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Висвітлено результати інвентаризації колекції прісноводних молюсків, зібраної проф. В.І. Здуном протягом 1944–1970 рр. Визначення молюсків виконано згідно з класичною систематикою. В колекції представлено 33
види черевоногих (Gastropoda) та 8 видів двостулкових (Bivalvia) молюсків.
Матеріал зібраний, головно, на території Західної України, незначна кількість – у східних областях.
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Вплив антропогенних чинників на природні гідроекосистеми призводить до значних структурних змін та супроводжується зникненням окремих видів тварин і рослин. З
метою збереження чи повернення гідроценозу до попереднього (природного) стану потрібно проводити довготривалі спостереження (моніторинг) за зміною умов середовища
та складом гідробіонтів. Невід’ємною частиною таких досліджень є порівняння змін у
видовому складі біоти на досліджуваній території за певний відрізок часу [6, 8].
Прісноводні молюски – типова група безхребетних тварин гідроценозів. Вони
мають значну екологічну пластичність, завдяки чому легко заселяють різноманітні
водойми.
Професор В.І. Здун започаткував новий – еколого-паразитологічний напрям у дослідженнях прісноводних молюсків [4, 5]. За час обстеження водойм Всеволод Ілліч зібрав значну кількість конхіологічного матеріалу, на базі якого створив колекцію прісноводних і наземних молюсків, яка зберігається у Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка.
Крім цієї, у м. Львові є ще одна колекція молюсків, яка зберігається в Державному
природознавчому музеї НАН України. Її ядро – збори Й. Бонковського. Більшість конхіологічних матеріалів, що зберігаються тут, зібрані наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст., головно, на території заходу України [9]. В колекції проф. В.І. Здуна зберігаються молюски
з цієї самої території, зібрані протягом 1944–1970 рр. Фактично у м. Львові наявні дві
колекції прісноводних молюсків, що органічно доповнюють одна одну. Від часу, що минув з періоду створення колекції В.І. Здуном, докорінно змінилися погляди на систематику молюсків, зокрема, переглянуто систематичне положення окремих видів та родин.
Також змінився адміністративно-територіальний поділ території України. З огляду на це,
опрацьовано колекцію прісноводних молюсків В.І. Здуна з урахуванням нових даних
щодо систематики молюсків та нового адміністративного поділу. Результати цієї роботи
описано нижче.
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Визначення видової належності прісноводних молюсків з колекції В.І. Здуна
(надалі у тексті – колекції) виконували ща визначниками [12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24].
Дані щодо фауністичного різноманіття молюсків України узяті зі статей [10, 11, 13, 16,
19]. Ми дотримуємось класичної системи молюсків, яка визнає існування меншої кількості поліморфних видів [22–24]. Саме у цьому полягає її головна відмінність від класифікації, запронованої Я.І. Старобогатовим, яка ґрунтується на компараторному методі [17,
18]. Компараторний підхід до систематики молюсків широко впроваджений на теренах
колишнього СРСР, проте не визнаний західними малакологами. У разі розгляду кожної
родини в фігурних дужках ми наводимо кількість видів, визначених згідно з компараторним методом Я.І. Старобогатова.
Зазначимо, що в 2002 р. колекція частково опрацьована (роди Lymnaea та Planorbarius) науковцями Житомирського державного педагогічного університету Д.А. Гарбар
та О.В. Гарбар [3]. У колекції проф. В.І. Здуна зберігаються 33 види черевоногих молюсків (Gastropoda) та 8 видів двостулкових (Bivalvia).
Клас Gastropoda представлений у колекції двома підкласами: Pulmonata i Prosobranchia, підклас Prosobranchia – шістьма родинами: Neritidae, Viviparidae, Melanopsidae,
Bithyniidae, Hydrobiidae та Valvatidae.
У фауні України зареєстровано два {сім} видів з родини Neritidae [1, 2]. У колекції
містяться збори із заходу і сходу України (табл. 1). Досить цікава наявність у колекції
черепашок Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758), зібраних на території Волинської області
у тимчасових лісових водоймах. У літературі зазначено, що типовими біотопами для
представників цієї родини є річки та великі водойми [2]. Знахідка представників цього
роду в тимчасових біотопах розширює відомості про їхню екологію.
На території України родина Viviparidae представлена двома {дев’ятьма} видами
[1, 19]. Рівномірно на всій території поширений Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758). У
колекції зберігаються молюски цього виду, зібрані у невеликих постійних біотопах з всіх
регіонів України, окрім північних областей (див. табл. 1). Черепашки V. contectus (Millet,
1813), що зберігаються у колекції, зібрані в заплавах рік Волинської, Львівської та Тернопільської областей (див. табл. 1).
Родина Melanopsidae у фауні України представлена двома {шістьма} видами [1]. У
вітчизняній літературі ще недостаньо з’ясоване їхнє систематичне положення. З огляду
на це, будемо вважати, що у фауні України наразі зафіксовано лише два види цієї родини
[1]. Також не до кінця з’ясований ареал їхнього поширення. А.П. Стадниченко [13] зазначила, що крайньою північною точкою на території України, де трапляються ці види, є р.
Горинь у Рівненській області. У колекції зберігаються черепашки цього виду, зібрані у
річках, що протікають по території Рівненської та Тернопільської областей.
Родина Bithyniidae на території України представлена двома {вісьмома} видами.
Перший з них – Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) – є звичайним видом для фауни
України, поширений рівномірно на всій території. Особини цього виду трапляються переважно у постійних, інколи у тимчасових водоймах [1]. У колекції зберігаються черепашки B. tentaculata, зібрані у Волинській, Рівненській, Львівській та Тернопільській областях, у заплавах рік Стир, Серет та Стохід. Щодо поширення B. leachii (Sheppard, 1823) в
літературі зазначено, що цей вид трапляється лише в басейні р. Західний Буг і на території Волинської та Рівненської областей [1]. У колекції зберігаються черепашки цього виду, зібрані у водоймах басейну р. Стир (див. табл. 1).
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Таблиця 1

