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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Одноденки (Insecta, Ephemeroptera) � ряд 
напівводних комах, що має велике практичне значення і налічує у світовій 
фауні понад 3000 видів. У фауні України нараховується 113 видів із 15 родин, 
що складає близько 14% фауни Палеарктики (Захаренко, 1955; Прокопов, 
Годунько, 2007; Годунько, Ковач, 2008; Мартинов, Годунько, 2010; Мартынов, 
2010b, 2011; Godunko, Kłonowska-Olejnik, 2003, 2008; Godunko et al., 2004a, 
2004b, 2004c; Kovács, 2006; Kłonowska-Olejnik et al., 2007; Barber-James et al., 
2008; Kovács, Godunko, 2008; Kovács et al., 2008; Martynov, Godunko, in press; 
неопубліковані дані). Перші фауністичні праці, що містили відомості щодо 
одноденок України, датуються серединою XIX століття. Основна увага при 
вивченні групи приділялась гірським районам західних областей України. На 
початок наших досліджень не було жодної спеціальної роботи присвяченої 
одноденкам Східної України. Наявні відомості фрагментарні і не надавали 
повного уявлення про видове різноманіття одноденок в регіоні. Наведення 
ряду видів потребувало перевірки. 

Одноденок часто використовують у біоіндикаційних дослідженнях, які 
дають змогу визначити ступінь впливу на біоту водних об'єктів антропічних 
змін і забруднення, що актуально для Східної України, в межах якої 
сконцентрована найбільша в Європі кількість підприємств важкої 
промисловості, а річний стік малих річок в межень до 70�90% складається із 
стічних та шахтних вод (Абузяров, 2005). Вкрай важливим у проведені 
біоіндикаційних досліджень є знання особливостей стаціального та 
біотопічного розподілів, періодів льоту та типів життєвих циклів видів у 
межах конкретного регіону. До тепер, таких відомостей про одноденок Східної 
України не було. Вивчення одноденок регіону досліджень дасть змогу 
продемонструвати ступінь пошкодженості водних ценозів, а також виділити 
групи стенобіонтних та еврибіонтних, найбільш вразливих та толерантних до 
забруднення видів. 

Абсолютно невивченими до теперішнього часу були видовий склад та 
структура угруповань одноденок холодноводних водотоків Донецького кряжу, 
котрий є рефугіумом для багатьох амфібіотичних комах, зокрема й одноденок. 
Усі зазначені вище обставини визначили актуальність дослідження одноденок 
Східної України. 

Зв�язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана на базі відділу загальної та прикладної ентомології Інституту 
зоології ім. І.І. Шмальгаузена в період з 2009 по 2012 рр., у рамках тем відділу 
«Видова різноманітність комах наземних біоценозів України та суміжних 
територій (фауністика, таксономія, зоогеографія, екологія, філогенія)» 
(державний реєстраційний № 0106U000247) та «Фауністика, систематика 
(морфологія, філогенез і екологічні особливості) найбільш важливих груп 
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комах України та суміжних країн» (державний реєстраційний 
№ 0111U000149). 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження � встановити 
таксономічний склад, особливості поширення та біономії одноденок Східної 
України.  

Завдання дослідження:  
1) встановлення сучасного видового складу одноденок Східної України та 
особливостей його формування; 

2) виявлення особливостей розподілу видів за типами водних об�єктів Східної 
України; 

3) встановлення екоморфологічної структури видового складу одноденок 
Східної України; 

4) визначення особливостей стаціального розподілу личинок одноденок, зміни 
кількісного співвідношення видів та їх типів екоморф протягом року в 
ритральній зоні водотоків Донецького кряжу;  

5) встановлення морфологічної мінливості, особливостей фенології та 
життєвих циклів одноденок Східної України; 

6) порівняльний аналіз видових складів одноденок водотоків різних частин 
регіону, що відрізняються за фізико-географічними умовами. 

Об�єкт досліджень � одноденки (Insecta, Ephemeroptera). 
Предмет досліджень � різноманіття, поширення, морфологічні та 

екологічні характеристики одноденок Східної України. 
Основні методи досліджень � польові збори, камеральна обробка 

матеріалу, виготовлення постійних та тимчасових препаратів, статистична 
обробка даних. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше встановлено 
сучасний видовий склад одноденок Східної України � 30 видів, з яких один 
вид описано вперше � Ecdyonurus sp. n. (Martynov, Godunko, in press), 18 видів 
наведено вперше для регіону, один рід (Metreletus Demoulin, 1951) і два види 
(Heptagenia longicauda (Stephens, 1835), Baetis nexus Navás, 1918) � вперше для 
фауни України. Вперше для фауни України наведено Siphlonurus aestivalis 
(Eaton, 1903) (з території Карпат), для фауни Російської Федерації � Baetis 
nexus Navás, 1918 (із Бєлгородської області), для Кримського півострова � 
родину Leptophlebiidae. Знахідки Heptagenia longicauda, Baetis nexus, 
Metreletus balcanicus (Ulmer, 1920) та Baetis braaschi Zimmermann, 1980 
суттєво змінили уявлення про межі їх поширення. Вперше встановлено 
характер розподілу видів Східної України за типами водних об�єктів, 
стаціальний розподіл і зміну кількісного співвідношення видів та типів 
екоморф личинок протягом року в ритральній зоні водотоків Донецького 
кряжу та особливості життєвих циклів цілого ряду видів. Вперше на основі 
зоогеографічного аналізу фауни регіону досліджень висунуто припущення 
щодо особливостей її формування, а також встановлено характер відмінностей 
видових складів одноденок різних фізико-географічних ділянок Східної 
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України. Вперше встановлено ступінь та характер морфологічної мінливості 
личинок та імаго Baetis braaschi в межах ареалу. 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. 
Отримані результати з видового складу, стаціального та біотопічному 
розподілів, особливостей біономії і відмінностей видових складів одноденок 
різних фізико-географічних ділянок Східної України можуть бути використані 
у біоіндикаційних дослідженнях, вивченні механізмів виникнення та 
функціонування рефугіумів, обґрунтуванні необхідності створення або 
розширення природно-заповідних об�єктів, аналізі змін екологічних 
особливостей видів у різних частинах ареалів та складанні ключів для 
визначення. Результати проведених досліджень можуть виступати в якості 
своєрідного «часового зрізу», котрий відображає видовий склад одноденок 
Східної України, його структуру і особливості в теперішній історичний час. 
Отримані дані можуть використовуватись при підготовці курсів «Місцева 
фауна», «Зоогеографія», «Зоологія безхребетних» і «Загальна ентомологія» на 
біологічних факультетах ВНЗ України. На основі отриманих результатів 
складено перелік видів одноденок, що увійшов до списку тварин, що 
підлягають охороні в Донецькій області. Список затверджено Міністерством 
екології та природних ресурсів України (наказ № 467 від 17 вересня 
2012 року). 

