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ВСТУП

Родина Lumbricidae має великий ареал, що охоплює фактично придатну
для життя сушу всієї земної кулі. Це свідчить про виняткову екологічну при-
стосованість дощових черв’яків. Разом з тим існування в межах  родини ви-
дів із великим ареалом та ендеміків указує на наявність значних відмінностей
у пристосованості окремих видів до різних умов існування.

Перші свідчення про видовий склад дощових черв’яків для території
України є в роботах М. М. Кулагіна (1886, 1889), який згадує про чотири види:
Lumbricus rubellus, Allolobophora foetida, Allolobophora cyanea та Allolobophora
carnea. Але оскільки на той час систематика дощових черв’яків була ще мало
розроблена і Кулагін описував їх тільки за морфологічними ознаками, то, на
думку І. І. Малевича (1952), за Кулагіним, А. foetida, вірогідно, є Eisenia foetida;
A. сyanea – E. rosea, а A. carnea – Allolobophora caliginosa.

Дещо пізніше Г. М. Висоцький (1898, 1900) знайшов у Велико-Анадолі
новий вид, що раніше не був описаний зоологами, – Dendrobaena mariupoliensis,
представники якого є найкрупнішими серед дощових черв’яків, які зустріча-
ються на території України.

Для Велико-Анадоля та для інших регіонів України (Харків, Київ,
Дніпропетровськ) В. Міхаельсен (Michaelsen, 1900, 1901, 1903, 1910) уста-
новлює, окрім Dendrobaena mariupoliensis, ще дев’ять видів: Eisenia
gordejeffi, Allolobophora jassyensis, Bimastus tenuis, Eisenia rosea, Eisenia
foetida, Eisenia skoricowi, Allolobophora caliginosa, Octolasium complanatum і
Lumbricus terrestris. Шість із цих видів доповнюють перелік  і три – Eisenia
rosea, Eisenia foetida, Allolobophora caliginosa –  раніше були описані М.  М.
Кулагіним. Л. Андрусов (1914) для околиць міста Києва наводить три види, з
яких два – Eiseniella tetraedra f. typica та Dendrobaena octaedra – уперше й
один – Lumbricus terrestris – з уже раніше встановлених для України видів.

У роботі С. М. Моріна (1934), цілком присвяченій дощовим черв’якам
України, наводиться десять видів: Lumbricus terrestris, L. rubellus,
L. castaneus, L. baicalensis, Dendrobaena mariupoliensis, Eisenia
(Allolobophora) gordejeffi, E. (Allolobophora) foetida, E. (Allolobophora) rosea,
Eophila oculata (Helodrilus oculatus).

Серед дощових черв’яків, установлених С. М. Моріним, нових, які до-
повнювали перелік раніше відомих для України, було лише три види: Lumbricus
castaneus, Lumbricus baicalensis і Eophila oculata. Крім того, як указує І. І. Мале-
вич (1952), знаходження в районі Житомира та Новоград-Волинського таких
видів як Eisenia gordejeffi і Dendrobaena mariupoliensis викликає сумніви, тому
що розповсюдження цих видів обмежується східними районами України.

За матеріалами О. П. Кришталя (1947), для району Канівського біогео-
графічного заповідника відомо 11 видів: Eisenia rosea, E. nordenskioldi, E foetida,
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Allolobophora caliginosa, Lumbricus baicalensis, Dendrobaena rubida, Octolasium
transpadanum, O. lissaense, O. cyaneum, O. lacteum та Octolasium complanatum.

У працях І. І. Малевича (1954, 1954а, 1955, 1957, 1959) відмічені для України
наступні види: Eiseniella tetraedra f. typicа, Eiseniella tetraedra f. hercynia, Eisenia
rosea, Eisenia skoricowi, Allolobophora caliginosa f. trapezoides, Allolobophora
chlorotica, Octolasium lacteum, Lumbricus baicalensis (= Lumbricus pussilus) та опи-
саний один новий вид – Eisenia ukrainae Mal., який було знайдено у Кіровоградсь-
кій області. Серед відмічених видів дощових черв’яків у роботах Малевича таки-
ми, що доповнюють список для України, є три види: Eiseniella tetraedra f. hercynia,
Allolobophora caliginosa f. trapezoides та Eisenia ukrainae.

У результаті досліджень М. С. Гілярова (1953) у басейні р. Деркул було
знайдено вид Eisenia nordenskioldi, відомий у літературі як північно-східний
вид, який було згадано у вищеозначеному переліку О. П. Кришталя. Інший
знайдений вид – Dendrobaena subrubicunda – відомий як північний.

Для Закарпатської області, за даними Л. Черносвітова (Cernosvitov,
1935), відомо взагалі 19 видів, з яких вісім: Eisenia submontana, E. alpina f.
typica, E. spelea, E. veneta var. cognettii, Dendrobaena diomedea, Allolobophora
carpatica, Eophila sturanii, Octolasium montanum – дотепер уважаються неві-
домими для іншої території України і поширення їх поза гірськими района-
ми, як указує Малевич (1952), взагалі малоймовірне. У результаті до-
сліджень, що були проведені в 1954 році у ґрунтах гірських лісів Карпат,
знайдено 14 видів дощових черв’яків. Серед них три види – Eisenia rosea,
Dendrobaena octaedra та Octolasium complanatum – є широко відомими; п’ять
– Eisenia veneta var. cognettii, Eisenia submontana, Eisenia alpina, Allolobophora
carpatica та Eophila sturanii – наведені в роботі Л. Черносвітова та шість видів
раніше були невідомі для Карпат.
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1. ЗОВНІШНЯ  МОРФОЛОГІЯ

1.1. Розміри та форма тіла

Форма тіла дощових черв’яків за паском може бути циліндричною, ча-
сто злегка сплощеною або чотиригранною. Іноді на спині за паском є поздо-
вжній жолобок. Хвостовий кінець може бути звужений або розширений і
сплощений, рідше трохи потовщений.

Міхаельсен (Michaelsen, 1900) запропонував проводити облік сегментів
дощових черв’яків з передньої частини тіла починаючи з перистоміума (сег-
мент, на якому міститься рот та звичайно відсутні щетинки та який несе про-
стоміум). Сегменти частіше позначаються арабськими цифрами, хоча в ран-
ніх роботах використовувалися римські цифри. Міжсегментні борозенки по-
значаються рискою, нахиленою вправо (слеш), наприклад ½. Можливі варі-
анти мінливості позначаються комою, наприклад 3,4 –5 означає “з сегмента 3
або 4 по 5-й”. Коли посилаються на розташування паска, то ½, ¼ та ін. озна-
чають ступінь вторгнення в сегмент.

Довжина тіла та число сегментів можуть варіювати в широких межах у
різних видів, тому ці відомості розглядають як інформаційні. Група видів, що
має більші розміри тіла й велику кількість сегментів (400–500), зустрічається
переважно в середземноморському регіоні і є досить архаїчною (Omodeo,
1956). Ці ознаки слід вважати плезіоморфними.

Перш ніж почати визначення, черв’яків варто зафіксувати, поперед-
ньо змивши водою слиз і прилиплі до покривів частки землі. Як фіксатор ви-
користовують 2% розчин формальдегіду або 80° спирт. Черв’яків, зафіксо-
ваних у формаліні, надалі можна використовувати для гістологічних дослід-
жень. У формаліні також зручніше зберігати збори (4% розчин), тому що
його не потрібно так часто міняти, як спирт. При цьому краще, ніж у
спирті, зберігаються колір і форма тіла. Для того, щоб тканини черв’яків не
занадто сильно загрубіли, у формалін додають небагато гліцерину (1 части-
на на 99 частин фіксатора).

Перед тим як фіксованих черв’яків укладати в пробірки або банки, їх
слід розпрямити (як тільки вони загинуть), розклавши на дні порожньої ван-
ночки або на склі. При цьому покриви черв’яка час від часу необхідно зволо-
жувати змоченою у формаліні ватою. Тільки після того, як вони в такому
розпрямленому положенні  стануть твердішими, їх можна перекласти в
пробірки з фіксатором
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1.2. Пігментація

Частина дощових черв’яків має порфіриновий пурпуровий пігмент,
розташований у пігментних клітинах у субкутикулярному м'язовому шарі
(Kobayashi, 1928). Зафарблення покривів нерідко помітно змінюється й виц-
вітає після фіксації. Однак наявність пігментації майже завжди можна вста-
новити, особливо при розтинанні на розрізі (пігмент утримується в м'язовій
тканині). Пігментація може бути пурпуровою, бурою, різних відтінків зеле-
ною. Рідко через присутність меланіну черв’яки бувають майже чорними.
Крізь покриви може просвічувати порожнинна рідина, тому деякі види мають
яскраве жовте зафарблення.

1.3. Простоміум

На першому сегменті (перистоміумі) у дощових черв’яків розташова-
ний ротовий отвір (рис. 1), над яким нависає виступ – головна лопать (прос-
томіум). Форма головної лопаті в різних видів може бути трьох типів, які
представляють серію змін від найбільш примітивного пролобічного типу, що
є незалежним від перистоміума (перший дійсний сегмент) до танілобічного
типу, що є язичком, який повністю розділяє перистоміум. У більшості видів
дощових черв’яків простоміум належить до епілобічного типу. Найпримітив-
ніший пролобічний тип може бути виявлений у деяких видів «архаїчного»
роду Allolobophora. Танілобічний тип характеризує рід Lumbricus, але рідко
зустрічається в інших видів з пурпурною пігментацією.

Рис. 1. Типи простоміума (за Т. С. Перель, 1979).
Позначки: 1 – пролобічний; 2 – епілобічний відкритий; 3 – епілобічний закритий;
4 – танілобічний; I – вид зверху; II – вид збоку

1.4. Щетинки (хети) та їх пропорції
Перший сегмент позбавлений щетинок. На всіх інших сегментах в

Lumbricidae є по 8 щетинок, розташованих поодиноко (не наближених або
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мало наближених), або парами (сильно наближених). Розташування щетинок
слід розглядати за паском. Поп (Pop, 1941) був першим, хто розпізнав, що
розташування щетинок є важливою ознакою для визначення родів Lumbrici-
dae. Вони утворюють або 8 поздовжніх рядів, по 4 з кожного боку тіла, або,
якщо вони розташовуються по два поруч, 4 поздовжніх ряди по
2 праворуч і ліворуч. Щетинки, починаючи від черева до спини, позначають
латинськими буквами а, b, с і d, однаково ліворуч і праворуч. Проміжки між
щетинками позначаються як ab, bc, cd, проміжок між черевними щетинками
– аа, між спинними – dd (рис. 2). Щетинки вважаються сильно зближеними в

тому випадку, якщо ab і cd принаймні в 4 рази менші bс. Попарно зближені
щетинки вважаються примітивною ознакою (Mršić, 1991). Для видів родини
Lumbricidae наводиться хетальне співвідношення, тобто співвідношення ін-
тервалів між щетинками, коли відстань ab дорівнює одиниці.

1.5. Генітальні (копулятивні) щетинки

Щетинки можуть бути локомоторними та копулятивними. Локомоторні
щетинки мають сигмоїдну форму, потовщення посередині – нодулюс і гост-
рий кінець.  Копулятивні щетинки більш довгі, тонкі й позбавлені нодулюса,
а також жолобчастої зовнішньої частини. Залежно від числа жолобків зовні-
шня частина копулятивної щетинки може бути триедричною або тетраедрич-
ною. Були виявлені істотні географічні розходження відносно довжини зов-
нішньої частини копулятивної щетинки до довжини внутрішньої частини в
дощового черв’яка D. attemsi  (Rota, Erseus,1997).

1.6. Спинні (дорсальні) пори

На спинному боці по середній лінії в міжсегментних борозенках (які
прийнято позначати дробом, де в чисельнику й знаменнику ставляться по-
рядкові номери відповідно попереднього й наступного сегментів) розташо-
вуються спинні пори. Положення першої дорсальної пори в особин одного
виду більш чи менш постійне. В Lumbricidae у більшості видів перша спинна
пора відкривається в міжсегментній борозенці 4/5 (рідко 3/4) або далі до заду.
Іноді спинні пори відсутні або їх важко знайти. Цей показник у деяких випад-

Рис. 2. Положення отворів сім’яприймачів: А – біля лінії спинних отворів;
В –  біля лінії щетинок с; С – біля лінії щетинок d (за Csuzdi, Zicsi, 2003)

А В С
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ках демонструє високу мінливість навіть у межах однієї популяції (Fender,
1982), тому він має обмежене значення для таксономії.

1.7. Статеві отвори

Як таксономічні використовуються також зовнішні статеві ознаки: по-
ложення статевих отворів, отворів сім’яприймачів, позиція паска й почасти
також (наймінливіша з перерахованих ознак) положення папіл – залозистих
стовщень покривів навколо статевих щетинок.