Репрезентативність колекції В.І. Здуна прісноводних молюсків
стосовно фауни України (клас Gastropoda)
Літературні дані
Колекція В.І. Здуна
решта
решта
Вид
захід
захід
території
території
України
України
України
України
1
2
3
4
5
Клас Gastropoda, п/кл Prosobranchia
Родина Neritidae
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
[1, 2, 4, 19] [1, 2, 4]
+
+
Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer, 1828)
–
[1]
–
–
Родина Viviparidae
Viviparus contectus (Millet, 1813)
–
[1, 18]
+
–
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)
[1, 18, 19]
[1, 18]
+
+
Родина Melanopsidae
Fagotia acicularis (Férrusac, 1823)
[4, 12, 19] [1, 4, 12]
+
–
Fagotia esperi (Férrusac, 1823)
[4, 19]
[1, 12]
+
–
Родина Bithynіidae
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
[1, 19]
[1]
+
–
Bithynia leachii (Sheppard, 1823)
[1, 19]
[4]
+
–
Родина Hydrobiidae
Litoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828)
[1, 19]
[1, 15]
+
–
Bythinella austriaca (v. Frauenfeld, 1857)*
[1, 3]
[1]
–
–
Bythinella hungarica (Hazay, 1881)
[19]
–
–
–
Родина Valvatidae
Valvata naticina (Menke, 1845)
[1, 9, 19]
[1]
+
–
Valvata cristata (O.F. Müller, 1774)
[19]
[1]
+
–
Valvata piscinalis (O.F. Müller, 1774)
[1, 4, 19]
[1]
+
–
Valvata pulchella (Studer, 1820)
–
[1]
–
–
п/кл Pulmonata, родина Acroloxidae
Acroloxus lacutris (Linnaeus, 1758)
[14]
[14]
+
–
Родина Lymnaeidae
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
[4, 14, 19]
[14]
+
+
Lymnaea corvus (Gmelin, 1791)
[10, 14, 19] [10, 14]
+
+
Lymnaea palustris (O.F. Müller, 1774)
[4, 14, 19]
[14]
+
–
Lymnaea vulnerata (Küster, 1867)
[14]
[14]
–
–
Lymnaea glabra (O.F. Müller, 1774)
[3, 19]
–
–
–
Lymnaea truncatula (O.F. Müller, 1774)
[3, 14, 19]
[14]
+
–
Lymnaea peregra (O.F. Müller, 1774)
[3, 14, 19]
[14]
+
–
Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805)
[14, 19]
[14]
+
–
Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758)
[3, 14, 19]
[14]
+
–
Lymnaea glutinosa (O.F. Müller, 1774)
[3, 14, 19]
[14]
–
–
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Закінчення табл. 1
1
2
3
4
5
Родина Physidae
Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758)
[13, 19]
[13]
+
–
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)
[3, 13, 19]
[13]
+
–
[13]
[13]
–
–
Physella acuta (Draparnaud, 1805)**
Родина Planorbidae
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
[3, 13, 19]
[13]
+
–
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
[3, 13, 19]
[13]
+
+
Planorbis carinatus (Linnaeus, 1758)
[3, 4, 13]
[13]
–
–
Anisus vortex (Linnaeus, 1758)
[3, 13, 19]
[13]
+
–
Anisus vorticulus (Troshel, 1834)
[13]
[13]
–
–
Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758)
[3, 13, 19]
[13]
+
–
Anisus leucostoma (Millet, 1813)
[13]
[13]
+
–
Anisus septemgyratus (Rossmaesler, 1835) [3, 13, 19]
[13]
+
–
Anisus strauchianus (Clessin, 1886)
–
[13]
–
–
Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) [13, 19]
[13]
+
–
Gyraulus riparius (Westerlund, 1805)
[13]
[13]
–
–
Gyraulus albus (O.F. Müller, 1774)
[3, 13, 19]
[13]
+
–
Gyraulus acronicus (Férrusac, 1807)
[13]
[13]
–
–
Gyraulus laevis (Alder, 1838)
[4, 13]
[13]
–
–
Gyraulus rossmaesleri (V. Auerswald, 1852) [13, 19]
[13]
–
–
Armiger crista (Linnaeus, 1758)
[13, 19]
[13]
–
–
Segmentina nitida (O.F. Müller, 1774)
[3, 13, 19]
[13]
+
–
Hippeutis fonatana (Lightfoot, 1786)

