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ФАУНА ТА ЕКОЛОГІЯ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: ВIVALVIA: UNIONIDAE) ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПОЛІССЯ 

Встановлено, що фауна молюсків родини перлівницевих (Unionidae) на Центральному Поліссі представлена 16 ви-
дами, які відносяться до 3 підродин - Unioninae, Pseudanodontinae, Anodontinae. Вперше для Центрального Полісся 

вказана Batavusiana irenjensis. Установлена зустрічальність всіх видів молюсків та проведене порівняння за допомо-
гою індекса фауністичної подібності фаун басейнів головних річок Центрального Полісся - Тетерева, Ужа, Уборті, 

Случі. Описані особливості екології поліських перлівницевих. 

Після появи перших робіт, присвячених прісноводній малакофауні України [1 - 4] молюски родини 
Unionidae не раз привертали увагу дослідників. Однак спеціальних робіт по цій родині тривалий час було дуже 
мало [5]. Досить детально видовий склад та екологія перлівницевих України, в тому числі і Центрального По-
лісся, досліджувались більше десятиліття тому [6]. Але за цей час різні антропічні чинники стали причиною 
зрушень структурно-функціональної організації угруповань прісноводних молюсків - важливих компонентів 
водних екосистем Центрального Полісся. Забруднення водойм різними скидами викликало нерідко масову за-
гибель двостулкових молюсків і збіднення малакофауни. Все це і спричиняло до необхідність дослідити видо-
вий склад та особливості екології перлівницевих вказаного терену. 

Матеріал і методика: близько 5 тис. екземплярів перлівницевих, зібраних на теренах Центрального Полісся 
впродовж 1993-1997 років. При визначенні молюсків аналізувались конхіологічні ознаки та індекси і викорис-
товувався компараторний метод [7]. Правильність визначення молюсків підтверджена старшим науковим спів-
працівником Інституту зоології НАН України О.В.Корнюшиним. 

Результати досліджень та їх обговорення 
 1. Фауністична характеристика перлівницевих Центрального Полісся. 
 Фауна молюсків родини Unionidae на Центральному Поліссі нараховує 16 видів, що належать до трьох під-
родин - Unioninae, Pseudanodontinae, Anodontinae. Перелік їх представлено в нижченаведеному систематичному 
списку поліських перлівницевих. 

Систематичний список Unionidae  
Центрального Полісся. 

Родина перлівницеві - Unionidae Rafinesque, 1820. 
Підродина перлівницевих - Unioninae Rafinesque, 1820. 

Рід батавузіана - Batavusiana Bourguignat in Locard, 1898. 
Підрід батавузіана - Batavusiana Bourguignat in Locard, 1898. 

Батавузіана червона - B. nana carnea (Kuster, 1878). 
Батавузіана бура - B. fuscula fuscula (Rossmaessler, 1836). 
Батавузіана Гонт’єра - B. musiva gontieri Bourguignat, 1881. 
Батавузіана іренська - B. irenjensis (Kobelt, 1912). 

Рід перлівниця - Unio (s. lat.). 
Підрід тумідузіана - Tumidusiana Bourguignat in Locard, 1898. 

Перлівниця серповидна - U. tumidus falcatulus Drouet, 1881. 
Перлівниця борисфенова - U. conus borysthenicus Kobelt, 1879. 

Підрід перлівниця - Unio (s. str.). 
Номінативна перлівниця довгодзьоба - U. rostratus rostratus (Lamarck, 1819). 
Перлівниця споріднена - U. rostratus gentilis Haas, 1911. 
Перлівниця важка - U. pictorum ponderosum Spitzi in Rossmaessler, 1844. 
Перлівниця шорстка - U. limosus graniger Ziegler, 1847. 

Підродина несправжніх беззубок - Pseudanodontinae Jaeckel, 1962. 
Рід псевданодонта - Pseudanodonta Bourguignat, 1876. 

Псевданодонта вузька - P. complanata complanata (Ziegler in Rossmaessler, 1835). 
Підродина беззубок - Anodontinae Rafinesque, 1820. 

Рід беззубка - Anodonta Lamarck, 1799. 
Беззубка Міхеля - A. zellensis micheli Modell, 1945. 
Беззубка лебедина - A. cygnea (Linne, 1758). 
Беззубка озерна - A. stagnalis (Gmelin in Linne, 1791). 

Рід колетоптерум - Colletopterum Bourguignat, 1880. 
Підрід пісциналіана - Piscinaliana Bourguignat, 1880. 

