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Кінець ХХ і перше десятиліття ХХІ ст. ознаменувалися розширенням видового 
складу прісноводної малакофауни України за рахунок проникнення у західні і південно-

західні регіони її Правобережжя видів-вселенців – витушки розширеної Micromenetus 

dilatatus (Gould, 1841) (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) і жабурниці (=беззубки) 
китайської Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia, Unionidae). Обидва ці види 
відзначаються вельми широкою екологічною валентністю, що і дозволило їм розселитися 
далеко за межами їхніх первинних (вихідних) ареалів. Адже M. dilatatus – це вид 
північноамериканського походження. Він дуже широко розповсюджений у прісноводних 
гідротопах східної половини Північної Америки, де наявні його численні і, як правило, 
багаточисельні популяції [5] від Флориди і до Канади. Натомість S. woodiana – це вид 
східноазійського походження, звичайний для Китаю, Японії, Індокитаю, крайнього сходу 
Російської Федерації (басейну Амуру) [2]. 

На європейський континент (Великобританія, околиці Манчестера) M. dilatatus 

вперше потрапив близько 1869 р. [12] як пасивний імігрант (завдяки людині) і 
найімовірніше – цілком випадково. Відтоді і дотепер ця дрібненька витушка (діаметр її 
черепашки – до 3,6 мм) опинилася у Німеччині і Нідерландах [11, 13], Франції [9], Польщі 
[14], Чехії [7]. 

Перше знаходження M. dilatatus в Україні датується 1991 р. – кілька екземплярів 
його було виявлено у Добротвірському водосховищі, побудованому на Західному Бузі 
(смт. Добротвір Львівської обл.). А у 2005 р. також поодинокі екземпляри цього виду 
опинилися у складі наших малакологічних зборів, здійснених у басейні Дністра – у 
Бурштинському водосховищі, створеному на одному із його допливів, а саме – на р. Гнила 
Липа (смт. Бурштин Івано-Франківської обл.) [15]. До серпня 2011 р. цей вид спромігся 
подолати чималу відстань по шляху просування його по північних теренах України у 
східному напрямку, а саме: найвірогідніше – з  Добротвірського водосховища до озера 
Оріхового (с. Межисить Волинської обл.) [16]. У липні 2018 р. цей молюск просунувся ще 
далі на схід. Тут нами його було вперше виявлено в оз. Нобель (с. Нобель Рівненської 
обл.). Екземпляри M. dilatatus з усіх місць його першознаходжень в Україні зафіксовані і 
передані нами до малакологічних колекцій Центрального природничого музею НАН 
України (Київ) і Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів). 

Відзначимо, що усі українські популяції M. dilatatus відзначаються дуже низькими 
значеннями щільності поселення. Так, для добротвірської популяції вона становить 0,5 
екз./м2, для бурштинської – 0,15, для оріхівської – 0,005-0,29 екз./м2. Європейські ж 
популяції цього виду характеризуються у десятки, а часом і у сотні разів вищими 
значеннями цього показника. 

Другий з найостанніших видів-вселенців у гідромережу України – S. woodiana. Він 
став найкрупнішим представником прісноводної малакофауни України. У наших власних 
зборах найбільше значення довжини черепашки у цього виду становило 16,9 см. З прісних 
материкових вод Східної Азії цей вид стрімко поширюється по інших континентах. Зараз 
він відомий із 20 країн Європи, з Центральної і Північної Америки [1, 6, 8, 10]. 

Експансія S. woodiana в Україні відбулася, на думку М. О. Сона [1], яку ми 
беззаперечно підтримуємо, через такий потужний інвазійний коридор, яким є русло 
Дунаю. У Кілійській дельті Дунаю, швидко розповсюдившись по численних його рукавах, 
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сформувалися процвітаючі популяції цього виду. У 2011 р. одну з них ми виявили між 
острівцями, на яких розміщене м. Вилкове (Одеська обл.), а 5 інших – південніше, на 
території протяжністю 11,5 км. (від Кілійського гирла Дунаю і до заповідника Дунайські 
плавні). Окрім Північного Причорномор’я України цього молюска знайдено було і у 
Закарпатті [4] у р. Латориці (с. Соломонове Закарпатської обл.). 

