


Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Національний природний парк «Пирятинський» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н. О. Матушкіна 

 

 

БАБКИ (ODONATA)  

ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ 

 
Польовий атлас-визначник  

найпоширеніших видів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
Талком 

  2020 





 

УДК  595.733(477.4)(036) 
  М34 
 

Рекомендовано Вченою радою ННЦ «Інститут біології та медицини»  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та  

Науково-технічною радою Національного природного парку  
«Пирятинський» 

 
Автор:   Н.О. Матушкіна, к.б.н., доц. 
 
Рецензенти: С.М. Горб, д.б.н., проф. 

І.Ю. Костіков, д.б.н., проф.  
 

 

 
Матушкіна Н.  

М34   Бабки (Odonata) Центральної України: Польовий атлас-визначник найпо-
ширеніших видів: довідник / Наталія Матушкіна. – К. : Талком, 2020. – 104 с. 

ISBN 978-617-7685-97-4 
Повнокольоровий атлас-визначник допоможе визначити найпоширеніші види ба-

бок (Odonata) Центральної України в природі за фотографіями, на яких зазначено клю-
чові діагностичні ознаки. До опису кожного виду включено інформацію про розмір осо-

бин, особливості польоту, екологічні уподобання, важливі для визначення ознаки, похо-
дження латинської назви, фенологію та природоохоронний статус. Окремими розділами 
наведено довідкову інформацію про фауну бабок України. 

Атлас-визначник стане в нагоді всім, хто цікавиться бабками - початківцям, досвід-
ченим ентомологам та аматорам, і може бути використаний як навчальний посібник з 
зоології та ентомології.  

УДК 595.733(477.4)(036) 

 

 

 

 

 

ISBN 978-617-7685-97-4 

 
  © Наталія Матушкіна, 2020 

  
  



 

3 

Зміст 
 

Від авторки  ................................................................................................. 5 

Знайомтесь: бабки ............................................................................ 7  

Рівнокрилі бабки  .................................................................................... 11 

Calopteryx splendens (красуня блискуча)....................................... 12 

Calopteryx virgo (красуня-діва)......................................................... 14 

Chalcolestes parvidens (лютка дрібнозуба) .................................... 16 

Lestes barbarus (лютка південна) .................................................... 18 

Lestes sponsa (лютка-наречена) ..................................................... 20 

Lestes virens (лютка ясно-зелена) .................................................. 22 

Sympecma fusca (сіролютка руда) .................................................. 24 

Sympecma paedisca (сіролютка-діва) ............................................. 26 

Platycnemis pennipes (плосконіжка звичайна) .............................. 28 

Ischnura elegans (тонкохвіст елегантний) ...................................... 30 

Ischnura pumilio (тонкохвіст маленький) ........................................ 32 

Enallagma cyathigerum (еналягма чашоносна) ............................. 34 

Erythromma najas (червоноочка-наяда) ......................................... 36 

Erythromma viridulum (червоноочка зелена) ................................. 38 

Coenagrion puella (стрілка-дівчина) ................................................ 40 

Coenagrion pulchellum (стрілка чудова) ......................................... 42 

Різнокрилі бабки  ..................................................................................... 45 

Aeshna affinis (коромисло зеленобоке) .......................................... 46 

Aeshna mixta (коромисло мале) ...................................................... 48 

Aeshna isoceles (коромисло руде) .................................................. 50 

Anax imperator (дозорець-володар) ............................................... 52 

Anax parthenope (дозорець малий) ................................................ 54 

Brachytron pratense (короткочеревець лучний) ............................ 56 

Gomphus vulgatissimus (дідок звичайний) ..................................... 58 

Gomphus (Stylurus) flavipes (дідок жовтоногий) ............................ 60 

Epitheca bimaculata (епітека двоплямиста) ................................... 62 

Cordulia aenea (кордулія бронзова) ................................................ 64 



 

4 

Somatochlora flavomaculata (зеленотілка жовтоплямиста) ........ 66 

Somatochlora metallica (зеленотілка металева) ........................... 68 

Crocothemis erythraea (шафранка червона) ................................. 70 

Leucorrhinia caudalis (білоноска товстохвоста) ............................ 72 

Leucorrhinia pectoralis (білоноска болотна) ................................... 74 

Libellula depressa (бабка плоска) .................................................... 76 

Libellula fulva (бабка руда) ................................................................ 78 

Libellula quadrimaculata (бабка чотириплямиста) ......................... 80 

Orthetrum albistylum (рівночеревець білохвостий) ....................... 82 

Orthetrum cancellatum (рівночеревець решітчастий) ................... 84 

Sympetrum flaveolum (тонкочеревець жовтий) ............................. 86 

Sympetrum meridionale (тонкочеревець південний) ..................... 88 

Sympetrum sanguineum (тонкочеревець криваво-червоний) ..... 90 

Sympetrum striolatum (тонкочеревець смугастий) ........................ 92 

Sympetrum vulgatum (тонкочеревець звичайний) ........................ 94 

Список видів бабок України  ................................................................ 96 

Охорона бабок України  ......................................................................... 99 

Авторство ілюстрацій  ......................................................................... 101 

Рекомендована література  ................................................................ 102 

 
  



 

5 

Від авторки 
 
До ідеї створення атласу-визначника найпоширеніших видів бабок 
Центральної України мене підштовхнув не лише багаторічний досвід 
дослідження цих дивовижних комах, але й спілкування з колегами-
одонатологами різних регіонів України та Європи, і особливо – викла-
дання зоології студентам Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка під час літньої навчальної практики. Головною 
задачею цього видання стало допомогти ентомологам, які починають 
свою професійну діяльність, співробітникам заповідників і національ-
них парків, що вивчають біологічне різноманіття, та аматорам різного 
віку, які цікавляться світом комах, побачити діагностично-важливі 
ознаки бабок та навчитися визначати поширені види в полі.  

У світовій літературі існує багато якісних атласів-визначників бабок – 
яскравих та інформативних, але, на жаль, виданих, переважно, анг-
лійською мовою. Це – перший польовий атлас-визначник бабок, ство-
рений в Україні для українського користувача. Тривалі спостереження 
за бабками на стаціонарних точках в Київській, Черкаській та Полтав-
ській областях дозволили нам виділити ті види, які зустрічаються най-
частіше – саме вони й увійшли до цього атласу. Читач знайде в ньому 
стислі описи 41 виду бабок, проілюстровані фотографіями із зазна-
ченням найважливіших для діагностики ознак. Для кожного виду на-
ведено етимологію латинської назви за Г. Фліднером (Fliedner, 1997) 
та інформацію про природоохоронний статус. Латинські назви видів 
наведено за М. Шорром і Д. Полсоном (Schorr & Paulson, 2019), укра-
їнські – за Н. Матушкіною і Л. Хрокало (2002). Фенологічні особливості 
узагальнено за фауністичним оглядом С. Горба зі співавторами (Горб 
та ін., 2000), матеріалами сайту ukrbin.com та польовим визначником 
С. Брукса (Brooks, 1997). Довідкова інформація про фауну бабок Ук-
раїни, огляд першоджерел і авторство ілюстрацій складають окремі 
розділи книги.  

Авторка висловлює щиру подяку всім колегам-ентомологам та люби-
телям природи, які підтримали створення цього атласу і долучилися 
до його підготовки, зокрема авторам фотографій, які надали особис-
тий дозвіл на публікацію: Миколі Борисенку, Євгену Каролінському, 
Володимиру Горобчишину, Ніку Рансдейлу (Nick Ransdale), Люку Ху-
генштейну (Luc Hoogenstein), Стефану Черругу (Stefan Cherrug) та Ро-
берту Гертсу (Robert Geerts). Ян ван дер Штаатен (Jan van der 
Staaten), який є куратором ресурсу http://www.freenatureimages.eu, 
люб’язно надіслав фотографії самки Aeshna mixta.  
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Окрему подяку я хотіла б висловити Миколі Борисенку за плідні дис-
кусії щодо структури визначника, редагування рукопису та попередню 
апробацію його в природі, а також Євгену Каролінському за цінні про-
позиції щодо покращення тексту. Нарешті, я особливо вдячна Анато-
лію Подобайлу за організацію видання і всебічну підтримку під час під-
готовки книги. Видання підготовлено з нагоди 10-річчя створення На-
ціонального природного парку «Пирятинський», за сприяння та фінан-
сової підтримки Пирятинської районної ради Полтавської області.  
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Знайомтесь: бабки 
 
Бабки (ряд Odonata) є нащадками найдавніших крилатих комах Землі, 
які існували на нашій планеті в кам'яновугільному періоді палеозойсь-
кої ери, близько 325 млн. років тому. В ті часи, коли динозаври робили 
свої перші кроки на суходолі, повітряний світ вже багато мільйонів ро-
ків належав самим лише бабкам – комахам з незвичною зовнішністю 
та своєрідною поведінкою. В світі існує понад 6 тисяч видів бабок, з 
яких у нашій країні наразі достовірно зареєстровано 77 видів (див. 
розділ «Список видів бабок України»). Близько 40 видів зустрічаються 
в Центральній Україні найчастіше. 

Гарні істоти з величезними очима, довгими ногами, ніжними крилами 
та струнким черевцем й досі панують у багатьох водних екосистемах 
Землі. Личинки ведуть водний спосіб життя, тому дорослі комахи 
(вони називаються імаго) тяжіють до води – струмків, річок, боліт, ста-
вків або навіть копанок. Для парування самець знаходить самку, чіп-
ляється до її голови або передньоспинки анальними придатками і 
примушує літати разом у тандемі. Після парування самка відкладає 
яйця, з яких згодом народжуються личинки. Личинкове життя часто 
триває набагато довше, ніж доросла стадія. Перед окриленням до-
зріла личинка перестає їсти, виповзає з води, її шкіра лускає, і на світ 
з’являється тендітна крилата особина - імаго. 

Тіло імаго бабки складається з трьох відділів – голови, грудей і чере-
вця. Більшу частину поверхні голови займають фасеткові очі. В усіх 
рівнокрилих та деяких різнокрилих бабок, наприклад, з родини Дідкові 
(Gomphidae), праве і ліве фасеткове око не дотикаються одне до од-
ного, у більшості різнокрилих - дотикаються. У бабок з родини Корду-
ліїди (Corduliidae) задній край очей утворює різкий вигин, що є діагно-
стичною ознакою родини.  

До грудей прикріплені три пари ніг і дві пари крил. Кожна нога склада-
ється з тазика, вертлюга, стегна, гомілки і лапки (останній членик ла-
пки містить на кінці кігтики). Передні ноги прикріплені до невеликого 
переднього відділу грудей, який називається передньогруди. Спинна 
частина передньогрудей називається передньоспинкою. Черевце ви-
довжене, складається з 10 помітних ззовні сегментів і містить на кінці 
анальні придатки. Спинна поверхня сегмента утворена тергітом.  

Відрізнити стать у бабок можна за будовою черевця: у самців у 2 сег-
менті міститься вторинний копулятивний апарат, і тому цей сегмент 
виглядає значно потовщеним. У самок всіх рівнокрилих бабок та різ-



 

8 

нокрилих бабок родини Коромислові (Aeshnidae) останні сегменти че-
ревця містять добре розвинений яйцеклад, тому верхівка черевця в 
них є потовщеною. У рівнокрилих бабок самець під час парування ха-
пає анальними придатками передньоспинку самки, яка відповідає фо-
рмі анальних придатків самця за принципом «ключ-замок». У різно-
крилих бабок самець хапає самку анальними придатками за голову. 

Основою крила є та його частина, яка є ближчою до грудей, верхівкою 
– протилежна. Біля верхівки крила у більшості видів є забарвлене по-
товщення - птеростигма. Передній край крила формує вигин (вуз-
лик).  

Як сприймають світ ці комахи? Як і в людини, візуальні стимули для 
бабок є головним джерелом інформації про оточення. Це – виключно 
хижаки, які в польоті вкритими шипами ногами хапають практично 
будь-яку здобич, що підходить їм за розміром і рухливістю. Буває й 
так, що більші бабки ласують меншими. Фасеткові очі дозволяють за 
частки секунди побачити й розпізнати рухливий об'єкт – силует хи-
жака на тлі яскравого неба, потенційну здобич, або роздивитися іншу 
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бабку. Дивовижне різноманіття кольорів у забарвленні віддзеркалю-
ється і в назвах видів - красуня блискуча (Calopteryx splendens), шаф-
ранка червона (Crocothemis erythraea), зеленотілка жовтоплямиста 
(Somatochlora flavomaculata)... Яскравість забарвлення потрібна, щоб 
відрізнити суперника від статевого партнера, а іноді – щоб у шлюб-
ному танці добитися прихильності самки.  

Подібно до багатьох хижих ссавців, бабки мають власні території для 
полювання, розміри яких залежать від розмірів власника. У найбіль-
ших комах вона може становити кілька сотень квадратних метрів. Те-
риторіальна поведінка яскравіше проявляється у самців. Деякі чоти-
рикрилі мисливці патрулюють території з повітря – такими є, напри-
клад дозорці та коромисла. Дрібніші самці охороняють свої володіння 
з улюбленої присади – сухої гілочки, куща або травинки, до якої пове-
ртаються після нетривалого обльоту. Через особливу будову ніг до-
рослі бабки не здатні крокувати по поверхні, тому вони чіпляються но-
гами за різні предмети і залишаються на одному місці, стаючи зруч-
ною мішенню для фотомисливців. 

