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Комахи — Insecta

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda

ДОВГОНОСИК ГОСТРОКРИЛИЙ
Euidosomus acuminatus (Boheman, 1840)

Слоник острокрылый

Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Довгоносики — Curculionidae

Рід налічує 9 видів, з яких у фауні України 4 види, у Харківській
області — 1 вид.
Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу.
Морфологічна характеристика
Довжина тіла 4–4,5 мм. Тіло вузьке, в густих овальних зелених
лусках та тонких темних волосках. Вершини надкрил самиць з довгими відростками. Передні стегна з дуже маленьким зубцем,
на середніх і задніх стегнах зубець ледве помітний. Гомілки тонкі,
передні прямі, задні гомілки на вершині слабко вирізані зсередини. Очі маленькі, сильно опуклі; повздовжній діаметр ока помітно
менше довжини головотрубки.
Ареал виду та його поширення у регіоні
Південно-Східна Європа, Кавказ, Казахстан. В Україні відомий
з Сумської, Луганської, Донецької, Херсонської та Харківської
(Зміївський район) областей.
Чисельність
Не оцінена, знахідки спорадичні.
Місця перебування
Степові біотопи.

Особливості біології
Поліфаг, який трапляється на трав’янистих рослинах (переважно Asteraceae): Artemisia austriaca, Linosyris villosus, Pyrethrum
millefoliatum, Pterotheca orientalis, Serratula xeranthemoides, Inula
germanica, Achillea micrantha, A. nobilis, A. setacea. Личинки розвиваються в дернині під кормовими рослинами. На більшій частині
ареалу вид представлений партеногенетичними популяціями. Ізольовані обостатеві популяції зустрічаються вздовж крейдяних
та вапнякових оголень басейну річки Дон та на Північно-Західному
Кавказі. Імаго з денною активністю, зустрічаються у квітні-червні.
Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є розорювання ділянок первісного степу,
передача їх під дачні ділянки, надмірний випас худоби та інша господарська діяльність в місцях поширення виду.
Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на території СтаничноЛуганської ділянки Луганського заповідника. Для збереження виду
в природних умовах потрібно виявлення місць проживання, створення природних резерватів в місцях проживання виду. Необхідно
припинити розорювання ділянок первісного степу, передачу їх під
дачні ділянки, надмірний випас худоби в місцях поширення виду.
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