


Січень

Кольорова серцевидка – солонуватоводний 
молюск, довжина мушлі якого може досягати 
близько 4 см. Розповсюджена у водоймах дель-
ти Дунаю, Дністровському і Дніпровсько-Бу-
зькому лиманах, Таганрозькій затоці та дельті 
Дону, водоймах устя Кубані. Молюски зустрі-
чаються також на опріснених ділянках та в 
естуаріях Чорного і Азовського морів, водосхо-

вищах Дніпра, Інгульця, Дону, Волги. 

В основній (науковій) частині малакологічно-
го фонду ДПМ НАНУ зберігається зараз понад 
900 стулок звичайної перлівниці Unio pictorum, 
зібраних на території України, Польщі, Білорусі 
та Росії. Часовий період зборів також великий 
– від другої половини ХІХ ст. і до наших днів. 
Хоча стулки й належать одному виду, вони 

дуже різні – по забарвленню, розмірам, формі, верхівковій скульптурі. Ось 
ця стулка з волинського озера Біле формою більше нагадує клиноподібну 
перлівницю Unio tumidus, впізнати її можна лише "по зубах". Як це зроби-
ти, ви зможете невдовзі дізнатися з нового електронного видання, яке буде 
розміщене на ПІП "Молюски".

Виноградний равлик, якого також часто нази-
вають у нас виноградним слимаком, є одним з 
найбільших наземних равликів у Європі. Зма-
гатися з ним у розмірах черепашки (а саме по 
черепашці оцінюють розміри равликів) може 
хіба що Helix lucorum. Найбільша черепашка 
Helix pomatia з фондів Державного природо-
знавчого музею НАН України (м. Львів) має в 
діаметрі близько 6,5 см. Це справжній гігант, 
адже діаметр черепашок "середніх" виноград-
них слимаків, які мешкають на заході України 
та вже досягли статевої зрілості, коливаєть-

ся поблизу 4 см. Черепашка-гігант була зібрана в 2004 р. поблизу с. Орів 
(Львівська обл.) і подарована музею. Вона не лише дуже велика, але й важка 
– у 5-6 разів важча "середньої" черепашки Helix pomatia у Львові.

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)

Hypanis colorata Eichwald, 1829
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Лютий

Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774)

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Rapana venosa (Valenciennes, 1846)

Наприкінці березня – на початку квітня, про-
буджені весняними дощами, на ще не вкриті зе-
леним листям кущі, висаджені вздовж львівсь-
ких вулиць, почнуть вибиратися садові цепеї. 
Ця картина стала настільки звичною в нашому 
місці, що на неї звертають увагу хіба що діти, 
охочі побавитися з різнокольоровими равлика-
ми або просто подивитися на них. Але так було 
не завжди. Занесені лише десь у ХХ ст. людьми 
на захід України, садові цепеї усе більше роз-

селяються по різних населених пунктах та їх околицях. Особливо багато їх у 
Львівській області.

Річкова лунка розповсюджена в усіх основних 
річкових басейнах України. Молюски трима-
ються переважно на мілководних прибережних 
ділянках, особливо там, де дно вкрите дрібним 
камінням. Міцно триматися на камінні або 
інших занурених у воду предметах молюскам 
допомагає своєрідна форма черепашки – з 
пласким низом та обтічним верхом. Проте най-
більш вражає не форма, а надзвичайна різно-
манітність забарвлення черепашок: від майже 

цілковито чорних до екземплярів з виразними кольоровими візерунками. 
Деякі з численних варіантів забарвлення представлені в нашій фотогалереї. 

