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Гірна А.Я.  

 

РІДКІСНІ ТА МАЛОВІДОМІ ВИДИ ПАВУКІВ  

ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ (УКРАЇНА)  

 
Наведено дані про знахідки шести видів павуків, що є маловідомими для території 

Волинського Полісся, а саме Argyroneta aquatica (Clerck, 1757), Lathys heterophthalma 

Kulczyński, 1891, Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877, Micaria micans (Blackwall, 1858), 

Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) та Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912). З-поміж 

них, Lathys heterophthalma вперше вказаний для Українського Полісся, Micaria micans – 

для України. Один вид – Gnaphosa nigerrima вимагає моніторингу стану популяцій, 

оскільки приурочений до сфагнових боліт, площі яких в останні десятиліття невпинно 

зменшуються.  

Ключові слова: Araneae, Українське Полісся, Cybaeidae, Dictynidae, Gnaphosidae, 

Linyphiidae 

 

Фауна павуків (Arachnida, Araneae) Волинського Полісся налічує 285 видів, з яких 

понад 250 відзначені для Шацького національного природного парку Волинської 

області [2, 4, 5, 9, 11, 12, 17, 19], 75 – виявлені у межах Льва-Ствизького межиріччя 

Рівненської обл. [3]. Відтак, охоплені крайні західні та східні точки регіону, тоді як 

основна частина території залишається білою плямою на карті арахнологічних 

досліджень. Загалом, знахідки маловідомих видів доповнюють відомості про 

різноманіття регіону, аналіз даних про їх поширення та екологічні особливості, дає 

змогу оцінити, наскільки вони є раритетними та чи приурочені до рідкісних або 

зникаючих типів оселищ, тобто мають біоіндикаційне значення. 

Волинське Полісся розташоване в межах Волинської та Рівненської областей, 

простягається зі заходу на схід між річками Західний Буг і Случ. За геоботанічним 

районуванням – це Ковельсько-Сарненський (Західнополіський) геоботанічний округ 

соснових і дубово-соснових лісів та евтрофних боліт. Це рівнинна територія з 

абсолютними висотами в межах 160-180 м, для рельєфу якої характерні моренові 

горби, піщані гряди, дюни еолового походження та заболочені зниження. Тут 

найпоширенішими є дерново-слабопідзолисті та торфові ґрунти. Клімат Волинського 

Полісся м’якший та вологіший, ніж у сусідніх регіонах. У складі рослинності 

переважають ліси (не менше 30-40%), здебільшого соснові, поширені луки (до 20%). 

Болота займають в основному заплаву Прип’яті, Льви та численні долини менших 

річок. Для північних регіонів характерні пустища [1]. 

 

Матеріал і методика досліджень 
 

Матеріалом для роботи слугували збори автора на теренах Волинського Полісся 

упродовж 2000-19 рр. Для кожного з шести видів наведена коротка характеристика про 

поширення у світі, а також в Україні, зазначені екологічні преференції. У графі 

"Літературні дані" вказана опублікована інформація про знахідки в межах Волинського 

Полісся. Дані про власний матеріал наведено за схемою: область, район, населений 
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пункт, географічні координати локалітету, оселище, метод збору, дата, кількість особин 

кожної статі. На картах позначені лише ті локалітети видів, для яких відомі точні 

координати. Номенклатура таксонів наведена за Каталогом павуків світу [36]. 

 

Результати досліджень  
 

На підставі аналізу видового складу, зазначеного у вищезгаданих публікаціях 

стосовно фауни регіону, а також відповідно до неопублікованих даних власної 

колекції виокремлено шість рідкісних та маловідомих видів павуків Волинського 

Полісся. 
 

Родина Cybaeidae 
 

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) – транспалеарктичний вид, поширений у Європі, 

Туреччині, на Кавказі, в Росії (до Далекого Сходу), Ірані, Центральній Азії, Монголії, 

Китаї, Кореї, Японії [36]. Живе у воді. В Україні трапляється в межах широколистяно-

лісової [33, 34, 35], лісостепової [15, 28], степової зони та зони мішаних лісів [28] 

Східноєвропейської рівнини, у лісостепу північного передгір’я Криму [Сімферополь; 

13], а також на Закарпатській низовині [18]. У зоні мішаних лісів Argyroneta aquatica 

відомий з Волинського [14, 16], Новгород-Сіверського і Чернігівського Полісся [6, 8]. 

 

Рис. 1. Локалітети Argyroneta aquatica на території Волинського Полісся 

(спостереження позначене прозорим квадратом, матеріал – чорним). 

Пр имітка .  Вид на території Волинського Полісся є маловідомим. Оскільки 

Argyroneta aquatica живе у воді, його знахідки частіше описані у гідробіологічних 

роботах [14, 16], що є закономірним з огляду на потребу застосування гідробіологічних 

методів дослідження для відлову особин. 

 

Літературні дані: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, р. Цир [16]; р. Веселуха у 

межах колишнього Маневицького р-ну [14].  

