чи меншій мірі характерні і для 

природних біотопів Розточчя та Опілля. У формуванні фауни старих парків і 

садів значну роль також відіграє адвентивний компонент, усі 5 видів якого були 

занесені на територію Львова з географічно віддалених регіонів в результаті 

господарської діяльності (рис. 8.2).  

 

Рис. 8.2. Співвідношення аборигенних і адвентивних видів Longidoridae в 

урбоекосистемах Львова. 

З метою встановлення загальних закономірностей формування фауни 

урбоекосистем ми провели дослідження в парках Жовкви, Золочева та 

Ходорова, які за віком близькі до старих парків Львова. Ці міста, у порівнянні зі 

Львовом, характеризуються значно нижчим рівнем урбанізації. Їхні зелені 

насадження формуються переважно з аборигенних деревних порід на основі 

природних деревостанів. Для них характерна наявність фрагментів плодових 

насаджень і майже повна відсутність екзотичних видів. На загал, на відміну від 

старих парків Львова, в процесі свого розвитку вони практично не зазнавали 

реконструкцій та значно менше піддавалися впливу людської діяльності. 
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Видовий склад лонгідорид є однотипним в парках трьох досліджуваних міст 

(табл. 8.2). 

Таблиця 8.2 

Фауна лонгідорид малих міст Розточчя і Опілля 

Місце збору Кількість видів Таксони 

Жовква 4 Longidorus distinctus, 

Longidorus elongatus, 

Xiphinema diversicaudatum, 

Xiphinema taylori 

Золочів 5 Longidorus attenuatus,  

Longidorus danuvii, 

Longidorus elongatus, 

Longidorus euonymus, 

Xiphinema taylori 

Ходорів 4 Longidorus danuvii, 

Longidorus elongatus, 

Xiphinema diversicaudatum, 

Xiphinema parataylori 

 

Фауну лонгідорид малих міст можна розглядати як збіднений варіант 

фауни зелених насаджень старої частини Львова. Варто відзначити, що 

структура фауністичних комплексів лонгідорид Львова, Золочева і Жовкви є 

подібною, оскільки поєднує аборигенний і адвентивний елементи. 

Найбіднішою виявилася фауна Ходорова, у якій адвентивні види не виявлені. 

Аналіз подібності фаун лонгідорид модельних об’єктів за індексом 

Соренсена виявляє різку відмінність між природними і більшістю 

урбанізованих екосистем (Is=0,2). 
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Рис. 8.3. Дендрограма видової подібності лонгідорид в різних типах 

природних і урбоекосистем на території Розточчя і Опілля за індексом 

Соренсена: 

1. Львівська обл., Миколаївський р-н., с. Устя, заплавний дубовий ліс; 

2. Львівська обл., Миколаївський р-н., с. Крупське, стариці Дністра, 

чагарники, вербняки; 

3. Львівська обл., Миколаївський р-н., с. Стільське, буковий ліс; 

4. м. Львів, лісопарк «Погулянка»; 

5. м. Львів, лісопарк «Залізна Вода»; 

6. м. Львів, Стрийський парк; 

7. м. Львів, ботанічний сад ЛНУ ім. І. Франка 

8. м. Львів, Снопківський парк; 

9. м. Львів, Скнилівський парк; 

10.  м. Золочів, міський парк; 

11.  м. Жовква, міський парк. 

Серед природних найбільшу подібність видового складу виявляють 

заплавні біотопи (Is=0,86). Інший кластер формують плакорний природний 

біотоп і лісопарки території Львова, подібність яких до заплавних дещо нижча 
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(Is=0,67). Тобто фауна лісопарків є подібною до фаун природних біотопів 

регіону, проте різко відрізняється від фауни інших типів зелених насаджень 

міст. Фауна біотопів, які потрапляють у цей кластер формується в основному із 

видів заплавного комплексу. В межах Львова найбільша видова подібність 

характерна для старих парків (Is=0,89), які формують спільний кластер з 

парками Золочева і Жовкви. Така відмінність урбоекосистем міст від 

природних зумовлена присутністю у їхній фауні видів адвентивного комплексу. 

Молоді парки Львова потрапляють в один кластер з іншими парками міст, 

проте характеризуючись ідентичним і бідним видовим складом, проявляють 

низьку фауністичну подібність з ними (Is=0,25). 
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ВИСНОВКИ 

1. Досліджено таксономічний склад родини Longidoridae території Розточчя і 

Опілля, виявлено 17 видів з трьох родів; 9 видів роду Longidorus і 2 види 

роду Xiphinema є новими для фауни України. Вперше на території України 

зареєстрований представник роду Paralongidorus – Paralongidorus rex 

Andrássy, 1986, для якого вперше описано самця. 15 видів лонгідорид 

виявилися новими для фауни досліджуваного регіону. 