Морський черевоногий молюск, завезений у 
Чорне море з Японського в першій половині 
ХХ ст. Досить швидко розселився по усьому 
Чорному морю, потрапив також до Азовського 
моря. Хижак, може завдавати шкоди устрич-
ним і мідієвим господарствам. Його великі, мі-
цні та красиві черепашки використовують для 
виготовлення різноманітних сувенірів, а м'ясо 
вживають у їжу.
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Березень

Другий місяць поспіль річкова лунка зали-
шається найпопулярнішим прісноводним мо-
люском на сайті Просвітницької інтернет-про-
грами "Молюски". Це й не дивно: достатньо 
подивитися на різноманітні варіації забарвлен-
ня черепашок: від майже повністю чорних, з 
невеликими світлими плямками, до червоних 
або синюватих, прикрашених чіткими ламани-

ми лініями або ніби вкритих ажурною сіточкою. Не черепашки, а дбайливо 
розписані великодні яйця. Саме Theodoxus fluviatilis присвячена одна з на-
ших ілюстрованих дитячих розповідей "Чарівні лунки".

Черепашка невелика, переважно не перевищує 
1 см, напівсферичної форми та з досить мінли-
вим забарвленням. Зустрічається в Середзем-
ному та прилеглих до нього морях, на території 
України – в Чорному та Азовському морях, 
часто разом з Cyclope neritea. У Чорному морі 

оселяється вздовж берегів на глибині до 30 м. Черепашки Cyclope donovani 
та Cyclope neritea досить подібні, тому частина дослідників вважає їх єдини-
ми видом – Cyclope neritea.

Helix albescens Rossmässler, 1839

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Cyclope donovani Risso, 1826

Забарвлення черепашок цього виду дуже мін-
ливе, у чому ви можете переконатися в нашій 
фотогалереї. Зазвичай на них добре помітні 
темні спіральні смуги, але їх кількість, ширина, 
інтенсивність пігментації можуть варіювати. 
Аби не переплутати Helix albescens з іншими 
видами цього роду, розповсюдженими на тери-
торії України, варто звернути увагу на відносно 
широкі початкові (ембріональні) оберти чере-
пашки. Детальніше про це можна прочитати в 

матеріалах "Літньої школи безкровної малакології".
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Квітень

Як відрізнити знайдені на березі водойми стул-
ки звичайної перлівниці Unio pictorum від ін-
ших видів перлівниць, розповсюджених у на-
ших водоймах? Наскільки мінливими є форма і 
забарвлення мушлі, верхівкова скульптура і бу-

дова кардинальних зубів у цього виду? А як щодо інших видів перлівниць та 
беззубок? На ці та інші питання ви можете отримати ілюстровані відповіді 
в нашому новому електронному виданні «Моллюски семейства Unionidae в 
фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины, их конхо-
логическая изменчивость и особенности диагностики».

Brephulopsis cylindrica (Menke,1828)

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)

Flexopecten ponticus (Bucquoy et al., 1889)

Добре помітні равлики с видовженими біли-
ми черепашками, які у спекотний літній день 
часто не ховаються у ґрунт, а сидять цілими 
"компаніями" на верхівках трав’янистих рос-
лин. Нерідко в такій кількості, що здається, 
ніби хтось пролив на траву білу фарбу. Ще 
зовсім недавно таку картину можна було спо-
стерігати у Криму та місцями вздовж чорно-

морського та азовського узбережжя. Але завдяки людям і глобальному поте-
плінню клімату цьому степовому молюску вдається "пробиратися" усе далі 
на північ: до Львова, Києва і навіть до Білорусі, де Brephulopsis cylindrica був 
нещодавно виявлений у Бресті.

Довжина та ширина мушлі чорноморського 
гребінця можуть досягати 5,5 см. Стулки ма-
ють різну форму: одна майже пласка, інша 
– помітно опукла. Забарвлення мінливе – від 
білого або жовтого до червоного або коричнево-
го. Звичайний вид у Чорному морі, на глибинах 
до 30 м. В Азовському морі поки що знаходили 

лише порожні мушлі або окремі стулки, проте дуже добре збережені. Зустрі-
чається також у Середземному, Егейському, Мармуровому морях. Видова 
самостійність Flexopecten ponticus не є загальновизнаною, низка дослідників 
вважають його підвидом розповсюдженого в Середземномор'ї Flexopecten 
glaber.

