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Хоча питання охорони молюсків на заході України підіймалося вже досить 

давно [6], воно й досі не отримало належної розробки ані для цієї території, ані для 
України загалом. Яскравим свідченням цього є надзвичайно мала представленість 
молюсків у Червоній книзі України. Так, серед близька 200 видів наземних молюсків, 
відомих на даний час на території України, до останньої редакції ЧКУ [14] внесено 
лише 14 видів, серед яких 4 види трапляються у Криму, а 10 – на заході України, 
переважно в Українських Карпатах. У той самий час навіть у найближчих околицях 
Львова присутні рідкісні види наземних молюсків, не занесені до ЧКУ [5, 10]. Для 
порівняння: у Польщі, де загальний видовий склад наземних молюсків є дещо 
біднішим, до Червоного списку тварин занесено 75 видів, серед них 28 видів – як такі, 
що знаходяться під різним ступенем загрози [16]. 

Серед прісноводних черевоногих молюсків України у ЧКУ [14] згадуються лише 
2 види з родини Lymnaeidae, один з яких був виявлений на заході України – у затоні р. 
Західний Буг поблизу м. Сокаль [11, 13]. Хоча лише для родини Planorbidae була 
пропозиція надати охоронний статус 12 видам, при цьому 5 видів були 
охарактеризовані як сильно загрожувані, ще 3 види – як загрожувані [12]. 

Але найгірша ситуація склалася для прісноводних двостулкових молюсків, 
жоден з яких досі не занесений до ЧКУ [14], не зважаючи на досить добру попередню 
розробленість цього питання [7]. Не стали винятками навіть рідкісні види з родини 
Unionidae – Batavusiana crassa (Phil.), Pseudanodonta complanata (Rssm.), чутливі до 
якості водного середовища та лише дуже спорадично розповсюджені зараз на території 
України. Хоча обидва згаданих види занесені до Червоного списку МСОП [15] і 
охороняються в багатьох європейських країнах. Ще в загрозливішому стані 
знаходиться на території України Pisidium lilljeborgii Cles., відомий лише з декількох 
озер на Волинському Поліссі [7]. 

Нагальною потребою є не лише збільшення кількості видів молюсків, які 
підлягають охороні на загальнодержавному рівні, але й чіткіше визначення статусу 
червонокнижних видів. Зокрема, у ЧКУ статус Granaria frumentum (Drap.) був з 
незрозумілої причини понижений від I категорії у виданні 1994 р. [13] до “рідкісного 
виду” у виданні 2009 р. [14]. При цьому йдеться про вид, для якого досі відомо лише 
декілька місцезнаходжень на території України. Для порівняння: на території сусідньої 
Польщі G. frumentum має статус критично загрожуваного виду [16]. Одночасно до 
останнього видання ЧКУ [14] зі статусом “вразливий” включено Plicuteria lubomirskii 
(Slos.), хоча (і це наочно підтверджує навіть наведена у ЧКУ картосхема) даний вид 
набагато частіше трапляється на заході України та є значно менш вразливим, ніж  
G. frumentum. 

Наступним важливим кроком має стати регіоналізація списків охоронюваних 
видів. Це дасть змогу вжити необхідних заходів для охорони видів, які не можуть бути 



включеними до ЧКУ, але є рідкісними або навіть вразливими на окремих територіях. 
Це пов’язано з особливостями просторового і біотопного розподілу молюсків на 
території України. Зокрема, у степовій зоні охорони можуть потребувати деякі лісові 
види наземних молюсків, звичайні на решті території України. На Подільскій височині 
це може стосуватися деяких карпатських видів (за винятком найбільш 
розповсюджених). У всіх випадках особливо вразливими є види, що знаходяться на 
межі свого природного ареалу. Хоча ареал багатьох видів наземних молюсків може 
значно розширюватися за рахунок антропохорії, що часом значно ускладнює 
інтерпретацію тих чи інших фауністичних знахідок. 

Оскільки серед наземних і прісноводних молюсків України переважають види 
відносно невеликих розмірів, які не використовуються безпосередньо людьми (в якості 
харчових об’єктів, для виготовлення сувенірної продукції тощо), їх охорона пов’язана 
передусім зі збереженням заселених молюсками біотопів. Це робить можливим 
охорону не популяцій окремих рідкісних або зникаючих видів, а цілих комплексів 
наземних або прісноводних молюсків. Крім того, охороні мають підлягати також 
локальні малакокомплекси, які мають особливе значення для збереження видової 
різноманітності молюсків окремих територій. Зокрема, у Львові найважливішими у 
цьому плані є наземні малакокомплекси, які утворилися на території регіонального 
ландшафтного парку «Знесіння», у лісопарку «Погулянка» та парку «Залізна Вода» [8]. 
Саме на цих територіях найкраще збереглися елементи первинної лісової малакофауни. 
Для РЛП «Знесіння» характерним є поєднання на відносно невеликій площі лісових і 
степових малакокомплексів. У найближчих околицях міста найважливішими для 
збереження лісової малакофауни є окремі ділянки у Винниківському і Брюховицькому 
лісопарку [8]. Особливо це стосується ділянки, на якій зареєстровано Daudebardia 
brevipes (Drap.) [5, 10]. 