2. На основі аналізу морфології представників підродини Longidorinae 

запропонована оригінальна типологія будови губної області, заснована на 

поєднанні її структурних елементів. Показана важливість аналізу будови 

амфідів, хвоста і спікул у самців для ідентифікації видів Longidoridae. На 

основі отриманих морфологічних даних укладено дихотомічний ключ для 

визначення лонгідорид Розточчя і Опілля.  

3. У результаті дослідження особливостей внутрішньовидової мінливості 

основних морфометричних параметрів лонгідорид регіональної фауни 

встановлено, що найбільш стабільними з них є довжина одонтостиля та 

позиція направляючого кільця. Для 7 популяцій з нетиповими 

морфометричними показниками приналежність до видів Longidorus 

attenuatus, L. caespiticola, L. danuvii, L. poessneckensis, Paralongidorus rex 

підтверджена результатами молекулярного аналізу D2-D3 фрагментів 28S 

рДНК. 

4. На основі вивчення онтогенезу 6 видів лонгідорид встановлено, що всі їхні 

личинкові стадії можна достовірно розрізняти за комбінацією 

морфологічних – будова губної області та хвоста, і морфометричних – 

довжина функціонального і заміщаючого одонтостилів, ознак.  

5. В результаті проведеного філогеографічного аналізу встановлено, що фауна 

Розточчя і Опілля сформувалася в постльодовиковий період, переважно з 

видів, походження яких тісно пов’язане з рефугіумами, які існували в 

Карпатсько-Альпійському регіоні в період останнього льодовикового 

максимуму. Відповідно до їхнього походження виявлено два фауністичні 
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комплекси – заплавний і степовий, що складають основу регіональної фауни 

лонгідорид природних і урбанізованих ландшафтів. 

6. Встановлено, що фауна родини Longidoridae окремих урбоекосистем 

формується з аборигенних та адвентивних видів і часто є багатшою у 

порівнянні із фауною природних екосистем. Адвентивна складова фауни 

міст регіону представлена п’ятьма видами – Longidorus attenuatus, L. 

distinctus, L. piceicola, Xiphinema taylori та Х. vuittenezi, які були занесені в 

процесі господарської діяльності людини. На території Львова вони 

складають 36% фауни лонгідорид. Видове розмаїття лонгідорид в різних 

типах зелених насаджень Львова залежить від історії їхнього формування та 

інтенсивності господарської діяльності і є найвищим (6-8 видів) в старих 

парках і садах міста. 

7. Встановлено, що на території міст більшість аборигенних видів лонгідорид 

демонструють значну екологічну пластичність, населяючи нетипові для них 

ксеротермні біотопи, тому особливості їхнього поширення в регіоні, 

зокрема низька частота трапляння за межами річкових заплав, очевидно 

пов’язана з низькою вагільністю. 

8. Аналіз фауністичної подібності досліджуваних біотопів показав, що вони 

чітко поділяються на дві основні групи (Is=0,2). Перша об’єднує природні 

біотопи і лісопарки Львова, а друга – усі інші типи зелених насаджень міст. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Місця відбору ґрунтових проб на території Розточчя і 

Опілля. 

№ Пункт відбору Дата відбору Кількість проб 

1.  Львівська обл., Миколаївський 

р-н., с. Устя, заплавний дубовий 

ліс 

27.05.2015; 

29.10.2015; 

21.06.2016; 

18.10.2016 

50 

2.  Львівська обл., Миколаївський 

р-н., с. Крупське, стариці 

Дністра, чагарники, вербняки 

9.06.2015; 

22.09.2015; 

3.04.2016 

50 

3.  Львівська обл., Миколаївський 

р-н., с. Дуброва, буковий ліс, 

різнотравна лука  

24.05.2012; 

18.10.2012 

20 

4.  Львівська обл., Миколаївський 

р-н., с. Стільське, буковий ліс 

15.06.2017; 

2.04.2018 

40 

5.  Львівська обл., Миколаївський 

р-н., с. Розвадів, урочище 

Прийми, буковий ліс 

8.08.2016; 

18.10.2016 

30 

6.  Львівська обл., Миколаївський 

р-н., с. Колодруби, грабово-

дубовий ліс, вербняк 

28.06.2013 20 

7.  Львівська обл., Городоцький р-

н., с. Любінь Малий, дубовий ліс 

23.04.2016; 