Жіночі статеві отвори в Lumbricidae дуже дрібні
й часто важкопомітні, завжди розташовуються ліворуч
і праворуч на 14-му сегменті, звичайно над щетинками
b. Виняток складає рід Eiseniella, в якого пори розмі-
щені на рівні або нижче рівня щетинок а.

Чоловічі статеві отвори займають аналогічну
позицію найчастіше на 15-му сегменті, але трохи ви-
ще, між щетинками b і с. Рідко вони зміщені вперед –
на 13-й або 14-й сегмент (в p. Eiseniella) або назад до
початку паска, як це відзначено (Zicsi, 1978), напри-
клад, в D. platyura, у якого чоловічі статеві отвори від-
криваються на 24 або 25-му сегменті. В деяких випад-
ках навіть в однієї особини пори можуть бути
розташовані на різних сегментах.

Розміри чоловічих статевих отворів можуть
змінюватися від дуже малих, які важко роздивитися,
до великих. Розміри отворів у межах виду є постійною
ознакою. У деяких випадках, переважно серед видів з
тенденцією до партеногенезу, чоловічі отвори мінливі
за розмірами навіть у межах однієї популяції
(наприклад, Dendrobaena octaedra).

Покриви навколо чоловічих статевих отворів
можуть бути залозистими, сильно стовщеними. Ці
утворення називають залозистими полями. Нерідко
вони займають не тільки 15-й, а й заходять на сусідні
сегменти (14 і 16-й).

1.8.  Отвори сім’яприймачів

Отвори сім’яприймачів відкриваються в Megadrili у міжсегментні боро-
зенки, найчастіше в інтервалі між 5 і 15-м сегментами. Вони завжди парні й
розташовуються на бічних сторонах сегментів, рідше – зміщені на спинний
бік, вище лінії щетинок d, іноді – біля середньої спинної лінії (рис. 2).

Рис. 3. Розташування
папіл: GT – папіли
(genital tumescenses);
Tb – пубертатні валики
(tubercles)
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Зовнішнє відчинення отворів сім’яприймачів завжди має велике зна-
чення для таксономії дощових черв’яків. У ранніх системах ця властивість
використовувалася для відокремлення родів (Rosa, 1893; Michaelsen, 1900).
Пізніше Поп (Pop, 1941) продемонстрував, що отвори сім’яприймачів мають
різне положення – від лінії щетинок с до середньої дорсальної лінії – навіть у
різних популяцій D. byblica.

У деяких видів сім’яприймачі (сперматеки) відсутні. Однак між особи-
нами, позбавленими сперматек, можливий обмін спермою. Взаємне заплід-
нення в деяких із них відбувається шляхом відкладання сперматофорів. Спер-
матофори можуть бути трубкоподібні (в Criodrilus lacuum), палицеподібні або
дископодібні (в Lumbricidae) і звичайно прикріплюються перед паском або в
передній частині паска, рідше – в області чоловічих статевих отворів. Сперма-
тофори зустрічаються й у видів, що мають сперматеки (Перель, 1978).

1.9. Пасок (клітелюм)

Форма та розташування паска, число сегментів, зайнятих ним, є важли-
вою ознакою в таксономії дощових черв’яків. Без повністю розвиненого пас-
ка точна ідентифікація виду неможлива. Стабільність позиції паска може
змінюватися в різних родах. Наприклад, у родах Lumbricus та Octolasion ні-
яких варіацій не відмічено. Відмінність на одну позицію паска відповідає різ-
ним видам (наприклад, у Lumbricus rubellus пасок розташований на сегмен-
тах 27–32, а у L. castaneus – на 28–33). У родах Allolobophora та Aporrectodea
відмічена значна мінливість позиції паска. Але значна флуктуація пов’язана з
неповною статевою зрілістю вивчених особин (Zicsi, 1963).

Пасок, що являє собою залозисте стовщення покривів декількох сег-
ментів, має сідлоподібну (у більшості Lumbricidae) або кільцеподібну форму.
У люмбрицид він починається не ближче 19, 20-го сегмента.

1.10. Пубертатні валики

Стовщення на поздовжніх краях сідлоподібного паска називаються пу-
бертатними валиками. Вони можуть бути витягнуті від початку до кінця пас-
ка й навіть трохи виходити за його межі, але частіше бувають розвинені лише
на декількох сегментах паска. У деяких випадках валики заміняються горб-
ками, що іноді мають форму присосків. Поряд з паском пубертатні валики –
також важлива таксономічна ознака дощових черв’яків. Їх положення та кіль-
кість ними зайнятих сегментів є більш стабільними особливостями, ніж ці
ознаки у паска. Пубертатні валики з’являються на більш ранніх стадіях ста-
тевого розвитку, ніж пасок. Таксономічний та філогенетичний аспекти спо-
рідненості різних форм пубертатних валиків невідомі.
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1.11. Папіли (генітальні пухлини)

У дощових черв’яків спостерігаються залозисті здуття, пов’язані з пев-
ними щетинками або парами щетинок – генітальні пухлини, або папіли. Чис-
ло й положення папіл дуже непостійні, і цю ознаку в таксономії залучають
лише як додаткову. Папіли звичайно розміщені на сегментах перед паском
навколо щетинок ab або інколи – cd (рис. 3). Кількість папіл (генітальних пу-
хлин) строго відповідає сексуальній активності відповідної особини.

При описанні угруповань дощових черв’яків, які містять як статево дозрі-
лі, так і не дозрілі особини, Гейтс (Gates, 1970) запропонував виділяти ювеніль-
ні фази, аклітелятні (безпаскові), клітелятні (паскові) та регресійні фази. До цієї
схеми слід додати кокони. Ювенільні фази включають особин з моменту вилуп-
лення з кокона до появи в них сім’яних борозенок та генітальних пухлин.

1.12. Нефропори

Нефропори є зовнішніми отворами нефридіїв. Звичайно вони розташо-
вані на передній межі кожного сегмента, починаючи з сегмента 3. Розташу-
вання отворів є постійною ознакою в межах виду. Отвори спрямовані вздовж
прямої лінії безпосередньо вище щетинки b.

1.13. Дисепіменти

Усередині сегменти розділені дисепіментами, або септами. Звичайно сеп-
ти тонкі, але за фаринксом дисепіменти ущільнені та значно маскуляризовані,
тобто забезпечені розвиненими м’язовими волокнами. Маскуляризація септ
пов’язана з підземною рухливістю люмбрицид і може відповідати екологічним
властивостям видів дощових черв’яків.

1.14. Травна система

Травна система починається ротовим отвором, що веде в глотку, за якою
починається стравохід. В інтервалі між 10 і 14-м сегментами в люмбрицид роз-
винені вапнякові залози. Стінки стравоходу в декількох із цих сегментів мають
пластинчасту структуру. Стравохід тут розширений. Стравохід у Lumbricidae
переходить у зоб, що займає 15 і 16-й сегменти. За ним іде інтестинальний мус-
кулистий шлунок, розташований у двох (17, 18-му) або трьох (17–19-му) сег-
ментах. Рідко він обмежений одним 17-м сегментом (p. Eiseniella).

1.15. Вапнякові залози

Розташування та структура вапнякових залоз, або залоз Моррена – одні
з найважливіших ознак у таксономії дощових черв’яків. Звичайно залози роз-
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ташовані в 10–14-му сегментах та відкриваються або через розширення (вап-
някова сумка) в сегменті 10, або безпосередньо в сегменті 11 та (або) 12 в
езофагус (рис. 4). Вапнякова сумка, якщо вона є, може відкриватися лате-
рально або постеріолатерально в езофагус. Два типи вапнякових залоз пред-
ставляють незалежні напрямки еволюції дощових черв’яків.

1.16. Тифлозоль

Використання форми тифлозолю для таксономії дощових черв’яків
дискутується довгий час. Szűts (1913) був першим, хто надав еволюційної
важливості цій ознаці. Наступні автори вважали форму тифлозолю як еколо-
гічну адаптацію з обмеженою таксономічною спроможністю (Перель, 1979;
Zicsi, 1974; Bouche, 1972; Mršić, 1991).

Можна виділити три головних типи тифлозолю (рис. 5).

Рис. 5. Типи тифлозолів дощових черв’яків: а – простий пластинчастий тип;
b – тифлозоль з двома лопатями; с – тифлозоль з трьома лопатями (за Csuzdi, Zicsi, 2003)

a b c

Трироздільний тифлозоль має три лопаті, які самі, в свою чергу, можуть
розгалужуватися, двороздільний тифлозоль з двома лопатями, які також можуть
розгалужуватися, та простий пластинчастий тип. Трироздільний тип є більш
плезіоморфною ознакою, а простий пластинчастий тип є апоморфним. Але ду-

 Рис. 4. Вапнякові залози дощових черв’яків (за Csuzdi, Zicsi, 2003)
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же вірогідна гомопластична еволюція цих форм  у видів, які належать до різних
еволюційних ліній.

1.17. Статева система

Дві пари сім’яників розміщені в 10 і 11-му сегментах (голоандрія). Як
виняток буває розвинена тільки одна пара сім’яників (мероандрія). Якщо
сім’яники відсутні в сегменті 10, то це явище має назву мероандрія, а якщо в
11-му – протоандрія. Сперма дозріває в сім’яних мішках, що являють собою
розростання дисепіментів. Сім’яних мішків у випадку голоандрії може бути 4
в 9–12-му, 3 – в 9, 11 і 12-му або 2 – в 11, 12-му сегментах.

Лійки сім'япроводів великі, з характерним перламутровим блиском, міс-
тяться в 10 і 11-му сегментах. У деяких видів сім’яники й лійки сім'япроводів
укладені в сім’яні капсули, які розташовуються під стравоходом (субезофагіаль-
ні), або захоплюють і відповідні ділянки стравоходу (періезофагіальні капсули).

Яєчники розташовані в 13-му сегменті. Лійки яйцепроводів невеликі,
звичайно важкопомітні.

У багатьох Megadrili є передміхурові залози, які можуть бути трубчас-
тими, часточковими або сферичними. В Lumbricidae передміхурові залози, як
правило, погано виражені й являють дифузійні утворення у вигляді залозис-
тих клітин у стінці атріума сім’явипорскувального каналу.

1.18. Видільна система та нефридіальні міхурі

Структура екскреторної системи є найпоширенішою ознакою для еволю-
ційних висновків щодо таксонів дощових черв’яків. Видільна система може бути
екзонефридіальною, коли кожний нефридій відкривається через нефропору, або
ентеронефридіальною, коли нефридії відкриваються в загальний збірний канал.

Нефридіальні міхурі являють собою розширення кінцевої частини тру-
бки нефридію перед виходом у нефридіопору. Нефридіальні міхурі мають
щільніші стінки, ніж інша частина нефридіальної трубки, тому що вони об-
плетені м'язовими волокнами.

Щоб побачити нефридіальні
міхурі, потрібно відсунути убік
препарувальними голками тонші
частини нефридіальної трубки, що
утворюють петлі. Їх можна й ви-
далити, оскільки вони не потрібні
для визначення. Якщо черв’як дріб-
ний, нефридій можна витягти пре-
парувальною голкою, перенести в
краплю води на предметне скло й

розглядати в минаючому світлі при
сильнішому збільшенні. Відокреми-
вши нефридіальний міхур, його
можна перенести з води в краплю
гліцерину й виготовити тимчасо-
вий препарат. Для визначення не-
обхідно розглянути нефридіальні
міхурі в передніх сегментах і за па-
ском.
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Найпростіша форма нефридіальних міхурів — мішкоподібна. Вона збе-
рігається в невеликого числа видів, що живуть у постійно вологому ґрунті. У
багатьох видів Lumbricidae нефридіальні міхурі дещо сильніше витягнуті –
сосископодібні. Трубка нефридіального міхура в більшості видів люмбрицид
буває вигнута так, що нефридіальні міхурі набувають гачкоподібної (J-
подібні) або U-подібної форми. У цих випадках розрізняють основну й загну-
ту частину нефридіального міхура. Нефридіальні міхурі можуть бути орієнто-
вані вперед і тоді загнута частина розташовується поперед основної, або на-
зад, якщо загнута частина лежить за основною. Основна частина нефридіаль-
ного міхура може бути вигнута, тоді гачкоподібні нефридіальні міхурі (зале-
жно від того, як вони орієнтовані) набувають S-подібної форми, або форми
дзеркально відображенної букви S. Іноді окремі відрізки вигнутої трубки не-
фридіального міхура зливаються. При цьому орієнтований назад S-подібний
нефридіальний міхур набуває окариноподібної форми, U-подібний – стає дво-
гіллястим.