Особистий внесок здобувача. Більша частина фауністичного 
матеріалу зі Східної України та весь матеріал по життєвих циклах і 
стадіальному розподілу зібрані дисертантом у період з 2006 по 2012 рік. 
Визначення матеріалу, виготовлення постійних препаратів, розрахунки і аналіз 
результатів досліджень проведені автором самостійно. Частина досліджень, 
присвячена вивченню видового складу України, опису нового виду, виконані у 
співавторстві з к.б.н. Р.Й. Годунько (Годунько, Мартинов, 2009; Мартинов, 
Годунько, 2010; Martynov, Godunko, in press), за участі дисертанта від 50 до 
70%. Робота, присвячена Baetis braaschi Zimmermann, 1980, виконана у 
співавторстві з к.б.н. П. Срокою і к.б.н. Р.Й. Годунько (Sroka et al., 2012), за 
участю здобувача у 30%. У цих роботах дисертантом здійснені збір усього або 
частини матеріалу, його обробка та аналіз. 

Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертації 
висвітлено на міжнародній конференції «Ужгородські ентомологічні читання» 
(Синевир, Україна, 2009), XI та XII міжнародних науково-практичних 
екологічних конференціях (Бєлгород, Російська Федерація, 2010 та 2012), 
ентомологічній науковій конференції «Сучасні проблеми ентомології» (Умань, 
Україна, 2010), II міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів і 
молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» 
(Донецьк, Україна, 2011) та науково-практичній конференції «Кам�яні могили 
� минуле та сучасність» (Донецьк, Україна, 2011). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових робіт, із 
них 4 � у рекомендованих фахових виданнях, одна � у тематичній збірці, 5 � в 
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матеріалах і збірках тез конференцій та одна наукова замітка � у фаховому 
журналі. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 
7 розділів, висновків, списку літератури та 5 додатків. Дисертація викладена на 
330 сторінках друкованого тексту, з них 193 сторінок � основний текст. Робота 
містить 10 таблиць і 55 рисунків. Список літератури налічує 249 найменувань 
(з них 150 � латиницею).  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ОДНОДЕНОК СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 
Вивчення одноденок України має більш ніж 150-річну історію. За цей 

період на території України працювала велика кількість гідробіологів, котрі 
побіжно або цілеспрямовано вивчали одноденок. Незважаючи на такий 
тривалий період досліджень, ступінь вивченості різних регіонів України вкрай 
нерівномірний. Найбільш вивчений регіон � Карпати, на їх території 
працювала з середини ХІХ століття велика кількість дослідників (Belke, 1859; 
Dziędzielewicz, 1891, 1919; Klapálek, 1907; Morton, 1910 та ін.). Також по 
одноденкам карпатського регіону захищена кандидатська дисертація 
(Годунько, 2001). В останні роки було проведено цілеспрямовані дослідження 
одноденок Криму, за результатами роботи було описано 2 нових види та 
1 підвид (Прокопов, Годунько, 2007; Godunko, Prokopov, 2003; Godunko et al., 
2004b, 2004c; Kłonowska-Olejnik et al., 2007). По інших регіонах України 
відомості про одноденок відсутні, або вони уривчасті і містяться, головним 
чином, у загальних гідробіологічних роботах. 

У 2004 році вийшов друком перший анотований список одноденок 
України, який налічував 97 видів (Godunko, Kłonowska-Olejnik, 2003). На 
теперішній момент до складу фауни одноденок України входить 113 видів 
(Захаренко, 1955; Годунько, 1998; Прокопов, Годунько, 2007; Годунько, 
Ковач, 2008; Мартинов, Годунько, 2010; Мартынов, 2010a, 2012; Godunko, 
Kłonowska-Olejnik, 2003, 2008; Godunko et al., 2004a, 2004b, 2004c; 
Kovács, 2006; Kłonowska-Olejnik et al., 2007; Kovács, Godunko, 2008; Kovács 
et al., 2008; Martynov, Godunko, in press; неопубліковані дані). 

Перша згадка про одноденок Східної України міститься в роботі 
В.А. Ярошевського (1881), який навів 3 види одноденок із Харкова: Cloeon 
dipterum (Linnaeus, 1761), Ecdyonurus dispar (Curtis, 1834) і Paraleptophlebia 
cincta (Retzius, 1783). 

Цілеспрямоване дослідження одноденок у Східній Україні раніше не 
проводилось. Існуючі літературні дані є уривчастими та містяться лише в 
загальних гідробіологічних роботах (Синица, 1929; Фадеева, 1929; 
Солодовников, 1940; Бут, 1940, 1987; Захаренко, 1951, 1955, 1974; Смирнова, 
1970; Поліщук, 1980; Гидробиология�, 1990; Васильківська та ін., 2010 та ін.), 
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із яких більшість присвячена річці Сіверський Донець і водним об�єктам її 
басейну, головним чином, у межах Харківської області. 

У цілому, на початок наших досліджень для Східної України було 
відомо 13 видів одноденок: Baetis rhodani (Pictet, 1843), Baetis vernus 
Curtis, 1834, Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761), Kageronia fuscogrisea (Retzius, 
1783), Ecdyonurus dispar (Curtis, 1834), Leptophlebia marginata (Linnaeus, 1767), 
Paraleptophlebia cincta (Retzius, 1783), Paraleptophlebia submarginata 
(Stephens, 1835), Paraleptophlebia werneri Ulmer, 1919, Ephoron virgo 
(Olivier, 1791), Ephemera vulgata Linnaeus, 1758, Caenis luctuosa (Burmeister, 
1839) та Caenis horaria (Linnaeus, 1758). Коректність наведення деяких із них 
потребувала перевірки. 

 
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Матеріалом для даної роботи послужили якісні і кількісні збори 

одноденок, що були проведені особисто автором у період з 2006 по 2012 рік, 
фондові колекції Музею природи ХНУ ім. В.Н. Каразіна (м. Харків), 
Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів), Інституту 
ентомології (м. Ческе Будейовице, Чеська Республіка) та збори колег.  

