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Підвищений інтерес до вивчення ставковиків пояснюється їх 

повсюдним поширенням і важливим практичним значенням. Відома 

роль цих гідробіонтів у кругообiгу органiчної речовини i 

трансформацiї енергії, біоiндикації забруднення навколишнього 

середовища, облiгатних промiжних живителів личинкових форм 

деяких трематод. Виходячи із важливості даної групи молюсків, мета 

нашого дослідження полягала у вивченні особливостей екології 

ставковиків підроду Peregriana секції Ampullaceana у водоймах 

Житомирського Полісся. 

Збір молюсків здійснювали тими ж методами, якi 

застосовуються для збирання донної фауни водойм [1]. Видову 

належність ставковиків визначали відповідно до проведеної ревізії 

цієї групи молюсків [2].  

В ході досліджень у водоймах Житомирщини було виявлено 4 

види молюсків підроду Peregriana секції Ampullaceana: Lymnaea 

ampullaceal, L.intermedia, L.ovata і  L.balthica. Виявляли їх в рiчках та 

водоймах, якi пов'язанi з ними: рукавах, затонах, старицях, полоях; а 

також в ставках, мелiоративних каналах, струмках. Ці молюски 

віддають перевагу  мiлководдям, бiотопам з пiщано-мулистими, 

кам'янистими з намулом та обростаннями донними вiдкладами. 

Прозорiсть води в мiсцях їх поселення була повною. Збирали їх як на 

прибережному камiннi, на грунтi, так і на водянiй рослинностi. 

Виявляли серед заростей рдестiв (Potamogeton), жабурника 

звичайного (Hydrocharis morsus-ranae), роголисника зануреного 

(Ceratophyllum demersum), глечикiв жовтих (Nuphar luteum), елодеї 

канадської (Elodea canadensis). 

Слід зазначити, що найбільш поширеними у водоймах 

Житомирщини з даної групи молюсків є L. balthica, в меншій мірі ми 

виявляли  L. ampullacea і L. ovata, ще в меншій – L.intermedia. 

Зокрема, L. balthica зустрічали в рiчках та у водоймах їх придаткової 

системи – в ставках, озерах, мелiоративних каналах, струмках, 

канавах та калюжах. Молюск займає переважно прибережнi дiлянки 

водойм з пiщано-мулистими, мулистими, глинисто-мулистими та 

кам'янистими з намулом донними вiдкладами. Він є типовим 

фiтофiлом. Щiльнiсть поселення молюска в обстежених водоймах була 
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рiзною. Так, в канавi (с. Грузливець) вона складала 5-10 екз/м², в 

струмку (сел. Нова Борова) – 20-30 екз/м². 

Поселення L. ampullacea виявляли у рiчках, ставках, струмках, 

мелiоративних каналах, калюжах. Поселяється цей молюск на 

мiлководдях, переважно на вiдкритих дiлянках грунту. Знаходили 

його також серед водяної рослинностi та на плiвцi поверхневого 

натягу води. L. ampullacea вiддає перевагу мулистим, пiщано-

мулистим та кам'янистим з намулом грунтам. Щільгність поселення L. 

ampullacea в обстежених водоймах невисока. Так, в р.Вiзня 

(с.Ворсiвка) вона становила 1-3 екз/м², в ставку (сел. Баранiвка) - 5-

6 екз/м². L.ovata виявлений в рiчках та у водоймах, що пов'язанi з 

ними, в мелiоративних каналах. Поселяється молюск в бiотопах з 

пiщано-мулистими, мулистими, глинисто-мулистими та кам'янистими 

з намулом донними вiдкладами. Зустрiчали його переважно на 

мiлководдях з добре прогрiтою водою, в сплетiннях нитчастих 

водоростей (Ulotrichales, Cladophorales). Щiльнiсть поселення молюска 

в обстежених водоймах була невеликою - 1-6 екз/м². 

У подібних біотопах знайдені і поселення L. intermedia - в рiчках 

i водоймах, якi пов'язанi з ними, в мелiоративних каналах, струмках. 

Цього молюска зустрiчали на невеликих глибинах, в бiотопах з 

пiщаними, пiщано-мулистими, пiщано-глинистими, мулистими, 

кам'янистими з намулом i обростаннями донними вiдкладами. 

Знаходили гідробіонтів або безпосередньо на грунтi, або в складi 
фiтофiльних бiоценозiв. Щiльнiсть поселення L. intermedia в 

обстежених водоймах була невисокою. Так, в струмку (с. Кам'яний 

Брід) вона складала 0,5-1 екз/м², а в р.Норин (м.Овруч ) - 1-2 екз/м². 

Молюски підроду Peregriana секції Ampullaceana є досить 

чутливими до стану навколишнього середовища. Їх можна виявити 

лише у водоймах з достатньою мінералізацією води (320-500 мг/л), 

оскільки у водоймах з низькою мінералізацією (100-200 мг/л) вони 

практично не поселяються. Правда, відмічена певна відмінність у 

чутливості до цього фактору у різних представників секції 
Ampullaceana. Вона більш виражена у L. ampullacea та L. intermedia. 

Що до реакції середовища, то усі представники секції поселяються у 

водоймах з нейтрально-лужною концентрацією середовища в менших 

межах коливання цього фак. тору від 7,0 до 8,5 рН. Дещо більші 

коливання рН витримує L. ovata. Розподiл ставковикiв у водоймах i 

рiзнi аспекти їх життєдiяльностi, що зумовлюють виживання тварин, 

значною мiрою визначаються особливостями газового режиму 

водойм. Найкращими умовами для їх розвитку є умови газового 

режиму, що характеризуються високим насиченням води киснем, 

концентрація якого становить вдень 8-12 мг/л. 

Умови життя молюскiв у водоймах значною мiрою 

визначаються і рiвнем вмiсту у водi органiчної речовини, яка 

потрапляє у водойми в результат i рiзних алохтонних i автохтонних 
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процесiв. Виявлено, що молюски секції Ampullaceana віддають 

перевагу водоймам, в яких рівень перманганатної окислюваності не 

перевищує 20 мг О2/л і коливається в межах 10-20 мг О2/л.  
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