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Ніна СВЕРЛОВА 

НАЗЕМНІ МАЛАКОКОМПЛЕКСИ ЛЬВОВА ГА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З 
ЕКОЛОІ О-ФІТОЦЕНОТИЧНИМИ ПОЯСАМИ МІСТА 

Досліджено наземну маїакофауну Львова і околиць. Визначено 70 нидів 
молюсків. Проаналізований зв'язок видового складу наземних мачако-
компііексів з еколого-фітоценотичними поясами міста 

Наземні молюски (Сиаігорисіи, Ри/тонаїа) — досить різноманітна V 
видовому та екологічному розумінні група безхребетних тварин, що може 
мати високе біоіндикаційне значення для оцінки загального екологічного 
стану як природних, так і урбанізованих екосистем. Це пов'язано з низькою 
вагільністю, стенотопністю багатьох видів [12], накопиченням у тілі й 
черепашці наземних молюсків деяких хемічних елементів [7 та ін.|, що е 
складовою частиною антропогенного забруднення довкілля, та деякими 
іншими особливостями екології цих тварин. 

Спеціяльні дослідження наземних молюсків, як і більшосги інших груп 
безхребетних тварин, в урбоекосистемах розпочалися в історичному плані 
порівняно недавно. У 1950—80-х рр. різні автори досліджували наземні 
молюски 11 великих та малих міст Німеччини [11]. У 1960—70 рр. аналогічні 
дослідження проводилися у населених пунктах Вадцаиської височини (Росія) 
18]. Проте в Україні спеціяльних досліджень наземних молюсків 
урбанізованих екосистем не проводили, опубліковані лише окремі дані [1; З 
та ін.], що стосуються переважно видового складу. Загалом можна 
відзначити, що краще вивчена фауна, ніж екологія наземних молюсків в 
окремих урбоекосистемах, і що міські малакокомплекси взагалі досліджені на 
даному етапі значно менше, ніж природні. 

Тому наші дослідження мали на меті не просто встановлення видового 
складу наземних молюсків Львова та околиць, а аналіз основних факторів, що 
зумовлюють формування та існування у різних міських біотопах специфічних 
наземних малакокомплексів. Оскільки одним із найважливіших факторів для 
існування наземних молюсків є стан рослинносте, передовсім деревно-
чагарникової, у цін статті розглянута залежність видового складу 
малакокомплексів від еколого-фітоценотичних поясів Львова, виділених 
В.Кучерявим ['1] за ступенем дії негативних факторів на рослинність. 

Дослідження проводилися у 1994—97 рр. у Львові та і іою околицях. 
Усього досліджено 6 лісопарків, 12 парків, а також декілька скверів та 
вуличні деревно-чагарникові насадження. Якісний склад наземних 
малакокомплексів ми вивчали згідно із загальноприйнятими методиками [6]. 

За час досліджень у Львові та околицях помічено 70 видів наземних 
молюсків, серед них 45 видів — у межах міста. Це досить велика цифра як 
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порівняно ! дослідженими німецькими містами, а яких виявлено від 17 до 41 
виду, разом — 64 види [1 1J, так порівняно з відносно бідною малакофауною 
населених пунктів Валдайської височини |9J. Цікаво порівняні отримані нами 
дані із складом наземної малакофауни природних екосистем України. Так, 
для -усього Українського Полісся зареєстровано нині 65 видів наземних 
молюсків [ 1J, для Українських Карпат— 104 види [2]. 

Як уже відзначали попередні дослідники |9], ядро міської малакофауни 
досить стабільне незалежно від географічного положення досліджуваних 
екосистем. З таких типових для урбсекосисгем видів у Львові масово 
трапляються Helix palilalia L., Cepaea horlensis (Mull.), Trichiu hispida (L.), 
Umax maximus L., Deroceras reliculalum (Mull.), Ar ion subfuscus (Drap.), 
Cochlicopa lubrica (Mull.) та деякі інші. Водночас подібність загального 
видового складу наземних молюсків Львова і досліджених німецьких міст 
(разом) становить лише близько 40 %. Це пов'язано з особливостями 
географічного поширення багатьох видів. 