Також при підготовці роботи використано порівняльний матеріал, що 
збирався особисто дисертантом та колегами у Карпатах (Львівська, Івано-
Франківська, Закарпатська та Чернівецька обл., Україна), Гірському Криму, 
середній течії річок Дністер (Чернівецька, Івано-Франківська обл., Україна) та 
Південний Буг (Кіровоградська, Одеська, Миколаївська обл., Україна), 
басейнах річок Дніпро та Десна (Київська обл., Україна), річках Анапка 
(Анапа, Російська Федерація), Везелка, Ворскла (Бєлгородська обл., Російська 
Федерація), Кринка (Ростовська обл., Російська Федерація), Ілас 
(Архангельська обл., Російська Федерація), каналі Волга-Дон (Волгоградська 
обл., Російська Федерація) та різноманітних водних об�єктах Запорізької, 
Дніпропетровської, Чернігівської, Черкаської, Тернопільської, Рівненської, 
Волинської, Полтавської, Херсонської та інших областей України.  

У цілому, за період досліджень дисертантом та його колегами зібрано 
понад 12000 екземплярів різних стадій одноденок, із них близько 9000 � зі 
Східної України з понад 250 локалітетів.  

Якісні збори личинок одноденок проводили, головним чином, за 
допомогою гідробіологічних сачків різної форми. Кількісні збори личинок 
одноденок проводили за допомогою гідробіологічного сачка Бальфура-Брауна 
зі стороною 25 см (Прокин, 2008; Дядичко, 2009). Субімаго та імаго збирали 
вручну та за допомогою повітряного сачка. Додатково збір крилатих стадій 
проводили за допомогою світлової пастки з використанням лампи ДРЛ-250. 

Вивчаючи життєві цикли з березня по квітень та з вересня по листопад 
збір личинок проводили один раз на місяць у другій декаді, а з травня по 
серпень � двічі на місяць: на початку місяця та в другій декаді. Під час 
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вивчення стаціального розподілу личинок у межах водойми та зміни їх 
кількісного співвідношення протягом року відбір кількісних проб проводили в 
другій декаді квітня, липня та жовтня.  

У разі необхідності встановлення відповідності між личинкою, субімаго 
та імаго проводили виведення останніх у спеціальних садках (Клюге, 1997). 

Весь матеріал зберігається в етиловому спирті концентрацією не менш 
ніж 80% або в постійних препаратах. Матеріал для молекулярних досліджень 
фіксувався в 96% етиловому спирті. Постійні препарати виготовляли за 
загальноприйнятими методиками з використанням канадського бальзаму або 
рідини Фора-Берлезе (Павловський, 1957; Kluge, 2004). Під час виконання 
роботи виготовлено понад 520 постійних препаратів. 

Термін "угруповання", що використовується в роботі, тотожний терміну 
"таксоценоз" у розумінні Я. Ходоровського (Chodorovskii, 1960).  

При вивченні зміни вікової структури личинок використовували 
різноманітні підходи. Визначення вікової структури у представників родин 
Baetidae, Leptophlebiіdae, Heptagenidae проводили за системою К. Джопа 
(Jop, 1981) з деякими змінами; для представників родини Ephemeridae 
використовували метод розмірних класів (Alba-Tercedor, 1990; Haybach, 2006). 

Для порівняння видових складів одноденок водотоків різних фізико-
географічних ділянок Східної України, проводився кластерний аналіз із 
використанням програми PAST v. 2.04. Дендрограма (рис. 4) побудована за 
методом парного порівняння з використанням індексу Чекановського-
Серенсена (ICS). 
 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 
Східна Україна як регіон досліджень розглядався нами в межах шести 

фізико-географічних областей: Харківської схилово-височинної, 
Старобільської схилово-височинної, Приазовської височинної, Західно-
Донецької схилово-височинної, Донецької височинної та Приазовської 
низинної. Загальна площа досліджуваного регіону � біля 80 тис. км2, що 
складає понад 13% усієї території України. Фізико-географічне районування 
досліджуваної території подано у відповідності з Загальногеографічним 
атласом України (2004) та роботами А.М. Маринича (Маринич, Шищенко, 
2003; Маринич та ін., 2003). У межах Східної України зустрічається велика 
кількість різноманітних стоячих та проточних водних об�єктів: від лімнокрена 
до суттєвих за площею водосховищ та від реокрена до великих річок. Значна 
кількість водойм регіону зазнає суттєвих антропічних змін та забруднення. 

Найвища частина Донецької височинної області (Донецький кряж) 
багата на водні об�єкти, що є характерними для гірських та передгірних 
районів. Водотоки цього регіону мають добре представлену ритральну зону, 
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що характеризується доволі багатим і оригінальним видовим складом 
ритробіонтів.  

 
ВИДОВИЙ СКЛАД І ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 
ФАУНИ ОДНОДЕНОК СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 
Видовий склад. У фауні Східної України налічується 30 видів 

одноденок (табл. 1) із 16 родів та 8 родин, що складає 26,6% видового складу 
одноденок України (113 видів) (Мартинов, Годунько, 2010; Мартынов, 2010b, 
2011; Martynov, Godunko, in press). Вперше для досліджуваної території 
наводяться 18 видів (M. balcanicus, B. braaschi, B. fuscatus, B. buceratus, 
B. nexus, N. digitatus, A. muticus, P. pennulatum, C. luteolum, C. simile, H flava, 
H. longicauda, Ecdyonurus sp. n., L. vespertina, S. ignita, E. lineata, C. robusta, 
C. macrura), серед яких M. balcanicus, B. nexus та H. longicauda � нові для 
фауни України.  

Baetis rhodani, що був помилково наведений В.В. Поліщуком (1980) для 
Східної України з річки Сухий Єланчик (Донецька область), видалений із 
видового списку одноденок досліджуваного регіону. 

Таксономічний аналіз фауни одноденок Східної України. Проведене 
порівняння представленості родин одноденок фаун району досліджень, 
України в цілому, південної частини Східно-Європейської рівнини та 
Палеарктики показало, що, незважаючи на невеликий об�єм фауни Східної 
України, вона в цілому відображає структуру представленості родин інших 
вищеназваних регіонів. Чотирма найбільш багатими родинами також є 
Baetidae, Leptophlebiidae, Heptageniidae і Caenidae, що пов�язано з їх великим 
видовим багатством у Палеарктиці та різноманіттям гідротопів, у яких 
розвиваються їхні представники. Найбільш багато представлена в Східній 
Україні, як і в південній частині Східно-Європейської рівнини, родина 
Baetidae, що обумовлено відсутністю на цих територіях гірських та 
передгірних районів (з великими щільністю та розмаїттям холодноводних 
водотоків), котрі беруть найбільшу участь у формуванні фаун Палеарктики і 
України в цілому, за рахунок великої кількості стенобіонтних реофілів (у 
першу чергу, з родини Heptageniidae). 