Бабки здатні реагувати на зміну навколишнього середовища, тому їх 
вважають індикаторами стану довкілля. Скорочення і забруднення 
оселищ, зміна клімату викликають необхідність охороняти деякі види 
(див. розділ «Охорона бабок Україні»). Наразі в Україні працює Наці-
ональна мережа інформації з біорізноманіття UkrBIN (емблемою якої 
є бабка!). Читачі цієї книги запрошуються взяти участь в роботі ме-
режі, надаючи інформацію про знахідки бабок на платформі 
ukrbin.com.  
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Тандем лютки дрібнозубої Chalcolestes parvidens з родини Люткові 

(Lestidae) під час відкладання яєць в гілку верби.  

Самка (внизу) прорізає рослинні тканини яйцекладом і відкладає яйця 

під нагладом самця (вгорі), який міцно тримає самку за 

передньоспинку. Навколо яєць утворюються потовщення рослинних 

тканин, які добре помітні ззовні й можуть слугувати надійною 

ознакою присутності цього виду бабок в певному біотопі.  
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Рівнокрилі бабки 
 
До підряду Рівнокрилі бабки (Zygoptera) належать комахи, передні і 
задні крила яких схожі за формою та жилкуванням. Маленькі й стрункі, 
вони відрізняються слабким польотом і тим, що у спокої складають 
крила над черевцем. Серед видів нашої країни лише представники 
родів Lestes і Chalcolestes родини Люткові (Lestidae) тримають крила 
напіврозведеними. Крила більшості видів прозорі. Натомість самці та 
андрохромні (тобто забарвлені як самці) самки видів роду Красуня 
(Calopteryx) мають яскраві крила, що спалахують на сонці синім, зе-
леним та фіолетовим кольорами. Красуні використовують крила у де-
монстраційних польотах щоб позначити територію або привабити са-
мок. У рівнокрилих бабок голова витягнута в поперечній площині, а 
напівкулясті очі розташовані по боках голови і не дотикаються. Це до-
зволяє тваринам, які часто літають серед трави, добре бачити простір 
навколо і, особливо, позаду себе. Черевце дуже тонке й витягнуте. 
Самки мають яйцеклад, за допомогою якого відкладають яйця в на-
вколоводні або водні рослини. 

Рівнокрилі бабки полюють на дрібних комах. Попри свій тендітний ви-
гляд, статевозрілі самці агресивно захищають власні території, най-
частіше – за допомогою погрозливих поз. Якщо порушник не відсту-
пає, починається бійка. Більшу частину часу самки перебувають по-
далі від водойми, в якій провели своє личинкове життя, і поверта-
ються до неї лише в період розмноження. Самки, як правило, прояв-
ляють прихильність лише до тих самців, що володіють власною тери-
торією. Якщо самка приймає залицяння такого самця, починається 
складний і тривалий процес парування, під час якого самець міцно 
тримає самку анальними придатками за передньогруди. У пошуку за-
тишку пара перелітає з місця на місце в тандемі – самець попереду, 
самка позаду. Потім самка підгинає кінець свого черевця під черевце 
самця, і тіла утворюють структуру у вигляді серця. Після парування 
самка розпочинає відкладати яйця, при цьому самець може залиша-
тися причепленим до тіла самки, захищаючи її від хижаків та інших 
залицяльників. 

Світова фауна рівнокрилих бабок налічує близько 3000 видів, що на-
лежать до понад 30 родин. Всього в Україні достовірно зареєстровано 
27 видів рівнокрилих бабок, з яких 16 видів, за нашими даними, зустрі-
чаються в Центральній Україні найчастіше. Вони належать до чоти-
рьох родин – Красуневі (Calopterygidae), Люткові (Lestidae), Плосконі-
жкові (Platycnemididae) та Стрілкові (Coenagrionidae).  
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Calopteryx splendens (Harris, 1780) 
Красуня блискуча 

 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 4,5-4,8 
см, задні крила – 2,5-3,5 см, чере-
вце – 3,3-4 см. Крила в спокої 
складають над черевцем. Політ 
нестрімкий, нагадує повільне пу-
рхання метеликів. Самці охоро-
няють території з присади, що ро-
зташована над водою. Самки ча-
сто перебувають серед прибере-
жної рослинності. Надають пере-
вагу струмкам та річкам з повіль-
ною течією. 

Діагностичні ознаки 
Самців можна відрізнити за яск-
равим синьо-фіолетовим тілом з 
металевим блиском та великою 
варіабельною за розмірами те-
мно-синьою плямою на кожному 
крилі; птеростигма відсутня. Са-
мки – блискучо-зелені з зеле-
ними жилками на крилах, через 
що крила видаються зеленува-
тими; несправжня птеростигма 
білого кольору, довжиною що-
найменше 2 мм, віддалена від 
вершини крила на 3 мм. Іноді зу-
стрічаються андрохромні самки, 

з темно-синьою плямою на кри-
лах та несправжньою птеростиг-
мою. 
Відрізняються від схожого виду 
Calopteryx virgo забарвленням 
крил у самців і самок, а також до-
вжиною і розташуванням неспра-
вжньої птеростигми у самок. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів καλóς (kalos) – «краси-
вий», і πτɛ´ρυξ (pteryx) – «крило». 
Назва виду походить від латин-
ського слова splendere (у грама-
тичній формі splendens) – «блис-
кучий» (через металево-блис-
куче забарвлення).  

Фенологія 
Імаго літають з квітня по серпень. 
Розвиток личинки триває 1-2 
роки. Зимують на фазі личинки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC).  
 

  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Calopterygidae (Красуневі) 
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Calopteryx virgo (L., 1758) 
Красуня-діва 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 4,5-4,9 
см, задні крила – 2,4-3,6 см, чере-
вце – 3,3-4 см. Крила складають 
над черевцем. Політ нестрімкий, 
нагадує повільне пурхання мете-
ликів. Самці охороняють терито-
рії з присади, що розташована 
над водою. Самки часто перебу-
вають серед прибережної рос-
линності. Надають перевагу про-
точним струмкам та річкам із за-
тіненими берегами. 

Діагностичні ознаки 
Самців можна відрізнити за яск-
равим синьо-фіолетовим забарв-
ленням тіла з металевим блис-
ком та темно-синіми непрозо-
рими крилами з напівпрозорою 
верхівкою і основою крила (уніка-
льна риса!); птеростигма відсу-
тня. Самки – блискучо-зелені з 
зеленими жилками та бурува-
тими комірками на крилах, через 
що крила видаються напівпрозо-
рими димчасто-коричнюватими; 
несправжня птеростигма білого 
кольору 1 мм завдовжки, відда-
лена від вершини крила на 5 мм. 

Відрізняються від схожого виду 
Calopteryx splendens забарвлен-
ням крил у самців і самок, а також 
довжиною і розташуванням не-
справжньої птеростигми у самок.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів καλóς (kalos) – «краси-
вий», і πτɛ´ρυξ (pteryx) – «крило». 
Назва виду походить від латин-
ського слова virgo – «діва, дів-
чина» (через витонченість і 
красу, яка асоціюється з жіночні-
стю).  

Фенологія 
Імаго літають з квітня по серпень. 
Розвиток личинки триває 1-2 
роки. Зимують на фазі личинки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). Включе-
ний до Червоної книги України 
(2009) зі статусом «Вразливий».

 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Calopterygidae (Красуневі) 
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Chalcolestes parvidens (Artobolevsky, 1929) 
Лютка дрібнозуба 

Загальна інформація 
Довжина тіла – 4,4-5 см, задні 
крила – біля 2,5 см, черевце – 
біля 3-4 см. Крила тримають на-
піврозведеними в боки. І самці, і 
самки часто перебувають серед 
прибережної деревної рослинно-
сті, особливо – на вербі. Надають 
перевагу тихим мілководним во-
доймам, які пересихають влітку. 

Діагностичні ознаки 
Самці мають металево-зелене 
до бронзового забарвлення тіла 
з біло-жовтими ділянками на гру-
дях і черевці; очі світлі коричню-
вато-зелені, без блакитного; 
крила прозорі зі світло-коричне-
вою птеростигмою; анальні при-
датки світлі. Самки – металево-
зелені до бронзового; очі світлі 
коричнювато-зелені; крила про-
зорі зі світло-коричневою пте-
ростигмою. Бокова поверхня гру-
дей з характерною плямою у ви-
гляді спрямованої вперед шпори 
(унікальна риса!). 
Відрізняється від решти видів ро-
дини Lestidae наявністю плями у 
вигляді спрямованої вперед заго-
стреної шпори. Від Lestes sponsa 
відрізняється світлими аналь-

ними придатками самця, а від до-
зрілих представників решти видів 
роду Lestes – однотонною світло-
коричневою птеростигмою та від-
сутністю жовтого на задній пове-
рхні голови. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів χαλκός (chalcos) – «брон-
зовий», і λῃστής (lestes) – «розбій-
ник, злодій». Назва виду похо-
дить від латинських слів parvus – 
«дрібний», і dens – «зуб» (через 
дрібні розміри зубця на верхніх 
анальних придатках самця).  

Фенологія 
Імаго літають з липня по жовтень. 
Розвиток з моменту відкладання 
яєць до окрилення імаго триває 
до 1 року. Зимують на фазі яйця.  

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

Примітка 
Сучасне поширення виду в Укра-
їні потребує уточнення.  
 

  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Lestidae (Люткові)  
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Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 
Лютка південна 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 4-4,5 см, 
задні крила – 2-2,5 см, черевце – 
2,6-3,5 см. Крила тримають напі-
врозведеними в боки (характе-
рна риса представників родів 
Lestes і Chalcolestes). Політ не-
стрімкий. І самці, і самки часто 
перебувають серед прибережної 
рослинності – в заростях оче-
рету, ситнику, рогозу, прибереж-
них чагарниках. Надають пере-
вагу мілким водоймам, які пере-
сихають влітку. 

Діагностичні ознаки 
Забарвлення самців і самок 
схоже – металево-зелене з білу-
вато-жовтими неблискучими ді-
лянками; очі світлі, без блакит-
ного; крила прозорі з характер-
ною двоколірною птеростигмою 
(унікальна риса!), зовнішня час-
тина якої є білою, а внутрішня – 
коричневою (у новоокрилених 
особин птеростигма однотонна 
світла). На задній поверхні го-
лови є чітка межа між металево-

блискучим зеленим і неблиску-
чим жовтим забарвленням. Ана-
льні придатки самця світлі.  
Дозрілі представники відрізня-
ються від інших видів роду Lestes 
і Chalcolestes parvidens двоколір-
ною біло-коричневою птеростиг-
мою.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
кого слова λῃστής (lestes) – «роз-
бійник, злодій». Назва виду похо-
дить від Барбарії (= Берберії) - 
регіону Північної Африки, звідки 
був описаний цей вид.  

Фенологія 
Імаго літають з травня по жов-
тень. Розвиток з моменту відкла-
дання яєць до окрилення імаго 
триває до 1 року. Зимують на 
фазі яйця. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC).

 
 
  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Lestidae (Люткові) 
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Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 
Лютка-наречена 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 3,5-3,9 
см, задні крила 2-2,5 см, черевце 
2,5-3,5 см. Крила в спокої трима-
ють напіврозведеними в боки (ха-
рактерна риса представників ро-
дів Lestes і Chalcolestes). Політ 
нестрімкий. І самці, і самки часто 
перебувають серед прибережної 
рослинності – в заростях оче-
рету, ситнику, рогозу, прибереж-
них чагарниках. Надають пере-
вагу тимчасовим водоймам з ба-
гатою рослинністю. 

Діагностичні ознаки 
Самці мають металево-зелене 
до бронзового забарвлення тіла 
з зі світлішими ділянками на гру-
дях і черевці, які з часом вкрива-
ються інтенсивним блакитно-бі-
лим восковим нальотом; очі у до-
зрілих самців блакитні; крила 
прозорі з темно-коричневою до 
чорного птеростигмою (у моло-
дих особин птеростигма жовта); 
анальні придатки чорні. Самки – 
блискучо-зелені до бронзового, з 
прозорими крилами; очі корич-

неві; птеростигма як у самців. За-
дня поверхня голови без жов-
того. 
Від Lestes barbarus та Lestes 
virens відрізняються суцільним 
металевим забарвленням зад-
ньої поверхні голови, а від 
Chalcolestes parvidens – відсутні-
стю на боковій поверхні грудей 
темної плями у вигляді спрямо-
ваної вперед загостреної шпори.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
кого слова λῃστής (lestes) – «роз-
бійник, злодій». Назва виду похо-
дить від латинського слова 
sponsa – «наречена».  

Фенологія 
Імаго літають з червня по жов-
тень. Розвиток личинок триває 
біля 3 місяців. Зимують на фазі 
яйця.  

