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ВПЛИВ ГІДРОТЕХНІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ВОДОЙМ НА ВИДОВЕ 

РІЗНОМАНІТТЯ МОЛЮСКІВ 

 

Представлені результати досліджень видового різноманіття молюсків водних об’єктів 

м. Києва, які зазнали певних гідротехнічних трансформацій. В річках Либідь та Сирець, 

русла яких спрямлені і каналізовані, молюсків не виявлено. У водоймах, утворених внаслідок 

зарегулювання водотоків (струмків, річок) спостерігається розвиток молюсків з легеневим 

диханням (родини Planorbidae та Lymnaeidae) приурочених до угруповань вищої водної 

рослинності, в той час двостулкові молюски і черевоногі підкласу Pectinibranchia 

реєструються лише у деяких із них. Двостулкові молюски (Pisidium sp.) зареєстровані лише у 

струмках на території природно-заповідних об'єктів. Відсутність цієї групи організмів у 

ряді проточних водойм м. Києва може свідчити про їх незадовільний стан. 
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Вступ. Молюски є поширеною групою гідробіонтів, які населяють різнотипні водойми. Ці організми 

відіграють значну роль у процесах самоочищення водойм – сприяють очищенню води від мінеральних і 

органічних суспензій [1], водночас вони є об’єктами живлення для інших гідробіонтів. Вони є досить 

чутливими до змін гідрологічного режиму [2] і можуть використовуватися при оцінці стану порушення водних 

екосистем.  

Зарегулювання русел річок є однією із найпоширеніших трансформацій водойм, яка тривалий час 

знаходила позитивну оцінку як у господарському аспекті, так і в контексті ідей збереження і підтримання 

загального біорізноманіття [3]. Проте, результати гідробіологічних досліджень показали існування негативного 

впливу – що у напрямку до греблі, внаслідок уповільнення течії і підвищення рівня органічного забруднення, 

спостерігається помітне скорочення видового різноманіття молюсків [2, 4].  

В умовах міста водойми зазнають значних гідротехнічних трансформацій – штучне очищення водойм, 

заглиблення і розширення їх акваторій, внаслідок чого відбувається порушення природних оселищ. Проте 

питання щодо впливу змін гідрологічного режиму на видову та кількісну структуру населення молюсків 

досліджено недостатньо. 

Метою досліджень було дослідити видове різноманіття молюсків у різнотипних водоймах м. Києва і 

на цій основі оцінити сучасний стан цих об’єктів та наслідки гідротехнічних трансформацій. 

Матеріал і методи. Матеріал відбирали у водоймах, розташованих поблизу та на території наступних 

природоохоронних об’єктів м. Києва: парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

(ППСПМ) «Сирецький гай», Національний природний парк «Голосіївський» (ППСПМ «Голосіївський ліс» та 

ППСПМ «Голосіївський парк ім. Рильського»), регіонально-ландшафтний парк (РЛП) «Лиса гора»). 

Матеріалом для даної роботи є збори молюсків із зазначених водойм, а також рослини, на яких були 

зареєстровані молюски. Збір матеріалу проводили за загальноприйнятими гідробіологічними методиками [5]. 

Визначення молюсків проводили за конхологічними ознаками. 

Результати та обговорення. В рамках проведення комплексного моніторингового дослідження 

природоохоронних об’єктів м. Києва досліджено видове різноманіття молюсків деяких водойм. 

В результаті обстеження прилеглої до РЛП «Лиса гора» ділянки русла р. Либідь – єдиної ділянки річки 

з природним руслом, молюсків у цій водоймі не було виявлено. Можливо це пов’язано з тим, що виток 

р. Либідь тече в колекторі діаметром і значна частина річки проходить у штучностворенному (бетонному) руслі 

під землею [6]. Також для цієї річки характерна висока ступінь урбанізації водозбірної площі, яка становить 

80,4 %, а частка стічних вод, які надходять до річки, досягає 54 % її загального стоку [7].  