Unio tumidus Philipsson, 1788
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Травень

Овальний ставковик Lymnaea ovata названий так 
за більш або менш овальні обриси черепашки. 
Хоча загалом й форма, й розміри черепашки у 
представників цього виду можуть бути досить мін-
ливими. Вони значною мірою залежать від умов, у 
яких живуть молюски. У великих особин овально-
го ставковика висота черепашки може досягати 
близько 2,5 см. Равлики оселяються в різноманіт-
них прісних водоймах зі стоячою або повільно 
текучою водою. У великих водоймах тримаються 
переважно вздовж берегів, хоча можуть заходити 
також на великі глибини.

Anadara inaequivalvis (Bruguiere, 1789)

Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821)

Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805)

Австрійську цепею Cepaea vindobonensis інко-
ли називають також віденською цепеєю, адже 
"Віндобона" – стара назва Відня. Не зважаючи 
на назву, цей молюск розповсюджений знач-
но ширше, але переважно – у південно-східній 
частині Європи. Зокрема, його можна поба-
чити практично в усіх куточках України. При-
чому це частина його природного ареалу, на 
відміну від завезених до нас людьми садової 
цепеї Cepaea hortensis або лісової цепеї Cepaea 
nemoralis. Як не переплутати нашого "рідного" 

равлика з цими "прибульцями", можна дізнатися на сторінках нашої інтер-
нет-програми або в окремому електронному виданні.

На перший погляд, мушлі анадари нагадують 
широко розповсюджених у Чорному і Азовсь-
кому морях серцевидок. Проте це зовсім не 
близькі родичі, належать до різних родин і 
навіть рядів. А їх мушлі дуже легко розрізнити 
за будовою замка, який з’єднує праву та ліву 
стулки: декілька відносно великих горбочків 
(зубів) у серцевидок, довгий ряд з маленьких 
зубчиків (до півсотні) в анадари. Детальніше 

про це можна дізнатися у презентації "Найпомітніші молюски Чорного та 
Азовського морів". Крім того, серцевидки здавна живуть у наших морях. А 
анадара потрапила до нас порівняно недавно – у другій половині ХХ ст.

Unio tumidus Philipsson, 1788
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Червень

У колекції наземних молюсків Державного при-
родознавчого музею НАН України зберігають-
ся не лише звичайні черепашки садової цепеї 
Cepaea hortensis, але також деякі рідкісні ано-
малії, зібрані під час багаторічних досліджень 
фенетичної структури львівських колоній цього 
виду. Наприклад, ось ця черепашка, оберти 
якої закручені не праворуч (за годинниковою 

стрілкою, що є нормою для цепей), а ліворуч.

Звичайна затворка Valvata piscinalis – невели-
кий прісноводний молюск, широко розповсюд-
жений у наших водоймах. Декілька років тому 
вона стала "героїнею" одного з наших дитячих 
оповідань.

Хто відпочивав на узбережжі Чорного або 
Азовського моря, напевне, бачив або навіть 
збирав викинуті морськими хвилями на бе-
рег порожні стулки цього виду. Їх нескладно 
впізнати за майже округлою формою (за ви-
нятком дещо загострених і зігнутих уперед 
верхівок) та поверхневою скульптурою з добре 
помітних концентричних реберець. Що сто-
сується забарвлення, то воно досить мінливе: 

від білуватого, нерідко з темнішими радіальними "променями", до майже 
зовсім чорного.

Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774)

Valvata piscinalis (O.F.Müller, 1774)

Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)

Unio tumidus Philipsson, 1788


Липень

Багато наукових публікацій працівників лабо-
раторії малакології Державного природознавчо-
го музею НАН України присвячено фенетичній 
структурі популяцій садової цепеї Cepaea 
hortensis. Якщо сказати простіше, співвідно-
шенню різних (альтернативних) форм забар-
влення черепашок у поселеннях цього виду. Це 
співвідношення зазвичай вираховують лише 
для дорослих особин. Адже забарвлення чере-
пашки може змінюватися у процесі росту рав-
лика. Навіть смугаста особина вилуплюється з 

яйця з однобарвною черепашкою, а темні спіральні смуги починають посту-
пово з'являтися на ній лише через деякий час.