Орієнтований уперед U-подібний нефридіальний міхур при частковому
злитті загнутої й основної частин стає вилкоподібним, а гачкоподібний – баг-
роподібним. У видів p. Dendrobaena сосископодібні нефридіальні міхурі нерід-
ко зливаються перед виходом у нефридіопору. Якщо обидві частини петлі, що
утворилися при цьому, зливаються, нефридіальні міхурі стають бісквітоподіб-
ними.

У деяких видів Lumbricidae нефридіальні міхурі відсутні.

1.19.  Структура поздовжніх м’язових волокон

Упорядкованість розташування м’язових пучків була однією з пер-
ших соматичних ознак, яка могла б доповнити значно мінливі статеві озна-
ки для вирішення питань систематики дощових черв’яків (Pool, 1937). Поп
(Pop, 1941) вдало використав цю властивість для правильної діагностики
деяких видів дощових черв’яків. Він вважав два типи мускулатури (пучку-
ватий та перистий) як два незалежних напрямки еволюції дощових
черв’яків. Наступні автори (Omodeo, 1956, Perel, 1968) вважають пучкува-
тий тип більш примітивним, а перистий – більш розвиненим.

Тип розташування м'язових волокон у поздовжній мускулатурі може
бути пучкуватим, перистим або перехідним. У першому випадку окремі неве-
ликі групи м'язових волокон укладені в багатокутні призматичні осередки,
утворені сполучнотканинними пластинками. При перистій будові поздовж-
ньої мускулатури м'язові волокна розміщені усередині поперечних секцій
(«коробочок»), утворених сполучнотканинними радіальними перетинками.
Вузькі, на поперечному зрізі веретеноподібні м'язові волокна розташовуються
на цих радіальних пластинках, як борідки на стрижні пера. Радіальні сполуч-
нотканинні пластинки, що розділяють шар поздовжньої мускулатури на по-
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перечні секції, можуть бути виражені й при пучкуватій будові поздовжньої
мускулатури.

Коли усередині «коробочок» м'язові волокна не зібрані в пучки, укла-
дені усередині багатокутних осередків, і частина з них орієнтована щодо
радіальних перегородок так, як це спостерігається у видів з перистою будо-
вою поздовжньої мускулатури, черв’як має перехідний тип будови поздов-
жньої мускулатури. У різних видів дощових черв’яків можна спостерігати
послідовний перехід від пучкуватої до перистої будови поздовжньої мус-
кулатури. Те ж спостерігається в деяких видів із просуванням від головних
сегментів до післяпаскових (Перель, Семенова, 1968), тому що в багатьох
Lumbricidae, що мають перистий тип будови поздовжньої мускулатури, у
передньому, «головному», кінці тіла зберігається більш примітивний пуч-
куватий тип розташування м'язових волокон.

Для того, щоб розглянути будову поздовжньої мускулатури в
черв’яка, фіксованого 4% формаліном, за паском вирізають невеликий
шматочок, що складається з декількох сегментів, занурюють його в рід-
кий парафін і відразу ж у холодну воду. Після того як парафін застигає, за
допомогою леза виготовляють тонкий поперечний зріз. Його поміщають
на предметне скло, заливають рідиною Фора й накривають покривним
склом. На виготовленому в такий спосіб  препараті через певний час (не-
обхідний для просвітління) під мікроскопом легко визначити тип розташу-
вання м'язових волокон у поздовжній мускулатурі черв’яка, для визначення
якого варто використати цю ознаку (Перель, 1979).
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2. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ДОЩОВИХ ЧЕРВ’ЯКІВ

Анеліди колонізували морські, прісноводні і наземні місцеперебування.
Понад 3500 видів так званих дощових черв’яків живуть у ґрунті. Найбільше
вивченою і поширеною є родина Lumbricidae, представники якої особливо
численні в Палеарктиці. Сільськогосподарська діяльність і промислове вироб-
ництво мали драматичні наслідки для цих тварин. Багато хто з великих видів
(представники яких перевищують розміри 18–25 см) були витиснуті із сільсь-
когосподарських і промислових територій і збереглися в деяких природних
біогеоценозах. Дощові черв’яки традиційно розглядаються як зручний біоін-
дикатор ґрунтової родючості. Ще Tanara (1644) відзначав, що присутність на
полі птахів, наприклад, сорок і ворон, які приваблюються ґрунтовими безхре-
бетними, котрі витягаються на поверхню ґрунту при оранці, здебільшого до-
щовими черв’яками, є гарним показником родючості ґрунту (Paoletti, 1999).

Дощові черв’яки становлять важливий компонент тваринного насе-
лення різних екосистем помірних широт. У степовій зоні основна розмаї-
тість цієї групи тварин зосереджена в азональних та інтразональних угру-
пованнях. Степові угруповання бідні за видовим складом і досить нечис-
ленні. Розмаїтість лісових, лугових і болотних угруповань відображається в
закономірностях зміни фауністичної й екологічної структури тваринного
населення ґрунтів цих біогеоценозів, у тому числі і дощових черв’яків.

Донедавна дощових черв’яків розглядали як групу екологічно одно-
рідну, розділяючи усі відомі види переважно за їх ставленням до вологості
ґрунту (Перель, 1979). Надалі були виділені, але не цілком вдало, екологіч-
ні групи видів дощових черв’яків залежно тільки від їх приуроченості до
певного ґрунтового ярусу (Балуев, 1950; Wilcke, 1953). Виявлена різниця в
живленні різних видів Lumbricidae (Lindquist, 1941) дала підставу розділити
їх на «гумусоутворювачів», що харчуються рослинним матеріалом, який
мало розклався, і «гумусоспоживачів», які харчуються ґрунтовим перегно-
єм, включаються в процеси переробки рослинних залишків на пізніших
стадіях їх розкладання. У ході подальшого вивчення цієї групи безхребет-
них з’ясувалося, що існуючі екологічні відмінності між видами і формами
можуть бути поставлені у відповідність з деякими анатомо-
морфологічними і фізіологічними розходженнями, що мають явний при-
стосувальний характер (Перель, 1979).

2.1. Морфоекологічні типи Lumbricidae, пов’язані з характером
харчування

Усі Lumbricidae – сапрофаги. При цьому одні з них, наприклад
Lumbricus terrestris, здатні харчуватися рослинними залишками, які мало
розклалися, і навіть іноді зеленими частинами трав’янистих рослин. Інші, як
Allolobophora caliginosa, відносяться до «вторинних гумусоутворювачів» (за
термінологією Дунгера (Dunger, 1964), застосованою ним до інших система-
тичних груп безхребетних), тому що вони можуть використовувати в їжу
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лише в значній мірі перероблений рослинний матеріал (Lindquist, 1941 та
ін.). Люмбрициди, що харчуються перегноєм, який міститься в ґрунті, знач-
но енергійніше перемішують і розпушують ґрунт (Evans, 1947; Franz, 1950)
порівняно з видами, для яких основним джерелом їжі є ще не підлеглі де-
струкції мертві рослинні залишки.

Дощові черв’яки, що використовують ґрунтовий перегній, не пігменто-
вані або дуже слабо пігментовані і мають циліндричну форму тіла. Головна ло-
пать у них погано відмежована, епілобічна (відкрита) або проепілобічна. Вони
менш рухливі, ніж черв’яки, що харчуються рослинними залишками, і мають
нерідко більш примітивний пучкуватий тип розташування м’язових волокон у
поздовжній мускулатурі стінки тіла (Перель, Семенова, 1968).

Як пристосування до максимального використання органічних речо-
вин, що містяться в мінеральних шарах ґрунту, у ряду видів, що харчують-
ся, заковтуючи ґрунт із диспергованими в ньому дрібними частками орга-
нічних залишків, відбувається збільшення усмоктувальної поверхні кишеч-
ника за рахунок збільшення поверхні тифлозолю (поздовжнього жолобопо-
дібного втиснення дорсальної стінки кишечника в порожнину середньої
кишки), У цьому випадку на вентральній поверхні тифлозолю утворюються
небагато (до 5) великих поздовжніх складок, у той час як у більшості видів
Lumbricidae тифлозолі на поперечному зрізі округлі чи мають тільки верти-
кальну складчастість на латеральних поверхнях або двороздільні.

У видів, які використовують опад і подібні рослинні залишки, що
розкладаються, тобто їжу, багатшу органічними речовинами, тифлозолі,
навпаки, нерідко дуже маленькі, зовсім позбавлені складчастості – як по-
здовжньої, так і вертикальної.

У видів, що використовують у їжу переважно мало розкладені рослинні
залишки, форма кишечника чоткоподібна, а не циліндрична (Семенова, 1966).
Передбачається, що при чоткоподібній формі кишечника полегшується про-
сування уздовж травної трубки харчової маси, котра у цих видів має більш
в’язку консистенцію, тому що містить менше мінеральних часток.

Однак розходження в пристосувальних ознаках між двома розгляну-
тими групами люмбрицид, що відрізняються за характером використовува-
ної їжі, не вичерпуються особливостями будови травної системи. У цено-
зах, не порушених господарською діяльністю людини, значна кількість від-
мерлих надземних частин рослин накопичується на поверхні ґрунту. У
зв’язку з цим здатність використовувати в їжу рослинні залишки, мало роз-
кладені, корелює у відповідних видів дощових черв’яків з наявністю адап-
тивних ознак, пов’язаних зі здатністю виходити на поверхню. Вони мають
інтенсивну пурпурову або буру пігментацію, сплощений хвостовий кінець
тіла і, нерідко, також більш рухливу, цілком відмежовану від першого сег-
мента (закриту епілобічну чи танілобічну) головну лопать, за допомогою
якої здатні підтягувати до вхідного отвору шматочки їжі (Darwin, 1882). Ці
форми звичайно більш рухливі і, за рідкісним винятком, володіють більш
досконалим (перистим) типом розташування м’язових волокон у поздовж-
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ній мускулатурі стінки тіла (Перель, Семенова, 1968). Вони також швидше,
ніж види, що постійно мешкають у ґрунті, реагують на подразнення. Об-
мінні процеси, які можна оцінити визначенням кількості споживання кис-
ню на одиницю ваги, у черв’яків, що харчуються рослинними залишками,
йдуть помітно інтенсивніше, ніж у видів, що відносяться до «вторинних
гумусоутворювачів» (Бызова, 1965).

Таким чином, у зв’язку з розходженнями в характері використовуваної
їжі, серед дощових черв’яків можуть бути виділені два морфоекологічних ти-
пи, тому що ці розходження супроводжуються рядом адаптивних ознак. При
цьому черв’яки, що відносяться до типу, який харчується на поверхні непере-
гнилими рослинними залишками, мають комплекс більш прогресивних ознак
порівняно з формами, що споживають ґрунтовий перегній (Перель, 1979).

2.2. Морфоекологічні групи Lumbricidae, пов’язані з вертикаль-
ним розподілом у ґрунті

При поділі Lumbricidae на екологічні групи виходячи з вертикального
розподілу в ґрунті необхідно врахувати, що вихід на поверхню і відхід у глиб
ґрунту обумовлені різними факторами. Виходять на поверхню ґрунту, але не
обов’язково живуть там постійно черв’яки, здатні використовувати в їжу від-
мерлі надземні мало розкладені частини рослин. Відхід у глиб ґрунту – це ре-
акція на несприятливі гідротермічні умови, що не було враховано при спро-
бах розділити Lumbricidae на екологічні групи за їх вертикальним розподілом
у ґрунті. Так, В. К. Балуєв (1950) усі види, з пурпуровою пігментацією, у тому
числі і Lumbricus terrestris, що проникає в ґрунт на велику глибину, відносить
до «верхньоярусних» видів. Види з бурою пігментацією (у тому числі вид, що
харчується на поверхні, але іде глибоко в ґрунт при несприятливих умовах,
Allolobophora longus) віднесені ним до «середньоярусних», а непігментовані
види A. саlіgіnоsа, A. rosea, названі «нижньоярусними», незважаючи на те, що
вони в активному стані тримаються в гумусовому горизонті, а діапаузують на
відносно невеликій глибині. Згодом Вільке (Wilcke, 1953) запропонував більш
логічний екологічний поділ Lumbricidae. Він виділив в одну групу види, які
мешкають на поверхні, в іншу – що живуть у гумусовому горизонті ґрунту.
Черв’яки, які живуть у гумусовому горизонті ґрунту, поділені, у свою чергу,
на тих, що мігрують усередину під час діапаузи і на тих, які не мають фази ді-
апаузи, які живуть у постійно вологих ґрунтах. В окрему групу об’єднані ве-
ликі види, що прокладають у ґрунті глибокі ходи. Схема, запропонована Віль-
ке, була прийнята багатьма дослідниками (Bouche, 1972). Буше дає лише
більш докладну характеристику виділених Вільке форм, назвавши їх epigees,
aneciques і endogees і відмовившись від поділу «внутріґрунтових» черв’яків
(endogees) на дві групи (Перель, 1979).