1.10.2016; 

3.05.2019; 

14.09.2019 

30 

8.  Львівська обл., Городоцький р-

н., с. Поріччя, вербняки, 

заплавна лука 

9.05.2014; 

24.09.2014 

20 

9.  Львівська обл., Яворівський р-н., 

с. Верещиця, сосново-дубовий 

18.04.2013; 

2.09.2013; 

30 
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ліс 15.10.2013 

10.  Львівська обл., Яворівський р-н., 

с. Ставки, буковий ліс, волога 

лука 

4.08.2015; 

6.10.2015 

30 

11.  Львівська обл., Яворівський р-н., 

смт Івано-Франкове, урочище 

Заливки, заболочена лука 

9.06.2016; 

25.10.2016 

30 

12.  Львівська обл., Пустомитівський 

р-н., с. Старе Село 

17.05.2016; 

9.07.2017 

 

10 

13.  Львівська обл., Пустомитівський 

р-н., с. Звенигород 

4.06.2019 10 

14.  Львівська обл., Жидачівський р-

н, с. Жирова, грабово-дубовий 

ліс 

27.07.2015; 

10.09.2015; 

20 

15.  Львівська обл., Жидачівський р-

н, смт Журавно, дубовий ліс 

14.07.2017 20 

16.  Львівська обл., Бродівський р-н., 

с. Пеняки, буковий ліс 

17.09. 2014; 

13.07.2015 

20 

17.  Львівська обл., Бродівський р-

н.,с. Підкамінь, сад, ксеротермна 

лука 

16.04.2018;  

8.10.2018 

30 

18.  Львівська обл., Бродівський р-н., 

с. Суховоля, Гора Макітра, 

остепнена лука 

1.07.2019; 

17.09.2019 

20 

19.  Львівська обл., Золочівський р-н, 

с. Червоне, урочище Лиса гора, 

остепнена лука 

2.05.2015; 

21.07.2015 

30 

20.  Львівська обл., 

Перемишлянський р-н, с. 

Романів, буковий ліс, 

2.05.2012; 

14.09.2012; 

23.06.2013 

30 
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ксеротермна лука 

21.  Львівська обл., Жовківський р-н, 

с. Крехів, буковий ліс 

13.04.2012; 

25.09.2012 

20 

22.  Івано-Франківська обл., 

Галицький р-н., урочище Касова 

гора 

19.04.2013; 

21.09.2013 

20 

23.  Івано-Франківська обл., 

Тисменицький р-н., с. 

Побережжя, вербняк 

17.07.2015 

 

20 

Місто Львів 

1. Лісопарк «Залізна вода» 8.07.2016; 

9.05.2018 

20 

2. Снопківський парк 27.06.2016 20 

3. Лісопарк «Погулянка» 23.07.2015; 

4.07.2016 

30 

4. Ботанічний сад Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка 

20.05.2016; 

17.06.2016; 

15.09.2016 

40 

5. Личаківський парк 26.10.2015; 

6.05.2016; 

25.06.2016 

30 

6. Сквер «Ензим» 26.05.2016; 

11.07.2016 

10 

7. Сад СШ №63 2.06.2013; 

7.10.2013; 

17.05.2014 

15 

8. Урочище Хомець 2.04.2016; 

7.06.2016 

20 

9. Парк «Стара стрільниця» 19.10.2013; 

8.04.2014 

20 



198 
 

10. Парк «Високий замок» 20.06.2017; 

4.10.2017 

20 

11. Парк «Цитадель» 25.04.2014; 

2.07.2014 

25 

12. Парк імені Івана Франка 30.04.2017; 

24.06.2017; 

13.04.2018 

40 

13. Парк культури та відпочинку ім. 

Б. Хмельницького 

9.05.2015; 

25.09.2015 

20 

14. Стрийський парк 3.05.2017; 

12.09.2017; 

24.04.2018; 

7.09.2018 

40 

15. Сад собору святого Юра 5.05.2015; 

19.11.2015 

15 

16. Сквер на Святоюрському пагорбі 26.04.2016; 

16.05.2017 

20 

17. Скнилівський парк 30.07.2016; 

29.10.2016 

20 

18. Парк «Піскові озера» 1.07.2016; 

11.10.2016 

10 

19. Парк «Горіховий гай» 16.06.2017; 

