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Investigations of the freshwater molluscs fauna of Lapajivka forest in 2000-2001 
years have detected one species, which occupy both temporary and constant bio-
topes. 

 
Прісноводні молюски за типом стратегії належать до рудерально-
стрестолерантної групи безхребетних тварин, які заселяють водні еко-
системи. Вони є невід’ємними компонентами трофічних ланцюгів, 
беруть активну участь в очищенні водойм. Деякі з них, у тому числі й 
Lymnea ovata, є облігатними живителями личинок трематод – збудни-
ків багатьох небезпечних гельмінтозів, зокрема тріхобільгарціозу у 
великої рогатої худоби та людей [6]. 

Завдяки своїй екологічній пластичності молюски заселяють широ-
кий спектр біотопів, які можна поділити на такі групи: за 
походженням – природні й антропогенні; за тривалістю їх існування –
тимчасові (астатичні) й постійні (статичні) [1, 2, 7, 9]. У той же час у 
літературі є окремі відомості щодо існування біотопів молюсків, роз-
міщених у лісових масивах – так звані “лісові” біотопи [4, 8], які 
розглядають не як самостійний природний тип біотопу, а як один із 
різновидів антропогенних. Найкращі умови для їх існування створю-
ються в лісових угрупованнях у добре освітленних місцях, де крони 
дерев дещо розрідженні – лісові дороги, галявини. Молюски потрап-
ляють сюди з природних біотопів шляхом пасивної міграції, або їх 
переносять птахи, велика рогата худоба, людина, зокрема, під час 
переміщення сільськогосподарської техніки.  



Метою наших досліджень було виявлення лісових біотопів і вста-
новлення систематичного складу молюсків. Дослідження прісновод-
ної малакофауни “лісових” біотопів проводили в лісовому масиві Ла-
паївського л-ва в літньо-осінній період 2000-2001 рр. Обстеженню в 
першу чергу підлягали лісові дороги й галявини. Під час збору пріс-
новодних молюсків використовували загальноприйняту методику 
В.І.Здуна [4]. Щільність заселення виявленних біотопів молюсків ви-
значали методом малих площинок розмірами від 0,25 до 1 м2. 
Встановлення їх видової належності проводили за визначником 
В.І.Жадіна [3]. 

У результаті проведених малакологічних обстежень лісових маси-
вів було виявлено один вид прісноводного молюска: Lymnaea ovata
(Draparnaud, 1805) – типовий європейський вид, який трапляється, 
переважно, у мілких постійних, стоячих і повільно текучих водах. 
Ареал цього виду охоплює басейни Чорного моря, Дунаю, Дністра та 
Південного Бугу. 

На безлісих територіях у районі дослідження цей вид у масовій кі-
лькості трапляється в системі меліоративних каналів, яка знаходиться 
на відстані 15 км від виявленних “лісових” біотопів [10]. “Лісові” біо-
топи сконцентровані на лісових дорогах антропогенного походження.  

Подаємо характеристику виявленних біотопів: 
Біотоп № 1 
Знаходиться на відстані 2,5 км від с.Оброшино. Представленний 

двома слідами від коліс важкої сільськогосподарської техніки. Розміром 
30,8 м, глибина не більше 10 см, дно мулисте. Наявне антропогенне 
сміття. Особини L. ovata трапляються зі щільністю 5 ос./м2 . 

Біотоп № 2 
Відстань 4 км від с.Оброшино. Біотоп – сліди від коліс підводи. 

Довжина близько 1 м, ширина 0,5 м, глибина 15 см. Дно піщано-
глинисте. Трапляються поодинокі особини L. ovata. 

Біотоп № 3 
Відстань від того ж села 9 км. Біотоп представленний слідами від 

коліс важкої сільськогосподарської техніки. Розміри біотопу 0,80,2 
м. Ґрунт глинистий, незначно зволоженний. Поодинокі особини L.
ovata. 

Біотоп № 4 
Розташований на відстані 200 м від біотопу № 3. Найбільший за 

розмірами з усіх виявлених місць локалізації L. ovata. Розміри 5 3,5 
м, глибина 25 см, дно мулисто-глинисте, грузьке. З рослин представ-
лені нитчасті зелені водорості та вищі водні макрофіти. Щільність 
заселення цього біотопу молюсками коливається в межах від 30 ос./м2

(по краях водойми) до 10 ос./м2 (у центрі). 
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Біотоп “Дачі” 
Цей біотоп знаходиться в лісах на межі Пустомитівського й Горо-

доцького р-нів (Львівська обл.), в околиці с.Суховоля. Розташований 
на узбіччі лісової дороги і є слідами від коліс важкої сільськогоспо-
дарської техніки, розміром 0,52,5 м. Дно мулисте, невелика кількість 
зелених нитчастих водоростей. Чисельність молюсків коливалася в 
межах від 5 до 25 ос./м2. 

Одержані нами дані підтверджують гіпотезу щодо існування “лісо-
вих” біотопів L. ovata. Недослідженими залишається питання шляхів 
проникнення в ці біотопи особин молюсків. 
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