Ендогейні (Endogean, endogées, з грецької endon – внутрі та gaia – земля) –
група черв’яків, які мешкають та живляться в мінеральних ґрунтових горизонтах
у межах або нижче зони інтенсивного розвитку систем коріння рослин (Bouche,
1977). Еквівалентні групі «тих, хто живиться під поверхнею» (Lee, 1959).
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Епігейні (Epigean, epigaen, epigeic, epigenous, epigées, з грецької epi –
на поверхні та gaia – земля) – група черв’яків, які мешкають на поверхні
ґрунту (Bouche, 1977). Еквівалентні «мешканцям підстилки» (Lee, 1959).

Норні (Anecic, французьке anéciques від грецької anekas – досягати
поверхні) – черв’яки, здатні рити глибокі нори та живитися органічними
рештками, які знаходяться на поверхні ґрунту. Еквівалентні групі «глибо-
корийних» (Lee, 1959).

Види, об’єднані в перші дві групи, відносяться до типу черв’яків, що
харчуються на поверхні ґрунту, третя група «внутріґрунтових» черв’яків –
до типу люмбрицид, що харчуються ґрунтовим перегноєм. Однак із резуль-
татів лабораторних (Evans, 1947; Grant, 1956) і польових спостережень вид-
но, що поділ першого морфоекологічного типу за ознакою вертикального
розподілу в ґрунті на дві групи неточний. Крім великих видів черв’яків-
норників («aneciques», за Бушем), що мають постійні глибокі ходи, які вони
рідко залишають, тому що, харчуючись і спаровуючись на поверхні ґрунту,
висувають з ходу тільки передній кінець тіла, і поверхневих (підстилкових)
видів, існує третя група – ґрунтово-підстилкових видів, яку всі згадані вище
автори невірно поєднують з поверхневими формами. На відміну від поверх-
невих, такі види як L. rubellus тримаються переважно в мінеральному гори-
зонті ґрунту, як це показують лабораторні спостереження (Evans, 1947) і ре-
зультати обліків черв’яків у ґрунтових горизонтах при розкопках.

Як і норники, поверхнево-підстилкові черв’яки є групою видів, що
живуть у мінеральній частині ґрунту, але рідко ідуть у ґрунт глибше 20–30
см і мають інші вимоги до умов зволоження. Норники краще пристосовані
до перенесення періодичного пересихання ґрунтів, але можуть жити лише в
добре дренованому ґрунті. Ґрунтово-підстилкові види більш вологолюбні,
краще миряться з перезволоженням, населяючи навіть заболочені ґрунти.
Норники і ґрунтово-підстилкові люмбрициди можуть розглядатися як гру-
пи взаємозамінні, тому що крайні умови зволоження, у яких представники
тієї чи іншої з груп можуть бути зустрінуті, чітко розрізняються за режи-
мом вологості. Так, норники можуть жити в районах із середземноморсь-
ким кліматом, а ґрунтово-підстилкові форми заходять далеко на північ, на-
селяючи заболочені ґрунти тайги.

Морфологічні відмінності ґрунтово-підстилкових черв’яків і норників
зводяться в основному до розходжень у розмірах і зафарбленні, яке у норни-
ків звичайно добре виражене лише в передньопасковій частині, а в ґрунтово-
підстилкових форм розподіляється більш рівномірно. У поверхневих форм,
крім розмірних відмінностей, мається ряд особливостей організації, що відріз-
няють їх від двох інших груп розглянутого типу. Такі види мають значно тон-
кішу кутикулу, ніж черв’яки, що живуть у мінеральній частині ґрунту. Тов-
щина кутикули в них складає 67 % від товщини епітелію, а в L. rubellus і
L. terrestris – 11–12 %. Хлорагогенна тканина в поверхневих форм одношаро-
ва, на відміну від багатошарової в дощових черв’яків, що ведуть інший спосіб
життя і належать до інших морфоекологічних груп (Семенова, 1967).
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Особливості в будові тифлозолю й інших частин кишечника, властиві
черв’якам, що використовують у їжу мало розкладений рослинний матері-
ал, виражені в поверхневих форм найчіткіше. Значно важче розділити за
характером вертикального розподілу в ґрунті форми, що харчуються ґрун-
товим перегноєм. Природно, що усі вони активні в гумусовому горизонті,
де міститься основний запас органічних речовин, що надходить у ґрунт, зо-
крема, у вигляді відмираючих коренів. Відомо, однак, що такі черв’яки
проникають і в нижні ґрунтові шари, сприяючи поглибленню гумусового
горизонту, і утворенням своїх ходів збільшують шпаруватість ґрунту. Пев-
ною мірою це відбувається й у період активної діяльності черв’яків, але
значно глибше гумусового горизонту більшість з них іде лише при неспри-
ятливих сезонних умовах. Улітку, при висиханні верхніх горизонтів ґрунту,
і восени, при настанні холодів, вони мігрують на глибину 60–90 см, де зго-
ртаються усередині побудованих з копролітів земляних капсул і впадають у
стан діапаузи. Здатність до діапаузи пов’язана з рядом фізіологічних адап-
тацій: здатністю накопичувати велику кількість запасних речовин (глікоге-
ну) у хлорагогенній тканині (Семенова, 1967), значним підвищенням вмісту
гемоглобіну в крові під час діапаузи (Byzova, 1974).

Не усі види черв’яків можуть діапаузувати (Балуев, 1950; Роднянс-
кая, 1957; Baltzer, 1956). Цієї здатності немає в багатьох видів, що харчу-
ються на поверхні ґрунту. При несприятливих умовах вологості вони пере-
стають харчуватися і закупорюють ходи (Роднянская, 1957; Соколов, 1956),
але не інкапсулюються. Але і серед представників мешканців мінерального
шару ґрунту є види, у яких ця здатність мало виражена. Так, черв’яки виду
Octolasium lacteum переходять у стан діапаузи пізніше, ніж інші види (за
експериментальними даними Роднянської (1957), Baltzer (1956), і утворю-
ють більш пухкі клубки, причому вони споруджують земляні капсули знач-
но повільніше (Роднянская, 1957). Цей вид гірше, ніж багато інших власне
ґрунтових черв’яків, пристосований до перенесення періодичного переси-
хання верхніх ґрунтових шарів і зустрічається переважно в місцях із по-
стійно вологим ґрунтом. Навпаки, перезволоження Octolasium lacteum пе-
реносить краще, ніж інші дуже поширені види, що мешкають власне в ґру-
нті, тому що володіє деякими пристосувальними ознаками (густа підшкірна
мережа кровоносних судин (Семенова, 1968), високий вміст гемоглобіну в
крові (Byzova, 1974)), що дозволяють черв’якам цього виду населяти пере-
насичені вологою ґрунти, які погано аеруються. Слід очікувати, що подаль-
ше вивчення екології дощових черв’яків підтвердить справедливість виді-
лення серед власне ґрунтових форм групи видів, що постійно живуть у вер-
хньому, гумусовому горизонті, як це було зроблено Вільке.

Існують розходження термостійкості коконів підстилкових і ґрунтових
видів дощових черв’яків. У цілому, термостійкість коконів залежить від сту-
пеня дегідратації: чим він вищий, тим вища морозостійкість. Так, підстилкові
види Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus tenuis і Dendrodrilus rubidus
здатні переносити набагато нижчі температури, ніж такі види як Aporrectodea
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caliginosa і Allolobophora chlorotica. Найбільш холодостійким є Dendrobaena
octaedra, кокони якого зберігають життєздатність при температурі –8˚С про-
тягом трьох місяців і при –13,5˚С протягом двох місяців (Holmstrup, 1994).

Серед власне ґрунтових форм можна виділити також групу видів
черв’яків великих розмірів, що глибоко проникають у ґрунт і утворюють по-
стійні глибокі ходи, як норники, але живляться, на відміну від них, у гумусо-
вому горизонті. Такі види (Allolobophora (Svetlovia) kaznakovi, A. (S) sokolovi
та ін.) поширені в Середній Азії у ґрунтах передгірських рівнин і нижніх час-
тин схилів. У таких місцевостях, де лесові ґрунти швидко висихають, наяв-
ність постійних ходів, що ідуть на глибину 1–1,5 м, дозволяє черв’якам швид-
ко мігрувати всередину і там інкапсулюватися. При сільськогосподарському
освоєнні ґрунтів ці види зникають (Димо, 1938; Валиахмедов, Перель, 1961).

Таким чином, власне ґрунтові форми за характером вертикального
розподілу в ґрунті також можна розділити на три групи, до яких може бути
застосована термінологія, запропонована В. К. Балуєвим (1950), але яка має
інший зміст: 1) верхньоярусні черв’яки постійно живуть у гумусовому го-
ризонті; 2) середньоярусні проникають у більш глибокі горизонти (до 40–
60 см, рідко глибше) тільки за несприятливих гідротермічних умов; 3) ниж-
ньоярусні утворюють постійні ходи, які глибоко проникають у ґрунт (до 1–
1,5 м і глибше). При цьому мається на увазі розташування нижньої межі, до
якої черв’яки проникають у глиб ґрунту.

2.3. Підгрупи амфібіотичних форм
Багато видів Lumbricidae можуть тривалий час перебувати в сильно

перезволоженому і навіть у затопленому ґрунті (Беклемишев, Четыркина,
1935; Чугунова, 1957; Edwards, Lofty, 1972) і лише в деяких із них життє-
вий цикл пов’язаний з водним середовищем. До таких амфібіотичних люм-
брицид відноситься Allolobophora dubiosa. Показано (Zicsi, 1963), що ці
черв’яки досягають статевої зрілості тільки в ґрунті, покритому шаром во-
ди. У затопленому водою ґрунті відбувається й відкладення яйцевих коко-
нів. Те ж можна спостерігати й у Eiseniella tetraedra Амфібіотичні види зда-
тні харчуватися під водою або переробляючи перегній, що міститься в ґру-
нті, як це описано для А. dubіоsа, або використовуючи рослинні залишки,
що накопичуються на дні в прибережній частині водойм, як, наприклад,
Eiseniella tetraedra. Ці види, однак, якийсь час можуть існувати й у ґрунті,
не залитому водою. Для А. dubіоsа відзначена навіть здатність у посушли-
вий період діапаузувати на глибині 60–90 см. Амфібіотичні види мають де-
які пристосувальні ознаки, пов’язані зі здатністю жити під шаром води. У
них розширений чотиригранний чи тригранний хвостовий кінець тіла, ко-
ливальні рухи якого в товщі води (Pop, 1948; Перель, 1959; Bouche, 1970)
полегшують газообмін, як це відомо і для таких типово водних олігохет як
трубочники. Особливості біології і деякі особливості будови дають підста-
ву для розгляду амфібіотичних видів як специфічних підгруп у межах від-
повідних груп типів пристосувань.
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33.. ТТААККССООННООММІІЧЧННЕЕ РРООЗЗММААЇЇТТТТЯЯ ДДООЩЩООВВИИХХ ЧЧЕЕРРВВ’’ЯЯККІІВВ
((LLUUMMBBRRIICCIIDDAAEE))

Класична система класифікації Oligoсhaeta вперше представлена в
т. 10 «Das Tierreich» Міхаельсеном (Michaelsen, 1900) і наведена в кінцево-
му вигляді Стефенсоном (Stephenson, 1930) в роботі «The Oligochaeta». Сис-
тема заснована на тому, що генітальні органи більш консервативні в ево-
люційному часі за соматичні властивості. Виділяються дві гіпотези (Gates,
1972): 1) роди, підродини та родини олігохет можуть бути визначені та
упорядковані в філогенетичні послідовності за невеликою кількістю ознак,
наприклад групи люмбрицинів та перихетинів, мікронефричних та мегане-
фричних, групи, в яких є вапнякові залози, або в яких ці залози відсутні;
2) інші соматичні структури травного тракту та видільної системи, а також
судинної та нервової систем є філогенентично менш важливими. Гейтс
(Gates, 1972) виконав ревізію цієї системи та зробив більший наголос на
соматичні властивості тварин.

Тип: Annelidae de Lamark, 1803
Підтип або надклас : Clitellata Michaelsen 1919
Клас: Oligoсhaeta Grube, 1850
Ряд: Haplotaxida
Підряд Lumbricina
Надродина Lumbricoidea
Родина: Lumbricidae Claus, 1876
Підродина Lumbricinae Rafinesque-Schmaltz, 1815

Таксономічну характеристику дощових черв’яків наведено відповід-
но до робіт Т. С. Перель (1979) та Cs. Csuzdi, A. Zicsi (2003). Види дощових
черв’яків, характеристика яких наведена нижче, були знайдені в ґрунтах
Дніпропетровської області, або їх знахідки дуже вірогідні. Загалом наведе-
ний список обіймає фауну Lumbricidae Східної України.