Загалом при визначенні особливо цінних локальних малакокомплексів можна 
користуватися наступними критеріями: 

1) наявність у складі малакокомплексів видів, які можна вважати особливо 
вразливими для України загалом, для заходу України або для окремої території 
(наприклад, для заходу Подільської височини); 

2) наявність видів, що знаходяться на межі своїх природних ареалів (якщо вони 
не відносяться до пункту 1); 

3) висока (порівняно з середніми показниками для даної місцевості) видова 
різноманітність молюсків, особливо якщо обстежений біотоп може слугувати джерелом 
заселення інших територій (для наземних молюсків така можливість часто є 
обмеженою природними або антропогенними бар’єрами); 

4) специфічність складу або особливостей функціонування малакокомплексу, 
яка робить його особливо цінним для подальшого вивчення. 

Виділення особливо цінних локальних малакокомплексів нерозривно пов’язано 
з дослідженням просторового розподілу наземних і прісноводних молюсків. Загалом 
можна відмітити, що прісноводні молюски розповсюджені на території України та в її 
західному регіоні більш рівномірно, ніж наземні. Навіть рідкісні види (зокрема, згадані 
вище B. crassa і P. complanata) можуть спорадично траплятися практично по всій 
Україні. Проте у північно-західній частині України зареєстровано декілька видів 
прісноводних молюсків, відсутніх на інших територіях. Це згаданий вище P. lilljeborgii 
з поліських озер, Lymnaea clavata (West.) (червонокнижний вид, який, імовірно, слід 
розглядати лише як внутрішньовидову форму Lymnaea glabra (Müll.)) і Marstoniopsis 
scholtzi (A.Schm.) (наведений для України під синонімічною назвою M. steini (Mart.) 
[1]). Два останні види до цього часу були знайдені лише у Західному Бузі на півночі 
Львівської області [1, 11, 13]. Це робить перспективним подальше обстеження 



Західного Бугу та пов’язаних з ним постійних і періодичних водойм на території 
Сокальського р-ну. 

Деякою специфічністю видового складу прісноводних і амфібіотичних молюсків 
відзначаються Українські Карпати. З одного боку, гірські потоки та інші розташовані у 
високогір’ ї гідротопи мають збіднений видовий склад молюсків. З іншого, саме в 
Карпатах трапляються деякі види, відсутні на решті території України (2 види з роду 
Bythinella) або взагалі відомі лише для Українських Карпат (амфібіотичні види з роду 
Terrestribythinella та описаний з печерних вод Говерли Paladilhiopsis carpathica (Soos) 
[1]). 

Найбільша видова різноманітність наземних молюсків на заході України 
характерна для Карпат. З просуненням на схід і особливо на північ кількість видів 
поступово зменшується. Хоча деякі карпатські види молюсків не лише досить часто 
трапляються на заході Подільської височини, але й зареєстровані у її центральній 
частині [4]. Порівняно з іншими регіонами України, рідкісні наземні молюски 
Українських Карпат [2] найкраще відображені у Червоній книзі України (див. вище). 
Проте, на нашу думку, до цього переліку варто було б додати Vestia elata (Rssm.) і 
Balea fallax (Rssm.). За прогнозами, глобальні кліматичні зміни можуть призвести до 
иайже повного зникнення першого з цих видів на території України протягом 
найближчих 40 років [3]. Acicula perpusilla (Reinh.) на території України виявлений 
поки що лише в одному локалітеті в Карпатському біосферному заповіднику [9]. Для 
реліктового виду Pupilla sterri (Voith) відомі лише поодинокі знахідки у гірській та 
рівнинній частині заходу України [9]. Потребують детальнішого аналізу сучасне 
розповсюдження і стан популяцій таких видів, як Urticicola umbrosa (C.Pfr.), 
Monachoides incarnata (Müll.), Discus perspectivus (Meg.v.Mühl.), Pyramidula pusilla 
(Vallot) (до недавнього часу помилково вказувався для України та багатьох інших країн 
під назвою P. rupestris (Drap.), Edentiella bakowskii (Pol.). На необхідність охорони 
першого і останнього зі згаданих видів вказував ще В.І.Здун [6]. 

На рівнинній частині заходу України (крім видів, спільних з Українськими 
Карпатами) особливої охорони потребують 2 види з роду Daudebardia [5]. Helicopsis 
instabilis (Rssm.), на нашу думку, є особливо вразливим на території Львівської області, 
де проходить північно-західна межа його ареалу і де він представлений лише відносно 
невеликими ізольованими популяціями. 
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