Порівняння видового багатства родів одноденок Східної України і 
України в цілому показало, що в обох випадках найбільш багато 
представлений рід Baetis Leach, 1815, представники якого складають 16,7% 
фауни досліджуваного регіону (5 видів) та 14,2% фауни України (16 видів).  

Різноманітно представлені в України роди Rhithrogena Eaton, 1881 та 
Electrogena Zurwerra & Tomka, 1985, що беруть значну участь у формуванні її 
фауни, не представлені на території Східної України взагалі. Їх відсутність, як 
і родів Acentrella Bengtsson, 1912, Isonychia Eaton, 1871, Epeorus Eaton, 1881, 
Choroterpes Eaton, 1881, Habroleptoides Schöenemund, 1929, Habrophlebia 
Eaton, 1881, Ephemerella Walsch, 1863, Torleya Lestage, 1917 та Neoephemera 
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McDunnough, 1925, обумовлена відсутністю в межах Східної України гірських 
районів з висотами понад 500 м н.р.м., до гідротопів яких вони приурочені. 

 
Таблиця 1 

Видовий склад одноденок Східної України 

Metreletus balcanicus (Ulmer, 1920) Ecdyonurus sp. n.  
Baetis braaschi Zimmermann, 1980 Ecdyonurus dispar (Curtis, 1834) 

Baetis vernus Curtis, 1834 Ephemera vulgata Linnaeus, 1758 
Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761) Ephemera lineata Eaton, 1870 

Baetis buceratus Eaton, 1870 Ephoron virgo (Olivier, 1791) 
Baetis nexus Navás, 1918 Serratella ignita (Poda, 1761) 

Alainites muticus (Linnaeus, 1758) Leptophlebia marginata (Linnaeus, 1767) 
Nigrobaetis digitatus (Bengtsson, 1912) Leptophlebia vespertina (Linnaeus, 1758) 
Centroptilum luteolum (Müller, 1776) Paraleptophlebia cincta (Retzius, 1783) 

Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761) Paraleptophlebia werneri Ulmer, 1919 
Cloeon simile Eaton, 1870 Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 1835) 

Procloeon pennulatum (Eaton, 1870) Caenis horaria (Linnaeus, 1758) 
Heptagenia flava Rostock, 1878 Caenis luctuosa (Burmeister, 1839) 

Heptagenia longicauda (Stephens, 1835) Caenis robusta Eaton, 1884 
Kageronia fuscogrisea (Retzius, 1783) Caenis macrura Stephens, 1835 

 
БІОНОМІЯ ОДНОДЕНОК СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 
Екоморфологічна структура видового складу одноденок Східної 

України. Екоморфологічна класифікація, що використана в роботі, 
ґрунтується на особливостях будови та поведінки личинок (Годунько, 2001). 
Видовий склад одноденок Східної України, незважаючи на свою відносну 
бідність, має доволі високе екоморфологічне різноманіття та представлений 
4 типами (з п'яти відомих для України в цілому та 8 � для світової фауни) і 
7 класами екоморф. Найбільш багатим у видовому відношенні типом екоморф 
регіону є сіфлонуроїдні, представники якого становлять 57% видового складу. 
Така значна представленість типу пояснюється незначною спеціалізацією 
личинок його представників, що дозволило їм заселити різноманітні водні 
об�єкти та стації в них. 

Практично всі типи водних об�єктів та їхні стації регіону досліджень 
населені одноденками, що є показником значного екоморфологічного 
різноманіття фауни. Водночас, слід зазначити, що деякі екоморфи 
представлені дуже незначною кількістю видів, що робить біоценози ряду 
водних об'єктів, до складу яких вони входять, малокомпонентними і більш 
вразливими. Так, у межах Східної України ритральна зона водотоків населена 
лише одним видом екоморфологічного типу плоскотілі � Ecdyonurus sp. n. 
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Розподіл личинок одноденок Східної України за типами водних 
об�єктів. Вивчені особливості розподілу личинок за типами водних об�єктів 
Східної України практично всіх видів одноденок регіональної фауни. 
Найбільше різноманіття водних об�єктів населяють п�ять видів: B. braaschi, 
C. dipterum, P. werneri, C. robusta и C horaria (рис. 1). Cloeon dipterum � вид, 
що найчастіше зустрічається в регіоні та населяє всі типи водних об�єктів, 
окрім ритральних і кренальних. Його личинки розвиваються навіть у міських 
фонтанах та неглибоких штучних ємностях, де глибина іноді не перевищує 
5 см. Інші види регіональної фауни більш стенобіонтні та населяють значно 
менше різноманіття водних об�єктів, а деякі з них зустрічаються лише в 
одному�двох типах (рис. 1).  

Проведений аналіз розподілу личинок одноденок Східної України за 
різними типами водойм яскраво демонструє відмінність їх видового багатства. 
Єдині типи водних об�єктів, у яких не виявлено одноденок, � лімнокрен і 
геокрен (рис. 1). Найменше видове багатство в досліджуваному нами регіоні 
мають кренальні водотоки, солоні, тимчасові стоячі та невеликі штучні стоячі 
водойми. Причина бідності їхніх видових складів � екстремальність 
гідрологічних показників (температури, солоності, часу існування, тощо), що 
дає можливість розвиватися в них лише видам з високою екологічною 
пластичністю. 
 

 
Рис. 1. Розподіл личинок одноденок Східної України за типами водних 

об�єктів. 
 
Незважаючи на те, що у видовому відношенні у межах Палеарктики 

саме ритральні водотоки належать до найбагатших типів водних об�єктів, у 
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Східній Україні вони мають відносно бідний, але своєрідний видовий склад 
(10 видів). Основні причини бідності � незначна представленість цих водотоків 
у досліджуваному регіоні та їх значна віддаленість від прилеглих ритральних 
областей (Карпати, Кавказ, Кримські гори), що робить неможливим обмін та 
відновлення фауни. Велике значення також має суттєве антропічне 
навантаження на райони їх найбільшої концентрації. Окрім того, в ритральних 
водотоках проходять розвиток, переважно, стенобіонтні види та значно менша 
кількість екологічно пластичних реофільних видів. Стагнофільні види в 
ритралі регіону не розвиваються.  