Як і в інших містах, характерною є висока частка безчерепашкових 
наземних молюсків. У межах Львова вона становить 22,2%, для порівняння у 
Німеччині в середньому 21,9% |11| . Це пов'язують з більшою рухливістю, 
швидким розмноженням [9], значною стійкістю яєць до коливань темпе-
ратури й вологости, а також з поліфагією та невибагливістю у виборі їжі [5] 

Особливо багатий у видовому розумінні рід Агіоп (4 види). З них 2 види є 
синашроппими — A. horlensis Fer. та A. fasciatus (Nilss.). Перший вид не 
виходить, за нашими даними, за межі міста, другий зустрічається також на 
садово-дачних ділянках в ного околицях. Це характерно також для 
ап іропохорното виду Boetlgerilla pallens Simr. Волого- і теплолюбнвий вид 
Агіоп circuinscriptiis John., хоча і є характерним для урбоскосиетсм Середньої 
та Східної Сиропи [9; 11J, пов'язаний з рештками природних лісових 
екосистем. Четвертий вид роду (A. subfuscus) зустрічається як у приміських 
лісах і на садово-дачпих ділянках, так і в багатьох парках міста (у т.ч. і в 
деяких парках штучного походження). 

Серед 2 видів роду Umax синан тропний L. maximus заміщує у місті інший 
вид роду — L. cinerconigcr Wolf., характерний для приміських лісопарків. 

Серед міської малакофауни мало стенобіонтних лісових видів. Майже 
відсутні молюски родини ClausiUidae, оскільки переважна більшість 
клаузіліїд дуже чутливо реагує па різноманітні антропогенні зміни довкілля 
(10). Винятками є Laciniaria plicata (Drap.) — вид, звичайний для багатьох 
львівських парків, створених на місці колишніх лісів або інших форм 
деревио-чагарпнкової рослшшости, та Cochlodina lawinata (Mont.), що досип, 
рідко зустрічається у місті. Наявність у місті деяких стенобіонтних лісових 
видів пов'язана з рештками малозміненої природної рослинносте, що 
збереглася в окремих львівських парках, наприклад, у парку Залізна Вода. 

Перший еколого-фітоцеиотнчний пояс Львова за В. Кучерявим |4] — це 
пояс незначною впливу негативних факторів на рослинність, що охоплює 
приміські насадження, великі окраїнні парки та лісопарки. На досліджених 
нами ділянках Винниківського та Брюховнцького лісопарків відмічено разом 
52 види наземних молюсків, хоча на окремих ділянках кількісний та якісний 
склад малакокомшіексів був бідніший, ніж у природних парках міста. Високе 
видове розмаїття иаземипх молюсків в околицях Львова пов'язане передусім 
із виходами вапнякових порід, особливостями рельєфу (ярами), наявністю 
струмків та вологих ділянок |8]. Один із пайбагатших у видовому розумінні 
малакокомшіексів (26 видів) зареєстрований у Винниківському лісопарку біля 
Чоргової Скелі, па самих скелях та в буковому лісі біля них. 
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Ьезчерспашкові молюски становлять лише 9,4 % від загальної кількості! 
видів (порівняно з 22,2% у межах міста). У досліджених лісопарках знайдено 
6 видів родинп Clausiliidae. з них Clausilia dubia Drap. — л и ш е на Чортовій 
Скелі у Випниківському лісопарку. Лише або переважно за межами міста 
знайдені дрібні молюски родів Vertigo, Carychium, Daudebardia. 9 

У паркових та лісопаркових насадженнях другого еколого-
фітоценотичного поясу (помірного впливу на рослинність) відмічено разом 44 
види молюсків. Найбільш різноманітними у видовому розуцінні є 
малакокомгілекси лісопарків Погулянка та Шевченківський гай . 'парк ів 
Залізна Вода, Високий Замок, Стрнйського та Спопківського парків (від 19 
до 24 видів). Більшість із них створена на місці колишніх букових лісів, що 
дає змогу прослідкувати вплив урбанізації на малакофауну букових лісів. 
Окремі ділянки лісопарку Погулянка та парку Залізна Вода і нині близькі у 
флористичному розумінні до приміських лісів |4 | . Тут збереглися такі види 
молюсків, як Merdigera obscura (Mull.), Faustina faustina (Rssm.), C. laininala. 
Водночас у малакокомплексп проникли деякі синантропні види, нехарактерні 
для приміських лісопарків (В.pa/lens, С.hortensis, L maxhmtx, A.hortensis, 
A.fasciatus), хоча загалом частка синантропних видів не перевищує 25 %. З 
появою деяких синантропних і рудеральних видів трав'янистої рослинності) 
(наприклад, Urtica dioica L., Impatiens parvißora DC.) пов'язано масове 
розмноження окремих видів молюсків, наприклад Т. bispida. Bradybaena 

fruticum (Mull.). 
Багата фауна безчерепашкових молюсків (по 6—7 видів). 11а деяких 

ділянках парку Залізна Вода з добре збереженою листовою підстилкою па 
площі в декілька квадратних метрів можна знайти всі 4 види роду Агіоп. 

