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Канівець, Лащенко, Бесараб, 1995 [1996]: 35
Harpalus (Harpalus) amplicollis Ménétriés, 1848 – р.
Harpalus (Harpalus) angulatus Putzeys, 1877 – р.
Harpalus (Harpalus) anxius (Duftschmid, 1812) – о.
Harpalus (Harpalus) autumnalis (Duftschmid, 1812) – р.
Harpalus (Harpalus) distinguendus (Duftschmid, 1812) – м.
Канівець, Лащенко, Бесараб, 1995 [1996]: 35
Harpalus (Harpalus) froelichi Sturm, 1818 – р.
Harpalus (Harpalus) latus (Linnaeus, 1758) – р.
Harpalus (Harpalus) luteicornis (Duftschmid, 1812) – р.
- luteicolis (!) Duft., Канівець, Лащенко, Бесараб, 1995 [1996]: 35
Harpalus (Harpalus) modestus Dejean, 1829 – о.
Harpalus (Harpalus) pumilus (Sturm, 1818) (= vernalis (Fabricius, 1801), non (Panzer, 1796)) – р.
Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid, 1812) – р.
Harpalus (Harpalus) smaragdinus (Duftschmid, 1812) – о.
Канівець, Лащенко, Бесараб, 1995 [1996]: 35
Harpalus (Harpalus) tardus (Panzer, 1797)
Канівець, Лащенко та ін., 1998: 14
Harpalus (Pseudophonus) calceatus (Duftschmid, 1812) – р.
Harpalus (Pseudophonus) griseus (Panzer, 1797) – р.
Harpalus (Pseudophonus) rufipes (De Geer, 1774) (= pubescens O.F.Müller, 1776) – м.
Канівець, Лащенко, Бесараб, 1995 [1996]: 35 (Pseidophonus)
Ophonus (Metophonus) rufibarbis (Fabricius, 1792) (= seladon (Schauberger, 1926)) – р.
Acupalpus (Acupalpus) brunnipes (Sturm, 1825) – р.
Stenolophus (Stenolophus) teutonus (Schrank, 1781) – р.
Stenolophus (Stenolophus) discophorus (Fischer von Waldheim, 1823) – р.
Stenolophus (Stenolophus) mixtus (Herbst, 1784) – о.
Канівець, Лащенко, Бесараб, 1995 [1996]: 35

ДО ПИТАННЯ ВОДНОЇ МАЛАКОФАУНИ (MOLLUSCA) НПП «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ»
(ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА)
Орлова К.С.1,2,3, Шевченко І.В.2,3, Токар Т.П.1
Херсонський державний університет, 2Херсонська гідробіологічна станція НАН України, 3Національний природний
парк «Нижньодніпровський», м. Херсон, Україна, е-mail: orlova.ec@gmail.com, eirinheid@ukr.net
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Національний природний парк «Нижньодніпровський» — наймолодший природний парк на території
України, створений 24 листопада 2015 року. Площа парку 80177,8 га, більше половини з якої припадає на акваторію.
Оскільки у водоймах молюски складають основу біомаси серед бентосних організмів, метою нашої роботи
було розпочати інвентаризацію малакофауни та створити профільну колекцію для Парку.
Дослідження проводили, аналізуючи свіжі мушлі з берегових наносів біля с. Станіслав, с. Александрівка, с.
Широка Балка (Білозерського р-ну), зібраних 19.08.2017 р., а також матеріали проб макрозообентосу, що були
відібрані дночерпачем Петерсена (мала модель) з глибини 2,0 м біля с. Станіслав 10.10.2017 р.
В ході інвентаризації виявлено 11 видів молюсків:
Клас Bivalvia (Двостулкові молюски)
1. Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
2. Dreissena bugensis Andrusov, 1897
3. Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
4. Monodacna (Hypanis) colorata (Eichwald, 1829)
Клас Gastropoda (Черевоногі молюски)
5. Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
6. Esperiana (Fagotia) esperi (A.Férussac, 1823)
7. Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
8. Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
9. Turricaspia lincta (Milaschewitch, 1908)
10. Viviparus ater (De Cristofori & Jan, 1832)
11. Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)
За результатами досліджень бентосних проб встановили домінантний вид за індексом домінування Палія —
Ковнацкі. Домінантом у водоймах Парку можна вважати тригранку річкову D. polymorpha (Di = 70,9).
Субдомінантами виявилися лунка річкова Th. fluviatilis (Di = 11,4) та тригранка бузька D. bugensis (Di = 9,5).
Отримані результати по домінантності співпадають з даними попередніх досліджень, проведених на цій території до
створення Парку (Алексенко, 2004; Алексенко та інш., 2010).
Таким чином, в результаті інвентаризації водної малакофауни на території Національного природного парку
«Нижньодніпровський» достовірно встановлено наявність 11 видів молюсків, серед яких десять (окрім Monodacna
colorata) занесені до Європейського червоного списку (категорія LC — у стані найменшої загрози) та один — до
Червоної книги України (Turricaspia lincta, категорія — вразливий). Планується подальше проведення досліджень
для доповнення цього списку.
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