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC).  

 
  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Lestidae (Люткові) 
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22 

Lestes virens (Charpentier, 1825) 
Лютка ясно-зелена 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 3-3,9 см, 
задні крила – 1,9-2,3 см, черевце 
– біля 3-4 см. Крила тримають на-
піврозведеними в боки (характе-
рна риса представників родів 
Lestes і Chalcolestes). Політ не-
стрімкий. І самці, і самки часто 
перебувають серед прибережної 
рослинності – в заростях оче-
рету, ситнику, рогозу, прибереж-
них чагарниках. Надають пере-
вагу мілким непроточним водой-
мам. 

Діагностичні ознаки 
Забарвлення самців і самок ме-
талево-зелене з білувато-жов-
тими неблискучими ділянками. 
Птеростигма різних відтінків ко-
ричневого (ніколи не чорна), зі 
світлими бічними краями. Мета-
лево-блискуче зелене забарв-
лення з часом стає бронзовим, а 
світлі ділянки вкриваються білу-
вато-блакитним восковим нальо-
том. Очі самця з віком зміню-
ються з світло-зелених на яск-
раво-блакитні. На задній повер-
хні голови є чітка межа між мета-
лево-блискучим зеленим і небли-
скучим жовтим забарвленням, 

яка з віком вкривається блакит-
ним нальотом і стає менш поміт-
ною. Анальні придатки молодих 
самців світлі, з віком чорнішають.  
Відрізняються від Lestes barbarus 
забарвленням птеростигми та те-
мними анальними придатками 
самців, а від Lestes sponsa та 
Chalcolestes parvidens – також за-
барвленням задньої поверхні го-
лови.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
кого слова λῃστής (lestes) – «роз-
бійник, злодій». Назва виду похо-
дить від латинського слова virere 
(у формі virens) – «зелений».  

Фенологія 
Імаго літають з червня по жов-
тень. Зимують на фазі яйця. Ли-
чинки народжуються навесні і ро-
звиваються впродовж 2-3 міся-
ців. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC).

 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Lestidae (Люткові) 
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Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 
Сіролютка руда 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 3,4-3,9 
см, задні крила – 1,8-2,3 см, чере-
вце – 2,5-3 см. Крила в спокою 
складають над черевцем. Часто 
перебувають серед сухої трави і 
чагарників. Надають перевагу ти-
хим водоймам з багатою рослин-
ністю та рештками рослин, що 
плавають на поверхні води. 

Діагностичні ознаки 
Забарвлення бежеве, з тьмяно-
бронзовими металево-блиску-
чими ділянками. Птеростигма ко-
ричнева, на передніх і задніх кри-
лах розташована на різній відс-
тані від верхівки крила (цю ознаку 
краще побачити, якщо скласти 
всі чотири крила разом). Осо-
бини, що перезимували, мають 
темно-коричневу птеростигму і 
блакитно-коричневі очі. Задня 
поверхня голови бежева (є чітка 
межа між металево-блискучим 
бронзовим та неблискучим беже-
вим забарвленням голови). На бі-
чній поверхні грудей є широка бе-
жева смуга з рівним верхнім 
краєм, ширина якої дорівнює або 
трохи перевищує ширину розта-
шованої нижче металево-блиску-
чої бронзової смуги.  

Відрізняються від схожого виду 
Sympecma paedisca – ширшою 
темною смугою і рівним верхнім 
краєм світлої смуги на бічній по-
верхні грудей.  

Походження наукової назви 
Назва роду є видозміною грець-
кого слова σύμπυκνος 
(sýmpyknos) – «стиснута» (від 
звички складати крила разом над 
черевцем на відміну від предста-
вників роду Lestes). Назва виду 
походить від латинського слова 
fuscus – «темно-коричневий».  

Фенологія 
Представники роду Sympecma 
зимують на стадії імаго, тому їх 
можна зустріти упродовж усього 
теплого періоду року. Відклада-
ють яйця рано навесні. Личинки 
народжуються незабаром і роз-
виваються впродовж 2 місяців.  

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 
  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Lestidae (Люткові) 
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Sympecma paedisca (Brauer, 1877)  
Сіролютка-діва 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 3,6-3,9 
см, задні крила – 1,8-2,2 см, чере-
вце – 2,5-3 см. Крила складають 
над черевцем. Часто перебува-
ють серед сухої трави і чагарни-
ків. Надають перевагу тихим во-
доймам з багатою рослинністю 
та рештками рослин, що плава-
ють на поверхні води. 

Діагностичні ознаки 
Загальний тон забарвлення – бе-
жевий, з тьмяно-бронзовими ме-
талево-блискучими ділянками. 
Птеростигма світло-коричнева, 
на передніх і задніх крилах розта-
шована на різній відстані від вер-
хівки крила (цю ознаку краще по-
бачити, якщо скласти всі чотири 
крила разом). Особини, що пере-
зимували, мають темно-корич-
неву птеростигму і блакитно-ко-
ричневі очі. Задня поверхня го-
лови бежева (є чітка межа між 
металево-блискучим бронзовим 
та неблискучим бежевим забарв-
ленням голови). На бічній повер-
хні грудей є бежева смуга з вирі-
заним верхнім краєм, ширина 
якої набагато більше за ширину 
розташованої нижче металево-
блискучої бронзової смуги.  

Відрізняються від схожого виду 
Sympecma fusca – вужчою тем-
ною смугою і вирізаним верхнім 
краєм світлої смуги на бічній по-
верхні грудей.  

Походження наукової назви 
Назва роду є видозміною грець-
кого слова σύμπυκνος 
(sýmpyknos) – «стиснута» (від 
звички складати крила разом над 
черевцем на відміну від предста-
вників роду Lestes). Назва виду 
походить від грецького слова 
παιδίσκη (paidískē) – «дівчина, 
діва».  

Фенологія 
Представники роду Sympecma 
зимують на стадії імаго, тому їх 
можна зустріти упродовж усього 
року. Відкладають яйця рано на-
весні. Личинки народжуються не-
забаром і розвиваються впро-
довж 3 місяців. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC) та Додатку 
IV «Оселищної директиви».  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Lestidae (Люткові) 
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Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 
Плосконіжка звичайна 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 3,5-3,7 
см, задні крила – 1,9-2,3 см, чере-
вце – 2-2,5 см. Крила в спокої 
складають над черевцем. Часто 
перебувають в густій прибереж-
ній рослинності по берегах во-
дойм с повільною течією.  

Діагностичні ознаки 
У полі видаються світлішими за 
усі інші види бабок, що зустріча-
ються в Україні. Загальний тон 
забарвлення – білий, жовтува-
тий, світло-зеленуватий або сві-
тло-блакитний, з незначною кіль-
кістю чорних плям і смуг, які ста-
ють виразнішими з віком. Гомілки 
розширені і сплощені (унікальна 
риса!) (особливо у самців), заба-
рвлені в білий, блакитний або ро-
жевуватий колір з тонкою поздо-
вжньою чорною смугою, з вели-
кими чорними крайовими щетин-
ками. Зверху і позаду між очима 
– суцільні світлі смуги (унікальна 
риса!). Бічна поверхня грудей з 
двома світлими смугами різної 
товщини (унікальна риса!), які 
іноді зливаються. У деяких самок 
чорне забарвлення відсутнє, тоді 

груди є рудими, а черевце – бі-
лим. Очі бежеві, у самців часто з 
блакитним відтінком. Крила про-
зорі; птеростигма забарвлена в 
різні відтінки коричневого (зале-
жно від віку особини).  
Відрізняються від інших рівнокри-
лих бабок розширеними гоміл-
ками і забарвленням голови і гру-
дей.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів πλατύς (platýs) – «широ-
кий», і κνημίς (knimís) – «гомілка» 
(через характерні розширені го-
мілки). Назва виду походить від 
латинських слів penna – «перо», і 
pes – «нога» (через розширені го-
мілки з рядами щетинок, що від-
далено нагадують перо).  

Фенологія 
Імаго літають з травня по сер-
пень. Личинки зимують. Вихід 
імаго відбувається навесні насту-
пного року.  

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC).

 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Platycnemididae (Плосконіжкові) 
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Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 
Тонкохвіст елегантний 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 3-3,4 
см, задні крила – 1,4-2,1 см, че-
ревце – 2,2-2,9 см. Крила в спо-
кої складають над черевцем. 
Часто перебувають в густій 
прибережній рослинності. По-
літ слабкий. Населяють будь-
які водойми з повільною течією 
з багатою рослинністю. 

Діагностичні ознаки 
Забарвлення дуже варіабе-
льне через наявність числен-
них вікових та генетичних 
форм. Самці виглядають тем-
ними з яскравою блакитною 
плямою на 8 сегменті черевця 
та зеленою або блакитною біч-
ною поверхнею грудей. Самки 
забарвлені так само як самці 
або з фіолетовим, помаранче-
вим, зеленим або блакитним 
кольорами в різних комбіна-
ціях. І в самців, і в самок 9 тер-
гіт черевця чорний. Крила про-
зорі, у самців - з двоколірною 
сіро-білою птеростигмою. За-
дня поверхня голови чорна з 
двома світлими (блакитними 

або зеленими) круглими пля-
мами. Боки грудей у більшості 
форм з однією вузькою світ-
лою смугою.  
Відрізняються від інших родів 
рівнокрилих бабок округлими 
плямами на потилиці та забар-
вленням черевця і птерости-
гми. Від виду Ischnura pumilio 
самці відрізняються чорним за-
барвленням 9 тергіту черевця, 
а самки – світлим 8 тергітом.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів ἰσχνός (ischnós) – «тон-
кий», і οὐρά (ourá) – «хвіст» (че-
рез тонке черевце). Назва виду 
походить від латинського 
слова elegans – «елегантний».  

Фенологія 
Імаго літають з квітня по вере-
сень. Розвиток від яйця до 
імаго триває 1-1,5 року. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного спи-
ску Міжнародного союзу охо-
рони природи зі статусом «У 
стані найменшої загрози» (LC). 

 
  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Coenagrionidae (Стрілкові) 
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Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 
Тонкохвіст маленький 

Загальна інформація 
Одна із найдрібніших бабок у фа-
уні України. Довжина тіла скла-
дає 2,6-3,1 см, задніх крил – 1,4-
1,8 см, черевця – 2,1-2,5 см. 
Крила в спокої складають над че-
ревцем. Політ слабкий. Надають 
перевагу тимчасовим та постій-
ним невеликим мілким водоймам 
з незначною рослинністю, в тому 
числі – копанкам та іншим мілким 
штучним водоймам. 

Діагностичні ознаки 
Забарвлення самців темне з яск-
равою блакитною плямою на 9 
сегменті черевця та зеленою або 
блакитною бічною поверхнею 
грудей з однією вузькою світлою 
смугою на чорному тлі. У самців 
8 тергіт черевця за виключенням 
задньої його частини чорний, а 9 
тергіт - світлий. Самки не схожі 
забарвленням на самців і пред-
ставлені кількома кольоровими 
формами, включаючи яскраво-
помаранчеву. Світла смуга на бо-
ках грудей самки ширша за роз-
ташовану нижче чорну смугу, або 
чорна смуга відсутня. Крила про-
зорі, у самців - з двоколірною 
сіро-білою птеростигмою. Задня 
поверхня голови самців з двома 

блакитними круглими плямами, 
які у самок можуть мати іншу фо-
рму або зливатися зі світлим за-
барвленням потилиці.  
Відрізняються від інших родів рі-
внокрилих бабок округлими пля-
мами на потилиці та забарвлен-
ням птеростигми. Від виду 
Ischnura elegans самці відрізня-
ються чорним забарвленням 8 
тергіту та світлим забарвленням 
9 тергіту черевця, а самки – чор-
ним 8 тергітом.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів ἰσχνός (ischnós) – «тон-
кий», і οὐρά (ourá) – «хвіст» (че-
рез тонке черевце). Назва виду 
походить від латинського слова 
pumilio – «карлик».  

Фенологія 
Імаго літають з квітня по вере-
сень. Розвиток личинок є дуже 
швидким і вихід нового покоління 
імаго може відбуватися вже за 5-
6 тижнів після відкладання яєць.  

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Coenagrionidae (Стрілкові) 
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Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
Еналягма чашоносна 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 2,9-3,6 
см, задні крила – 1,5-2,1 см, чере-
вце – 2,2-2,8 см. Крила в спокої 
складають над черевцем. Насе-
ляють будь-які ставки та озера. 
Політ швидкий, на невеликій ви-
соті. Здатні відлітати на значну ві-
дстань від водойми.  