Матеріал: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський 

[51°37'08,74''N, 24°57'11,46''E], р. Цир, на прибережних рослинах у воді, збір 

ентомологічним сачком, 21.08.2011: 1♀; с. Нові Червища [51°36'00''N, 25°23'51''E], 

р. Стохід, на прибережних рослинах у воді, збір ентомологічним сачком, 15.08.2014: 

1♂, 1♀. 
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Спостереження: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, c. Сваловичі 

[51°52'15,10''N, 25°38'52,12''E], р. Прип’ять, на прибережних рослинах у воді, 

20.08.2002. 

 

Родина Dictynidae 
 

Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 – рідкісний вид, відомий в Європі, а також в 

Ільменських горах Південного Уралу. Надає перевагу ксеротермним оселищам, у тому 

числі, трапляється у світлих соснових лісах у підстилці, моху, лишайниках [23, 24]. В 

Україні відомий з лісостепової зони у Харківській області [28]. 

Матеріал: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Вілиця [51°28'55''N, 23°58'42''E], 

молоде соснове насадження, у лишайниках, ручний збір (витрушування над світлою 

тканиною), 13.09.2014: 1♀. 

 

Рис. 2. Локалітет Lathys heterophthalma на території Волинського Полісся. 

 

Родина Gnaphosidae  
 

Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 – транспалеарктичний вид, поширений у Європі 

(головно в Північній і Західній частинах) і Росії (західно- і північно-європейська 

частини, Сибір до далекого Сходу) [26, 36]. Трапляється на болотах і заболочених 

місцевостях [21]. Вид є рідкісним та належить до категорії вразливі види (VU) у 

сусідніх Польщі [32] та Словаччині [20], для Білорусі не задокументований [26]. 

Головною загрозою для його популяцій є фрагментація і зменшення обводнення 

придатних до існування оселищ на меліорованих землях, тобто процесів, які щороку 

сильніше і помітніше охоплюють терени Полісся.  

 

Літературні дані: Рівненська обл., Сарненський р-н, ок. с. Більськ, сирий 

оліготрофний сосновий ліс асоціації Pinetum (sylvestris) ledoso (palustris)–vaccinietum 

(myrtillis) muscosum, збір ґрунтовими пастками, V-VII.2015: 1♂ [3]. 

Матеріал: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Заріка, ур. Мох [51°45'02''N, 

25°32'08''E], оліготрофне сфагнове болото, заросле поодинокими соснами, збір 

ґрунтовими пастками, VI-X.2019-1♂, 1♀; c. Раків Ліс [51°38'31,48''N, 24°54'35,08''E], 
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оліготрофне сфагнове болото, заросле молодими соснами, серед моху, ручний збір 

(витрушування моху над світлою тканиною), 23.08.2011: 1♀. 

 
Рис. 3. Локалітети Gnaphosa nigerrima на території Волинського Полісся 

(опубліковані дані позначені чорним кружечком). 

Micaria micans (Blackwall, 1858) – вид поширений в Європі, на Кавказі, в Азії до 

Пд Сибіру і Казахстану [36]. Тривалий час, незважаючи на доволі помітні морфлогічні 

відмінності, розглядався як синонім Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) і лише у 

2020 році на підставі генетичних досліджень йому повернуто статус виду [25]. Позаяк 

необхідна ревізія наявних матеріалів Micaria pulicaria, а також накопичення даних 

стосовно поширення Micaria micans, наразі зарано говорити про екологічні 

преференції цього виду. Для України вказується вперше [26]. 

Матеріал: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Залісся, ур. Колеса [51°28'38"N 

23°45'02"E], молодий сосняк біловусово-вересовий (Pinetum nardoso-callunosum) 

вологої мезотрофної дубової соснини чорницевої, збір ґрунтовими пастками, 17.06-

12.07.2019: 1♀ (coll., leg. Hirna). 

 

Рис. 4. Локалітет Micaria micans на території Волинського Полісся. 

Пр имітка .  У ґрунтові пастки за вказаний період, окрім Micaria micans, також 

потрапила одна особина Micaria pulicaria. 

 

Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) – транспалеарктичний вид, поширений у 

Європі, Росії (до Далекого Сходу), Китаї, Кореї, Японії. Вид є рідкісним, зокрема, 
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відомий за поодинокими знахідками у Польщі [29], Словаччині (вид у критичній 

небезпеці (СR) [20], для Білорусі не зазначений [26]. В Україні відомий з Київського 

Полісся [7], де знайдений у мішаних лісах. Згаданий для Буковини (без зазначеного 

локалітету [30]). Загалом надає перевагу ксеротермних оселищам (відкритим лісам, 

пустищам, скельним відслоненням) [21]. 

Літературні дані: Рівненська обл., Сарненський р-н, ок. с. Більськ, поновлення лісу 

після вирубування на місці сирих (заболочених) оліготрофних соснових лісів, що 

оточують болотні масиви (поодинокі невисокі дерева Pinus sylvestris і Betula pendula), 

збір ґрунтовими пастками, V-VII.2015: 1♂ [3]. 