Найбільше видове багатство одноденок у Східній Україні мають середні 
і великі ріки � 21 вид, що пов�язано з наявністю в цих водотоках умов для 
розвитку не лише стенобіонтних мешканців великих водотоків, але й реофілів 
потамальної зони в цілому, які мають доволі значне видове різноманіття в 
регіоні, та стагнофільних видів. 

Одноденки холодноводних водотоків Донецького кряжу. 
Холодноводні водотоки кряжу заселені лише десятьма видами (B. braaschi, 
B. vernus, A. muticus, C. luteolum, C. simile, Ecdyonurus sp. n., E. vulgata, 
S. ignita, P. submarginata, P. werneri), з яких лише Baetis braaschi та B. vernus 
здатні розвиватися в реокрені.  

Стаціальний розподіл одноденок холодноводних водотоків Донецького 
кряжу вивчено на прикладі ритральної зони р. Булавіна та двох її приток 
(Дебальцево-Ровеньківський район Донецької височинної області).  

Незважаючи на виявлення низки видів практично в кожній стації 
ритральної зони р. Булавіна, різниця щільності населення дозволяє чітко 
виділити ті, яким віддає найбільшу перевагу кожен із видів (рис. 2). 
Приуроченість видів до кожної зі стацій проаналізована у взаємозв�язку з їх 
екоморфологічною приналежністю. 

Основна кількість видів у досліджених водотоках входить до складу 
літореофільних угруповань одноденок, що характеризуються найбільшою 
щільністю населення � до 465,0 екз./м2. Ці ж види беруть участь у формуванні 
більш малочисельних ксилофільних угруповань (до 154,4 екз./м2). Найбідніші 
угруповання одноденок ритральної зони у видовому та кількісному 
відношеннях � пелофільні, що представлені лише трьома видами (C. luteolum, 
P. submarginata и E. vulgata). Однак у ряді стацій щільність населення 
одноденок даного угруповання сягає 120,0 екз./м2, головним чином, за рахунок 
личинок E. vulgata. 

Протягом року в ритральній зоні річки спостерігається значна зміна 
структури домінування личинок видів. Навесні найчисленнішими є види 
A. muticus, B. braaschi та E. vulgata; влітку � Ecdyonurus sp. n. та E. vulgata; а 
восени � A. muticus, P. submarginata та E. vulgata. Подібна зміна обумовлена 
відмінностями їх життєвих циклів та перебуванням різних видів на стадії яйця 
в різний час. Також протягом року в ритральній зоні р. Булавіна 
спостерігається зміна спектру екоморф. Восени та навесні домінує тип 
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сіфлонуроїдні (весна � 77,8%, осінь � 79,1%), а влітку � тип плоскотілі (43,3%), 
незважаючи на те, що в межах даної ділянки річки він представлений лише 
одним видом � Ecdyonurus sp. n. 

 

 
Рис. 2. Стаціальний розподіл личинок одноденок у ритральній зоні річки 

Булавіна та її притоках (квітень 2011 р.). 
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Життєві цикли одноденок Східної України. Визначені періоди льоту 
та типи життєвих циклів у межах Східної України для більшості видів 
одноденок регіональної фауни. Детально вивчена зміна вікової структури 
личинок протягом року для восьми видів (B. braaschi, B. nexus, A. muticus, 
C. luteolum, C. dipterum, Ecdyonurus sp. n., E. vulgata и P. submarginata). Для 
ряду з них це зроблено вперше.  

Встановлено, що незалежно від температурного режиму водотоку 
B. braaschi має бівольтинний життєвий цикл із зимуванням на стадії личинки. 
Головна відмінність � тривалість розвитку личинок і виходу крилатих стадій 
(рис. 3). Німфи, субімаго та імаго різних генерацій виду суттєво відрізняються 
розмірами. Відповідні стадії першої генерації, личинки якої зимували, у 2�
2,5 рази більші за другу (літню). У той же час, розмірні відмінності 
відповідних поколінь B. braaschi, що проходили розвиток у ритральній та 
потамальній зонах, відсутні (Martynov, 2013). 

 

 
Рис. 3. Зміна вікової структури личинок Baetis braaschi та Alainites 

muticus протягом року: 1 � B. braaschi, ритральний струмок (окол. 
с. Мінеральне) (2010�2011 рр.); 2 � B. braaschi потамальний струмок (тер. 
м. Донецьк, Путилівський парк) (2010�2011 рр.). 3 � A. muticus, ритральна зона 
р. Булавіна (окол. с.м.т. Дебальцево) (2010�2011 рр.). 

 
Alainites muticus у межах Східної України, як і на більшій території 

Європи, демонструє бівольтинний життєвий цикл із зимуванням на стадії 
личинки (Martynov, 2013). Однак проведене нами спостереження за 
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популяцією A. muticus ритральної зони р. Булавіна протягом останніх п�яти 
років показало, що всі генерації виду в даному часовому проміжку 
розмножувались виключно партеногенетично. Найвірогідніше, популяція 
A. muticus з р. Булавіна, як і інші виявлені нами у Східній Україні, повністю 
перейшли на облігатне партеногенетичне розмноження, і це перший випадок, 
що був відмічений для європейських видів. Раніше для даного виду наводили 
можливість лише інколи розмножуватись шляхом факультативного 
партеногенезу (Degrange, 1960). 

Механізми, що спровокували перехід популяцій виду досліджуваного 
регіону до облігатного партеногенетичного розмноження, не з'ясовано. 
Вивчення зараженості популяції A. muticus бактеріями Wolbachia sp. та 
Spiroplasma sp., що можуть призводити до партеногенезу і загибелі самців 
(англ. � «male killing»), дало негативний результат. Слід зазначити, що 
популяції виду досліджуваного регіону географічно ізольовані від основної 
частини ареалу. Можливо, в даному випадку, спостерігається географічний 
партеногенез, характерний для острівних та ізольованих від основних частин 
ареалу популяцій. 

 
ЗООГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАУНИ ОДНОДЕНОК СХІДНОЇ 

УКРАЇНИ 
 
Ареалогічна структура фауни одноденок Східної України. Основу 

фауни регіону складає транспалеарктична група, яка є основою фауни в усіх 
частинах Палеарктичної області, що обумовлено відносно високою 
екологічною валентністю видів цієї групи. Усі інші ареалогічні групи 
представлені значно бідніше.  