Діагностичні ознаки 
В полі самці виглядають блакит-
ними з чорними плямами, забар-
влення самок більш варіабельне. 
Задня поверхня голови самців і 
самок з трикутними або грушопо-
дібними світлими плямами. 
Крила прозорі з чорною пте-
ростигмою. Бокова поверхня гру-
дей з дуже широкою світлою сму-
гою, яка є ширшою за розташо-
вану нижче чорну смугу (уніка-
льна риса!). У самців 8 та 9 сег-
менти черевця блакитні, на 2 тер-
гіті черевця є грибоподібна чорна 
пляма. 
Відрізняються від інших родів рі-
внокрилих бабок наявністю три-
кутних плям на потилиці (як у 
представників роду Coenagrion), 

широкою світлою смугою на біч-
ній поверхні грудей, яка є шир-
шою за розташовану нижче чо-
рну смугу, та блакитними 8 і 9 се-
гментами черевця самця.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
кого слова ἐνάλλαγμα (enállagma) 
– «плутанина» (рід створювався 
для всіх забарвлених у блакит-
ний колір рівнокрилих бабок). На-
зва виду походить від грецького 
слова κύαθος (kýathos) – кіаф, да-
вньогрецька чаша з однією руч-
кою, та латинського слова gerum 
– «несе на собі» (через чашопо-
дібну або грибоподібну пляму на 
2 тергіті черевця самця).  

Фенологія 
Імаго літають з травня по вере-
сень. Розвиток личинок триває 1-
2 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC).

 
 
  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Coenagrionidae (Стрілкові) 
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Erythromma najas (Hansemann, 1823) 
Червоноочка-наяда 

Загальна інформація 
Довжина тіла – 3-3,6 см, заднього 
крила – 2-2,5 см, черевця – 2,5-3 
см. Крила складають над черев-
цем. Самці часто перебувають 
над водою на відстані від берега, 
обираючи в якості присади водо-
рості або листки рослин, що пла-
вають на поверхні води.  

Діагностичні ознаки 
В полі дозрілих самців легко від-
різнити за криваво-червоними 
очима і яскраво-блакитною пля-
мою на кінці черевця (в блакит-
ний забарвлені 9 і 10 сегменти). У 
вигляді збоку 2 та 8 сегменти че-
ревця виглядають чорними. 
Груди самців блакитні, без су-
цільної світлої смуги на чорному 
тлі або зі смугою, що позаду вуж-
чає та зникає; темні ділянки гру-
дей з нечітким металевим блис-
ком. Самки мають бурувато-зе-
лені очі та неповну світлу смугу 
на бічній поверхні грудей. Задня 
поверхня голови самців і самок 
чорна, без світлих плям за 
очима. Крила прозорі з коричне-
вою птеростигмою, яка з віком 
стає чорною.  

Відрізняються від інших родів рі-
внокрилих бабок відсутністю світ-
лих плям на потилиці, червоними 
або буруватими очима, яскраво-
блакитними 9 та 10 сегментами 
черевця у самців. Від виду 
Erythromma viridulum відрізня-
ються відсутністю суцільної світ-
лої смуги на бічній поверхні гру-
дей, забарвленими в чорний ко-
лір бічними поверхнями 2 та 8 се-
гментів черевця у самців.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів ἐρυθρός (erythrós) – «че-
рвоний», і ὄμμα (ómma) – «око» 
(через забарвлені в червоний ко-
лір очі дозрілих самців). Назва 
виду походить від грецького 
слова Ναιάς (Naiás) – наяда, пріс-
новодна німфа в грецькій міфо-
логії.  

Фенологія 
Імаго літають з квітня по вере-
сень. Розвиток личинки триває 
біля 1 року. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC).

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Coenagrionidae (Стрілкові) 
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Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 
Червоноочка зелена 

Загальна інформація 
Одна із найдрібніших бабок у фа-
уні України. Довжина тіла стано-
вить 2,6-3,2 см, заднього крила - 
1,6-2 см, черевця – 2,2-2,5 см. 
Крила складають над черевцем. 
Самці переважно перебувають 
над водою на відстані від берега, 
обираючи в якості присади водо-
рості або листки рослин, що пла-
вають на поверхні води.  

Діагностичні ознаки 
В полі дозрілих самців легко від-
різнити за тьмяно-червоними 
очима і яскраво-блакитними пля-
мою на кінці черевця (в блакит-
ний забарвлені 9 і частково 10 се-
гменти). На 10 тергіті черевця є 
Х-подібна чорна пляма на блаки-
тному тлі. Груди самців блакитні, 
зі світлою смугою, що може част-
ково зникати; темні ділянки гру-
дей з металевим блиском. Самки 
мають бурувато-зелені очі та по-
вну світлу смугу на бічній повер-
хні грудей. Задня поверхня го-
лови самців і самок чорна, без 
світлих плям за очима. Крила 
прозорі з коричневою птеростиг-
мою, яка з віком стає чорною.  

Відрізняються від інших родів рі-
внокрилих бабок відсутністю світ-
лих плям на потилиці, червонува-
тими або буруватими очима, яск-
раво-блакитним 9 сегментом че-
ревця та частково блакитним 10 
сегментом у самців. Від виду 
Erythromma najas відрізняються 
наявністю повної світлої смуги на 
бічній поверхні грудей у самок, 
блакитними бічними поверхнями 
2 та 8 сегментів черевця у самців.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів ἐρυθρός (erythrós) – «че-
рвоний», і ὄμμα (ómma) – «око» 
(через забарвлені в червоний ко-
лір очі дозрілих самців). Назва 
виду походить від латинського 
слова viridulum – «зеленкуватий» 
(ймовірно, через зеленкуватий 
відблиск темних ділянок тіла).  

Фенологія 
Імаго літають з травня по вере-
сень. Личинки розвиваються біля 
1 року. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC).

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Coenagrionidae (Стрілкові) 
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Coenagrion puella (L., 1758) 
Стрілка-дівчина 

Загальна інформація 
Довжина тіла – 3,3-3,5 см, зад-
нього крила – 1,6-2,3 см, черевця 
– 2,3-3 см. Крила в спокої склада-
ють над черевцем. Політ повіль-
ний. Зустрічаються поблизу 
будь-яких зарослих водойм. Ча-
сто перебувають в прибережній 
рослинності. 

Діагностичні ознаки 
В польових умовах достовірне 
визначення виду можливе лише 
за самцями. Основний тон заба-
рвлення черевця дозрілих самців 
– блакитний. Бічна поверхня гру-
дей з суцільною тонкою світлою 
смугою, яка є тоншою за розта-
шовану нижче чорну смугу. Очі 
блакитні. Задній край передньос-
пинки з трьома слабо відокрем-
леними лопатями зі світлою об-
лямівкою. Крила прозорі з чор-
ною птеростигмою.  
Відрізняються від родів 
Erythromma та Ischnura наявні-
стю трикутних або грушоподібних 
світлих плям на потилиці (як у 
Enallagma cyathigerum та інших 
видів роду Coenagrion). Від схо-
жого виду Coenagrion pulchellum 

самці відрізняються переважан-
ням блакитного в забарвленні че-
ревця та формою передньоспи-
нки. Впевнене визначення біль-
шості видів роду Coenagrion пот-
ребує уважного вивчення форми 
передньоспинки самців і самок та 
анальних придатків самців із за-
стосуванням оптичних інструме-
нтів.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів κοινός (koinós) – «поши-
рений», і ἄγριος (ágrios) – «дикий» 
(ймовірно, щоб підкреслити, що 
йдеться про «дику», а не «свій-
ську» тварину). Назва виду похо-
дить від латинського слова puella 
– «дівчина, діва».  

Фенологія 
Імаго літають з травня по вере-
сень. Розвиток личинок триває 1-
2 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC).

 
  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Coenagrionidae (Стрілкові) 
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Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) 
Стрілка чудова 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 3,4-3,8 см 
завдовжки, задні крила – 1,6-2,3 
см, черевце – 2,3-3 см. Крила в 
спокої складають над черевцем. 
Часто перебувають в прибереж-
ній рослинності. Населяють 
будь-які ставки та озера. 

Діагностичні ознаки 
В польових умовах достовірне 
визначення виду можливе лише 
за самцями. Дозрілі самці вигля-
дають тоншими та темнішими за 
інші забарвлені в блакитний колір 
види рівнокрилих бабок; основ-
ний тон забарвлення черевця – 
чорний, світлі ділянки - блакитні; 
бічна поверхня грудей з тонкою 
світлою смугою, яка тоншає або 
переривається. Очі блакитні. 
Крила прозорі з чорною пте-
ростигмою. Задній край перед-
ньоспинки з трьома добре відо-
кремленими лопатями без вираз-
ної світлої облямівки. Забарв-
лення може варіювати. 
Відрізняються від родів 
Erythromma та Ischnura наявні-
стю трикутних або грушоподібних 
світлих плям на потилиці (як у 
Enallagma cyathigerum та інших 

видів роду Coenagrion). Від схо-
жого виду Coenagrion puella са-
мці здебільшого відрізняються 
переважанням чорного в забарв-
ленні черевця (див. згори). Впев-
нене визначення більшості видів 
роду Coenagrion потребує уваж-
ного вивчення форми передньос-
пинки самців і самок та анальних 
придатків самців із застосуван-
ням оптичних інструментів.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів κοινός (koinós) – «поши-
рений», і ἄγριος (ágrios) – «дикий» 
(ймовірно, щоб підкреслити, що 
йдеться про «дику», а не «свій-
ську» тварину). Назва виду похо-
дить від латинського слова 
pulchellum – «гарненький».  

Фенологія 
Імаго літають з травня по липень. 
Розвиток личинок триває 1-2 
роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC).

 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Zygoptera (Рівнокрилі бабки) 
родина Coenagrionidae (Стрілкові) 
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Самець дозорця малого Anax parthenope з родини 

Коромислові (Aeshnidae) патрулює територію в 

польоті.  

Навіть здійснюючи складний маневр в повітрі, самець 

завжди тримає голову паралельно горизонту. 
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Різнокрилі бабки 
 
Різнокрилі бабки (підряд Anisoptera) складають комахи, передні крила 
яких вужчі за задні. В нашій фауні ці бабки є переважно значно біль-
шими за рівнокрилих і відрізняються кремезнішою статурою й силь-
ним польотом. У спокої комахи завжди тримають крила розведеними 
в боки. Голова дуже велика й округла. Величезні фасеткові очі доти-
каються одне до одного у більшості різнокрилих бабок, за винятком 
представників декількох родин – зокрема, родини Дідкові 
(Gomphidae). Такі очі вкривають практично всю поверхню голови – пе-
редню, бокову і горішню, дозволяючи тваринам добре бачити об'єкти 
навколо себе і, особливо, попереду. Черевце може бути циліндрич-
ним, наприклад, як у коромислових (Aeshnidae) або помітно сплоще-
ним, наприклад, як у бабки плоскої Libellula depressa з родини Бабкові 
(Libellulidae). У самців деяких видів кінець черевця булавоподібно ро-
зширений. У цілої низки неспоріднених між собою видів самці з віком 
вкриваються інтенсивним блакитним нальотом, що робить важчим 
визначення їх в природі. Самки усіх різнокрилих бабок, за винятком 
представників родини Коромислові (Aeshnidae), не мають добре роз-
виненого яйцекладу і відкладають яйця безпосередньо в воду – в по-
льоті або сидячи на субстраті. 

Різнокрилі, як правило, яскраво проявляють територіальну поведінку 
– самці наглядають за територією в польоті або з присади. Відповідно, 
характер польоту сильно відрізняється між видами. Наприклад, політ 
усіх коромислових (Aeshnidae) – тривалий і спокійний, а бабкові 
(Libellulidae), як правило, різко здіймаються в повітря з присади і кида-
ються на об’єкти, які викликають у них інтерес. У порівнянні з рівнок-
рилими бабками різнокрилі відрізняються набагато більш потужним і 
маневреним польотом. Це – одні із найкращих літунів світу комах. Ре-
продуктивна поведінка, в цілому, схожа на таку у рівнокрилих бабок. 
Під час утворення тандему самець хапає анальними придатками 
самку за голову. Відкладання яєць часто відбувається під наглядом 
самця, який при цьому або залишається в тандемі з самкою, або на-
глядає за нею з певної відстані. 

У світі налічується близько 3000 видів різнокрилих бабок, що нале-
жать до 11 родин. Всього в Україні достовірно зареєстровано 50 видів 
різнокрилих бабок (див. розділ «Список видів бабок України»). В 
Центральній Україні найчастіше зустрічається 25 видів, які належать 
до чотирьох родин – Коромислові (Aeshnidae), Дідкові (Gomphidae), 
Кордуліїди (Corduliidae) та Бабкові (Libellulidae).  
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Aeshna affinis Vander Linden, 1820 
Коромисло зеленобоке 

Загальна інформація 
Довжина тіла – 5,7-6,6 см, зад-
нього крила – 3,7-4,2 см, черевця 
– 3,9-4,9 см. Крила в спокої три-
мають розпростертими в боки. 
Розвиваються в зарослих водой-
мах різних типів. Здебільшого ха-
рчуються на відстані від во-
дойми, часто – на лісових галяви-
нах.  

