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Однією з найбільш чисельною за кількістю видів групою молюсків, яка зустрічається у різноманітних 

прісних водоймах Житомирського Полісся, є родина Lymnaeidae. Ці гідробіонти є неодмінним компонентом 

водних екосистем. Ними живляться риби, птахи та ссавці. Вони відіграють роль проміжних хазяїв багатьох видів 

трематод. Також відомо, що ставковики здатнi у своєму тілі накопичувати мікроелементи, пестициди i 

радiонуклiди в кiлькостях, які значно перевищують рiвень їх вмiсту в оточуючому середовищі. Тому, вивчення 

особливостей екології та поширення цих молюски може бути важливим у загальній системі екологічного 

моніторингу водних екосистем. 

У нашому дослідженні об’єктами слугували молюски родини Lymnaeidae підроду Peregriana секції 

Cyphideana. Збір матеріалу для досліджень проводили у травні-вересні 2014 р. у водоймах поліської зони 

Житомирської області. Визначення видової належності молюсків здійснювали на основі таксономічної системи, 

розробленої М. Д. Кругловим з використанням конхологічних та анатомічних ознак [1]. При вивченні екології 

молюсків звертали увагу на характер донних відкладів, гідрологічний та гідрохімічний режим водойм. 

У складі малакофауни водойм Житомирського Полісся було виявлено два види ставковиків, які належать до 

підроду Peregriana секції Cyphideana - Lymnaea fulva та L. monnardi. Найчастіше у обстежених водоймах 

зустрічали L. monnardi. Він належить до ампла-подібної життєвої форми, яка характеризується потужним 

розвитком останнього оберту черепашки та вухоподібним устям і адаптована до існування в зонах водойм з 

активною гідродинамікою [2]. Тому і не дивно, що L. monnardi переважно зустрічався в рiчках (Тетерів, Ірша, 

Смолка, Случ, Норин і Уж) та у водоймах, якi пов'язанi з ними - рукавах, затонах, старицях, полоях. Рідше 

виявляли його в прибережній зоні ставків та мелiоративних каналів.  

Популяції L. monnardi виявлені на мiлководдях, в бiотопах з пiщано-мулистими, кам'янистими з намулом та 

обростаннями донними вiдкладами. Зустрічали молюсків як безпосередньо на субстраті, так і на водянiй 

рослинностi. Проте, перевагу ці молюски надавали кам'янистому сустрату. Прозорiсть води в мiсцях поселення 

виду була повною. Найбiльшу щiльнiсть поселення L. monnardi спостерiгали в р.Смолка (м. Новоград-

Волинський) – 40-60 екз/м?. В iнших водоймах щiльнiсть поселення виду була невисокою. Так, в р.Норин 

(м.Овруч тiєї ж областi) вона становила 3-4 екз/м?. 

Значно менш чисельним видом, за кількістю особин та місць зустрічання, виявився L. fulva. Його було 

знайдено лише струмку (смт. Баранівка) та заплаві р. Смолка (м. Новоград-Волинський). Поселення молюска 

характерне для бiотопів з чистою водою та глинисто-мулистими донними вiдкладами. Водяна рослиннiсть в таких 

мiсцях представлена комишом озерним (Scirpus lacustris), жабурником звичайним (Hydrocharis morsus-ranae), 

куширом зануреним (Ceratophyllum demersum) та iн. Щiльнiсть поселення цього молюска у виявлених бiотопах 

невисока - 1-3 екз/м?.  

Закономiрностi росту, розвитку, розмноження ставковикiв залежать вiд умов, в яких вони знаходяться. 

Змiна умов навколишнього середовища призводить до змiн у розмiрно-віковому складi популяцiй молюскiв, їх 

кiлькiсного розвитку, розмiщення в бiотопах та iн. Дiя кожного чинника  на ставковикiв видоспецифiчна.  

Одним iз важливих факторiв, який визначає як межi поширення ставковикiв у водоймах, так i ряд 

особливостей їх життєдiяльностi, є активна реакцiя середовища. Вiд неї залежить рiвень обмiнних процесiв, що 

протiкають в органiзмi цих тварин, у тому числi iнтенсивнiсть поглинання ними кисню i ступiнь засвоєння 

вживаної їжi, а також проникностi шкiрних покривiв для солей, якi мiстяться у водному середовищi. Рівень рН у 

водоймах, де були виявлені L. monnardi  та L. fulva становив від 7,0 до 8,5. 

Розподiл ставковикiв у водоймах i рiзнi аспекти їх життєдiяльностi, що зумовлюють виживання тварин, 

значною мiрою визначаються й особливостями газового режиму водойм, особливо вмістом розчиненого кисню. У 

обстежених водоймах вміст кисню становив 10,1-12,3 мг/л, що є сприятливим для розвитку не тільки виявлених 

видів, але й для більшості гідробіонтів. 

Значний вплив на поселення молюскiв має рiвень вмiсту у водi органiчних речовин, які потрапляють у 

водойми в результатi рiзних алохтонних i автохтонних процесiв. За ступенем насиченості природної води та 

донних відкладень органічними речовинами водойми поділяють на полісапробні (дуже забруднені),  - 

мезосапробні (значно забруднені),  - мезосапробні (помірно забруднені) та олігосапробні (слабо забруднені). 

Рiвень забруднення водойм Житомирського Полiсся переважно невисокий ( - мезосапробна зона). Вмiст 

органiчної речовини в них незначний, вища водяна рослиннiсть багата, вода у лiтнiй перiод перенасичена киснем. 

Поселення популяцій L. monnardi та L. fulva виявлені саме у водоймах  - мезосапробної зони, в яких рівень 

перманганатної окислюваності, що характеризує присутність у воді легкоокислюваних органічних речовин, які 

перебувають як у розчиненому, так і в завислому станах, не перевищував 20 мг О2 /л. 

Література 

1. Круглов Н. Д. Моллюски семейства прудовиков (Lymnaeidae, Gastropoda, Pulmonata) Европы и Северной 

Азии / Н. Д. Круглов. – Смоленск: Изд-во СГПУ, 2005. – 507 с. 

2. Круглов Н. Д. Жизненные формы лимнеид и некоторые проблемы построения системы / Н. Д. Круглов, Я. 

И. Старобогатов // Моллюски. Результаты и перспективы их исследований: Восьмое Всесоюзн. совещ. по 

изучению моллюсков. − Л.: Наука, 1987. − С. 68–70. 



Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. –  

Житомир: ПП «Рута», 2015. – С.191-193. 

 