14.09.2017 

15 

20. Львівська обл., Пустомитівський 

р-н., с. Сокільники, сади, лука на 

березі р. Щирки 

3.06.2015; 

9.04.2016; 

4.11.2016 

30 

м. Золочів 

Міський парк 31.05.2016;  

20.10.2016; 

8.08.2017 

 

40 
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м. Жовква 

Міський парк 21.06.2017; 

12.10.2017 

40 

м. Ходорів 

Міський парк 1.06.2017; 

28.09.2017 

30 
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Додаток Б. Ключ для визначення родів і видів Longidoridae Розточчя і 

Опілля 

1 Одонтофор дуже тонкий, слабко виражений, базальні потовщення в його основі відсутні   2 

- Одонтофор відносно товстий, чітко виражений, базальні потовщення в його основі добре 

виражені…………………………………………..Xiphinema……………………………………13 

2 Губна область відділена різким заглибленням, амфіди з широким отвором, стременовидної 

форми…………………………………………………………...Paralongidorus rex Andrassy, 1986 

- Губна область не відділена або відділена неглибокою перетяжкою, аміди з поровидним 

отвором, мішковидної форми…………………...Longidorus………………………………....….3 

3Одонтостильвідноснодовгий, йогодовжинабільшаза140мкм 

.......………………..........……………………………L. piceicola Liskova, Robbins et Brown, 1997 

- Одонтостиль відносно короткий, його довжина менша за 140 мкм…………………………...4 

4 Хвіст гемісферичний……………………………...……………..L. poessneckensis Altherr, 1974 

- Хвіст іншої форми, конічний або циліндричний ……………………………………………….5 

5 Хвіст циліндричної форми………………..…………………L. euonymus Mali et Hooper, 1973 

- Хвіст конічної форми…………………………...…………………………………………………6 

6 Хвіст видовжено конічний (с’>1,5) з тонко округленим термінусом……………………..…..7 

- Хвіст коротко-конічний (с’<1,5) з широко округленим термінусом………………………....11 

7 Основа амфіда розділена на дві асиметричні лопаті різної довжини 

…………………………………………..…….L. distinctus Lamberti, Choleva et Agostinelli, 1983 

- Основа амфіда розділена на дві симетричні лопаті однакової довжини……………………....8 

8 Основа амфіда розділена глибоким синусом……………………………………………………9 

- Основа амфіда розділена слабким заглибленням……………………………………………...10 

9 Довжина тіла складає більше 5 мм, губна область латерально сильно розширена, кутастої 

форми…………………………………………………………………….L. attenuatus Hooper, 1961 
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- Довжина тіла складає менше 5 мм, губна область латерально злегка розширена, округлої 

форми…………………………………………………………………………….…...Longidorus sp. 

10 Довжина одонтостиля складає більше 85 мкм, губна область чітко відділена від решти тіла 

…………………………………………………..…….L. danuvii Barsi, Lamberti et De Luca, 2007 

- Довжина одонтостиля складає менше 85 мкм, губна область слабо відділена від решти тіла 

……………………………………………………………….………L. leptocephalus Hooper, 1961 

11 Губна область не відділена від решти тіла ……………………...L. caespiticola Hooper, 1961 

- Губна область відділена від решти тіла виразним звуженням………………………………..12 

12 Довжина списа складає більше 100 мкм, голова фронтально округлена 

………………………………………………………...L. intermedius Kozlowska et Seinhorst, 1979 

- Довжина списа складає менше 100 мкм, голова фронтально сплощена 

………………………………………………………………………...L. elongatus (de Man, 1876) 

13 Хвіст циліндричний з пальцеподібним термінальним виростом ………………………….14 

- Хвіст конічний, тупо округлений, без пальцеподібного термінального виросту…………...15 

14 Хвіст асиметричний, пальцеподібний термінус розташований 

вентрально…………………………………………………X. diversicaudatum (Micoletzky, 1927) 

- Хвіст симетричний, пальцеподібний термінус розташований 

центрально………………………………………..X. vuittenezi Luc, Lima, Weischer et Flegg, 1964 

15 Темінус хвоста широко округлений….X. taylori Lamberti, Ciancio, Agostinelli et Coiro, 1992 

- Темінус хвоста конічний, тонко округлений …………………………………………………..16 

16 Хвіст відносно довгий (с’>1,3) ……………………………X. pachtaicum (Tuluganov, 1938) 

- Хвіст відносно короткий (с’<1,3) ………………………………………….….............................. 

…………………………………..X. parataylori Lazarova, Oliveira, Prior, Peneva et Kumari, 2018 

 

 