Біля ППСПМ «Сирецький гай» нами обстежено 4 водних об’єкти – це ділянка русла р. Сирець, два 

ставки і заболочена водойма. У р. Сирець, більша частина русла якої спрямлена і каналізована, молюсків не 

виявлено. Можлива це пов’язано з тим, що після прокладання залізниці долина р. Сирець була трансформована 

– річку частково взято в колектор [8]. У двох ставках і заболоченій водоймі зареєстровано 5 видів молюсків із 

класу Gastropoda (Anisus acronicus (Ferussac, 1807), Anisus vortex (Linne, 1758), Armiger bielzi (Kimacowicz, 

1884), Planorbarius corneus (Linne, 1758), Segmentina sp. та пусті черепашки Viviparus viviparus (Linne, 1758). 

Виявлено, що у ставках набувають значного розвитку представники родини Planorbidae – види Armiger bielzi, 

Anisus acronicus, Anisus vortex. Вони населяють угруповання за участю нитчастих водоростей, Elodea canadensis 

Michx., Lemna trisulca L. та Ceratophyllum sp. Крім того, два види – Armiger bielzi та Anisus acronicus 

зареєстровані в угрупованні за участю Lemna trisulca L., Ceratophyllum sp. та Lemna sp. Вид Armiger bielzi також 

виявлено на листках Nuphar lutea L., а також серед Lemna minor L. та на шматочках кори. Його щільність на 

листках Nuphar lutea L. коливається 120-460 екз./м2. В одному із ставків нами були виявлені пусті черепашки 

виду Viviparus viviparus, живих молюсків не зареєстровано. Можливо це пов’язано з тим, що внаслідок 

трасформації (побудова греблі) водойма втратила проточність, а оскільки, як відзначено попередніх 



дослідженнях, вид Viviparus viviparus зустрічається в річках та заплавних водоймах, що не втратили зв’язку з 

основним руслом [9-10], це могло призвести до зникнення цього виду. 

У водних об’єктах Голосіївського лісу (Голосіївські ставки і струмки) зареєстровано 8 видів молюсків: 

1 із класу Bivalvia (Pisidium sp.) і 7 із класу Gastropoda (Anisus contortus (Linne, 1758), Bithynia tentaculata (Linne, 

1758), Lymnaea stagnalis (Linne, 1758), L. lagotis (Schrank, 1803), Opisthorchophorys troscheli Paasch, 1842, 

Planorbarius corneus (Linne, 1758), Planorbis planorbis (Linne, 1758), Viviparus viviparus (Linne, 1758)). У 

струмках із джерел у Голосіївському лісі нами зареєстровано один вид двостулкових молюсків – Pisidium sp.. У 

ставках виявлено представники родини Lymnaeidae, із них L. stagnalis L. – відмічався у приповерхневому шарі 

води, а L. lagotis зареєстровано на нитчастих водоростях, а також – на поверхні пустих черепашок. В 

Голосіївський ставках виявлені більш чутливі до якості води черевоногі молюски підкласу Pectinibranchia 

(Bithynia tentaculata, Opisthorchophorys troscheli, Viviparus viviparus). Види Bithynia tentaculata, 

Opisthorchophorys troscheli, а також представники родини Planorbidae – Planorbis planorbis, Anisus contortus, 

виявлені в угрупованні за участю нитчастих водоростей та Ceratophyllum sp. На поверхні бетонних дамб 

знайдено види Viviparus viviparus та Planorbarius corneus. Крім того, Viviparus viviparus відмічався на поверхні 

бетонних дамб, в угрупованні Ceratophyllum sp., а також поверхні пустих черепашок молюсків. 

У водних об’єктах Голосіївського парку ім. Рильського (Горіхуватські ставки) зареєстровано 8 видів 

молюсків із класу Gastropoda (Acroloxus lacustris (Linne, 1758), Armiger bielzi (Kimacowicz, 1884), Bithynia 

tentaculata (Linne, 1758), Lymnaea stagnalis (Linne, 1758), Opisthorchophorys troscheli Paasch, 1842, Planorbarius 

corneus (Linne, 1758), Physa fontinalis (Linne, 1758), Viviparus viviparus (Linne, 1758)). Види Bithynia tentaculata, 

Opisthorchophorys troscheli, Viviparus viviparus, Lymnaea stagnalis виявлені в угрупованні за участю нитчастих 

водоростей та Ceratophyllum sp. Види Viviparus viviparus та Armiger bielzi зареєстровані в угрупованні за участю 

Lemna minor L. та Ceratophyllum sp. при цьому середня щільність Viviparus viviparus складала 20 екз./ м2, а 

Armiger bielzi – 4 екз./ м2. Інший вид Acroloxus lacustris відмічався на відмерлих рештках рослин та на листках 

Nuphar lutea L. (середня щільність 15 екз./ м2). На Nuphar lutea L. зареєстровано також Viviparus viviparus. 