[13, 19]
Родина Ancylidae
Ancylus fluviatilis (O.F. Müller, 1774)
[4, 13, 19]

[13]

–

–

[13]

–

–

Родина Hydrobiidae у фауні України представлена двома родами: Litoglyphus та
Bythinella. Перший з цих родів на території України представлений одним {чотирма}, а
другий двома {двома} видами [1, 16]. Переважна більшість місць збору Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) зосереджена у межах сучасних Волинської, Івано-Франківської
та Тернопільської областей (див. табл. 1). Молюски зібрані у тимчасових та постійних
водоймах.
Також у колекції зберігається одна черепашка Bythinella austriaca (v. Frauenfeld,
1857) з території сучасної Польщі. Черепашок цього виду з території України у колекції
нема. Однак проф. В.І. Здун [4] у монографії схарактеризував B. austriаca як звичайний
вид для фауни західного регіону України.
У фауні України налічується чотири {25} видів родини Valvatidae [1, 10]. У колекції наявні лише представники трьох видів (див. табл. 1). Молюски зібрані у заплавах р.
Уж (Закарпатська обл.), р. Стир та в о. Світязь (Волинська обл.) і р. Бистриця (Львівська
обл.). Види Valvata piscinalis (O.F. Müller, 1774) та V. naticina (Menke, 1845) рівномірно
поширені на всій території України і заселяють переважно постійні водойми [1]. Ареал
V. сristata (O.F. Müller, 1774), згідно з літературними даними, обмежений лише територією Центральної України [1]. Проте Й. Бонковський схарактеризував цей вид як звичай-
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ний для території України [20]. Про це можуть свідчити також і його збори, що зберігаються у малакологічній колекції Державного природознавчого музею. У колекції проф.
В.І. Здуна наявні черепашки цього виду з Львівської обл., заплави р. Бистриці.
Найширше в колекції представлені молюски, що належать до підкласу Pulmonata
– 32 види. З цього підкласу на території України трапляється один {чотири} вид з родини Acroloxidae. Рівномірно поширені на всій території України лише Acroloxus lacustris
(Linnaeus, 1758) [15]. Решту видів, на нашу думку, треба розглядати як форми A. lacustris. У колекції зберігається один екземпляр цього виду, зібраний В.І. Здуном у заплавах
р. Стохід (Волинська обл.).
У фауні України зареєстровано десять {36} видів родини Lymnaeidae [14]. Найбільше одиниць зберігання у колекції – Lymnaea truncatula (O.F. Müller, 1774). Молюски
цього виду зібрані переважно на західних теренах України (див. табл. 1). Найповніше у
зборах представлена Львівська обл. Спектр біотопів, у яких збирали малого ставковика,
широкий: від незначних за розмірами астатичних біотопів до заплав великих водойм.
До групи "palustris", зафіксованих на території України, належать загалом три {десять}
види [11, 14]. Загальновизнаними видами з цієї групи можна вважати L. palustris (O.F.
Müller, 1774), L. corvus (Gmelin, 1791) та L. occulta (Jackiewicz, 1959) [11, 22, 23]. У колекції зберігаються лише перші два види. Молюски зібрані на території Західної і Східної України (див. табл. 1). Наведені вище види молюсків разом з L. stagnalis (Linnaeus,
1758) мають найбільшу евритопність. У колекції зберігаються збори L. stagnalis з західних та південних районів України (див. табл. 1). У колекції також є черепашки
L. auricularia (Linnaeus, 1758) та L. ovata (Draparnaud, 1805), які рівномірно поширені на
всій території України і заселяють переважно постійні водойми [15]. Збори цих видів
представлені, головно, з території заходу України (див. табл. 1). Крім цього, є черепашки, зібрані 1970 р. на території Росії (оз. Байкал). Незначну кількість одиниць зберігання
у колекції професора В.І. Здуна має L. peregra (O.F. Müller, 1774). Цей вид трапляється
по всій Україні і заселяє переважно постійні біотопи [15]. У колекції зберігаються черепашки цього виду, зібрані у Львівській та Івано-Франківській областях (див. табл. 1).
Проте у колекції нема таких видів молюсків родини Lymnaeidae: L. glutinosa (O.F. Müller, 1774), L. glabra (O.F. Müller, 1774). Вони зрідка трапляються у складі малакокомплексів України [14]. Водночас В.І. Здун у монографії зазначив про численні знахідки L.
glutinosa та L. glabra у складі пасовищних гідротопів [4, 5].
Родина Physidae в фауні України представлена трьома {чотирма} видами [14]. У
колекції зберігаються екземпляри Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758), зібрані в околицях
м. Львова (Львівська обл.), та Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) із Львівської та Рівненської областей (див. табл. 1). Також тут наявні черепашки Physella acuta (Draparnaud,
1805), але, на жаль, у зборах не було етикетки з зазначеним місцем збору. Вид P. acuta
рідкісний для фауни України. Він був заселений у природні біотопи з акваріумних культур [14].
Родина Planorbidae в фауні України представлена 18 {38} видами, що належать до
восьми родів. У колекції вона налічує найбільшу кількість видів та одиниць зберігання,
тому представників цієї родини розглядатимемо не за окремими видами, а за родами.
На території України зареєстровано один {п’ять} вид роду Planorbarius [14]. Він
в колекції представлений єдиним видом – Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758). Усі молюски зібрані на території Західної України (див. табл. 1).

