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П’явки (Hirudinea) – порівняно невелика, але своєрідна і дуже цікава в 

біологічному відношенні група, яку виділяють в окремий клас. Вони 

зустрічаються в багатьох водоймах і безумовно відіграють значну роль в 

біоценозах. Цих червів споживають деякі види риб та інші водні хребетні. В 

той же час п’явки завдають шкоди, іноді досить значної. Окремі їх види 

викликають виснаження і загибель риб і водоплавних птахів. Проникнення 

п’явок у фільтраційні установки міських водопроводів може серйозно 

утруднювати роботу останніх [2]. Відомо близько 400 видів п’явок, із них в 

Україні – близько 30.  

Метою дослідження було встановлення видового складу та 

особливостей біотопічного розподілу п’явок Млинівського району 

Рівненської області. Матеріалом для дослідження послужили збори п’явок 

зроблені в липні-серпні 2012 року у водоймах Млинівського району: в смт. 

Млинів (водосховище), с. Довгошиї (р. Путилівка), с. Смордва (ставок), с. 

Посників (ставок), с. Привітне (ставок). Загалом було зібрано 42 екзепляри. 

Збір матеріалу проводили вручну та фіксували на місці 70 %- ним 

спиртом. В подальшому матеріал зберігався в темному, недоступному для 

сонячних променів місці. 

Визначення видів проводили за загальноприйнятими методиками [1, 2]. 

Видовий склад та чисельність п’явок у досліджених водоймах наведено у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Видовий склад та біотопічний розподіл фауни п’явок Млинівського району 

Рівненської області 

№ Місце збору Тип водойми Видова назва Кількість 

екземплярів 

1. смт. Млинів водосховище Herpobdella octoculata 10 

Glossiphonia complanata 6 

2 с. Довгошиї річка Herpobdella octoculata 4 

3. с. Смордва ставок Batracobdella paludosa 14 

Herpobdella octoculata 1 

4. с. Посників ставок Herpobdella octoculata 4 

5. с. Привітне ставок Haementeria costata 3 
 

Отже, у результаті дослідження на території Млинівського району 

Рівненської області було виявлено чотири види п’явок, що належать до двох 

родин: Herpobdellidae та Glossiphonidae. Встановлено, що домінуючими 

видами на цій території є Herpobdella octoculata (він поширений в чотирьох з 



п’яти досліджуваних водойм) та Batracobdella paludosa (вид поширений в 

одній водоймі, проте його чисельність досить висока у порівнянні з іншими 

видами). Субдомінантом є п’явка Haementeria costatа, яку виявлено лише в 

одній водоймі. 
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