Діагностичні ознаки 
Загальний тон забарвлення сам-
ців – блакитно-чорний, самок – 
коричневий, зеленувато-корич-
невий або блакитно-коричневий. 
На лобі є повна Т-подібна чорна 
пляма. Очі самця блакитні, самки 
– коричневі, з віком стають зеле-
нувато-блакитними. Крила без 
плям. Птеростигма коричнева. 
Верх грудей коричневий, з неве-
ликою світлою плямою, яка не 
утворює смугу. Груди самця 
збоку – блакитні, самки – блаки-
тно-зелені. Анальні придатки са-
мця чорні.  
Від видів роду Anax та Aeshna 
isoceles відрізняється наявністю 

повної Т-подібної чорної плями 
на лобі. Від Aeshna mixta та 
Brachytron pratense відрізня-
ються блакитними або блакитно-
зеленими боками грудей. Від 
Brachytron pratense також відріз-
няється відсутністю суцільних 
світлих смуг на верхній поверхні 
грудей. 

Походження наукової назви 
Походження назви роду залиша-
ється невідомим. Назва виду по-
ходить від латинського слова 
affinis – «схожий» (через схожість 
виду з іншим поширеним пред-
ставником роду – Aeshna mixta).  

Фенологія 
Імаго літають з травня по вере-
сень. Розвиток личинок триває 
1,5-2 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC).

 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Aeshnidae (Коромислові) 
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Aeshna mixta Latreille, 1805 
Коромисло мале 

Загальна інформація 
Довжина тіла – 5,6-6,4 см, зад-
нього крила – 3,7-4,2 см, черевця 
– 4,3-4,9 см. Самець патрулює 
береги стоячих або повільно те-
кучих водойм на невеликій ви-
соті. Самки часто перебувають 
серед прибережної рослинності. 
Вид проявляє найслабшу терито-
ріальність серед усіх представни-
ків родини Aeshnidae. Іноді імаго 
збираються в групи для спільного 
харчування.  

Діагностичні ознаки 
І самці, і самки мають характер-
ний контрастний ясно-жовтий 
трикутник на другому тергіті че-
ревця між задніми крилами. На 
лобі є повна Т-подібна чорна 
пляма. Очі самця і самки буру-
вато-блакитні. Крила прозорі. 
Птеростигма коричнева. Груди 
бурі з невеликими світлими пля-
мами на верхній поверхні та жов-
тими смугами на бічній. Черевце 
коричневе з жовтими плямами у 
самок і коричнево-чорне з блаки-
тними і жовтими (або жовто-зеле-
ними) плямами у самця. Анальні 
придатки самця бурі, при основі – 
чорнуваті.  

Від Aeshna isoceles та видів Anax 
відрізняється наявністю повної Т-
подібної чорної плями на лобі. 
Від Aeshna affinis відрізняються 
наявністю жовтих смуг на бічній 
поверхні грудей, а від Brachytron 
pratense – відсутністю повних сві-
тлих смуг на верхній поверхні 
грудей (замість смуг є лише дрі-
бні плями). 

Походження наукової назви 
Походження назви роду залиша-
ється невідомим. Назва виду по-
ходить від латинського слова 
mixta – «мішана» (через різноко-
льорові світлі плями на черевці 
самця).  

Фенологія 
Імаго літають з початку травня по 
жовтень. Зимують на фазі яйця. 
Тривалість розвитку від відкла-
дання яєць до виходу імаго ста-
новить 1-2 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Aeshnidae (Коромислові) 
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Aeshna isoceles (Müller, 1767) 
Коромисло руде 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 6,2-6,6 
см, заднє крило 3,9-4,5 см завдо-
вжки; черевце 4,7-5,4 см завдов-
жки. Самець патрулює береги во-
дойм на невеликій висоті. Самки 
часто перебувають серед прибе-
режної рослинності. Часто полю-
ють серед крон дерев і чагарни-
ків. 

Діагностичні ознаки 
І самці, і самки мають характер-
ний яскраво-жовтий трикутник на 
другому тергіті черевця між зад-
німи крилами. Черевце майже 
повністю коричневе. Груди кори-
чневі, без світлої смужки на верх-
ньо-бічній поверхні, натомість з 
жовтувато-зеленуватими сму-
гами на бічні поверхні. Анальні 
придатки самця бурі. Птерости-
гма коричнева до чорного. Задні 
крила з нечіткою жовтою плямою 
біля основи (краще виражена у 
самців). Очі зеленуваті. На лобі 
немає Т-подібної чорної плями.  
Відрізняються від інших родів ро-
дини Aeshnidae коричневим за-
барвленням тіла, зеленими 

очима, контрастним яскраво-жо-
втим трикутником на другому 
тергіті черевця (також присутній у 
Aeshna mixta) та наявністю неве-
ликої жовтої плями в основі за-
дніх крил. Від схожого виду 
Aeshna mixta також відрізняється 
відсутністю повної Т-подібної чо-
рної плями на лобі. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
кого слова ἄναξ (ánax) – «майс-
тер, правитель, цар», і невідо-
мого походження слова Æshna. 
Назва виду походить від грець-
ких слів ἴσος (ísos) – «рівний, та-
кий самий», і σκέλος (skélos) – «ні-
жка» (ймовірно, через жовту 
пляму на 2 сегменті черевця, яка 
має форму рівностороннього 
трикутника).  

Фенологія 
Імаго літають в травні-липні. Роз-
виток личинок триває 2 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Aeshnidae (Коромислові) 
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Anax imperator Leach, 1815 
Дозорець-володар 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 6,6-8,4 
см, заднього крила – 4,5-5,2 см, 
черевця - 5-6 см. Самець зазви-
чай патрулює водойму на висоті 
декількох метрів і практично зав-
жди перебуває в польоті. Самки 
часто перебувають серед прибе-
режної рослинності. Надають пе-
ревагу порослим водоймам. 

Діагностичні ознаки 
Самець має зелено-блакитні очі, 
світло-зелені груди, блакитне че-
ревце з вираженою чорною поз-
довжньою смугою зверху. Самки 
відрізняються більш зеленува-
тим забарвленням. На лобі пов-
ної Т-подібної чорної плями не-
має. Груди однотонні зелені, без 
широких темних смуг. Крила про-
зорі. Птеростигма коричнева. 
Анальні придатки самця чорні. 
Відрізняються від інших родів ро-
дини Aeshnidae великими розмі-

рами та суцільно зеленими гру-
дьми без широких темних смуг. 
Від видів роду Aeshna та 
Brachytron pratense також відріз-
няється відсутністю повної Т-по-
дібної чорної плями на лобі. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
кого слова ἄναξ (ánax) – «майс-
тер, правитель, цар». Назва виду 
походить від латинського слова 
imperator – «імператор».  

Фенологія 
Імаго літають з травня по вере-
сень. Розвиток личинок триває 1-
2 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC) та Черво-
ної книги України (2009) зі стату-
сом «Вразливий».

  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Aeshnidae (Коромислові) 
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Anax parthenope (Selys, 1839) 
Дозорець малий 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 6,2-7,5 
см, заднього крила – 4,4-5,1 см, 
черевця – 4,6-5,3 см. Надають 
перевагу стоячим водоймам з ба-
гатою рослинністю. У пошуках їжі 
здатні відлітати на велику відс-
тань від водойми.  

Діагностичні ознаки 
Самець має зеленуваті з блакит-
ним очі, коричневі з зеленим від-
тінком груди без виразних світлих 
смужок, коричневе черевце з яс-
краво-блакитною плямою на дру-
гому та третьому сегментах чере-
вця, попереду блакитної плями 
міститься тонка поперечна жовта 
смуга (унікальна риса!). Забарв-
лення самок як у самців, але ко-
ричневий відтінок на грудях і че-
ревці заміщений оливково-зеле-
ним. На лобі немає повної Т-поді-
бної чорної плями. Крила часто з 
нечітким тьмяно-коричневим за-
темненням. Птеростигма від сіру-
ватого до коричневого. Анальні 
придатки самця чорні. 
Відрізняються від інших видів ро-
дини Aeshnidae блакитною пля-
мою на другому і третьому сегме-

нтах черевця на тлі темнішого че-
ревця та іншими особливостями 
забарвлення грудей і черевця, а 
від видів роду Aeshna та 
Brachytron pratense – також відсу-
тністю Т-подібної плями на лобі. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
кого слова ἄναξ (ánax) – «майс-
тер, правитель, цар». Назва виду 
походить від Παρθενόπη 
(Parthenópi) – давньогрецької на-
зви сучасного італійського міста 
Неаполь, поблизу якого було 
знайдено перший екземпляр 
виду.  

Фенологія 
Імаго літають з травня по сер-
пень. Розвиток личинок триває 1-
2 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

Примітки 
Теплолюбний вид, який просува-
ється на північ. 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Aeshnidae (Коромислові) 
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Brachytron pratense (Müller, 1764) 
Короткочеревець лучний 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 5,4-6,3 
см, заднього крила – 3,4-3,7 см, 
черевця – 3,7-4,6 см. Надають 
перевагу стоячим або слабо-про-
точним водоймам з багатою рос-
линністю. Самець патрулює во-
дну поверхню на невеликій ви-
соті, час від часу сідаючи на при-
бережну рослинність. Самки ча-
сто ховаються серед високої рос-
линності. 

Діагностичні ознаки 
І самці, і самки мають пухнасті 
груди, коричневу птеростигму і 
повну Т-подібну чорну пляму на 
лобі. Очі самця – блакитні, самки 
– бурувато-зелені. Черевце чо-
рне з численними дрібними світ-
лими плямами – блакитними і зе-
леними у самців або жовтими у 
самок. У самця груди коричневі з 
зеленими світлими боками, у са-
мки - з жовтими боками. Верх гру-
дей з широкою світлою смугою у 
самців. У самок смуга на верхній 
поверхні грудей вкорочена і зву-
жена. У представників обох ста-
тей світлі ділянки на боках грудей 
обмежені широкими чорними 

швами. Крила прозорі, без плям. 
Анальні придатки самця чорні.  
Від видів роду Anax і Aeshna 
isoceles відрізняється наявністю 
повної Т-подібної чорної плями 
на лобі. Від Aeshna affinis і 
Aeshna mixta відрізняється наяв-
ністю на верхній поверхні грудей 
широких (у самців) або звужених 
(у самок) світлих смуг, та забарв-
ленням боків грудей. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів βραχύνω (vrachýno) – 
«скорочувати», і ἦτρον (ítron) – 
«черевце» (через коротке й тов-
сте черевце). Назва виду похо-
дить від латинського слова 
pratense – «лучний» (через ти-
пове середовище існування 
виду).  

Фенологія 
Імаго літають в травні-червні. Ро-
звиток личинок триває 1-4 роки. 
Зимує личинка. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Aeshnidae (Коромислові) 
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Gomphus vulgatissimus (L., 1758) 
Дідок звичайний 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 4,5-5 см, 
заднього крила – 2,8-3,3 см, че-
ревця – 3,2-3,7 см. Дорослі осо-
бини зустрічаються поблизу пові-
льно текучих річок на прибереж-
них деревах, але новоокрилені 
бабки можуть мандрувати на кі-
лька кілометрів від місць ви-
плоду. Літають на невеликій ви-
соті над водою, часто сідають на 
ґрунт та рослинність. 

Діагностичні ознаки 
У забарвленні комбінуються жов-
туваті (у самок і новоокрилених 
самців) або зеленувато-сірі ко-
льори (у дозрілих самців) ко-
льори та чорний рисунок. Очі до-
зрілих самців – блакитні, самок – 
блакитно- або сіро-зелені, моло-
дих особин – жовтуваті. Верх гру-
дей з двома світлими смугами, з 
яких верхня є набагато ширшою 
за нижню. Верх грудей без стрі-
лоподібної світлої плями. Ноги 
чорні, лише стегна передніх і се-
редніх ніг можуть містити неве-
ликі жовті плями. Крила прозорі, 
без плям. Уздовж черевця по 
центру тягнеться ланцюжок світ-
лих плям, який закінчується на 7 
сегменті; 8 та 9 сегменти черевця 

сильно розширені і мають жовті 
бічні плями. 
Види родини Gomphidae відріз-
няється від інших різнокрилих ба-
бок очима, які не дотикаються 
одне одного. Від Stylurus flavipes 
відрізняються чорними ногами, 
світлою смугою на спинній пове-
рхні черевця, яка закінчується на 
7 сегменті, та різною шириною 
світлих смуг на верхній поверхні 
грудей. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
кого слова γόμφος (gómfos) – 
«болт, кілок» (ймовірно, через 
розширене й загнуте на кінці че-
ревце). Назва виду походить від 
латинського слова vulgatus (у 
граматичній формі найвищого 
ступеню vulgatissimus) – «найпо-
ширеніший».  

Фенологія 
Імаго літають в квітні-липні. Роз-
виток личинок триває 2-4 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Gomphidae (Дідкові) 
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Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) 
Дідок жовтоногий 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 5-5,5 см, 
заднього крила – 3-3,5 см, чере-
вця – 3,7-4 см. Надають перевагу 
середнім та великим річкам з по-
вільною течією, особливо ділян-
кам з мулистим або піщаним 
дном.  