3.1. Рід Aporrectodea Orley, 1885

Діагноз. Хети попарно дуже наближені, пігментація відсутня, подекуди
із сірим або коричневим забарвленням. Простоміум епілобічний, положення
перших дорсальних пор мінливе. Чоловічий статевий отвір на 15-му сегменті,
добре помітний, іноді із залозистими серпоподібними полями, що заходять на
сусідні сегменти. Сперматека відкривається в хетальну лінію cd, нефропори
впорядковані або нерегулярно розташовані проміж b  та вище cd. Дві пари
сім’яників у сегментах 10, 11, та три або чотири (рідко – дві) пари сім’яних
міхурців у сегментах 9–12 або 9, 11, 12 (рідко тільки в 11, 12). Дві пари
сім’яприймачів розташовані в міжсегментних борозенках 9/10, 10/11. Вапня-
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кові залози з латеральним дивертикулом в 10-му сегменті. Видільна система
голонефридіальна, нефридіальні міхурці U- або J-подібні з орієнтованою на-
зад внутрішньою частиною. Продовжні м’язи перисті.

Через те, що рід Allolobophora було невдало визначено  (Omodeo, 1956),
усі попередньо віднесені до нього види повинні бути з нього виведені (Gates
1975). Один із можливих родів, який може прийняти частину цих видів – це
Nicodrilus Bouchе 1972. Однак Gates (1975) зазначив, що Nicodrilus є молод-
шим синонімом роду Aporrectodea Оrley, 1885, який був прийнятий таксоно-
містами дощових черв’яків (Easton, 1983; Fender, 1985; Perel, 1997;  Zicsi,
Csuzdi, 1999; Qiu , Bouchе, 2000). На жаль, добре визначеного діагнозу цього
роду ще не зроблено (Zicsi, Csuzdi, 1999). Qiu & Bouchе (2000b) при ревізії
родини Lumbricidae описали новий рід Koinodrilus та навели дещо виправле-
ний діагноз роду Nicodrilus. Обидва роди мають назад орієнтовані нефриді-
альні міхурці та вапнякові залози в 10-му сегменті. Відсутня згадка про струк-
туру продовжніх м’язів, але обидва типові види (Allolobopohora georgii для
Koinodrilus та Enterion terrestre для Nicodrilus) мають перистий тип. Тільки
одна відмінність є між двома родами в розташуванні нефропор, які впорядко-
вані в Koinodrilus та нерегулярно розташовані в Nicodrilus (Qiu, Bouchе,
2000b). Ця мала відмінність не є підґрунтям для виділення нового роду, беру-
чи до уваги те, що ця властивість може варіювати навіть у межах одного виду.

Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826)
Морфологічна характеристика. Довжина 60–160 мм, ширина 4–7 мм.

Число сегментів 104–248. Непігментований. Тіло в післяпасковій частині
дещо сплощене. Головна лопать епілобічна. Спинні пори починаються з
міжсегментної борозенки 9/10, рідше 8/9. Щетинки сильно зближені попа-
рно. Щетинки пучка ab на 9–11-му сегментах і на декількох (частіше трьох)
сегментах паска на папілах. Чоловічі статеві отвори оточені залозистими
полями, що виходять за межі 15-го сегмента. Пасок з 27 по 34 або 35-й сег-
мент. Пубертатні валики у вигляді двох горбків на 31–33-му сегментах, що
торкаються один одного. Сім’яних міхурців 4 пари, у 9–12-му сегментах.
Дві пари сім’яприймачів  відкриваються в міжсегментні борозенки 9/10,
10/11 на лінії щетинок cd. Розташування м'язових волокон перистого типу.
Aporrectodea caliginosa trapezoides (Duges, 1826) від типової форми
Aporrectodea caliginosa caliginosa  (Savigny, 1826)  відрізняється наявністю
бурої пігментації, а також тим, що валики прямі, рівні.

Поширення та біологічні особливості. Дуже поширений космополітний
вид. Aporrectodea caliginosa trapezoides (Duges, 1826) – як і типова форма виду,
космополіт. Розповсюджений на Російській рівнині в основному до півдня від
лісової зони. Розмножується партеногенетично та утворює поліплоїдні раси. В
межах Дніпропетровської області переважно зустрічається поліплоїдна форма.
Типова (диплоїдна) форма властива для підзони змішаних і широколистяних
лісів, де чисельність цього виду сягає найвищого рівня і він належить до масо-
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вих видів дощових черв’яків. У лісостепу зустрічається як на лугах, так і в лі-
сах, що виростають по схилах балок і на річкових терасах. Найчастіше зустрі-
чається в заплавах рік (у ґрунті лугів і під лісовою рослинністю). За здатність
заселяти орні землі названий «орним черв'яком». На території Харківської об-
ласті є домінуючим і населяє практично всі біотопи. Найбільшої чисельності
досягає у вологих ґрунтах, під пологом деревної рослинності (Попов, 1998).
Один із найпоширеніших у Дніпропетровській області видів дощових
черв’яків. Зустрічається на плакорі під пологом лісової рослинності, в байраках
та заплавах річок. Найбільшої чисельності сягає в вологих супіщаних ґрунтах.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до ґрунтових дощових черв’яків (ендогейних).

Гігроморфа: гігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, геофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант,

гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мезоценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.
Копроліти відкладає на поверхню ґрунту, часто у досить великій кіль-

кості. Вміст води в копролітах  Aporrectodea caliginosa становить 42,7%, азо-
ту амонію – 45,3 мкг/г, нітрат-іона – 87,3 мкг/г, розчинного органічного азо-
ту – 40,9 мкг/г, мікробіального азоту – 1200,9 мкг/г (Aira, et al., 2005).

 Aporrectodea rosea (Savigny, 1826)
Морфологічна характеристика. Довжина черв’яка 35–150 мм, шири-

на 3–6 мм. Число сегментів 71–170. Непігментований. Тіло циліндричне.
Головна лопать епілобічна. Спинні пори починаються з міжсегментної бо-
розенки 4/5. Щетинки сильно зближені попарно. Щетинки пучка ab на па-
пілах. Чоловічі статеві отвори на 15-му сегменті оточені добре вираженими
залозистими полями. Пасок з 24–25, рідше з 26 по 31–32 або 33-й сегмент.
Пубертатні валики з 29 по 31, рідше з 30 по 31-й сегмент. Сім’яних міхур-
ців 4, рідше 2 або 3 пари. Дві пари сім’яприймачів відкриваються в міжсег-
ментні борозенки 9/10, 10/11 у середині спинної лінії, рідше відсутні. Роз-
ташування м'язових волокон перехідного типу.

Поширення та біологічні особливості. Космополітний вид, у межах
Російської рівнини найпоширеніший у підзоні змішаних і широколистяних
лісів і лісостепу. Північніше проникає переважно по заплавах рік. Відно-
ситься до деяких видів дощових черв’яків, здатних жити в ґрунтах плакор-
ного степу. Найбільше поширені партеногенетичні поліплоїдні популяції
виду. Амфіміктична форма виявлена тільки на чорноморському узбережжі
Північно-Західного Кавказу.

Разом з Aporrectodea c. trapezoides є найпоширенішим у межах Дніпро-
петровської області видом дощових черв’яків. Віддає перевагу суглинистим
вологим ґрунтам, але здатен мешкати в досить екстремальних умовах, таких
як степові зональні угруповання. Вірогідно, поряд з власне ґрунтовою фор-
мою A. rosea в степових умовах комплекс дощових черв’яків складається з
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норних видів (O. transpadanum та D. mariupolienis). Але за винятком заповід-
них місцеперебувань, степової рослинності, яка б не зазнала антропогенного
впливу, ніде не залишилося. У зв’язку з тим, що черв’яки-норники достить
чутливі до цілісності ґрунтового покриву, в залишках степової рослинності
(так звані степові цілинки) мешкають тільки черв’яки A. rosea.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до ґрунтових дощових черв’яків (ендогейних).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант, гу-

міфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.
Найсприятливішою глибиною в стані активної життєдіяльності є шар

ґрунту 0–20 см із вологістю 14–26% і температурою 3,6–21,8˚С. Щонайменше
один раз на рік може робити міграції всередину ґрунту на 80 см, що передує
діапаузі (Lavelle, 1998).

Aporrectodea longa (Ude, 1826)
Морфологічна характеристика. Довжина 120–160 мм, ширина 6–8 мм.

Число сегментів 160–200. Пігментація бура, покриви іризують. Хвостовий кі-
нець тіла розширений і сплощений. Головна лопать епілобічна. Спинні пори по-
чинаються з міжсегментної борозенки 12/13. Щетинки сильно зближені попар-
но. Щетинки пучка ab в області  9–11 і 31–34-го сегментів на папілах. Чоловічі
статеві отвори на 15-му сегменті оточені добре вираженими залозистими поля-
ми. Пасок з 27–28 по 35-й сегмент. Пубертатні валики на 32–34-му сегментах.

Поширення та біологічні особливості. Зустрічається переважно на
освоєних ґрунтах, а також у заплавах рік, але лише поблизу населених пунктів.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації
Bouche (1971, 1975, 1977) належить до норних дощових черв’яків (норники).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: олігоценотрофоморфа.
Топоморфа: норник.

Aporrectodea dubiosa (Orley, 1880)
Морфологічна характеристика. Довжина 92–240 мм, ширина 5–

10 мм. Число сегментів 121–303. Забарвлення від зеленувато-бурого до зе-
ленувато-чорного. Головна лопать епілобічна, закрита. Спинні пори почи-
наються з міжсегментної борозенки 4/5. Щетинки сильно зближені попар-
но. Щетинки пучка ab в області 10 й іноді 11-го сегментів, а також в об-
ласті паска на папілах. Чоловічі статеві отвори на 15-му сегменті оточені
добре вираженими залозистими полями, що виходять на сусідні сегменти.
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Пасок з 37–38 по 46, 47, 48-й сегмент. Пубертатні валики на 43, 44–47, 48-
му сегментах. Подовжня мускулатура пучкуватого типу.

Поширення та біологічні особливості. Амфібіотичний вид, що живе
на рівнинах, по берегах рік і замкнутих водойм. Придунайські країни (Руму-
нія, Молдавія), Крим, Колхідська низовина, північ Малої Азії (Малевич,
1962). У Росії знаходиться північно-східна частина ареалу. Виявлений у ни-
жній течії Дону та на березі Кубані в околицях м. Краснодар (Малевич,
1957). Ці черв’яки здатні досягати статевої зрілості тільки в ґрунті, покрито-
му шаром води. Відкладення яйцевих коконів також відбувається в затопле-
ний водою ґрунт. Коливальні рухи розширеного заднього кінця тіла, який
перебуває в товщі води, полегшують газообмін. У посушливий період мігрує
в глиб ґрунту, згортається в клубок усередині земляної капсули та перехо-
дить у стан діапаузи. Нами був знайдений у Миколаївській області в заплаві
р. Інгул, урочище Мар’ївське, в болотисто-луговому ґрунті. В подібних ста-
ціях знахідки цього виду в Дніпропетровській області досить ймовірні.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації
Bouche (1971, 1975, 1977) належить до ґрунтових дощових черв’яків (ендо-
гейних), амфібіонт.

Гігроморфа: ультрагігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний амфібіонт.

 Aporrectodea jassyensis (Michaelsen, 1891)
Морфологічна характеристика. Довжина 54–95 мм, ширина 3–5 мм.

Число сегментів 100–133. Пігментація відсутня. Тіло циліндричної форми з
характерним ніби відрубаним хвостовим кінцем. Головна лопать епілобіч-
на. Спинні пори починаються з міжсегментної борозенки 4/5. Щетинки си-
льно зближені попарно. Щетинки пучка ab в області 10–13-го сегментів, а
також в області паска на папілах. Чоловічі статеві отвори на 15-му сегменті
оточені добре вираженими залозистими полями, що виходять на сусідні се-
гменти. Пасок з 29 (рідше 28) по 35-й сегмент. Пубертатні валики на 32–34-
му сегментах. Подовжня мускулатура перистого типу.

Поширення та біологічні особливості. Зустрічається на півдні Росій-
ської рівнини і на Кавказі. Із рівнинних районів відомий з порівняно неве-
ликого числа знахідок, зроблених у заплавах рік і по дну глибоких ярів, що
відкриваються в річкові долини. Виявлений у перегнійно-торф'яних ґрун-
тах заплавного лісу в Ізюмському районі (Зражевский, 1957), у 5 км на схід
від Харкова на березі ставка, розташованого у вибалку серед полів. У силь-
но вологому глинистому ґрунті біля крайки води чисельність його склала
19 экз./м2. У Луганській області виявлений у вологому глинистому ґрунті
на березі струмка, що протікає по дну степового яру (Попов, 1998).
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Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до ґрунтових дощових черв’яків (ендогейних).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.