Успішність експансії S. woodiana на нових для нього теренах зумовлена 
невибагливістю цих тварин до особливостей їх місцеперебувань, що дозволяє їм оселятися 
у різноманітних як у стоячих, так і у текучих водах. Окрім того, у згаданому плані 
важливим є іще і той факт, що у складі популяцій цього молюска високим є відсоток 
наявності гермафродитних особин, що розширює можливості прояву у нього випадків 
автоміксису. Слід наголосити ще і на тому, що у S. woodiana відбувається зазвичай не 
посезонне, а безперервне протягом теплого періоду року утворення статевих продуктів і 
надходження їх до марсупіальних зябрових кишень, що зумовлює дуже високу 
плодючість цих тварин порівняно з іншими видами, що належать до родини 
перлівницевих (Unionidae). Раніше на цю обставину звертали увагу й інші дослідники, 
зокрема Л. М. Янович [3]. 

У сьогодення, коли на густонаселених територіях рівень антропогенного 
забруднення компонентів гідромереж полютантами – збереження існування і відносної 
стабільності гідроекосистем у значній мірі передусім залежить від чисельно домінуючих у 
їх складі видів. Саме до категорії таких і належить в умовах Північного Причорномор’я – 

S. woodiana з її дуже високою невибагливістю до абіотичних і біотичних чинників 
середовища заселених нею біотопах і з її вражаючою плодючістю, про причини якої вже 
йшлося вище. Завдяки саме цим двом обставинам експансія цього молюска у пониззі 
Дунаю завершилася успішно: його популяції стали звичайними для означеного вище 
регіону, а загальна чисельність населення і щільність поселення їх відзначаються як 
правило, високими значеннями. 
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Літературних відомостей про поширення та чисельність сорокопуда сірого (Lanius 

excubitor Linnaeus, 1758) на території Закарпатської області дуже мало. Так, наприклад, О. 
Грабар [1] на початку ХХ ст. визначав його зимовим видом, який зустрічається ще на 
весняному прольоті. У середині ХХ ст. про сорокопуда сірого згадували Л. А. Портенко 
[12] та Ф. І. Страутман [17], як про гніздовий вид в долинах річок передгір’я, а  В. С. 
Талпош [18] трохи пізніше визначає цей вид, як дуже рідкісний гніздовий на території 
Закарпатської низовини. О. Є. Луговой на початку ХХІ ст. вважав цей вид для Закарпаття 
дуже рідкісним, який зустрічається тут переважно у поза гніздовий період [9].  

У кількох пізніших публікаціях про гніздову пару сорокопуда сірого згадується в 
контексті досліджень урочища Чорний Мочар [10-11]. Також цей вид значиться у списках 
дуже рідкісного гніздового та залітного виду Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) 
у межах його філіалу – в «Долині нарцисів» [2-4]. При цьому зазначається, що ще 10 років 
тому сорокопуд сірий на теренах КБЗ не відмічався взагалі [5]. З кінця ХХ ст. цей вид для 
гірських районів є дуже рідкісним залітним птахом [6].  

На зламі ХХ-ХХІ століть відомості про знахідки сорокопуда сірого значаться у 
публікаціях О. Є. Лугового щодо гніздової орнітофауни долини р. Тиса у межах РЛП 
«Притисянський» та природних заплав низинного Закарпаття [7-8]. Знову-таки, тут цей 
вид згадується як надзвичайно рідкісний для цих теренів. 

Наші дані щодо поширення та чисельності сорокопуда сірого у Закарпатті 
стосуються результатів систематичних досліджень фауни та населення прахів м. 
Ужгорода та околиць протягом 1993-2018 років [13-14], а також долини р. Ботар на 
Затисянщині (Виноградівський район) протягом 2013-2015 років [15-16]. До уваги брались 
також усні повідомлення кваліфікованого орнітолога-аматора Л. Покритюка щодо 
знахідок сорокопуда сірого у Берегівському районі за останні роки. 
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