Діагностичні ознаки 
У забарвленні комбінуються жов-
туваті (у самок і новоокрилених 
самців) або зеленуваті кольори (у 
дозрілих самців) кольори та чор-
ний рисунок. Очі дозрілих самців 
– блакитні, самок – блакитно- або 
сіро-зелені, молодих особин – 
жовтуваті. Верх грудей з двома 
світлими смугами приблизно од-
накової ширини. Верх грудей зі 
стрілоподібною світлою плямою. 
Стегна ніг жовті з чорними сму-
гами. Крила прозорі, без плям. 
Уздовж черевця по центру тяг-
неться ланцюжок світлих плям, 
який закінчується на 9 або 10 се-
гменті; 8 та 9 сегменти черевця 
розширені і мають жовті бічні 
плями.  
Види родини Gomphidae відріз-
няється від інших різнокрилих ба-
бок очима, які не дотикаються 
одне одного. Від схожого виду 

Gomphus vulgatissimus відрізня-
ються жовтими з чорними сму-
гами ногами, світлою тонкою сму-
гою на спинній поверхні черевця, 
яка тягнеться щонайменше до 9 
сегмента, та приблизно однако-
вою шириною світлих смуг на 
верхній поверхні грудей.  

Походження наукової назви 
Назва роду Stylurus походить від 
латинських слів stilus – «загост-
рена паличка, стрижень, сти-
люс», і uros – «додаток, хвіст, кі-
нець» (через видовжено-цилінд-
ричну форму 9 сегмента черевця 
личинки). Назва виду походить 
від латинських слів flavus – «жов-
тий», і pes – «нога» (через пере-
важно жовте забарвлення ніг 
імаго).  

Фенологія 
Імаго літають в травні-вересні. 
Розвиток личинок триває 3-4 
роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC) та Додатку 
IV «Оселищної директиви».

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Gomphidae (Дідкові) 
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Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) 
Епітека двоплямиста 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 5,5-6,5 
см, заднього крила – 3,8-4,4 см, 
черевця – 3,9-4,3 см. Вид тяжіє 
до стоячих водойм. Самці патру-
люють території над відкритою 
водою на відстані від берега. Са-
мки відкладають яйця в ділянках, 
порослих водяними рослинами. 
Політ швидкий. 

Діагностичні ознаки 
У полі вирізняються жовто-чор-
ним забарвленням тіла та вели-
кою чорною плямою біля основи 
задніх крил. У новоокрилених 
особин очі коричневі, після дозрі-
вання імаго набувають блакит-
ного відтінку у самців та зелену-
ватого – у самок. Груди жовту-
вато- коричневі з широкими чор-
ними смугами. Черевце з широ-
кою чорною смугою на жовтому 
тлі. 
Від схожих за забарвленням 
представників родів Leucorrhinia 
та Libellula відрізняються біль-
шими розмірами та наявністю рі-
зкого вигину заднього краю ока. 
Від віддалено схожих за забарв-
ленням представників роду 

Orthetrum відрізняються наявні-
стю різкого вигину заднього краю 
ока та чорною плямою в основі 
заднього крила. Від інших пред-
ставників родини Corduliidae від-
різняються відсутністю мета-
лево-зеленого забарвлення та 
наявністю темної плями біля ос-
нови заднього крила.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів ἐπί (epi) – «на, далі», і 
θήκη (thíki) – «піхви» (через дуже 
довгу генітальну пластинку са-
мки). Назва виду походить від ла-
тинських слів bi – «подвійна», і 
maculatus – «плямистий» (через 
дві великі темні плями в основі 
задніх крил).  

Фенологія 
Імаго літають лише нетривалий 
період в травні – на початку чер-
вня. Личинки розвиваються 2-3 
роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Corduliidae (Кордуліїди) 
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Cordulia aenea (L., 1758) 
Кордулія бронзова 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 4,7-5,5 
см, заднього крила – 2,9-3,5 см, 
черевця – 3,3-3,9 см. Самців мо-
жна зустріти по берегах стоячих 
або повільно текучих водойм, що 
поросли деревами. Політ швид-
кий, на невеликій висоті. Самці 
часто атакують інших різнокри-
лих бабок.  

Діагностичні ознаки 
В полі дозрілі особини вирізня-
ються металево-блискучим зеле-
нувато-бронзовим забарвленням 
тіла та яскравими смарагдовими 
очима (очі новоокрилених особин 
коричневі). У самців кінець чере-
вця розширений и загнутий до-
низу. Груди та 3-9 сегменти чере-
вця без жовтих плям. Лоб зеле-
ний, без жовтих плям.  
Від інших різнокрилих бабок від-
різняються такою сукупністю оз-
нак: задня поверхня ока з різким 
вигином (як в інших представни-
ків родини Corduliidae), тіло мета-

лево-блискуче зелене (як у пред-
ставників роду Somatochlora). Від 
схожих за забарвленням пред-
ставників роду Somatochlora від-
різняються розширеним на кінці 
черевцем у самців та зеленим 
лобом без жовтих плям у самців і 
самок. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
кого слова κορδύλειος (kordýleios) 
– «булавоподібний» (через була-
воподібну форму черевця, особ-
ливо у самців). Назва виду похо-
дить від латинського слова 
aeneus – «бронзового кольору» 
(через блискуче бронзово-зе-
лене забарвлення тіла).  

Фенологія 
Імаго літають в травні – серпні. 
Личинки розвиваються 2-3 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Corduliidae (Кордуліїди) 



 

65 

  



 

66 

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 
Зеленотілка жовтоплямиста 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 4,5-5,4 
см, заднього крила – 3,2-3,9 см, 
черевця – 3,3-3,9 см. Дорослі 
особини зустрічаються поблизу 
повільно текучих річок, часто по-
ряд з деревами. Літають на неве-
ликій висоті. 

Діагностичні ознаки 
В полі відрізняються яскраво-зе-
леним металево-блискучим за-
барвленням тіла та смарагдо-
вими очима (у фіксованих екзем-
плярів очі темнішають). Груди та 
3-9 сегменти черевця по боках з 
нечіткими жовтими смугами, 3-9 
сегменти черевця по боках з жо-
втими плямами, лоб по боках з 
жовтими плямами, як спереду не 
дотикаються.  
Від інших різнокрилих бабок від-
різняються такою сукупністю оз-
нак: задня поверхня ока з різким 
вигином (як в інших представни-
ків родини Corduliidae), тіло мета-
лево-блискуче зелене (як у 
Cordulia aenea та інших предста-
вників роду Somatochlora), чере-
вце самця на кінці не розширене 

та лоб з жовтими плямами (як у 
інших представників роду 
Somatochlora). Від близького 
виду Somatochlora metallica відрі-
зняються наявністю жовтих плям 
на бічній поверхні 3-9 сегментів 
черевця, а також розмірами жов-
тих плям на лобі, які спереду не 
дотикаються. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів σῶμα (sóma) – «тіло», і 
χλωρός (chlorós) – «зелений» (че-
рез яскраво-зелене забарвлення 
тіла). Назва виду походить від 
латинських слів flavus – «жов-
тий», і maculatus – «плямистий» 
(через жовті плями на боках че-
ревця).  

Фенологія 
Імаго літають в травні – серпні. 
Личинки розвиваються 2 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Corduliidae (Кордуліїди) 
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Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) 
Зеленотілка металева 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 5-5,5 см, 
заднього крила – 3,7-4,4 см, че-
ревця – 3,3-3,9 см. Дорослі осо-
бини зустрічаються поблизу пові-
льно текучих річок над водною 
поверхню у тіні дерев. Літають на 
невеликій висоті, полохливі. 

Діагностичні ознаки 
В полі відрізняються яскраво-зе-
леним металево-блискучим за-
барвленням тіла. Очі від корич-
нево-зеленого до яскраво-смара-
гдового. Груди без жовтих смуг, 
3-9 сегменти черевця без бічних 
жовтих плям.  
Від інших різнокрилих бабок від-
різняються такою сукупністю оз-
нак: задня поверхня ока з різким 
вигином (як в інших представни-
ків родини Corduliidae), тіло мета-
лево-блискуче зелене (як у 
Cordulia aenea та інших предста-
вників роду Somatochlora), чере-
вце самця на кінці не розширене 
та лоб з жовтими плямами (як у 
інших представників роду 
Somatochlora). Від близького 

виду Somatochlora flavomaculata 
відрізняються відсутністю жовтих 
смуг на грудях та жовтих плям на 
бічній поверхні 3-9 сегментів че-
ревця, а також розмірами жовтих 
плям на лобі, які спереду дотика-
ються. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів σῶμα (sóma) – «тіло», і 
χλωρός (chlorós) – «зелений» (че-
рез яскраво-зелене забарвлення 
тіла). Назва виду походить від 
грецького слова μεταλλικός 
(metallikós) – «металевий» (через 
інтенсивний металевий відблиск 
забарвлення).  

Фенологія 
Імаго літають з кінця травня по 
жовтень. Личинки розвиваються 
2-3 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Corduliidae (Кордуліїди) 
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Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
Шафранка червона 

Загальна інформація 
Довжина тіла дорівнює 3,6-4,5 см, 
заднього крила – 2,3-3,3 см, чере-
вця – 2,2-2,9 см. Відлітають да-
леко від місць виплоду. Полох-
ливі. Політ сильний, часто сідають 
на траву, невисокі чагарники або 
ґрунт.  

Діагностичні ознаки 
У полі дозрілі самці відрізняються 
яскраво-червоним забарвленням 
тіла без чорного, помаранчевими 
плямами біля основи крил, черво-
нуватими жилками переднього 
краю крила та червоно-блакит-
ними очима. Лоб без чорного. За-
барвлення новоокрилених самців 
та самок не таке яскраве – загаль-
ний тон від оливкового до жов-
того, проте дозрілі самки можуть 
набувати помаранчево-червоного 
забарвлення. Груди самця збоку 
без світлих або темних смуг, са-
мки – з невиразними темними 
смугами. У самок груди зверху між 
крилами з яскравою світлою сму-
гою. Верхня поверхня черевця са-
мок з тонкою центральною тем-
ною смугою. Ноги буруваті або че-
рвоні, без чорних смуг.  

Від схожих видів роду Sympetrum 
відрізняються більш широким че-
ревцем, відсутністю чорних смуг 
на лобі, грудях та ногах, блакит-
ним низом очей.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
кого слова κρόκος (krókos) – «ша-
франового кольору», і грецької 
власної назви Θέμις (Thémis) – 
Феміда, богиня порядку і закону. 
Назва виду походить від грець-
кого слова ἐρυθραῖος (erythraíos) – 
«червоний» (через яскраво-чер-
воний колір тіла дозрілого самця).  

Фенологія 
Імаго літають з травня по жов-
тень. Личинки, як правило, розви-
ваються 1 рік. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони при-
роди зі статусом «У стані наймен-
шої загрози» (LC). 

Примітки 
Афротропічний вид, який просу-
вається на північ. 

 
  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) 
Білоноска товстохвоста 

Загальна інформація  
Довжина тіла дорівнює 3,3-3,7 
см, заднього крила – 2,9-3,2 см, 
черевця – 2,3-2,4 см. Надають 
перевагу зарослим озерам та 
ставкам в лісі. 

Діагностичні ознаки 
У полі відрізняються булавоподі-
бним черевцем та світлими (при-
наймні частково) анальними при-
датками (унікальна комбінація 
ознак!). Лоб білий. Очі зелену-
вато-коричневі, темні. Птерости-
гма зверху чорна у самок і моло-
дих самців, стає білою у дозрілих 
самців. Задні крила з темною 
плямою біля основи. Груди чорні 
з жовтими плямами. З віком тіло 
самця вкривається інтенсивним 
восковим нальотом так, що чор-
ним залишається лише роздута 
вершина черевця. Більша час-
тина черевця забарвлена в чор-
ний колір. Сьомий тергіт черевця 
чорний, без жовтої плями. Ана-
льні придатки з білим. 
Представники роду Leucorrhinia 
виділяються серед різнокрилих 
бабок яскраво білим лобом та те-
мною плямою біля основи задніх 
крил. Від схожих за забарвлен-
ням представників роду Libellula 

відрізняються булавоподібним 
черевцем та білими анальними 
придатками. Від вкритих блакит-
ним нальотом самців роду 
Orthetrum відрізняються чорною 
плямою біля основи заднього 
крила. Від Leucorrhinia pectoralis 
відрізняються булавоподібним 
черевцем, світлими анальними 
придатками та відсутністю жовтої 
плями на 7 тергіті. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів λευκός (lefkós) – «білий», 
і ῥῑ́ς (rhīś) у формі родового відмі-
нку ῥινός (rhīnós) – «ніс». Назва 
виду походить від латинського 
слова caudalis – «хвостовий» (че-
рез булавоподібну форму чере-
вця самця).  

Фенологія 
Імаго літають в травні - липні. Ли-
чинки розвиваються 2 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC) та Додатку 
IV «Оселищної директиви».

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
Білоноска болотна 

Загальна інформація  
Довжина тіла дорівнює 3,2-3,9 
см, заднього крила – 3-3,3 см, че-
ревця – 2,4-2,7 см. Надають пе-
ревагу зарослим озерам та став-
кам в лісі, а також річкам з повіль-
ною течією. 