Висновки. Таким чином, в результаті досліджень встановлено, що для деяких із досліджених нами 

водойм видове різноманіття молюсків складає від 1 до 8 видів, в той час як у деяких водних об’єктах молюсків 

не виявлено. До них належать річки, русла яких були змінені внаслідок значних гідротехнічних трансформацій 

– р. Либідь та р. Сирець. Водночас, решта досліджених водойм утворені внаслідок зарегулювання водотоків – 

струмків, річок, за складом малакофауни наближаються до заплавних водойм, оскільки в них досить поширені 

представники родин Planorbidae та Lymnaeidae. Інші види молюсків також притаманні для цього типу водойм 

(перш за все двостулкові молюски і черевоногі підкласу Pectinibranchia) реєструються лише у деяких із них.  

Розвиток молюсків з легеневим диханням (родини Planorbidae та Lymnaeidae), напевне, пов'язаний із 

розвитком вищої водної рослинності і формуванням різноманітних угруповань за їх участю в межах однієї 

водойми. Так, наприклад у ставках ППСПМ «Сирецький гай» угруповання за участю нитчастих водоростей та 

Ceratophyllum sp., Elodea canadensis та Lemna trisulca населяють види Armiger bielzi, Anisus acronicus, Anisus 

vortex, а на листках Nuphar lutea L. мешкає Armiger bielzi. 

Двостулкові молюски зареєстровані лише у струмках на території досліджених природно-заповідних 

об'єктів. Було знайдено лише один вид двостулкових молюсків – Pisidium sp.. Порівнюючи отримані дані з 

результатами наших попередніх досліджень [11], які показали що двостулкові молюски є досить чутливими до 

забруднення і змін гідрологічного режиму, можна сказати, що відсутність цієї групи організмів у ряді 

проточних водойм м. Києва може свідчити про їх незадовільний стан. 
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Представлены результаты исследований видового разнообразия моллюсков водных объектов г. Киева, 

которые претерпели определенные гидротехнические трансформаций. В реках Лыбидь и Сырец, русла 

которых спрямлены и канализированы, моллюсков не обнаружено. В водоемах, образованных в результате 

зарегулирования водотоков (ручьев, рек) наблюдается развитие моллюсков с легочным дыханием (семейства 

Planorbidae и Lymnaeidae) приуроченных к сообществам высшей водной растительности, в то время как 

двустворчатые моллюски и брюхоногие подкласса Pectinibranchia регистрируются только в некоторых из них. 

Двустворчатые моллюски (Pisidium sp.) зарегистрированы только в ручьях на территории природно-

заповедных объектов. Отсутствие этой группы организмов в ряде проточных водоемов г. Киева может 

свидетельствовать об их неудовлетворительном состоянии. 

Ключевые слова: биоразнообразие, Mollusca, водные объекты, зарегулирования водотоков, г. Киев. 

 

The results of mollusks species composition investigation in water bodies of the city of Kiev, which have undergone 

certain hydrotechnical transformations, are presented. In the Lybid River and the Syrets River, which have straightened 

and canalized riverbeds, no mollusks are found. In the water-bodies which were made by change the course of the 

rivers or streams, the development of pulmonates mollusks (families Planorbidae and Lymnaeidae) associated with 

aquatic plant communities are observed, while bivalves and gastropods subclass Pectinibranchia recorded only in some 

of them. Bivalve mollusks (Pisidium sp.) are registered only in streams on the territory of nature reserves. The absence 

of this group of organisms in lotic waters in Kyiv might indicate their unsatisfactory condition.  

Key words: biodiversity, Molluscs, water bodies, water flow regulation, Kyiv. 
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