Колетоптерум серповидний - C. piscinale falcatum (Drouet, 1881). 
Підрід пондерозіана - Ponderosiana Bourguignat, 1880. 

Колетоптерум сосковидний - C. ponderosum rumanicum Bourguignat, 1880. 
В Україні поширені 4 види молюсків з роду Batavusiana. Це B.nana, B.musiva, B.fuscula та B.irenjensis [6]. З 

них для території Центрального Полісся до наших досліджень було зазначено [1, 4, 8, 9] всього лише 3 види - 
B.nana, B.fuscula, B.musiva. В межах вказаного терену нами, виявлено крім цих видів роду Batavusiana, ще один, 
який раніше тут не був відміченим, - B.irenjensis. За нашими спостереженнями з цих молюсків на Центральному 



Поліссі домінує B.fuscula (зустрічальність його становить 12%), а B.nana, B.musiva та B.irenjensis є фоновими 
видами (зустрічальність їх становить 8,5, 5 та 2% відповідно). 

З водойм України відомо 6 видів Unio: U.conus, U.tumidus, U.rostratus, U.pictorum, U.limosus, U.mulleri [1, 2, 
10, 6]. Для Українського Полісся до останнього часу з них зазначено було 5 (всі вищевказані, окрім U.mulleri) 
[11, 6, 9]. Усі вони виявлені нами на Центральному Поліссі. З Unionidae тут  домінують U.rostratus, U.conus,  
U.tumidus і U.pictorum (зустрічальність їх становить 59, 44, 19, 12% відповідно). А U.r.gentilis, який 10-20 років 
тому був домінуючим на досліджуваному терені, зараз став фоновим (зустрічальність 7%). U.limosus взагалі 
нами виявлено лише поодинокими екземплярами (зустрічальність 2%). 

У водоймах України поширені 3 види роду Pseudanodonta - P.complanata, P.elongata, P.kletti [3, 4, 6, 9]. Фауна 
псевданодонт Центрального Полісся, за матеріалами наших досліджень, представлена єдиним видом - 
P.complanata, котрий виявляється дуже рідко і переважно поодинокими екземплярами (зустрічальність 2%). 
Зазначений раніше для цієї території [6] P.kletti в наших зборах відсутній. 

З підродини Anodontinae в Україні зустрічаються представники двох родів - Anodonta і Colletopterum. З 
Anodonta на теренах України виявлено 3 види - A.stagnalis, A.zellensis, A.cygnea [1, 2, 3, 10, 6, 9]. Всі вони від-
мічені й нами на Центральному Поліссі. З них тут найбільш численними є A.zellensis (зустрічальність 8,5%). З 
роду Colletopterum в Україні відомо 4 види - C.piscinale, C.minimum, C.ponderosum, C.subcirculare. На Центра-
льному Поліссі, як і в інших ділянках Українського Полісся, виявлено 2 з них - це C.piscinale та C.ponderosum, 
вони є масовими (зустрічальність 46 та 20% відповідно). 

Загалом нами обстежено на теренах Центрального Полісся 59 пунктів збору, що дозволило провести порів-
няння фаун басейнів головних річок Центрального Полісся (Тетерева, Ужа, Уборті, Случі) за допомогою індек-
са фауністичної подібності Чекановського-Сьєренсена [12]. 

Здійснені нами розрахунки виявляють високий ступінь подібності фаун перлівницевих басейнів річок, що 
несуть свої води до Прип’яті, - Ужа, Уборті, Случі (індекси Чекановського-Сьєренсена 41-49%), що можна по-
яснити однотипністю гідрологічних та гідрохімічних характеристик їх вод. Ступінь малакофауністичної подіб-
ності річок, що впадають у Прип’ять, і Тетерева, що несе свої води у Дніпро, дещо нижча (індекс Чекановсько-
го-Сьєренсена 33-36%).  

Представлена сукупність порівнянь дозволяє зробити висновок, що фауна перлівницевих різних регіонів 
Центрального Полісся має деякі відмінності, а це дає можливість виділити в межах вказаного терену окремі 
малакофауністичні комплекси. Фауна перлівницевих кожного з басейнів річок Центрального Полісся представ-
лена 10-12 видами. Аналіз видового складу їх показав, що молюски родів Unio, Colletopterum, Anodonta досить 
рівномірно поширені по усьому цьому терену. Молюски ж з родів Batavusiana і Pseudanodonta частіше зустрі-
чаються у басейнах річок півночі Полісся - Ужа, Уборті, Случі. 
 