Болотяна живородка Viviparus contectus відрізняєть-
ся від живородки річкової Viviparus viviparus помітно 
опуклішими, ніби східчастими обертами. Верхівка чере-
пашки, якщо вона не обламана або не обточена водою, 
дуже гостра, колюча. Це легко відчути, доторкнувшись 
до неї подушечкою пальця. У великих особин висота 
черепашки може досягати 4 см. Молюски цього виду 
оселяються у стоячих водоймах, багатих водяними рос-
линами – ставах, болотах, старицях річок тощо. 

Чорноморський гребінець Flexopecten ponticus – 
єдиний представник великої родини гребінців 
Pectenidae, який зустрічається в наших морях. 
Він є звичайним представником морської ма-
лакофауни Чорного моря, оселяючись на гли-
бинах до 30 м. Добре збережені порожні стулки 
цього виду знаходили також у Азовському морі. 
З деякими іншими гребінцями можна познай-
омитися в розділі "Екзотичні види молюсків у 
фондах Державного природознавчого музею 

НАН України".

Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774)

Viviparus contectus (Millet, 1813)

Flexopecten ponticus (Bucquoy et al., 1889)

Unio tumidus Philipsson, 1788
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Серпень

Один з найбільших і найяскравіших слизняків, 
розповсюджених на території України. Довжи-
на тіла в русі може досягати 10 см. Зустрічаєть-
ся переважно в Українських Карпатах, рідше 
на рівнинній частині заходу України. На сході 
досягає Вінницької області. Завезений людьми 
до Києва. Дорослих особин слизняка великого 
синього часто досить легко відрізнити від інших 
великих слизняків за наявністю синюватих, 

фіолетових, зеленкуватих відтінків у забарвленні (хоча бувають також інші 
кольорові варіації). Молоді особини світліші, спочатку без синюватого поли-
ску та з темними поздовжніми смугами, які з віком поступово зникають.

Болотяний мускуліум – не надто великий пріс-
новодний молюск (розмір мушель не перевищує 
1 см) з родини кулькових (Sphaeriidae). Його 
досить легко впізнати за чітко виступаючими 
догори, вузькими верхівками стулок. Самі стул-
ки дуже тонкі та крихкі. Молюски часто оселя-
ються в невеликих водоймах, зокрема таких, 
що пересихають улітку. У 2013 році Musculium 
lacustre став одним з "героїв" нашої наково-по-

пулярної книжки "50 найпомітніших молюсків Львова та околиць".

Вже другий раз за цей рік Anadara inaequivalvis 
стає "переможцем" серед чорноморсько-а-
зовських молюсків, представлених у нашій 
фотогалереї. З нею та іншими видами наших 
морських молюсків ви можете ближче познайо-
митися також у презентації для шкільних за-
нять з біології "Найпомітніші молюски Чорного 
та Азовського морів".

Bielzia coerulans (M.Bielz, 1851)

Musculium lacustre (O.F.Müller, 1774)

Anadara inaequivalvis (Bruguiere, 1789)

Unio tumidus Philipsson, 1788
http://www.pip-mollusca.org/page/phg/land/sp/Bielzia_coerulans.php


Вересень

Великий вид, який досить легко впізнати у 
природі. Хоча з ним нерідко плутають інші 
види роду Helix, а інколи – навіть цепей або 
чагарникових равликів Fruticicola fruticum. 
Розміри черепашки у дорослих особин дуже 
мінливі, найчастіше її діаметр (ширина) та ви-
сота вписуються в діапазон від 3 до 5 см. Хоча 
можуть зустрічатися й значно більші особини. 
Забарвлення черепашки є також мінливим, 
хоча й не настільки, як, наприклад, у цепей. 

Зазвичай загальний фон черепашки коричнюватий, жовтувато-коричневий, 
рідше жовтуватий або сірувато-білий. На черепашці можуть бути помітни-
ми темні спіральні (такі, що проходять вздовж обертів) смуги, чіткі (хоча й 
не надто контрастні) або ледь помітні. Ближче познайомитися з цим видом 
можна на сторінках нашої "Літньої школи".