Діагностичні ознаки 
У полі дозрілі особини відрізня-
ються яскраво-жовтою плямою 
на 7 тергіті черевця (унікальна 
ознака!), білим лобом та темною 
плямою в основі задніх крил. Очі 
зеленувато-коричневі, синьо-ко-
ричневі або коричневі. Місця при-
кріплення крил до грудей у самця 
часто позначені яскравими пома-
ранчевими або червоними пля-
мами (дивитися зверху). Пте-
ростигма коричнева або чорна. 
Груди чорні з жовтими або корич-
невими смугами та плямами. Че-
ревце чорне; у молодих особин є 
жовті плями на 2-7 тергітах, при-
чому з віком плями на 2-6 тергі-
тах темнішають і стають малопо-
мітними, а пляма на 7 тергіті стає 
яскравішою. Анальні придатки 
чорні. Інтенсивний блакитний на-
літ на тілі самця не утворюється.  

Представники роду Leucorrhinia 
виділяються серед інших різно-
крилих бабок білим лобом та те-
мною плямою біля основи задніх 
крил. Від Leucorrhinia caudalis ві-
дрізняються чорними анальними 
придатками та наявністю жовтої 
плями на 7 тергіті.  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів λευκός (lefkós) – «білий», 
і ῥῑ́ς (rhīś) у формі родового відмі-
нку ῥινός (rhīnós) – «ніс». Назва 
виду походить від латинського 
слова pectoralis – «грудний» (ав-
тор першоопису Туссен фон Ша-
рпантьє вважав, що плями га гру-
дях є діагностичною ознакою 
виду).  

Фенологія 
Імаго літають в травні-серпні. Ли-
чинки розвиваються 2 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC) та Додатків 
ІІ і IV «Оселищної директиви».

  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Libellula depressa L., 1758 

Бабка плоска 

Загальна інформація  
Довжина тіла дорівнює 3,9-4,8 
см, заднього крила – 3,2-3,8 см, 
черевця – 2,2-2,8 см. Зустріча-
ються поблизу мілких затінених 
водойм. Переважно сидять на 
рослинності. Особини активно 
охороняють власну територію, 
повертаючись на улюблену при-
саду. 

Діагностичні ознаки 
У полі відрізняються дуже широ-
ким черевцем і прозорими кри-
лами з темно-коричневими пля-
мами у основи. Черевце дозрі-
лого самця – блакитне, самки і 
новоокриленого самця – жовту-
вато-коричневе з жовтими біч-
ними плямами. Груди коричневі з 
розмитими блакитно-білими сму-
гами на верхній поверхні. Очі ко-
ричневі.  
Дозрілі самці відрізняються від 
Orthetrum cancellatum темною 
плямою в основі крил та шири-
ною черевця. На відміну від 
Libellula quadrimaculata не мають 
темної плями в середині крила. 

Від Libellula fulva відрізняються 
наявністю жовтих плям по боках 
черевця та коричневими очима у 
дозрілих самців. Також від інших 
видів роду Libellula відрізняються 
наявністю світлої смуги на верх-
ній поверхні грудей та широким 
черевцем. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від зменшу-
вально-пестливої форми латин-
ського слова libella, яким в часи 
автора роду, Карла Ліннея, нази-
вали усіх бабок. Назва виду похо-
дить від латинського слова 
deprimere (у граматичній формі 
depressа) – «сплощений» (через 
широке сплощене черевце).  

Фенологія 
Імаго літають в квітні-вересні. Ли-
чинки розвиваються біля 2 років. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Libellula fulva Müller, 1764 
Бабка руда 

Загальна інформація  
Довжина тіла дорівнює 4,2-4,5 
см, заднього крила – 3,2-3,8 см, 
черевця – 2,2-2,8 см. Дорослі 
особини зустрічаються поблизу 
повільно текучих річок. Самці 
оглядають території, сидячи на 
рослинності і час від часу роб-
лячи невеликі обльоти.  

Діагностичні ознаки 
У полі самки відрізняються пома-
ранчевим кольором черевця, по 
спинному боку якого проходить 
тонка чорна смуга, темно-корич-
невими плямами біля основи 
крил та жовтуватим жилкуванням 
крил біля основи; верхівки крил 
часто затемнені; очі зелено-кори-
чневі. З віком забарвлення самок 
темнішає, а очі можуть стати 
сіро-блакитними. Забарвлення 
молодих самців схоже на таке у 
самок. Дозрілі самці мають біло-
блакитний наліт на 2-8 сегментах 
черевця (кінець черевця та ана-
льні придатки залишаються чор-
ними) та сіро-блакитні очі, які у 
фіксованих особин стають корич-
невими. Груди жовті або корич-
неві, без чіткої світлої смуги на 
верхній поверхні. 

Від інших забарвлених в блакит-
ний колір самців Libellulidae відрі-
зняються наявністю темної 
плями біля основи крил (на від-
міну від представників роду 
Orthetrum) та сіро-блакитними 
очима у живих представників (на 
відміну від інших видів роду 
Libellula).  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від зменшу-
вально-пестливої форми латин-
ського слова libella, яким в часи 
автора роду, Карла Ліннея, нази-
вали усіх бабок. Назва виду похо-
дить від латинського слова fulva 
– «червонувато-жовтий, жовтий» 
(через жовтувате забарвлення 
самок і незрілих самців; дозрілих, 
вкритих блакитним нальотом са-
мців спочатку вважали окремим 
видом).  

Фенологія 
Імаго літають з травня по сер-
пень. Розвиток личинок триває 2 
роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Libellula quadrimaculata L., 1758 
Бабка чотириплямиста 

Загальна інформація  
Довжина тіла дорівнює 4-4,8 см, 
заднього крила – 3,2-4 см, чере-
вця – 2,7-3,2 см. Самці територіа-
льні, час від часу вони здійма-
ються з присади в повітря і облі-
тають власну територію. Надве-
чір здатні об'єднуватися в зграї 
для полювання. Політ швидкий, 
але нетривалий. 

Діагностичні ознаки 
Дозрілі самці і самки мають зву-
жене до верхівки коричневе че-
ревце з жовтими бічними пля-
мами та чорною верхівкою. Очі 
зелено-коричневі або коричневі. 
Груди коричневі, верх без смуг, 
боки з жовтими плямами та чор-
ними смугами. Усі крила мають 
невелику темну пляму в середній 
частині поряд з вузликом (уніка-
льна діагностична ознака!), а за-
дні – ще й велику пляму біля ос-
нови крила. Іноді під птеростиг-
мою міститься темна смуга, а пе-
редній край крила має жовтувате 
забарвлення.  
Від інших різнокрилих бабок від-
різняються наявністю темної 

плями в середній частині крила 
(біля вузлика). Від представників 
роду Orthetrum також відрізня-
ються темною плямою в основі 
заднього крила. Від Libellula 
depressa також відрізняються ву-
зьким черевцем, а від Libellula 
fulva - наявністю бічних жовтих 
плям на черевці. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від зменшу-
вально-пестливої форми латин-
ського слова libella, яким в часи 
автора роду, Карла Ліннея, нази-
вали усіх бабок. Назва виду похо-
дить від латинських слів quadri – 
«чотири рази», і maculata – «пля-
мистий» (через чотири плями, що 
розташовані біля вузликів крил).  

Фенологія 
Імаго літають з квітня по вере-
сень. Личинки розвиваються біля 
2 років. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

 
  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 
Рівночеревець білохвостий 

Загальна інформація  
Довжина тіла дорівнює 4,5-5 см, 
заднього крила – 3,3-3,8 см, че-
ревця – 3-3,7 см. Зустрічається 
біля ставків та озер, рідше – стру-
мків та річок, часто – разом зі схо-
жим видом Orthetrum 
cancellatum. Самці часто сидять 
на ґрунті. Мають швидкий політ.  

Діагностичні ознаки 
Молоді самці та самки мають 
блідо-жовте черевце з двома чо-
рними смугами на спинному боці, 
які утворюють решітко-подібний 
рисунок. Боки грудей коричню-
ваті з двома широкими світлими 
смугами і чорними швами, верх 
грудей жовто-коричневий; очі від 
жовтувато-зеленуватого до кори-
чневого. У самок 10 тергіт та ана-
льні придатки білі. Дозрілі самці 
мають зеленувато-сіро-блакитні 
очі, вкрите восковим нальотом 
біло-блакитне черевце з чорною 
верхівкою та частково білі ана-
льні придатки. У представників 
обох статей на спині між крилами 
тягнеться поздовжня світла 
смуга. Крила прозорі, без темних 
плям. 
У полі представники роду 
Orthetrum відрізняються від 

Libellula та Leucorrhinia відсутні-
стю чорної плями біля основи за-
дніх крила, а від Crocothemis та 
Sympetrum – відсутністю рудува-
того або червонуватого забарв-
лення тіла. Від Orthetrum 
cancellatum відрізняються білими 
(принаймні частково) анальними 
придатками. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів ὀρθός (orthós) – «пря-
мий», і ἦτρον (ítron) – «черевце» 
(автор першоопису роду Едвард 
Ньюман описував представників 
роду Orthetrum як таких, що ма-
ють «черевце з паралельними 
боками»). Назва виду походить 
від латинських слів albus – «бі-
лий», і stilus – «загострена пали-
чка, стрижень, стилюс» (через 
білі анальні придатки самця).  

Фенологія 
Імаго літають з травня по сер-
пень. Личинки розвиваються 1-2 
роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Orthetrum cancellatum (L., 1858) 
Рівночеревець решітчастий 

Загальна інформація  
Довжина тіла дорівнює 4,4-5 см, 
заднього крила – 3,5-4,1 см, че-
ревця – 2,9-3,5 см. Швидкі ко-
махи, які літають на невеликій ви-
соті і часто сідають на ґрунт.  

Діагностичні ознаки 
Молоді самці та самки мають жо-
вте черевце з двома чорними 
смугами на спинному боці, які ут-
ворюють решітко-подібний рису-
нок; верх грудей жовто-коричне-
вий, а боки - жовті з чорними 
швами; очі від жовтувато-зелену-
ватого до коричневого. Старіші 
самки набувають напівпрозорого 
сіро-блакитного воскового на-
льоту. Дозрілі самці мають бла-
китне черевце з чорною верхів-
кою та сіро-зелені очі. Крила про-
зорі, без темних плям. Анальні 
придатки чорні. 
У полі самки і молоді самці відрі-
зняються виразним решітко-поді-
бним рисунком черевця, відсутні-
стю темних плям на крилах та ці-
лком чорними анальними прида-
тками. Від інших забарвлених в 
блакитний колір самців 

Libellulidae відрізняються відсут-
ністю темної плями біля основи 
крил (на відміну від представни-
ків роду Libellula) та цілком чор-
ними анальними придатками (на 
відміну від Orthetrum albistylum).  

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів ὀρθός (orthós) – «пря-
мий», і ἦτρον (ítron) – «черевце» 
(автор першоопису роду Едвард 
Ньюман описував представників 
роду Orthetrum як таких, що ма-
ють «черевце з паралельними 
боками»). Назва виду походить 
від латинського слова 
cancellatum – «решітчастий» (че-
рез забарвлення черевця самок і 
молодих самців у вигляді чорної 
решітки на жовтому тлі).  

Фенологія 
Імаго літають з травня по сер-
пень. Личинки розвиваються 2-3 
роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Sympetrum flaveolum (L., 1758) 
Тонкочеревець жовтий 

Загальна інформація  
Довжина тіла дорівнює 3,2-3,7 
см, заднього крила – 2,3-3,2 см, 
черевця – 2,2-2,6 см. Надають 
перевагу мілким ставкам і озе-
рам. Самці здебільшого нагляда-
ють за територією з присади на 
прибережній рослинності, але 
здатні відлітати на значну відс-
тань. Здатні формувати великі 
групи. 

Діагностичні ознаки 
Загальний тон забарвлення тіла 
– жовтий у самок та червоний у 
самців. Очі зеленувато-коричневі 
у самок та оливково-вишневі у 
самців. Груди жовто-коричневі (у 
самок) або коричневі (у самців) з 
чорними швами на боках та яск-
равими світлими плямами бли-
жче до основи середніх ніг. Крила 
з великими жовтими плямами 
біля основи (унікальна риса!). 
Птеростигма помаранчево-чер-
вона або коричнева. Ноги чорні з 
жовтими смугами на стегнах і го-
мілках. Черевце дозрілих самців 
– помаранчево-червоне, самок і 
молодих самців – жовтувато-ко-
ричневе. Черевце дозрілих самок 
знизу з білуватим нальотом.  

Від інших видів роду Sympetrum 
відрізняється наявністю великих 
чітко окреслених жовтих плям 
біля основи крил. Для впевненого 
визначення представників роду 
Sympetrum потрібно використову-
вати спеціалізовані визначники. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів συμπιέζω (sympiézo) – 
«стиснутий», і ἦτρον (ítron) – «че-
ревце» (автор першоопису роду 
Едвард Ньюман описує предста-
вників роду Sympetrum як таких, 
що мають «черевце, стиснуте з 
боків»). Назва виду походить від 
латинського слова flaveola – «зо-
лотисто-жовтий» (через великі 
жовті плями на крилах).  