 Aporrectodea georgii (Michaelsen, 1899)
Морфологічна характеристика. Довжина 24–65 мм, ширина 2,5–4 мм.

Число сегментів 105–112. Пігментація відсутня. Тіло циліндричної форми.
Головна лопать епілобічна. Спинні пори починаються з міжсегментної боро-
зенки 4/5. Щетинки сильно зближені попарно. Після паска співвідношення
відстаней між щетинками aa:ab:bc:cd:dd = 7,6:1,2:5,2:20. Щетинки пучка ab
8-го сегмента та ab і cd 9-го сегмента на папілах. Чоловічі статеві отвори на
15-му сегменті оточені залозистими полями, що не виходять на сусідні сег-
менти. Пасок з 28, 29 по 35-й сегмент. Пубертатні пухирці у вигляді присосок
на 31–33-му сегментах. Сім’яних міхурців 4 пари, в 9–12-му сегментах. Дві
пари сім’яприймачів відкриваються в міжсегментні борозенки 9/10, 10/11 на
лінії щетинок cd. Вапнякові залози з добре вираженими дивертикулами в 10-
му сегменті. Подовжня мускулатура перистого типу.

Поширення та біологічні особливості. Палеаркт, значно поширений у
південній частині Євразії та Північній Африці, також у Молдавії та східних
районах України. Копроліти переважно відкладаються в ґрунт (близько
80% від загальної кількості). Добова продукція копролітів складає 54,7 мг
сухої ваги на 1 г живої маси (Zicsi 1974).

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до ґрунтових дощових черв’яків (ендогейних).

Гігроморфа: гігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.

3.2. Рід Allolobophora Eisen, 1873

Діагноз. Хети попарно наближені, пігментація зазвичай відсутня, по-
декуди з сіруватим або зеленуватим забарвленням. Простоміум епілобічний,
перші дорсальні пори в міжсегментній борозенці 5/6. Чоловічий статевий
отвір на 15-му сегменті, великий, добре помітний, з залозистими серпоподіб-
ними полями, що заходять на сусідні сегменти. Сперматека відкривається в
хетальну лінію c, нефропори  нерегулярно розташовані проміж b та вище cd.
Дві пари сім’яників у сегментах 10, 11 та чотири (рідко – три) пари сім’яних
міхурців у сегментах 9–12 або 9, 11, 12. Дві або три (рідко – чотири) пари
сім’яприймачів розташовані в міжсегментих борозенках 10/11. Вапнякові за-
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лози з латеральним дивертикулом в 10-му сегменті. Видільна система голо-
нефридіальна, нефридіальні міхурці U- або J-подібні з орієнтованою вперед
внутрішньою частиною. Продовжні м’язи пучкового (або проміжного) типу.

 Allolobophora chlorotica chlorotica (Savigny, 1826)
Морфологічна характеристика. Довжина 30–85 мм, ширина 4–5 мм.

Число сегментів 98–126. Пігментація зелена або відсутня. Форма тіла ци-
ліндрична. Головна лопать епілобічна, відкрита. Спинні пори починаються
з міжсегментної борозенки 4/5. Щетинки сильно зближені попарно. Чоло-
вічі статеві отвори на 15-му сегменті оточені залозистими полями, що ви-
ходять за межі сегмента. Пасок з 29 по 37-й сегмент. Пубертатні горбки у
вигляді присосків на 31, 33 і 35-му сегментах.

Поширення та біологічні особливості. Гігрофіл, космополітний вид,
що легко розселяється.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до ґрунтових дощових черв’яків (ендогейних).

Гігроморфа: гігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, геофаг, вторинний руйнівник, нітролібе-

рант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.

 Allolobophora leoni Michaelsen, 1891
Морфологічна характеристика. Довжина 65–130 мм, ширина 5–8 мм.

Число сегментів 148–180. Пігментація відсутня. Форма тіла циліндрична, за
паском сплощена. Головна лопать проепілобічна. Спинні пори починають-
ся з міжсегментної борозенки 4/5. Щетинки сильно зближені попарно. Ще-
тинки пучка ab в області 11–13 і 27–29-го сегментів на папілах. Чоловічі
статеві отвори на 15-му сегменті оточені залозистими полями, що не вихо-
дять за межі сегмента. Пасок з 25, 26 по 34-й сегмент. Пубертатні горбки на
30–32-му сегментах, стикаються підошвами на 31-му сегменті.

Поширення та біологічні особливості. Ендемічний вид, знайдений у
рівнинних лісостепових і степових районах України. Зустрічається пере-
важно по ярах, балках і уздовж рік.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до ґрунтових дощових черв’яків (ендогейних).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, геофаг, вторинний руйнівник, нітролібе-

рант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.
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3.3. Рід Eiseniella Michaelsen, 1900

Діагноз. Хети попарно наближені, пігментація коричнева або відсутня.
Простоміум епілобічний, перші дорсальні пори в міжсегментній борозенці
5/6. Чоловічий статевий отвір на 13, 14, або 15-му сегменті, середній або ве-
ликий. Сперматека відкривається в хетальну лінію cd, нефропори  нерегуляр-
но розташовані проміж b та вище cd. Клітелюм кільцевий з подекуди менше
розвиненою вентральною частиною. Дві пари сім’яників у сегментах 10, 11.
Чотири пари сім’яних міхурців у сегментах 9–12. Вапнякові залози з лате-
ральним дивертикулом в 10-му сегменті відкриваються постеріо-вентрально в
травний тракт між сегментами 10/11. Видільна система голонефридіальна,
нефридіальні міхурці прості, мішкоподібні. Продовжні м’язи перисті.

Eiseniella tetraedra tetraedra (Savigny, 1826)
Морфологічна характеристика. Довжина 20–70 мм, ширина 2–4 мм.

Число сегментів 70–100. Пігментація жовтувато-бура. Тіло за паском чотири-
гранне. Головна лопать епілобічна, відкрита. Спинні пори починаються з між-
сегментної борозенки 4/5. Щетинки сильно зближені попарно. Щетинки пуч-
ка ab в області 11–13 і 27–29-го сегментів на папілах. Чоловічі статеві отвори
оточені залозистими полями, що не виходять за межі сегмента. Пасок з 22–23
по 26–27-й сегмент. Пубертатні валики з 23 по 25-26 сегмент.

Поширення та біологічні особливості. Партеногенетичний поліплоїд-
ний вид. Розташування чоловічих статевих отворів може варіювати (вони від-
криваються на 13 або, рідше, на 14-му сегменті). Космополіт, амфібіонт, що
зустрічається по берегах водойм і в ґрунтах проточного типу заболочення.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до підстилкових дощових черв’яків (епігейний).

Гігроморфа: ультрагігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мезоценотрофоморфа.
Топоморфа: епігейний, амфібіонт.

3.4. Рід Eisenia Malm, 1877

Діагноз. Хети попарно наближені, пігментація темно-червона або чер-
воно-коричнева, подекуди відсутня. Простоміум епілобічний, положення
першої дорсальної пори в міжсегментній борозенці 5/6. Чоловічий статевий
отвір на 15-му сегменті середніх розмірів. Сперматека відкривається в хе-
тальну лінію cd, нефропори нерегулярно розташовані проміж b  та вище cd.
Дві пари сім’яників у сегментах 10, 11 та чотири або дві пари сім’яних мі-
хурців у сегментах 9–12 або 11, 12 (рідко тільки в 11, 12). Вапнякові залози з
дивертикулом в 11, 12-му сегментах, або тільки в одному з них. Видільна си-
стема голонефридіальна, нефридіальні міхурці прості, сосископодібні. Про-
довжні м’язи перисті, проміжного або пучкового типу.
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 Eisenia fetida (Savigny, 1896)
Морфологічна характеристика. Довжина 40–130 мм, ширина 2–4 мм.

Число сегментів 80–120. Пурпурова пігментація у вигляді широких попе-
речних смуг, розділених дещо вужчими непігментованими ділянками по-
кривів. Головна лопать епілобічна. Спинні пори починаються з міжсегмент-
ної борозенки 4/5. Щетинки сильно зближені попарно. Щетинки 12-го сег-
мента й в області паска на папілах. Чоловічі статеві отвори на 15-му сегменті
оточені добре розвинутими залозистими полями. Пасок з 26–27 по 31–32-й
сегмент. Пубертатні валики з 28 (рідше з 29)  по 30–31-й сегмент, почасти
можуть заходити на 27-й сегмент. Подовжня мускулатура перехідного типу.

Поширення та біологічні особливості. Космополіт. Ймовірно, поход-
ження цього виду пов’язане з Кавказом. Зустрічається в компостах, що
гниють, багатому перегноєм ґрунті. У природних умовах живе в лісостепо-
вій і степовій зонах. У лісах населяє гниючу деревину, зустрічається також
у скупченнях рослинних залишків по дну ярів і берегах струмків і рік.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до підстилкових дощових черв’яків (епігейний).

Гігроморфа: гігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: епігейний.

Eisenia nordenskioldi nordenskioldi (Eisen, 1879)
Морфологічна характеристика. Довжина 60–150 мм, ширина 4–8 мм.

Число сегментів 80–130. Пігментація темно-пурпурова, на бічних сторонах
9–11-го сегментів не виражена, через що тут є характерні білі плями. Го-
ловна лопать епілобічна. Спинні пори починаються з міжсегментної боро-
зенки 4/5. Щетинки сильно зближені попарно. Щетинки пучка ab в області
паска на папілах. Чоловічі статеві отвори оточені слабко розвинутими зало-
зистими полями, що не виходять за межі 15-го сегмента. Пасок з 27 по 33-й
сегмент. Пубертатні валики з 29 по 31-й сегмент, попереду чітко відмежо-
вані міжсегментною борозенкою 28/29, позаду поступово зовсім зникають,
нерідко займаючи 31-й сегмент не повністю, а лише до половини. Подовж-
ня мускулатура перистого типу.

Поширення та біологічні особливості. У степовій зоні цей вид на
плакорах не знайдений, але звичайний у байраках і заплавах рік. Основний
ареал виду займає азіатську частину Росії. На півночі досягає Льодовитого
океану. Є поліплоїдом, представлений щонайменше двома, а можливо,
трьома поліплоїдними формами (Perel-Vsevolodova, 1987).

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до підстилкових дощових черв’яків (епігейний).
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Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: епігейний.

  Eisenia gordejeffi Michaelsen, 1899
Морфологічна характеристика. Довжина 70–125 мм, ширина 4,5–5,5

мм. Число сегментів 99–210. Головна лопать епілобічна. Спинні пори по-
чинаються з міжсегментної борозенки 3/4 або 4/5. Щетинки сильно збли-
жені попарно. Щетинки пучка cd 11 і ab з 23 по 37, 38-й сегмент на папілах.
Чоловічі статеві отвори оточені слабко розвинутими залозистими полями,
що не виходять за межі 15-го сегмента. Пасок з 23, 24 по
34, 35-й сегмент. Пубертатні валики з 27, 28  по 31-й сегмент. Подовжня
мускулатура перехідного типу.

Поширення та біологічні особливості. Ендемічний реліктовий вид, ві-
домий за деякими знахідками, зробленими на південному сході Російської рі-
внини. На території України відомий із Приазов'я (Зражевский, 1957). У Хар-
ківській області зустрічається на неораних ділянках суходільного лугу в до-
лині ріки Оріль із середньою щільністю в місцях знахідок 51–64 екз./м2 (По-
пов, 1998). У Дніпропетровській області вид знайдений в урочищі «Яців Яр»
у ґрунті степової цілинки на схилі байраку (с. Любимівка, Синельниківський
р-н), у ґрунті балки (околиці с. Березове-Хороше, Покровський р-н), у ґрунті
осокірника (околиці с. Катеринівка, Царичанского р-ну).

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації
Bouche (1971, 1975, 1977) належить до норних дощових черв’яків.

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: норник.

 Eisenia balatonica (Pop, 1943)
Морфологічна характеристика. Довжина 40–102 мм, ширина 3–5 мм.