 2. Загальна екологічна характеристика перлівницевих. 

Перлівницеві як аеробні організми потребують для здійснення процесу дихання наявності кисню в середо-
вищі їх існування. Насичення води киснем у поліських річках становить 85-100 [13], а в ставках - 120-200% 
[10]. Для забезпечення потреб у кисні для двостулкових молюсків достатнім є насичення ним води на 50%. За 
нашими спостереженнями, у Вільшанці (с.В.Фосня) при насиченості води киснем біля 60% зустрічаються 
C.piscinale (щільність населення його популяції 1-2 екз/м2). У найбільш насичених киснем поліських річках Уж 
і Уборть (11,2-12,1 мг 02/л) густонаселені популяції утворюють, як правило, стенооксибіонтні оксифільні види 
роду Batavusiana. 

Вуглекислий газ для більшості водних організмів є досить токсичним. Велика кількість його  нагромаджу-
ється у водоймах, мулисті донні відкладення яких містять багато неокислених органічних речовин (чорні в’язкі 
мули), в яких постійно відбуваються процеси бродіння. У таких водоймах ми знаходили перлівницевих пооди-
нокими екземплярами або не виявляли їх взагалі. У більшості поліських водойм і водотоків вміст вуглекислоти 
влітку наближається до аналітичного нуля, що не перевищує 4-5 мг/л. На півночі Житомирського Полісся в  
Уборті, яка живиться болотяними водами й тече по торфовищах, вміст вуглекислого газу у воді дещо вищий (до 
20-26 мг/л) [11]. Така концентрація його не становить загрози для життя водних тварин. Але негативний вплив 
її все ж таки проявляється корозією вапнякових шарів черепашки, що ми неодноразово реєстрували у B.nana, 
B.fuscula, P.complanata, U.r.rostratus, U.conus, які живуть у ріпалі цих річок. 

Обов’язковою умовою існування перлівницевих є наявність у водоймі планктону та детриту, які вилучають-
ся цими тваринами при фільтрації води. Отже, певна каламутність води - неодмінна умова існування цих гідро-
біонтів. Однак ступінь каламутності її залежить не лише від рівня розвитку в ній планктону і кількості детриту. 
В значній мірі він визначається швидкістю течії та характером донних відкладень. У річках з великою швидкіс-
тю течії каламутність води висока передусім через велику кількість завислих у ній часточок мінерального по-
ходження, що ускладнює роботу зябрового апарату перлівницевих. Через це фауна перлівницевих у таких во-
доймах звичайно бідніша як у якісному, так і в кількісному відношеннях. Оптимальними умовами щодо цього 
чинника для перлівницевих є літня прозорість води від 50 до 200 см. Вважають [14], що при прозорості води, 
меншій за 50 см ці тварини не живуть. Ми, однак, виявляли (Тетерів, с.Тетерівка) у великих кількостях U.conus, 
U.tumidus, U.r.rostratus, C.piscinale при літній прозорості води всього лише 12-20 см. 

Перлівницеві - стенобатні тварини. У великих річках вони зустрічаються лише в ріпалі, а в малих - як у рі-
палі, так і в медіалі. В усіх обстежених нами водоймах статевозрілі молюски були зосереджені на глибинах від 
30 см до 1 м. Молодь звичайно оселяється на більших глибинах, а підростаючи, вона пересувається ближче бе-



рега. Ці тварини здійснюють регулярні сезонні міграції. З настанням холодної пори року перлівницеві зосере-
джуються для зимівлі на глибинах біля 1,5-2 м.  

Одним із обмежуючих чинників, які визначають можливість існування перлівницевих у водоймах, є швид-
кість течії. Ці тварини віддають перевагу умовам швидкісного оліготипу1: вони здебільшого оселяються на ді-
лянках зі швидкістю течії до 0,1 м/с, хоча можуть зустрічатися й при швидкості течії до 1,5, а інколи навіть і до 
3,5 м/с. Оскільки перлівницеві не мають пристосувань, призначених для прикріплення до субстрату, то вони 
можуть “вимиватися” і зноситися з місць поселення швидкою течією. Тому ці тварини переважно населяють 
слабкопроточні водойми і найчастіше зустрічаються не в основному руслі річок, а в їх рукавах, заплавах, якщо 
ж у руслових ділянках, то лише там, де швидкість течії незначна. Потрібно зауважити, що максимальна щіль-
ність поселення молюсків відмічається в місцях, які не зазнають прямої механічної дії води. Перлівницеві ніко-
ли не оселяються на перекатах.  