У ході досліджень змінено уявлення про межі поширення деяких видів. 
Baetis braaschi раніше був відомий для України лише з території Криму, за 
яким проводили північну межу ареалу виду. Вказані нами нові місця знахідок 
B. braaschi зі Східної України та Російської Федерації на даний момент є 
північною межею його ареалу (Мартинов, Годунько, 2010; Мартынов, 2010a, 
2011, 2012a, Sroka et al., 2012). 

Види H. longicauda, B. nexus та M. balcanicus мають європейські ареали і 
на початок наших досліджень їхні знахідки на сході Європи обмежувалися 
Литвою, Польщею, Словаччиною, Румунією та Туреччиною. Наші знахідки 
цих видів розширюють межі європейських частин ареалів наведених видів на 
схід (Мартинов, Годунько, 2010; Мартынов, 2010a, 2011, 2012a, 2012b, 2012c). 

Новий вид Ecdyonurus sp. n. є ендемічним елементом фауни одноденок 
Східної України. Вид характеризується одним із найменших ареалів серед усіх 
європейських представників роду. Його поширення обмежене Донецькою 
височинною фізико-географічною областю. Площа ареалу виду, на теперішній 
час, складає лише близько 1400 км2 (Martynov, Godunko, in press). На нашу 
думку, подальше вивчення поширення виду суттєво не збільшить площу його 
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ареалу, оскільки він є палеохтонним льодовиковим реліктом, що розвивався в 
умовах географічної ізоляції. 

Відмінність видових складів одноденок водотоків різних фізико-
географічних ділянок Східної України. Через значну відмінність рельєфу та 
гідрологічних параметрів водотоків, Дебальцево-Ровеньківський район 
розглядався окремо від Донецької височинної області, до складу якої він 
входить. Ріка Сіверський Донець та її великі притоки (великі та середні ріки) у 
середній та нижній течії часто є межами одиниць фізико-географічного поділу, 
відіграють важливу роль у формуванні їх вигляду та характеризуються 
мікрокліматичними умовами, які зберігаються на всьому їх протязі. Через 
наведені обставини ці водотоки також розглядалися без прив�язування до 
фізико-географічних областей. 

Значну подібність видових складів демонструють водотоки Харківської 
та Старобільської схилово-височинних і Донецької височинної областей (без 
Дебальцево-Ровеньківського району) (ICS=0,80), а також Західно-Донецької 
схилово-височинної та Приазовської височинної областей (ICS=0,74) (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Дендрограма подібності видових складів одноденок проточних 

водойм різних фізико-географічних ділянок Східної України: ЗДСВ � Західно-
Донецька схилово-височинна область, ДВ � Донецька височинна область (без 
Дебальцево-Ровеньківського району), ДР � Дебальцево-Ровеньківський район, 
ПВ � Приазовська височинна область, ПН � Приазовська низовинна область, 
СД � ріка Сіверський Донець та її великі притоки у середній та нижній течіях, 
ХССВ � Харківська та Старобільська схилово-височинні області. 
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Найбільш відокремлена у видовому відношенні ділянка Східної 
України � Приазовська низинна область (рис. 4). Водотоки цієї області мають 
найменше видове різноманіття одноденок � чотири види (ICS=0,25�0,62). Це 
зумовлено тим, що більшість видів одноденок регіону досліджень надає 
перевагу проточним водоймам зі стрімкою течією і твердим донним 
субстратом, які на низинах практично не представлені. Також доволі 
відокремленим є Дебальцево-Ровеньківський район Донецької височинної 
області (ICS=0,25�0,73). Причина його відокремленості � відносна бідність, але 
водночас своєрідність видового складу одноденок. У зв�язку з 
холодноводністю більшості водотоків району, у їх видовому складі немає 
цілого ряду потамобіонтних видів і навіть родів, які зустрічаються у водотоках 
інших ділянок Східної України, що аналізуються.  

 
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОВІДОМИХ ВИДІВ 

СХІДНОЇ УКРАЇНИ 
 

Описання Ecdyonurus sp. n. та його порівняння із близькими 
видами. Дане дослідження проведено спільно з к.б.н. Р.Й. Годунько 
(Martynov, Godunko, in press). У ході вивчення одноденок Східної України 
виявлено та описано новий вид � Ecdyonurus sp. n.; проведено порівняння 
особливостей його будови з іншими видами Ecdyonurus s. str. Основні відмінні 
риси виду: імаго � забарвлення очей, грудей та черевця, будова геніталій 
самця; личинка � забарвлення тіла, форма тергалій, пронотального виступу та 
стегнових щетинок (рис. 5), а також максилярна формула; яйце � будова 
хоріонової оболонки.  

Морфологічна мінливість Baetis (Rhodobaetis) braaschi 
Zimmermann, 1980 у межах ареалу. Підрід Rhodobaetis представлено в 
Східній Україні одним видом � Baetis braaschi. Популяції досліджуваного 
регіону відрізняються від тих, що населяють Крим, який є типовою територією 
виду. При вивченні проводилось порівняння особливостей будови 
17 личинкових та 9 імагінальних діагностично важливих ознак підроду. 
Дослідження проведене спільно з к.б.н. П. Срокою та к.б.н. Р.Й. Годунько 
(Sroka et al., 2012). 

У дослідженні використано численний матеріал із віддалених частин 
ареалу виду з різним ступенем ізоляції (Східна Україна, Крим, Кавказ 
(Грузія)). Відомості про особливості будови центральноазіатських популяцій 
виду запозичені з літературних джерел (Клюге, 1982; Godunko et al., 2004c). 
Вивчення не лише показало значну мінливість ряду систематично важливих 
ознак, але й привело до виявлення значних відмінностей між популяціями зі 
Східної України та Криму, які в першу чергу стосувались: у імаго � 
жилкування задньої пари крил, забарвлення тіла та очей; у личинок � форми 
щетинок педицелю, порядку розміщення щетинок країв тергітів, форми 
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лабіального щупика, наявності шипів на тергаліях та кількості зубців 
парапроктальної пластинки.  

 

 
Рис. 5. Діагностичні ознаки Ecdyonurus sp. n.: імаго: 1 � забарвлення тіла 

самця; 2 � забарвлення тіла самки; 3 � пеніс (дорзально); 4 � геніталії самця 
(дорзально); личинка: 5 � забарвлення тіла; 6 �8 � тергалії 1, 4 и 7 пари; 9�10 � 
пронотальний виступ; 11�12 � стегнові щетинки. 