Число сегментів 83–122. Пігментація бура, на бічних сторонах 9–11 сегмен-
тів світлі плями. Хвостовий кінець більш темний, іноді майже чорний. Тіло
в передній частині циліндричне, за паском чотиригранне. Головна лопать
епілобічна. Спинні пори починаються з міжсегментної борозенки 4/5. Ще-
тинки сильно зближені попарно. Щетинки ab 16, 22, 23 і з 25, 26 по 29, 30-й
сегмент на папілах. Чоловічі статеві отвори оточені залозистими полями,
що  виходять за межі 15-го сегмента. Пасок з 24, 25 по 30-й сегмент. Пубер-
татні валики займають 27 і 28-й сегменти, частково можуть заходити на су-
сідні сегменти. Подовжня мускулатура перехідного типу.
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Поширення та біологічні особливості. Розповсюджений у Східній
Європі, на півдні Російської рівнини, на півдні Сибіру і у Північному Ка-
захстані. Крайня точка поширення виду на захід – у межах Угорщини, звід-
ки цей вид був описаний за зборами з оз. Балатон. Амфібіотичний вид.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифіка-
ції Bouche (1971, 1975, 1977) належить до підстилкових дощових
черв’яків (епігейний), амфібіонт.

Гігроморфа: ультрагігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: епігейний, амфібіонт.

 Eisenia intermedia (Michaelsen, 1901)
Морфологічна характеристика. Довжина 70–130 мм, ширина 5–6 мм.

Число сегментів 124–177. Пігментація жовтувато-бура. Головна лопать епіло-
бічна. Спинні пори починаються з міжсегментної борозенки 5/6, рідше 4/5.
Щетинки сильно зближені попарно. Щетинки ab 8–12-го сегментів або деякі з
них  на папілах. Папіли розвинені також в області паска. Чоловічі статеві отво-
ри на 15-му сегменті без залозистих полів. Пасок з 22, 23 по 30-й сегмент. Пу-
бертатні валики з 25 по 29-й сегмент. Подовжня мускулатура перистого типу.

Поширення та біологічні особливості. Ендемік, що живе на Серед-
ньому і Південному Уралі й у Приураллі. Знайдено, крім того, у ряді пун-
ктів, розташованих на південному сході Російської рівнини. Був знайде-
ний у заплаві Сіверського Дінця.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до ендогейних дощових черв’яків (ендогейний).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.

 Eisenia uralensis Malevič, 1950.
Морфологічна характеристика. Довжина 50–110 мм, ширина 4–5 мм. Чи-

сло сегментів 96–143. Пігментація відсутня. Тіло за паском злегка плоске.  Го-
ловна лопать епілобічна. Спинні пори починаються з міжсегментної борозенки
4/5. Щетинки сильно зближені попарно. Щетинки ab і cd 9–11 і ab 26–34, 35-го
сегментів на папілах. Чоловічі статеві отвори на 15-му сегменті оточені добре
розвинутими залозистими полями. Пасок з 26, 27 по 33, 34-й сегмент. Пубертат-
ні валики з 30 по 32-й сегмент. Подовжня мускулатура перехідного типу.

Поширення та біологічні особливості. Вид уральського походжен-
ня, крім Уралу і Приуралля зустрічається на сході Російської рівнини. На
відміну від більшості інших дощових черв’яків, здатний населяти солон-
цюваті чорноземи з рН від 7,1 до 7,3.
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Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до ендогейних дощових черв’яків (ендогейний).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: ультрамегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.

3.5. Рід Dendrobaena Eisen, 1873

Діагноз. Хети попарно не наближені, пігментація червона, подекуди
відсутня. Простоміум від епілобічного до танілобічного, положення пер-
ших дорсальних пор мінливе. Чоловічий статевий отвір на 15-му сегменті,
добре помітний, іноді з залозистими полями, що заходять на сусідні сег-
менти. Сперматека відкривається в хетальну лінію cd, нефропори упоряд-
ковані або нерегулярно розташовані проміж b та вище cd. Дві пари
сім’яників у сегментах 10, 11 та три або чотири (рідко – дві) пари сім’яних
міхурців у сегментах 9–12. Вапнякові залози без латерального дивертикулу
в 10 або в 11 та 12-му, або в одному з цих сегментів. Видільна система го-
лонефридіальна, нефридіальні міхурці сосиско- або бісквітоподібні. Про-
довжні м’язи перисті, у випадку з групою veneta – пучкуваті.

 Dendrobaena veneta (Rosa, 1896)
Морфологічна характеристика. Довжина 50–95 мм, ширина 4–7 мм.

Число сегментів 125–140. Пігментація темно-пурпурова з фіолетовим від-
тінком у вигляді широких поперечних смуг, розділених вузькими ділянка-
ми покривів, позбавлених пігментації. Головна лопать епілобічна. Спинні
пори починаються з міжсегментної борозенки 5/6. Щетинки не зближені.
Щетинки a і b 28–32-го сегментів на папілах. Чоловічі статеві отвори на 15-
му сегменті оточені добре розвинутими залозистими полями, що заходять
на сусідні сегменти. Пасок з 26, 27 по 33-й сегмент. Пубертатні валики на
30 і 31-му сегментах. Подовжня мускулатура пучкового типу.

Поширення та біологічні особливості. Належить до числа видів, широ-
ко розповсюджених  у Середземномор'ї. Відомий із півдня Франції, з Північ-
ної Італії, країн Балканського півострова, Туреччини і Передньої Азії. Зви-
чайний в Україні на півдні Кримського півострова. Запропонований як агент
для вермікомпостування. У цьому відношенні кращий для обробки вологих
компостних мас. Зона оптимуму для дорослих черв’яків перебуває в межах
67–84%  вологості ґрунту при температурі 15˚С. Максимальна швидкість
продукції коконів відзначена при вологості 73–80%.  Для ювенільних стадій
найсприятливіші умови вологості 75% (Іванців, 2003). Однак репродуктивний
потенціал цього виду набагато нижчий, ніж інших компостних черв’яків.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до підстилкових дощових черв’яків (епігейний).



33

Гігроморфа: гігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: ультрамегаценотрофоморфа.
Топоморфа: епігейний.

 Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826)
Морфологічна характеристика. Довжина 25–40 мм, ширина 2–4 мм.

Число сегментів 80–100. Пігментація від темно-червоної до фіолетової. Ті-
ло за паском чотиригранне.  Головна лопать епілобічна, відкрита. Спинні
пори починаються з міжсегментної борозенки 4/5. Щетинки не зближені.
Залозисті поля навколо чоловічих статевих отворів не виходять за межі 15-
го сегмента.  Пасок з 29 по 33 (рідко по 34-й) сегмент. Пубертатні валики з
31 по 33-й сегмент. Подовжня мускулатура перистого типу.

Поширення та біологічні особливості. Космополіт. Населяє лісову
підстилку і є одним із деяких видів дощових черв’яків, що зустрічаються в
тайгових лісах і тундрі,  одним із найбільш холодостійких видів дощових
черв’яків, кокони якого зберігають життєздатність при температурі –8˚С
протягом трьох місяців і при –13,5˚С протягом двох місяців (Holmstrup,
Simonsen, 1996). На Російській рівнині зустрічається повсюдно. У лісостепу
відноситься до числа видів, що населяють плакорні лісові ценози. У степо-
вій зоні знайдений у байрачних лісах  і заплавах рік.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до підстилкових дощових черв’яків (епігейний).

Гігроморфа: гігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мезоценотрофоморфа.
Топоморфа: епігейний.

 Dendrobaena schmidti tellermanica Perel, 1966
Морфологічна характеристика. Довжина 40–69 мм, ширина 3–4 мм.

Число сегментів 83–146. Покриви не пігментовані. Папіли розвинені на 16-
му сегменті навколо щетинок a і b, на 25–28, 29-му сегментах навколо ще-
тинок a і  на 30, 31-му сегментах невеликі круглі папіли навколо щетинок b.
Головна лопать епілобічна. Спинні пори починаються з міжсегментної бо-
розенки 5/6. Щетинки не зближені. Залозисті поля навколо чоловічих ста-
тевих отворів виходять за межі 15-го сегмента.  Пасок з 25 по 32-й сегмент.
Пубертатні валики на 30–31-му сегментах, частково заходять на сусідні сег-
менти. Подовжня мускулатура перистого типу.

Поширення та біологічні особливості. Номінальна форма виду є кримсь-
ко-кавказьким ендеміком. На відміну від номінальної форми, цей підвид має ро-
зірваний ареал і поширений у нагірних дібровах правобережжя Хопра, на Калач-
ській височині і на південно-східних схилах Середньоросійської височини.
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Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до ендогейних дощових черв’яків (ендогейний).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.

 Dendrobaena mariupolienis mariupolienis (Wyssotzky, 1893)
Морфологічна характеристика. Довжина 75–170 мм, ширина 4–8 мм.

Число сегментів 103–209. Забарвлення буре, іноді з червонуватим відтінком.
Хвостовий кінець тіла сплощений. Папіли навколо щетинок a і b можуть бути
розвинені на сегментах 25–27 і 33, а також навколо щетинок b на 15-му сег-
менті. Головна лопать епілобічна, закрита. Спинні пори починаються з між-
сегментної борозенки 5/6. Щетинки не зближені. Залозисті поля навколо чо-
ловічих статевих отворів виходять за межі 15-го сегмента.  Пасок з 25 по 32-й
сегмент. Пубертатні валики на 30–32-й сегментах, частково заходять на су-
сідні сегменти. Подовжня мускулатура перистого типу.

Поширення та біологічні особливості. Кримсько-кавказький ендемік.
Відомий з рівнинних районів Передкавказзя і Приазов'я.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до норних дощових черв’яків (норники).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: норник.

 Dendrobaena auriculata (Rosa, 1897).
Морфологічна характеристика. Довжина 25–70 мм, ширина 1,5–2,5

мм. Число сегментів 122–140. Пігментація відсутня. Головна лопать епіло-
бічна, відкрита. Спинні пори відсутні. Щетинки не зближені. Щетинки a, b,
c, d  9 або 10-го сегмента на залозистих папілах. Папіли навколо щетинок a
і b або тільки навколо b є також на 30–33-му сегментах. Залозисті поля нав-
коло чоловічих статевих отворів не виходять за межі
15-го сегмента.  Пасок з 21, 22, 23, 24  по 34-й сегмент. Пубертатні валики з
31 по 33-й сегмент, сильно видаються в боки.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до ендогейних дощових черв’яків (ендогейний).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.
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3.6. Рід Dendrodrilus Omodeo, 1956

Діагноз. Хети попарно помірно наближені, пігментація пурпурово-
червона. Простоміум епілобічний, перші дорсальні пори розташовані в
міжсегментній борозенці 5/6. Чоловічий статевий отвір на 15-му сегменті,
добре помітний, іноді з маленькими залозистими полями, що потроху захо-
дять на сусідні сегменти. Сперматека, якщо є, представлена двома парами,
відкривається в хетальну лінію c, нефропори нерегулярно розташовані
проміж b та вище d. Дві пари сім’яників у сегментах 10, 11 та три або дві
пари сім’яних міхурців у сегментах 9, 11, 12 (11, 12). Вапнякові залози з ла-
теральним дивертикулом у 10-му сегменті. Видільна система голонефриді-
альна, нефридіальні міхурці U-подібні з уперед нахиленою внутрішньою
частиною. Продовжні м’язи перисті з проміжними властивостями.

 Dendrodrilus rubidus  (Eisen, 1874)
Морфологічна характеристика. Довжина 15–55 мм, ширина 2–3 мм. Число

сегментів 50–110. Пігментація блідо-червона, темніша зі спини. Форма тіла ци-
ліндрична. Головна лопать епілобічна, закрита. Спинні пори починаються з між-
сегментної борозенки 5/6. Щетинки слабко зближені попарно, ближче латеральні
та ширше – вентральні. Співвідношення між щетинками після паска:
aa:ab:bc:cd:dd=2:1:2:1,4:6. Залозисті поля навколо чоловічих статевих отворів не
виходять за межі 15-го сегмента. Пасок з 25, 26, 27 по 30, 31, 32-й сегменти. Пу-
бертатні валики слабко виражені, на 28, 29 і 30-му сегментах або узагалі відсутні.

Dendrodrilus rubidus subrubicundus (Eisen, 1874) – синантропна амфімік-
тична форма виду, що зустрічається в компостах, які перегнили, гної і в бага-
тому перегноєм ґрунті. Довжина 50–90 мм, ширина 3–4 мм. Число сегментів
60–125. Пігментація пурпурова, нерідко слабко виражена. Головна лопать
епілобічна, закрита. Спинні пори починаються з міжсегментної борозенки 5/6.
Щетинки слабко зближені попарно. Співвідношення між щетинками після па-
ска: aa:ab:bc:cd:dd = 2,2:1:1,6:1,6:8. Залозисті поля навколо чоловічих стате-
вих отворів не виходять за межі 15-го сегмента.  Пасок з 25, 26 по 31, 32-й се-
гменти. Пубертатні валики слабко виражені, на 28–30-му.