Свою латинську та, відповідно, українську назву – ву-
хоподібний (або вушковий) ставковик, цей вид отри-
мав завдяки формі черепашки. У дорослих особин її 
останній оберт помітно розширений, з великим устям, 
обриси якого нагадують вухо. Висота та ширина чере-
пашки можуть досягати 3 см. Ставковики населяють 
густо зарослі водяними рослинами прибережні ділянки 
ставів, річок та інших водойм зі стоячою або повіль-
но текучою водою. Вушковий ставковик Lymnaea 
auricularia – один зі звичайний представників прісно-

водної малакофауни Львова та околиць.

Не надто великий, але досить красивий і ціка-
вий представник азово-чорноморської фауни, 
детальніше почитати про якого можна, напри-
клад, у другому томі "Жизни животных". Не 
зважаючи на не надто великі розміри (висота 
черепашки не перевищує 2–3 см), є важливим 
компонентом морської екосистеми, адже осно-
вою його харчування є падло. Отже, ці невеликі 
равлики допомагають "прибирати" наші моря 
від мертвої риби, молюсків та інших тварин. 

Щоправда, вони можуть нападати й на деяких безхребетних тварин, зокре-
ма, просвердлювати тонкі стулки двостулкових молюсків.

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758)

Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)

Unio tumidus Philipsson, 1788
http://www.pip-mollusca.org/page/phg/marine/sp/Tritia_reticulata.php


Жовтень

Чагарникового равлика Fruticicola fruticum ра-
зом з виноградним равликом (або виноградним 
слимаком) Helix pomatia та різними видами 
цепей, без сумніву, можна віднести до най-
відоміших неспеціалістам видів вітчизняних 
наземних молюсків. Але ця популярність має 
також зворотній бік: досить часто за Fruticicola 
fruticum помилково приймають самих різних 
равликів. Як уникнути подібних помилок, до-

поможе дізнатися наша "Літня школа".

Котушка рогова Planorbarius corneus – один 
з найбільших видів черевоногих молюсків, 
розповсюджених у прісних водоймах України. 
Ширина (діаметр) її черепашки може досягати 
3–4 см. Забарвлення черепашки коричнювате, 
часом із зеленкуватим або навіть червонува-
тим відтінком. Молюсків найчастіше можна 
побачити на прибережних ділянках ставів або 
річок, густо зарослих водяними рослинами. 
Харчуються вони переважно їжею рослинного 

походження: рослинним детритом, який збирають зі дна водойм, перифіто-
ном, а також відмерлими тканинами вищих рослин і багатоклітинних водо-
ростей.

Золотистий політітапес Polititapes aurea – вид, 
широко розповсюджений у Чорному та Азовсь-
кому морях. Зустрічається також вздовж атлан-
тичного узбережжя Європи (на північ до Англії), 
у Середземному, Егейському, Мармуровому 
морях. На перший погляд, його мушля нагадує 
дещо витягнуту у довжину мушлю іншого зви-
чайного в наших морях двостулкового молюска 
– Chamelea gallina. До речі, ступінь витягнутості 

мушель Polititapes aurea дуже мінлива. Мінливою є й поверхнева скульпту-
ра на стулках – від грубих до ледь помітних концентричних реберець. Це 
спричинило опис багатьох форм, деякі з яких раніше вважали самостійними 
видами.

Fruticicola fruticum (O.F.Müller, 1774)

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)

Polititapes aurea (Gmelin, 1790)

Unio tumidus Philipsson, 1788


Листопад

Бурштинівку (або янтарку) звичайну можна 
побачити по берегах водойм або на інших во-
логих ділянках. Молюски привертають ува-
гу досить не звичною для наземних равликів 
формою черепашки, яка дещо нагадує прісно-
водних молюсків – ставковиків. Стінки чере-
пашки надзвичайно тонкі, напівпрозорі, а устя 
велике. Зрозуміло, що така черепашка погано 

захищає молюсків від висихання, тому вони вимушені триматися у вологих 
місцях. До речі, черепашка бурштинівки не завжди виглядає бурштиновою. 
Усе залежить від забарвлення тіла молюска, яке просвічує крізь неї: якщо 
тіло темне, й черепашка виглядає темною. Якщо тіло світліше, й черепашка 
може здаватися шматочком бурштину.