Матеріал: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Залісся, ур. Колеса [51°28'28"N 

23°45'12"E], березняк злаково-різнотравний (Вetuletum graminoso-variaherbosum) 

вологої мезотрофної дубової соснини чорницевої, ручний збір, 17.06.2019: 1♀; 

[51°28'27"N 23°45'01"E], березняк чорницево-вересовий (Вetuletum myrtilloso-

callunosum) вологої мезотрофної дубової соснини чорницевої, збір ґрунтовими 

пастками, 17.06-12.07.2019: 1♂, 1♀. 

 

Рис. 5. Локалітети Zelotes exiguus на території Волинського Полісся (опубліковані 

дані позначені чорним кружечком).  

 

Родина Linyphiidae 
 

Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) – європейський вид, поширений від південної 

Франції (Піренеї) до Росії (Пн Кавказ, Урал і Карелія) [22, 36]. У північних регіонах 

Європи вказаний для боліт, проте надає перевагу лучним, часто ксеротермним 

екосистемам, трапляється в соснових лісах, на полях і пасовищах [22]. В Україні 

відомий за поодинокими локалітетами з чотирьох областей: Волинської (лука; [9]), 

Київської (пасовище [10]), Луганської (степ: “forb steppe”; [27]), а також Львівської 

(лучний степ на вапнякових відслоненнях; неопубл. дані). 

Літературні дані: Волинське Полісся, луки [9]. 

Матеріал: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Затишшя [51°34'30''N, 23°54'06''E], 

колишні орні землі (пустище), зарослі молодими соснами, збір ґрунтовими пастками, 

02.06-17.06.2018: 1♀. 
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Рис. 6. Локалітети Erigonoplus foveatus на території Волинського Полісся 

Пр имітка :  зважаючи на численні сучасні знахідки Erigonoplus foveatus у Східній 

Польщі [31], а також наявність особин у вторинних екосистемах регіону, можна 

припустити, що вид наразі є маловідомим для Волинського Полісся і кількість 

локалітетів буде з часом збільшуватися. 
 

Висновки 
 

Беручи до уваги літературні дані і власні матеріали, можна припустити, що 

кількість відомих локалітетів таких видів як Argyroneta aquatica, Erigonoplus foveatus і 

Zelotes exiguus буде неодмінно збільшуватися в міру повнішого охоплення 

дослідженнями території Волинського Полісся. Два види, Lathys heterophthalma і 

Micaria micans, відомі наразі за поодинокими знахідками. Проте Micaria micans як 

окремий вид розглядається лише від 2020 року. Відтак, необхідна ревізія наявних 

матеріалів Micaria pulicaria, що попередньо вважався старшим синонімом, а також 

накопичення нових даних стосовно поширення цих близьких таксонів. Один вид, 

Gnaphosa nigerrima, є стенотопним – приуроченим до болотних екосистем, а отже 

вразливим і потребує моніторингу стану популяцій в умовах поступового зменшення 

рівня обводненості території.  
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Hirna А.  

Rare and poorly known spider species of the Volhynian Polissia (Ukraine)  

State of knowledge about spiders (Arachnida: Araneae) from the Volhynian Polissia, which is 

located within the Volyn and Rivne oblasts of Ukraine, were analyzed. According to the literature-

derived data, araneofauna of this region consists of 285 species. More than 250 of them were listed 

from the Shatsk National Nature Park of the Volyn oblast and 75 from Lva-Stvyga inter-river area of 

the Rivne oblast. These studies cover the extreme western and eastern points of the region, while the 

main part of the territory remains unexplored. Based on the analysis of published data and in 

accordance with unpublished material of my own collection, six rare and poorly-known species of 

spiders of the Volhynian Polissia were singled out, namely Argyroneta aquatica (Clerck, 1757), Lathys 

heterophthalma Kulczyński, 1891, Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877, Micaria micans (Blackwall, 

1858), Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) та Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912). Among them, 

Lathys heterophthalma is first mentioned from Ukrainian Polissia, Micaria micans – from Ukraine. 

For each of  species, a brief description of the distribution in the world and in Ukraine, as well as 

environmental preferences are given, localities within the Volhynian Polissia are described and 

highlighted on the map. Analysing these data, we can assume that the number of records of species 

such as Argyroneta aquatica, Erigonoplus foveatus and Zelotes exiguus will certainly increase when 

the territory of Polissia is more fully covered by research. Two species, Lathys heterophthalma and 

Micaria micans, are known from single localities. However, Micaria micans as a separate species is 

considered only from 2020. Therefore, it is necessary to revise the available material of Micaria 

pulicaria, which was previously considered a senior synonym to Micaria micans, and to accumulate 

new data on the distribution of those two species not only in Ukraine but also in Europa. Gnaphosa 

nigerrima, requires monitoring of populations because it occurs in oligotrophic sphagnum bogs, the 

area of which has been steadily declining in recent decades. From this point of view, it should be 

included in the list of rare species of animals in the region. 

Key words: Araneae, Ukrainian Polissia, Cybaeidae, Dictynidae, Gnaphosidae, Linyphiidae.
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