 
Перерахованих вище відмінностей достатньо для описання нового виду 

з території Східної України, однак аналіз матеріалу з території Грузії призвів 
до виявлення крайніх та перехідних форм практично всіх наведених вище 
ознак, що, безумовно, підтверджує конспецифічність популяцій із Криму, 
Східної України, Грузії та Центральної Азії. Варто зазначити, що популяції 
Східної України та Кавказу подібні між собою більше, ніж Східної України та 
Криму, що може свідчити про різний час ізоляції від основного ареалу 
популяцій цих територій. 
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ВИСНОВКИ 
 
Встановлено сучасний видовий склад одноденок Східної України, 

з�ясовано особливості стаціального та біотопічного розподілів видів, 
визначено їхні періоди льоту та типи життєвих циклів, встановлено 
відмінності видових складів одноденок різних фізико-географічних ділянок 
дослідженого регіону. 

1. До видового складу одноденок Східної України входять 30 видів із 
16 родів і 8 родин, що складає 26,6% видового складу України. Описано один 
новий вид � Ecdyonurus sp. n. Вперше для України наведено 4 види, для 
Східної України � 18 видів. Найбагатше представлені у регіоні досліджень 
родини Baetidae (11 видів), Heptageniidae (5 видів) і Leptophlebiidae (5 видів).  

2. У Східній Україні представлено чотири типи екоморф з п�яти відомих 
для України в цілому і восьми � у світі. Найбагатше представленим є тип 
сіфлонуроїдні � 57% видового складу дослідженого регіону. Деякі екоморфи 
представлені незначною кількістю видів; як наслідок, біоценози ряду водних 
об'єктів Східної України малокомпонентні та більш вразливі. 

3. Найбільшим видовим різноманіттям одноденок у Східній Україні 
характеризуються середні та великі ріки (21 вид) завдяки наявності умов для 
розвитку стенобіонтних мешканців великих водотоків, різноманітних реофілів 
потамальної зони в цілому, а також стагнофільних видів. Найбільш бідними є 
кренальні водотоки, солоні, тимчасові та штучні стоячі водні об�єкти (1�2 
видів): через екстремальність гідрологічних показників їх заселяють лише 
види з високою екологічною пластичністю. Єдині типи водних об�єктів, у яких 
не виявлено одноденок, � лімнокрен і геокрен. 

4. Значне видове різноманіття одноденок (10 видів із 30) виявлено в 
холодноводних водотоках Донецького кряжу. Виявлено стації, яким надає 
найбільшу перевагу кожен із видів у ритральній зоні водотоків. Найбільшими 
видовим різноманіттям та щільністю населення характеризуються 
літореофільні угруповання одноденок (до 7 видів, до 465,0 екз./м2), найбідніші 
у видовому відношенні � пелофільні (до трьох видів). Протягом року в 
ритральній зоні спостерігається зміна домінуючих видів та типів екоморф. Так, 
у весняний та осінній періоди домінують Alainites muticus (весна � 20,8%, 
осінь � 58,0%), Baetis braaschi (весна � 51,5%), Paraleptophlebia submarginata 
(осінь � 14,5%), Ephemera vulgata (весна � 21,7%, осінь � 19,4%) та тип 
сіфлонуроїдні (весна � 77,8%, осінь � 79,1%). Влітку домінує Ecdyonurus 
sp. n. (43,3%), Ephemera vulgata (36,6%) та тип плоскотілі (43,3%). 

5. Вперше досліджено особливості життєвих циклів та періоди льоту 
більшості видів одноденок Східної України, а також зміна вікової структури 
личинок 8 видів протягом року: Alainites muticus, Baetis nexus, Baetis braaschi, 
Cloeon dipterum, Centroptilum luteolum, Ecdyonurus sp. n., Paraleptophlebia 
submarginata, Ephemera vulgata. Незалежно від температурного режиму 
водного об�єкту Baetis braaschi має бівольтинний життєвий цикл із 
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зимуванням на стадії личинки. Фенологія популяцій виду, що проходять 
розвиток у потамальних та ритральних водотоках, суттєво не відрізняється. 
Географічно ізольовані від основної частини ареалу східно-українські 
популяції Alainites muticus розмножуються лише партеногенетично (телітокія).  

6. Види одноденок регіональної фауни належать до семи ареалогічних 
груп, із яких найбагатше представленою є транспалеарктична � 13 видів (44% 
фауни регіону). Розширено уявлення про межі поширення трьох європейських 
видів (Baetis nexus, Heptagenia longicauda і Metreletus balcanicus). Східно-
українські популяції Baetis braaschi � найпівнічніші та географічно ізольовані 
від основної частини ареалу. 

7. Порівняння видових складів водотоків різних фізико-географічних 
ділянок Східної України за індексом Чекановського-Серенсена (ICS) показало 
значну подібність Харківської та Старобільської схилово-височинних та 
Донецької височинної областей (без Дебальцево-Ровіньківського району) 
(ICS=0,80), а також Західно-Донецької схилово-височинної та Приазовської 
височинної областей (ICS=0,74). Через специфічність гідрологічних умов своїх 
водотоків Приазовська низинна область (ICS=0,25�0,62) та Дебальцево-
Ровеньківскій район (ICS=0,25�0,73) � найбільш відокремлені регіони. 

8. Порівняння особливостей будови личинок та імаго Baetis braaschi з 
різних частин ареалу демонструє значну мінливість діагностично важливих 
морфологічних ознак виду. Незважаючи на це, показано конспецифічність 
ізольованих популяцій (Східна Україна, Крим) та тих, що населяють основну 
частину ареалу. 
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АНОТАЦІЯ 
Мартинов О.В. Одноденки (Insecta, Ephemeroptera) Східної 

України (фауна, систематика, морфологічні та екологічні особливості). � 
На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 
за спеціальністю 03.00.24 � ентомологія. Інститут зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. � Київ, 2013. 