116

Й. Царик, Р. Гураль, І. Шидловський та ін.
Таблиця 2
Репрезентативність колекції В.І. Здуна прісноводних молюсків
стосовно фауни України (клас Bivalvia)

Літературні дані
решта
Вид
захід
території
України
України
Клас Bivalvia, п/кл Eulamellibranchiata
Родина Unionidae
Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
[6, 11, 19]
[6, 11]
Unio tumidus (Philippson, 1788)
[4, 6, 11, 19] [4, 6, 11]
Unio crassus (Philippson, 1780)
[4, 6, 11]
[4, 6, 11]
Pseudoanodonta complanata (Rossmaessler, [6, 11, 19]
[6, 11]
1835)
Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)
[4, 6, 11, 19] [4, 6, 11]
Anodonta piscinalis (Nilsson, 1822)
[6, 11, 19]
[6, 11]
Sinadonta woodiana (Lea, 1834)
–
[6]
Родина Sphaeriidae
Sphaerium riviocola (Lamarck, 1818)
[6, 11, 19]
[4, 6, 11]
Sphaerium solidum (Normand, 1844)
[11, 19]
[6, 11]
Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)
[3, 4, 6, 11]
[4, 11]
Sphaerium nucleus (Studer, 1820)
[6, 11, 19]
[6, 11]
Musculium lacustre (O.F. Müller, 1774)
[6, 11, 19]
[6, 11, 19]
Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1774)
[4, 6, 11, 19]
[6, 11]
Pisidium milium (Held, 1836)
[6, 11, 19]
[6, 11]
Pisidium pseudosphaerium (Favre, 1927)
[6, 11]
[6, 11]
Pisidium obtusale (Lamarck, 1818)
[6, 11, 19]
[6, 11]
Pisidium personatum (Malm, 1855)
[6, 11]
[6, 11]
Pisidium hibernicum (Westerlund, 1894)
[6, 11]
[6, 11]
Pisidium nitidum (Jenyns, 1832)
[6, 11, 19]
[6, 11]
Pisidium subtruncatum (Malm, 1855)
[6, 11, 19]
[6, 11]
Pisidium supinum (A. Schmidt, 1851)
[6, 11, 19]
[6, 11]
Pisidium pulchellum (Jenyns, 1832)
[6, 11]
[6, 11]
Pisidium hensolvanum (Sheppard, 1823)
[6, 11, 19]
[6, 11]
Pisidium casertanum (Poli, 1791)
[6]
[6, 11]
Pisidium conventus (Clessin, 1877)
[6, 11]
–
Pisidium moitessierianum (Paladilne, 1866)
–
[6, 11]
Pisidium tenulineautum (Stelfox, 1918)
[6, 11]
[6, 11]
Родина Dreissenidae
–
[4, 11]
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)**