Фенологія 
Імаго літають з травня по вере-
сень. Личинки розвиваються біля 
1 року. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

  

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
Тонкочеревець південний 

Загальна інформація  
Невеликого розміру різнокрилі 
бабки. Довжина тіла дорівнює 
3,5-4 см, заднього крила – 2,5-3 
см, черевця – 2,2-2,8 см. Надає 
перевагу невеликим стоячим во-
доймам з густою рослинністю. 
Перебувають серед рослин або 
сідають на ґрунт. 

Діагностичні ознаки 
Загальний тон забарвлення тіла 
– від жовтуватого до рудувато-
червоного. Крила прозорі без 
плям, лише кілька комірок в ос-
нові заднього крила можуть бути 
забарвлені в жовтий колір; пе-
редні жилки у самців можуть бути 
червонуватими. Очі зеленувато-
коричневі. Птеростигма корич-
нева. Груди жовтуваті або черво-
нувато-коричневі без виразних 
суцільних чорних смуг на бічній 
поверхні. Ноги жовтувато-корич-
неві, з окремими чорними сму-
гами. Черевце дозрілих самців - 
помаранчево-червоне, самок і 
молодих самців - жовтувато-оли-
вкове. З віком низ черевця самок 
може вкриватися білуватим на-
льотом.  

У полі відрізняються від інших по-
ширених в Середньому Придніп-
ров’ї видів роду Sympetrum 
майже повною відсутністю чор-
ного на грудях та ногах. Для впе-
вненого визначення представни-
ків роду Sympetrum потрібно ви-
користовувати спеціалізовані ви-
значники. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів συμπιέζω (sympiézo) – 
«стиснутий», і ἦτρον (ítron) – «че-
ревце» (автор першоопису роду 
Едвард Ньюман описує предста-
вників роду Sympetrum як таких, 
що мають «черевце, стиснуте з 
боків»). Назва виду походить від 
латинського слова meridionalis – 
«південний» (через Південно-Єв-
ропейське поширення виду).  

Фенологія 
Імаго літають в липні-вересні. Ро-
звиток личинок триває 2-3 роки. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 
 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 
Тонкочеревець криваво-червоний 

Загальна інформація  
Довжина тіла дорівнює 3,4-3,9 
см, заднього крила – 2,3-3,1 см, 
черевця – 2,0-2,6 см. Самці зде-
більшого наглядають за терито-
рією з присади, а самки здатні 
відлітати на значну відстань від 
водойми.  

Діагностичні ознаки 
Загальний тон забарвлення тіла 
– жовтий у самок та червоний у 
самців. Крила прозорі, без вираз-
них плям, лише основа крил 
може бути невиразного буршти-
нового відтінку. Забарвлення 
птеростигми – від світло-корич-
невого до чорного. Очі зелену-
вато-коричневі у самок та олив-
ково-вишневі у самців. Груди у 
самок жовті з боків та коричневі 
вгорі, з чорними швами. Груди 
дозрілих самців коричневі з чор-
ними швами; молоді самці мо-
жуть мати жовті плями на боках 
грудей. Ноги цілком чорні. Чере-
вце дозрілих самців – темно-чер-
воне, самок і молодих самців – 
жовтувато-оливкове. Черевце 
дозрілих самок знизу з білуватим 
нальотом.  
У полі відрізняються від інших на-
ведених в цій книзі видів роду 

Sympetrum цілком чорними но-
гами. Для впевненого визначення 
представників роду Sympetrum 
потрібно використовувати спеціа-
лізовані визначники. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грець-
ких слів συμπιέζω (sympiézo) – 
«стиснутий», і ἦτρον (ítron) – «че-
ревце» (автор першоопису роду 
Едвард Ньюман описує предста-
вників роду Sympetrum як таких, 
що мають «черевце, стиснуте з 
боків», на відміну від роду 
Orthetrum, представники якого 
мають «черевце з паралельними 
боками»). Назва виду походить 
від латинського слова 
sanguineum – «криваво-черво-
ний» (через криваво-червоне за-
барвлення черевця дозрілих са-
мців).  

Фенологія 
Імаго літають з червня по жов-
тень. Личинки розвиваються біля 
1 року. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 



 

91 

  



 

92 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 
Тонкочеревець смугастий 

Загальна інформація  
Довжина тіла дорівнює 3,5-4,4 см, 
заднього крила – 2,4-3 см, чере-
вця – 2,0-3 см. Надають перевагу 
незарослим мілким ставкам і озе-
рам. Самці здебільшого нагляда-
ють за територією з присади на 
прибережній рослинності або ґру-
нті. Для харчування здатні відлі-
тати на значну відстань – до луків, 
лісових галявин та стежок. 

Діагностичні ознаки 
Загальний тон забарвлення тіла – 
коричнювато-жовтуватий у самок 
та цегляно-червоний у самців. 
Крила без плям. Птеростигма сві-
тло-коричнева до чорної. Очі зе-
ленувато-коричневі у самок та 
оливково-вишневі у самців. Груди 
жовто-коричневі у самок або кори-
чневі у самців з чорними швами 
на боках та яскравими світлими 
плямами ближче до основи сере-
дніх ніг. Ноги чорні з жовтими сму-
гами. Черевце дозрілих самок 
знизу з білуватим нальотом.  
Від Sympetrum flaveolum відрізня-
ється відсутністю жовтих плям на 
крилах. Від інших видів роду 
Sympetrum відрізняються наявні-
стю яскравих світлих плям на біч-
ній поверхні грудей, а від 

S. sanguineum та S. meridionale – 
також чорними ногами з жовтими 
смугами. Від S. vulgatum відрізня-
ються темною плямою на лобі, 
яка не опускається вздовж ока 
вниз. Для впевненого визначення 
представників роду Sympetrum 
потрібно використовувати спеціа-
лізовані визначники. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грецьких 
слів συμπιέζω (sympiézo) – «стис-
нутий», і ἦτρον (ítron) – «черевце» 
(автор першоопису роду Едвард 
Ньюман описує представників 
роду Sympetrum як таких, що ма-
ють «черевце, стиснуте з боків»). 
Назва виду походить від латинсь-
кого слова striolata – «з малень-
кими борозенками» (ймовірно, че-
рез борозенчасту нижню повер-
хню черевця).  

Фенологія 
Імаго літають з червня по листо-
пад. Розвиток личинок триває 3-4 
місяці. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони при-
роди зі статусом «У стані наймен-
шої загрози» (LC). 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Sympetrum vulgatum (L., 1758) 
Тонкочеревець звичайний 

Загальна інформація  
Довжина тіла дорівнює 3,5-4 см, 
заднього крила – 2,4-2,9 см, че-
ревця – 2,2-2,9 см. Самці нагля-
дають за територією з присади.  

Діагностичні ознаки 
Загальний тон забарвлення тіла 
– коричнювато-жовтуватий у са-
мок та червоний у самців. Крила 
прозорі, без плям. Колір пте-
ростигми варіює від світло-корич-
невого до чорного. Очі зелену-
вато-коричневі у самок та олив-
ково-вишневі у самців. Груди жо-
вто-коричневі (у самок) або кори-
чневі (у самців) з чорними швами 
на боках, без яскравих світлих 
плям. Черевце дозрілих самців – 
червоне, самок і молодих самців 
– жовтувате. Черевце дозрілих 
самок знизу з білуватим нальо-
том. Ноги чорні з червонуватими 
або жовтими смугами на стегнах 
і гомілках. 
Від Sympetrum sanguineum та 
S. meridionale відрізняються чор-
ними ногами з жовтими смугами. 
Від дуже схожого виду 
S. striolatum відрізняються відсут-
ністю яскравих світлих плям на 

бічній поверхні грудей та темною 
плямою на лобі, яка опускається 
вздовж ока вниз. Для впевненого 
визначення представників роду 
Sympetrum потрібно вивчати вто-
ринний копулятивний апарат са-
мців з використанням оптичних 
інструментів. 

Походження наукової назви 
Назва роду походить від грецької 
συμπιέζω (sympiézo) - стиснутий, 
і ἦτρον (ítron) – черевце (автор 
першоопису роду Едвард Нью-
ман описує представників роду 
Sympetrum як таких, що мають 
«черевце, стиснуте з боків»). На-
зва виду походить від латинської 
vulgata – звичайний, поширений.  

Фенологія 
Імаго літають з червня по листо-
пад. Розвиток личинок триває 1 
рік. 

Охоронний статус 
Включений до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи зі статусом «У стані най-
меншої загрози» (LC). 

 

клас  Insecta (Комахи) 
ряд   Odonata (Бабки) 
підряд  Anisoptera (Різнокрилі бабки) 
родина Libellulidae (Бабкові) 
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Список видів бабок України 
 
У фауні України налічується 77 видів бабок. За нашими оцінками, які 
базуються на багаторічних стаціонарних спостереженнях в Київській, 
Черкаській та Полтавській областях, в Центральній Україні регулярно 
і, місцями, масово зустрічається 41 вид. Ці найпоширеніші види, які 
увійшли до атласу-визначника, позначені нижче жирним шрифтом.  
 
Zygoptera 
Calopterygidae 

Calopteryx splendens (Harris, 1782) 
Calopteryx virgo (L., 1758) 

Lestidae 
Chalcolestes parvidens (Artobolevsky, 1929) 
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1820) 
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)  
Lestes dryas Kirby, 1890 
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 
Lestes virens (Charpentier, 1825) 
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 
Sympecma paedisca (Brauer, 1877)  

Platycnemididae 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 

Coenagrionidae 
Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) 
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) 
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) 
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 
Coenagrion puella (L., 1758) 
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) 
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
Erythromma lindenii (Selys, 1840) 
Erythromma najas (Hansemann, 1823) 
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
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Anisoptera 
Aeshnidae 

Aeshna affinis Vander Linden, 1820 
Aeshna cyanea (Müller, 1764) 
Aeshna grandis (L., 1758) 
Aeshna isoceles (Müller, 1767) 
Aeshna juncea (L., 1758) 
Aeshna mixta Latreille, 1805 
Aeshna serrata Hagen, 1856 
Aeshna viridis Eversmann, 1836 
Anax imperator Leach, 1815 
Anax parthenope (Selys, 1839)  
Anax ephippiger (Burmeister, 1839) 
Brachytron pratense (Müller, 1764) 

Gomphidae 
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) 
Gomphus vulgatissimus (L., 1758) 
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) 
Onychogomphus forcipatus (L., 1758) 
Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825) 

Cordulegasteridae 
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 
Cordulegaster bidentata Selys, 1843  
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 

Corduliidae 
Cordulia aenea (L., 1758) 
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) 
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) 
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) 
Somatochlora alpestris (Selys, 1840)  
Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 

Libellulidae 
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) 
Leucorrhinia rubicunda (L., 1758) 
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) 
Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825) 
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) 
Libellula depressa L., 1758 
Libellula fulva Müller, 1764 
Libellula quadrimaculata L., 1758 
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 
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Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 
Orthetrum cancellatum (L., 1758) 
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)  
Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825)  
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) 
Sympetrum flaveolum (L., 1758) 
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) 
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 
Sympetrum danae (Sulzer, 1776)  
Sympetrum vulgatum (L., 1758) 
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Охорона бабок України 
 
Загальнодержавним документом, в якому зазначено природоохорон-
ний статус бабок України, є Червона книга України (ЧКУ). Міжнарод-
ними документами, які визначають статус видів бабок світової фауни 
та Європи є Червоний список Міжнародного союзу охорони природи 
(ЧС МСОП; наводиться за: Kalkman et al., 2010) та Директива 
92/43/ЄЕC від 21 травня 1992 року про охорону природних середовищ 
існування та дикої флори і фауни («Оселищна директива», ОД).  
 

Вид * ЧКУ  
ЧС 

МСОП** 
ОД 

Calopteryx virgo  В   

Sympecma paedisca   IV 

Erythromma lindenii  Р   

Nehalennia speciosa  NT  

Aeshna viridis  NT IV 

Anax imperator В   

Ophiogomphus cecilia В  II, IV 

Stylurus flavipes   IV 

Lindenia tetraphylla   II, IV 

Cordulegaster botlonii В   

Cordulegaster bidentatа З NT  

Cordulegaster heros  NT  

Leucorrhinia albifrons З  IV 

Leucorrhinia caudalis   IV 

Leucorrhinia pectoralis   II, IV 

Sympetrum depressiusculum  VU  

Sympetrum pedemontanum В   
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* Умовні позначення:  

В   – вразливий, 

З  – зникаючий, 

Р   – рідкісний, 

NT  – «Близький до загрозливого стану»,  

VU  – «Вразливий»,  

II  – включений до Додатку ІІ «Оселищної директиви» серед «Ви-
дів тварин і рослин, що становлять особливий інтерес для 
співтовариства, збереження яких потребує створення терито-
рій особливого природоохоронного значення»,  

IV  – включений до Додатку IV «Оселищної директиви» серед 
«Видів рослин і тварин, що становлять особливий інтерес для 
співтовариства, які потребують суворих заходів охорони». 

 
** Решта видів бабок фауни України внесені до Червоного списку Між-
народного союзу охорони природи в категорії «У стані найменшої за-
грози» (Least Concern, LC).
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