Швидкість течії в значній мірі визначає у водоймах характер донних відкладень, які є субстратом оселення 
молюсків. Перлівницеві, як правило, входять до складу інфауни. При швидкій течії дрібні фракції донних від-
кладень вимиваються. Через це на кам’янистих та інших щільних субстратах ускладнюються умови закопуван-
ня в них молюсків. Найбільш сприятливими для життєдіяльності Unionidae на Центральному Поліссі, як і в ін-
ших ділянках їх ареалу, є піщано-мулисті і мулисті донні відкладення, на яких ми спостерігали як найбільшу 
біологічну різноманітність, так і максимальний кількісний розвиток цих тварин. 

Активна реакція середовища (рН) в зонах існування Unionidae коливається в досить широкому інтервалі - 
від 6,5 (Уборть) до 8,9 (Тетерів). Перлівницеві віддають перевагу значенням мезотипу цього чинника і населя-
ють здебільшого нейтрально-лужні водойми. Активна реакція середовища впливає на обмін речовин молюсків, 
визначаючи інтенсивність процесу фільтрації. Зміна рН середовища знижує тривалість та інтенсивність роботи 
їх гідрокінетичного апарату [15]. 

Ступінь гумінізації води, котра свідчить про кількість розчинених у ній органічних речовин та суспендова-
них органічних часточок кислої природи, зумовлює інтенсивність перебігу усіх процесів життєдіяльності у мо-
люсків. Оптимальні умови існування перлівницеві знаходять у водоймах із окислюваністю до 10 мг 02/л, тобто з 
оліготипом чинника гумінізації. Саме в таких водоймах популяції перлівницевих є найчисельнішими. Однак ці 
тварини можуть зустрічатися і при окислюваності до 14 і навіть до 20-24 мг О2 на 1 л [5]. У таких випадках во-
ни, як правило, не утворюють густонаселених популяцій. Нами виявлено низку видів перлівницевих (U.tumidus, 
U.conus, U.r.rostratus, U.r.gentilis, C.piscinale) у водоймах із окислюваністю 18,6-19,22 мг О2/л (щільність посе-
лення 18-20 екз/м2). Водойми з окислюваністю понад 20 мг О2/л (політип гумінізації) непридатні для існування 
більшості цих молюсків. 

Перлівницеві - стеногалінні організми, що населяють лише прісні (олігогалінні) водойми. Одначе деякі Unio 
та Anodonta здатні тимчасово витримувати мезотип хлору [14]. В агалінних водоймах ці молюски не живуть. Не 
витримують вони і тривалого підвищення солоності води. 

Перлівницеві зустрічаються в досить широкому діапазоні мінералізації води (від 200 до 1000 і більше мг/л). 
У поліських водоймах ми виявляли цих молюсків при коливанні значень загальної мінералізації води від 147 
(Тетерів) до 951 мг/л (Вільшанка). 

На формування молюскових ценозів суттєво впливає твердість води. З компонентів, які її зумовлюють, най-
більше значення для молюсків мають водорозчинні сполуки кальцію. В тілі молюсків кальцій зосереджується в 
черепашці, м’яких тканинах та гемолімфі. Потреба в ньому задовольняється за рахунок вмісту кальцієвих спо-
лук у їжі та у воді. Без надходження кальцію ззовні не сформується ембріональна черепашка глохідію. Безпосе-
редній ріст тіла ембріонів відбувається без порушень теж лише при достатньо високому вмісті кальцію в сере-
довищі. Окрім того, кальцій бере участь у багатьох процесах, пов’язаних з формуванням статевих продуктів, 
наприклад, він включений у механізм овуляції яйцеклітин. Кальцій також впливає на різноманітні процеси об-
міну речовин у молюсків [16]. Підвищенний вміст його у воді позитивно впливає на ріст та розвиток цих тва-
рин. Так, ми відзначили, що U.r.rostratus з Тетерева (середній вміст Са2+ у воді - 82,8 мг/л), однакового віку з 
молюсками з Уборті (Са2+ - 9,7 мг/л), за розмірами в 1,5-2 рази більші. В Україні найчисленніші популяції пер-
лівницевих приурочені до мезотипу карбонатної твердості води. Поліські водойми задовольняють цю їх потре-
бу: вміст кальцію в них становить 10-80 мг/л. 
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