Робота є першим комплексним дослідженням видового складу, 
поширення, морфологічних та екологічних особливостей одноденок Східної 
України. У роботі наведено аналіз видового складу одноденок регіону 
(30 видів). Вперше для Східної України наведено 18 видів, серед яких один є 
новим, а три � вперше вказано для фауни України. Розширено уявлення про 
межі поширення 4 видів. Вивчено особливості та ступінь мінливості 
діагностично важливих ознак личинок та імаго Baetis braaschi 
Zimmermann, 1980 у межах ареалу. Проведено аналіз ареалогічної структури 
фауни одноденок Східної України. Проведено порівняння видових складів 
одноденок водотоків різних фізико-географічних ділянок регіону досліджень. 
Описано особливості формування сучасного видового складу одноденок 
Східної України. Вивчено особливості стаціального розподілу одноденок 
ритральної зони водотоків Донецького кряжу. Описано особливості життєвих 
циклів видів регіональної фауни. Вивчено особливості зміни вікової структури 
личинок 8 видів протягом року. 

Ключові слова: одноденки, Ephemeroptera, Східна Україна, фауна, 
біономія, морфологія.  

 
АННОТАЦИЯ 

Мартынов А.В. Поденки (Insecta, Ephemeroptera) Восточной 
Украины (фауна, систематика, морфологические и экологические 
особенности). � На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.00.24 � энтомология. Институт зоологии 
им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. � Киев, 2013. 

Работа представляет собой первое комплексное исследование видового 
состава, распространения, морфологических и экологических особенностей 
поденок Восточной Украины. 

Впервые установлен видовой состав поденок Восточной Украины, 
который включает 30 видов из 16 родов и 8 семейств. Для региона впервые 
указаны 18 видов, из которых один � описан впервые (Ecdyonurus sp. n.), а три 
(Metreletus balcanicus (Ulmer, 1920), Baetis nexus Navás, 1918 и Heptagenia 
longicauda (Stephens, 1835)) � впервые приведены для фауны Украины. 
Находки трех последних видов и Baetis braaschi Zimmermann, 1980 расширили 
представление о границах их ареалов.  
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В ходе исследования впервые для Украины приведен Siphlonurus 
aestivalis (Eaton, 1903) (с территории Карпат), для фауны Российской 
Федерации � Baetis nexus и для Крымского п-ова � сем. Leptophlebiidae. 

Проведенный таксономический анализ фауны исследуемого региона 
показал, что она является довольно разнообразной и в целом отражает 
таксономическую структуру фаун Палеарктики и Украины. Однако, в 
наибольшей степени она сходна с фауной южной части Восточно-Европейской 
равнины. Отсутствие в исследуемом регионе целого ряда родов фауны 
Украины связано с отсутствием в пределах Восточной Украины горных 
районов с высотами более 500 м н.у.м., к гидротопам которых они 
приурочены.  

Проведенный анализ экоморфологической структуры видового состава 
поденок Восточной Украины показал, что наиболее богатым в видовом 
отношении типом экоморф является тип сифлонуроидные, представители 
которого составляют 57 % фауны. 

Изучены особенности распределения личинок, всех выявленных видов 
поденок региональной фауны, по типам водных объектов. Выявлен ряд 
эврибионтных и стенобионтных видов. Наибольшим видовым разнообразием 
поденок в Восточной Украине обладают средние и большие реки � 21 вид. 

В ходе исследования установлено, что холодноводные водотоки 
Донецкого кряжа заселены всего десятью видами, из которых лишь Baetis 
braaschi Zimmermann, 1980 и Baetis vernus Curtis, 1834 способны заселять 
реокрен. В холодноводных водотоках кряжа наибольшими количеством видов 
и плотностью населения поденок характеризующихся литореофильных 
сообществ � до 7 видов и до 465 экз./м2. 

Изучены особенности жизненных циклов всех поденок региональной 
фауны. Детально изучено изменение возрастной структуры личинок восьми 
видов, для ряда из них это сделано впервые. Установлено, что независимо от 
температурного режима водотока Baetis braaschi демонстрирует 
бивольтинный жизненный цикл с зимовкой на стадии личинки. Установлено, 
что географически изолированные от основного ареала восточно-украинские 
популяции Alainites muticus (Linnaeus, 1758) размножаются лишь 
партеногенетически (телитокия). 

Проведен анализ ареалогической структуры видового состава поденок 
Восточной Украины, который показал, что основу фауны составляет 
транспалеарктическая группа. Обнаруженный новый вид Ecdyonurus sp. n. 
представляет эндемичный элемент фауны поденок Восточной Украины.  

Проведенный анализ видовых составов водотоков различных физико-
географических участков Восточной Украины по индексу Чекановского-
Серенсена (ICS) показал, что из-за специфичности гидрологических условий 
водотоков Приазовская низменная область (ICS=0,25�0,62) и Дебальцево-
Ровеньковский район (ICS=0,25�0,73) � наиболее обособленные участки. 
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Описаны особенности формирования современного видового состава поденок 
Восточной Украины. 

Проведенное сравнение особенностей строения личинок и имаго 
B. braaschi из разных частей ареала демонстрирует значительную 
полиморфность диагностически важных морфологических признаков вида. 
Вместе с тем, показана конспецифичность изолированных популяций 
(Восточная Украина, Крым) и населяющих основную часть ареала. 

Ключевые слова: поденки, Ephemeroptera, Восточная Украина, фауна, 
биономия, морфология.  

 
SUMMARY 

Martynov A.V. Mayflies (Insecta, Ephemeroptera) of the Eastern 
Ukraine (fauna, systematics, morphological and ecological features). � 
Manuscript. 

Thesis manuscript to acquire a scientific degree of Candidate of Biological 
Sciences. Specialization 03.00.24 � Entomology. Schmalhausen Institute of 
Zoology, Ukrainian National Academy of Sciences. � Kiev, 2013. 

This work is the first complex research on species composition, distribution, 
morphological and ecological characteristics of the mayflies of the Eastern Ukraine. 
Analysis of species composition (30 species) throughout the studied region is given. 
Eighteen species are recorded for the first time in the Eastern Ukraine and three in 
Ukraine in general. One new species is described. Distributions of four species were 
reviewed. Peculiarities and level of variability in distinguishing features of Baetis 
braaschi Zimmermann, 1980 larvae and imagoes in the range of areal are described. 
The arealogical structure of mayfly fauna of the Eastern Ukraine is analysed. Mayfly 
species compositions of watercourses of different physiographic areas in the region 
under investigation are compared. The peculiarities of formation of current mayfly 
species composition in the Eastern Ukraine are described. The special features of 
stational distribution of mayflies in the rhithral zone of watercourses within Donetsk 
Ridge are investigated. Life cycles of species in the regional fauna are described. 
The peculiarities of age structure change during the year for the larvae of 8 species 
are studied. 

Key words: mayflies, Ephemeroptera, Eastern Ukraine, fauna, bionomy, 
morphology. 
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