Парки Сноиківський (колишній парк Дружба) та Стрийськип паркп, хоча 
й створені на місці колишніх букових лісів, представлені нині лише 
похідними фітоценозами природного чи штучного походження. Це 
відображається і у складі їх малакокомплексів. Гак, у Снопківському парку 
збереглася лише одна популяція Kl. obscura (біля глибокого яру), інші 
стенобіонтні лісові види не знайдені. Частка синантропних видів дещо 
зростає (до 42 % у Стринеькому парку), серед них з'являється D. reticulntum. 
Наявність останнього пов'язана передусім з появою у парках світлих, 
розріджених ділянок, нехарактерних для вихідного типу рослипиости. З роду 
Агіоп звичайними є A. hortensis та A. subfuscus. 

Висока частка синантропів у Стрийському парку пояснюється великою 
кількісно декоративних рослин, разом з якими леї ко заносяться такі види 
молюсків, як Cepaea nemoralis (L.), С. hortensis, В pollens, Oxychihts 
draparnaldi (Beck) та in. 

Цікавими є малакокомплексп лісопарку Шевченківський гай та парку 
Високий Замок. Для першого характерна збереженість бата її,ох 
стенобіонтних лісових видів молюсків, серед яких особливо слід згадані L 
cinereonigcr, Iphygena late striata (A.Sellin.), I.aciniaria сапа (Held). 
Monachoides vicina (Rssm.). Ми пов'язуємо це з наявністю глибоких ярів, які 
відіграли роль своєрідних схованок для молюсків під час зміни корінних 
лісових біотопів похідними парковими. 

У парку Високий Замок у пробах ґрунту трапляються пусті черепашки 
Caecilioidcs acicula (Mull.) — виду, що мешкає глибоко у грунті і знайти який 
у природі дуже важко. У нижній частіші парку досить високої чисельності! 
сягає C. laminata. 

Третій сколого-фітоцеїютнчний пояс Львова (пояс сильного вплину на 
рослинність), що охоплює міські сквери, бульвари, внутрішньо-квартальні 
насадження, відзначається надзвичайно бідним видовим' складом наземних 
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молюсків, подекуди вони майже повністю відсутні. Для цього поясу 
характерні С. Ігогіетія, О. геїісиїшит та деякі інші види. 

Четвертий пояс (надмірного впливу негативних факторів на рослинність) 
характеризується ще меншим видовим розмаїттям молюсків. Серед великих 
та середніх видів із розвинутою черепашкою лише С. ІюгІетІБ може 
населюваги вуличні деревно-чагарникові насадження, іноді у великій 
кількості. 

Аналізуючи малакокомплекси природних парків, тобто парків, створених 
на місці колишніх лісових масивів, можна відзначити, що урбанізація, хоча й 
призводить до поступового зникнення стенобіонтних лісових видів, а при 
досягненні певного ступеня — до загального різкого збіднення малакофаупи, 
на певному етапі може сприяти зростанню видового розмаїття наземних 
молюсків унаслідок створення широкого спектра умов існування 
(розростання бур'янової рослинносте, значні відмінності в освітленості й 
щільності деревних насаджень) та проникнення у корінні лісові угруповання 
синантропних видів молюсків. 

На відміну від природних парків, паркові насадження, створені па місці 
колишніх пустирів, звалнщ та інших безлісних територій, відзначаються 
бідним видовим складом наземних молюсків, наближаючись у цьому плані до 
скверів та вуличних насаджень. їх малакокомплекси представлені переважно 
синантропними видами. Це пов'язано з тим, що в містах молюски практично 
пе можуть розселюватися звичайними шляхами, і їх розселення повністю 
залежить від випадкового перенесення людиною [9]. 

Загалом простежується досить чітка залежність видового складу наземних 
молюсків різних міських біотопів як від сучасного стану рослинності), 
передовсім деревно-чагарникової, так і від її історичних змін у процесі 
розвитку міста. Багатий видовий склад наземних молюсків Львова пов'язаний 
із сприятливими кліматичними умовами (велика кількість опадів), досить 
сильно розчленованим рельєфом міста, завезенням деяких видів [8] та 
наявністю широкого спектра різних біотопів. 
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SI MMAKY 

Nina SVKKI.OV/V 

T E R R E S T R I A L M O L L U S C S C O M M U N I T I E S O F LV1V AND T H E I R C O N N E C T I O N 
W I T H E C O L O G O - P H Y I O C E N O T 1 C Z.ONES O F T H E C I T Y 

Terrestrial molluscs fauna lias been studied in Lviv and its environs. qfQ spccies ol' the 
molluscs ware determined. The connection between the species structure o f t h e terrestrial mollusc 
communities w itli the ccologo-phytocenotic zones of the city has been analysed. 