Морський двостулковий молюск, розповсюд-
жений від атлантичного узбережжя Європи та 
Північної Африки до Чорного моря. Їстівний, 
має промислове значення. У великих особин 
розміри мушель можуть досягати 8 – 10 см. 
Стулки різної форми. Одна з них (опукліша) 
приростає до твердих підводних предметів: 

каміння, інших мушель тощо. Стулки, викинуті хвилями на морське узбе-
режжя, часто сильно обточені водою та не зберігають своєї природної фор-
ми.

Річкова лунка розповсюджена в усіх основних 
річкових басейнах України. Молюски трима-
ються переважно на мілководних прибережних 
ділянках, особливо там, де дно вкрите дрібним 
камінням. Міцно триматися на камінні або 
інших занурених у воду предметах молюскам 
допомагає своєрідна форма черепашки – з 
пласким низом та обтічним верхом. Проте най-

більш вражає не форма, а надзвичайна різноманітність забарвлення черепа-
шок: від майже цілковито чорних до екземплярів з виразними кольоровими 
візерунками. Деякі з численних варіантів забарвлення представлені в нашій 
фотогалереї. Читайте також розповідь "Чарівні лунки" у рубриці "Дітям – про 
молюсків".

Succinea putris (Linnaeus, 1758)

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Ostrea edulis Linnaeus, 1758

http://www.pip-mollusca.org/page/phg/land/sp/Succinea_putris.php
Unio tumidus Philipsson, 1788
http://www.pip-mollusca.org/page/phg/freshwater/sp/Theodoxus_fluviatilis.php
http://www.pip-mollusca.org/page/phg/freshwater/index.php#sp
http://www.pip-mollusca.org/page/kds_page/3/st3_ua.php
http://www.pip-mollusca.org/page/kds.php
http://www.pip-mollusca.org/page/kds.php
http://www.pip-mollusca.org/page/phg/land/sp/Succinea_putris.php
http://www.pip-mollusca.org/page/phg/freshwater/sp/Theodoxus_fluviatilis.php
http://www.pip-mollusca.org/page/phg/marine/sp/Ostrea_edulis.php


Грудень

Чагарниковий равлик Fruticicola fruticum (яко-
го ще наприкінці минулого і навіть на початку 
цього століття називали Bradybaena fruticum) не 
має такого різноманіття спадкових форм за-
барвлення черепашки (морф), як його не надто 
близькі (з іншої родини) родичі – цепеї. Власно 
кажучи, морф тут лише 4: світла черепашка з 

темною центральною смугою, світла черепашка без смуги, коричнювата че-
репашка зі смугою, коричнювата черепашка без смуги.

Fruticicola fruticum (O.F.Müller, 1774)

Unio tumidus Philipsson, 1788

Перлівниця клиноподібна оселяється в річках, 
заплавних водоймах, водосховищах, озерах. На 
відміну від перлівниці звичайної Unio pictorum, 
її стулки переважно помітно розширені в пе-
редній частині та звужені в задній, що надає 
їм клиноподібний вигляд. Проте загалом форма 

мушлі Unio tumidus досить мінлива, часом може нагадувати інші види пер-
лівниць. Переконатися у цьому ви легко можете на сторінках нашої інтер-
нет-програми. У великих екземплярів довжина мушлі може перевищувати 
10 см.

Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)

Сітчаста трітія Tritia reticulata – один з найбіль-
ших та найпомітніших черевоногих молюсків, 
які зустрічаються в Чорному та Азовському 
морях (зрозуміло, не враховуючи рапани). Чере-
пашки можуть досягати у висоту 2–3 см, при-
ваблюють погляд красивою формою, скульпту-
рою та забарвленням. Вздовж їх обертів часто 
проходять різнокольорові смуги. Не дивно, що 
їх нерідко використовують для виготовлення 
різноманітних сувенірів, наприклад, намист. 
Деякі вчені вважають, що в Чорному та Азовсь-

кому морях живе не один, а три види Tritia, які відрізняються за формою та 
пропорціями черепашок. Інші дослідники не поділяють цієї думки.