Колекція В.І. Здуна
решта
захід
території
України
України

+
+
–
–

–
–
–
–

+
–
–

–
–
–

–
–
+
–
+
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

* Молюски зібрані поза межами України. ** Вид у колекції наявний без зазначення місця збору.
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Рід Planorbis у фауні України представлений двома {двома} видами [14]. Перший
з видів – Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) – рівномірно поширений на всій території
України і заселяє переважно тимчасові біотопи. Значна частина молюсків цього виду,
що зберігаються у колекції, зібрана на території Волинської та Рівненської областей.
Також наявні збори з півдня України. У колекції нема екземплярів P. сarinatus
(Linnaeus, 1758), зібраних на території України (див. табл. 1). Єдиний екземпляр цього
виду зібрано в заплавах оз. Байкал. У монографії В.І. Здун схарактеризував P. carinatus
як звичайний вид, який трапляється в астатичних водоймах пасовищ заходу України [4].
Аналіз зображення, наведеного в монографії, свідчить про те, що автор описав справжній P. carinatus, а не P. planorbis з нетиповим розташуванням кіля [22].
Рід Anisus у фауні України представлений шістьма {30} видами [4, 14]. У колекції зберігаються чотири види, нема Anisus vorticulus (Troshel, 1834) та A. strauchianus
(Clessin, 1886). Переважна більшість молюсків цього роду зібрана на території Волинської та Львівської областей, в астатичних водоймах (див. табл. 1).
Роди Bathyomphalus та Segmentina разом у фауні України представлені двома
{десятьма} видами. Види Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) та Segmentina
nitida (O.F. Müller, 1774) трапляються рівномірно на всій території країни і заселяють переважно постійні біотопи [4, 14]. Черепашки представників цих родів, що
зберігаються у колекції, зібрані В.І. Здуном на території Рівненської та Волинської
областей (див. табл. 1).
У фауні України трапляється п’ять {сім} видів роду Gyraulus [14]. У колекції
зберігається лише Gyraulus laevis (Alder, 1838), зібраний в околицях м. Львова та у заплавах р. Хустиця Львівська обл. (див. табл. 1). У зборах проф. В.І. Здуна нема представників таких родів, як Armіger і Hippeutis.
Двостулкові молюски (Bivalvia) у колекції представлені трьома родинами. Найбільша кількість зборів, що зберігаються у колекції, належать до родини Unionidae. В фауні України нараховують сім {22} видів цієї родини [7, 12]. У колекції наявні лише три
з них: Unio pictorum (Linnaeus, 1758), Unio tumidus (Philippson, 1780) та Anodonta cygnea
(Linnaeus, 1758). Молюски зібрані переважно на території Західної України (табл. 2).
Родина Sphaeriidae у фауні України представлена 23{67} видами [7, 12]. У колекції зберігаються черепашки лише чотирьох видів (див. табл. 2), зібрані у постійних водоймах. Зберігається також єдиний представник родини Dreissenidae. На жаль, етикетки
з зазначенням місця збору цього виду нема.
На підставі наведених фактів можна зробити висновок, що у колекції прісноводних молюсків проф. В.І. Здуна найповніше представлений видовий склад молюсків з
території Західної України. Зокрема, у ній зберігається 71% черевоногих та 27% двостулкових молюсків від загальної кількості видів, зареєстрованих на цій території.
Молюски, зібрані на території інших регіонів України, представлені значно меншою
кількістю видів. Малакологічними дослідженнями В.І. Здуна було охоплено шість областей України. Найбільша кількість молюсків зібрана на території Волинської та
Львівської областей (44,3 та 25,2% від загальної кількості зборів, відповідно).
Серед прісноводних молюсків, зібраних В.І. Здуном, найповніше представлені види черевоногих легеневих молюсків (Gastropoda, Pulmonata) з території Західної України. Безумовно, колекція В.І. Здуна має важливе наукове й експозиційне
значення, оскільки відображає фауну прісноводних черевоногих молюсків з різних
регіонів України.
____________________
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This publication presents the results of the invertariastion of the collection of freshwater mollusks, which was created by Prof. V.I. Zdun during 19441970. The identification of the material was based on the classical systematics.
Collections includes 33 species of Gastropoda and 8 Bivalvia mollsucs. Specimens were collected mostly in the western Ukraine, and wery small party eastern Ukraine.
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