Поширення та біологічні особливості. Значно поширений космопо-
літний вид. Представлений чотирма морфологічними формами: rubidus,
subrubicundus, tenuis і norvegicus. Остання є ендеміком, розповсюдженим у
Норвегії, тобто на території, що не піддалася заледенінню в останній гляці-
альний період (Holmstrup, Simonsen, 1996). Вид населяє гниючу деревину і
лісову підстилку. Розмножується партеногенетично. Поліплоїд, представ-
лений декількома поліплоїдними формами (Perel–Vsevolodova, 1987).

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до підстилкових дощових черв’яків (епігейний).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
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Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: епігейний.

3.7. Рід  Octolasion Örley, 1885

Діагноз. Зафарблення звичайно білувате, інколи темне. Латеральні хети
сильно попарно наближені, вентральні хети розташовані більш віддалено
(ab>>cd). Простоміум епілобічний, перші дорсальні пори розташовані в міжсег-
ментній борозенці 10/11. Чоловічий статевий отвір на 15-му сегменті проміж хет
b–c, добре помітний, оточений залозистими полями, що заходять на сусідні сег-
менти. Нефропори містяться уздовж хетальної лінії b. Дві пари сім’яників у сег-
ментах 10 та 11, іноді в періезофагіальній сумці. Чотири пари сім’яних міхурців
у сегментах 9–12. Дві пари сперматек у сегментах 9/10, 10/11, відкриваються на-
вколо хетальної лінії c. Вапнякові залози в 10–12-му сегментах з латеральним
дивертикулом у 10-му сегменті. Видільна система голонефридіальна, нефри-
діальні міхурці окариноподібні. Продовжні м’язи перистого типу.

 Octolasion lacteum (Oerley, 1885)
Морфологічна характеристика. Довжина 30–180 мм, ширина 2–8 мм. Чи-

сло сегментів 90–173. Не пігментований, забарвлення блакитнувато-сіре, рідше є
бурувате забарвлення на передніх 10–15 сегментах. Тіло за паском злегка плос-
ке. Головна лопать епілобічна. Спинні пори починаються з міжсегментної боро-
зенки 8/9–11/12. Щетинки за паском слабко зближені попарно. В області 20–22-
го сегментів маються папіли. Залозисті поля навколо чоловічих статевих отворів
виходять за межі 15-го сегмента.  Пасок з 30 по 35-й сегмент. Пубертатні валики
вузькі, з 31 по 34-й сегмент, можуть заходити на сусідні сегменти.

Поширення та біологічні особливості. Віддає перевагу ґрунту, багатому
органікою та який має кислотність, близьку до нейтральної. Калькофіл. Найвища
чисельність відзначена в дібровах на сірих лісових ґрунтах. Космополіт, відомий
далеко за межами Палеарктики. Успішне розселення пов'язане з партеногенетич-
ним розмноженням і супутньою йому поліплоїдією (Perel–Vsevolodova, 1987).

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до власне ґрунтових дощових черв’яків (ендогейний).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа, кальцефіл.
Топоморфа: ендогейний.

Octolasion cyaneum (Savigny, 1826)
Морфологічна характеристика. Довжина 65–140 мм, ширина 6–8 мм.

Форма тіла циліндрична, за паском злегка сплощена. Число сегментів 100–
160. Головна лопать епілобічна. Спинні пори починаються з міжсегментної
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борозенки 9/10–11/12. Щетинки за паском слабко зближені попарно. Зало-
зисті поля навколо чоловічих статевих отворів виходять за межі 15-го сег-
мента.  Пасок з 29  по 34-й сегмент. Пубертатні валики широкі, з 30 по 33-й
сегмент, можуть заходити на сусідні сегменти.

Поширення та біологічні особливості. У Західній Європі відноситься
до числа видів, що часто зустрічаються, на схід – більш рідкий або узагалі
відсутній. Належить до космополітних дощових черв’яків, що легко розсе-
люються. Відомий з Північної і Південної Америки, Індії, Австралії.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до власне ґрунтових дощових черв’яків (ендогейний).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.

3.8. Рід  Octodrilus Omodeo, 1956

Діагноз. Зафарблення звичайно коричневе або червоно-фіолетове.
Хети попарно не наближені. Простоміум епілобічний, положення перших
дорсальних пор мінливе. Чоловічий статевий отвір на 15-му сегменті про-
між хет b–c, звичайно малий, без залозистих полів. Дві або одна пара
сім’яників в сегментах 10 та 11, або тільки в 11, іноді в сумці. Чотири, три
або дві пари сім’яних міхурців в сегментах 9–12, або 9, 10, 12, або 10, 12.
Сперматеки від п’яти до восьми пар, відкриваються навколо хетальної лінії
c. Вапнякові залози в 10–12-му сегментах з латеральним дивертикулом у
10-му сегменті. Видільна система голонефридіальна, нефридіальні міхурці
окариноподібні. Продовжні м’язи перистого типу.

 Octodrilus transpadanus (Rosa, 1884)
Морфологічна характеристика. Довжина 80–205 мм, ширина 6–8 мм.

Пігментація бура. Хвостовий кінець тіла злегка розширений і сплощений.
Головна лопать епілобічна, закрита. Число сегментів 100–160. Спинні пори
починаються з міжсегментної борозенки 12/13, рідше 13/14. Щетинки не
зближені. Чоловічі статеві отвори на 15-му сегменті позбавлені залозистих
полів. Пасок з 30, іноді з 29 по 37-й сегмент. Пубертатні валики витягнуті
уздовж усього паска, а також  можуть заходити на 38-й сегмент.

 Поширення та біологічні особливості. Середземноморський вид.
Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації

Bouche (1971, 1975, 1977) належить до норних дощових черв’яків (норник).
Гігроморфа: гігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: норник, педотурбатор.
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3.9. Proctodrilus Zicsi, 1985

Діагноз. Пігментація відсутня. Хети сильно наближені попарно. Просто-
міум епілобічний, перші дорсальні пори відкриваються в міжсегментну боро-
зенку 5/6. Чоловічий статевий отвір на 15-му сегменті оточений великими зало-
зистими полями, що заходять на сусідні сегменти. Сперматека відкривається в
хетальну лінію cd, або близько до середньої дорсальної лінії. Нефропори відсут-
ні. Дві пари сім’яників вільно розміщені в сегментах 10 та 11, та дві пари
сім’яних міхурців у сегментах 11, 12. Вапнякові залози в 10-му сегменті з лате-
ральним дивертикулом. Видільна система голонефридіальна та ентеронефрична,
нефридіальні міхурці відсутні. Нефридії позаду паска відкриваються в загальний
збірний канал з кожного боку тіла. Продовжні м’язи пучкового типу.

 Proctodrilus tuberculatus (Cernosvitov, 1935)
Морфологічна характеристика. Довжина 44–60 мм, ширина 2–2,5

мм, 89–130 сегментів. Форма тіла циліндрична. Колір блідий без пігменту.
Головна лопать епілобічна.  Спинні пори починаються з міжсегментної бо-
розенки 4/5–8/9. Щетинки сильно зближені попарно. Щетинки пучка ab на
12-му сегменті і в області паска – на папілах. Чоловічі статеві отвори на 15-
му сегменті оточені залозистими полями, що заходять на сусідні сегменти.
Пасок з 25 (26) по 33-й сегмент. Пубертатні валики у вигляді горбків піра-
мідальної форми з вершинами в міжсегментних борозенках 30/31 і 31/32,
що стикаються основами на середині 31-го сегмента. Вони займають краї
паска від середини 30 до середини 32-го сегмента.

Поширення та біологічні особливості. Вид має розширений Транс-Егейський
ареал. Зустрічається від Західного Кавказу до Франції на заході і до Німеччини на сході.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації
Bouche (1971, 1975, 1977) належить до власне ґрунтових дощових черв’яків
(ендогейний). Мешкає та харчується в мінеральному ґрунтовому горизонті.
Дефекації відбуваються в ґрунті (95%). Добова продукція копролітів стано-
вить 56 мг сухої речовини на 1 г живої ваги тварини (Zicsi, 1974).

Гігроморфа: мезофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, вторинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мегаценотрофоморфа.
Топоморфа: ендогейний.

3.10. Рід Lumbricus Linnaeus, 1758

Діагноз. Пігментація пурпурово-фіолетова. Хети сильно наближені
попарно. Простоміум танілобічний, положення перших дорсальних пор мі-
нливе. Чоловічий статевий отвір на 15-му сегменті часто важко роздивити-
ся. Сперматека відкривається в хетальну лінію cd, нефридіальні пори нере-
гулярно розташовані між хетами b та вище хет cd. Дві пари сім’яників міс-
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тяться в сегментах 10 та 11 в субезофагеальній сумці.  Три пари сім’яних
міхурців у сегментах 9, 11, 12. Вапнякові залози в 10-му сегменті з дивер-
тикулом відкриваються позаду та зверху в травний тракт. Видільна система
голонефридіальна, нефридіальні міхурці J-подібні з назад орієнтованою
внутрішньою частиною. Продовжні м’язи перистого типу.

 Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758
Морфологічна характеристика. Довжина 90–300 мм, ширина 6–9 мм.

Пігментація в частині тіла перед паском пурпурова, за паском має вигляд тем-
но-червоної серединної смуги. Хвостовий кінець сильно сплощений. Головна
лопать танілобічна. Число сегментів 108–180. Спинні пори починаються з
міжсегментної борозенки 7/8 або 8/9. Щетинки сильно зближені попарно.
Щетинки пучка ab 24–27-го сегментів на папілах. Чоловічі статеві отвори на
15-му сегменті оточені залозистими полями, що заходять на сусідні сегменти.
Пасок з 32 по 37-й сегмент. Пубертатні валики з 33 по 36-й сегмент.

Поширення та біологічні особливості. Космополіт, найчастіше
зустрічається в зоні змішаних і широколистяних лісів. У степовій і
лісостеповій зонах характерний для азональных біогеоценозів. Більшої
щільності (до 50 экз./м2) досягає в ґрунтах антропогенних біоценозів – у
скверах, лісопарках, ботанічних садах (Попов, 1999).

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації Bouche
(1971, 1975, 1977) належить до норних ґрунтових дощових черв’яків (норник).

Гігроморфа: гігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мезоценотрофоморфа.
Топоморфа: норник, педотурбатор.

Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843
Морфологічна характеристика. Довжина 50–150 мм, ширина 4–6 мм.

Пігментація пурпурова. Хвостовий кінець сильно сплощений. Головна лопать
танілобічна. Число сегментів 108–180. Спинні пори починаються з міжсег-
ментної борозенки 7/8, рідше 5/6 або 6/7. Щетинки сильно зближені попарно.
Щетинки пучка ab 9–10-го сегментів на папілах. Чоловічі статеві отвори на
15-му сегменті без залозистих полів. Пасок з 27 по 32-й сегмент. Пубертатні
валики з 28 по 31-й сегмент, але можуть заходити на сусідні сегменти.

Поширення та біологічні особливості. Космополіт. Один із
найпоширеніших у підзоні змішаних і широколистяних лісів видів дощових
черв’яків. У лісостепу і степу зустрічається в заплавах рік і в лісових ярах.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації
Bouche (1971, 1975, 1977) належить до підстилкових ґрунтових дощових
черв’яків (епігейний).

Гігроморфа: ультрагігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
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Ценотрофоморфа: мезоценотрофоморфа.
Топоморфа: епігейний.

 Lumbricus castaneus (Savigny, 1826)
Морфологічна характеристика. Довжина 30–85 мм, ширина 3–5 мм. Пі-

гментація пурпурова. Хвостовий кінець сильно сплощений. Головна лопать таніло-
бічна. Число сегментів 55–120. Спинні пори починаються з міжсегментної боро-
зенки 5/6 або 6/7. Щетинки сильно зближені попарно. Щетинки пучка ab 9–10 або
10–11-го сегментів на папілах. Чоловічі статеві отвори на 15-му сегменті без зало-
зистих полів. Пасок з 28 по 33-й сегмент. Пубертатні валики з 29 по 32-й сегмент.

Поширення та біологічні особливості. Космополіт. Характерний для
підзони змішаних і широколистяних лісів.

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації
Bouche (1971, 1975, 1977) належить до підстилкових ґрунтових дощових
черв’яків (епігейний).

Гігроморфа: ультрагігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мезоценотрофоморфа.
Топоморфа: епігейний.

 Lumbricus baicalensis Michaelsen, 1900
Морфологічна характеристика. Довжина 40–70 мм, ширина 4–6 мм.

Пігментація пурпурова. Хвостовий кінець тіла сплощений. Головна лопать
танілобічна. Число сегментів 70–145. Спинні пори починаються з міжсег-
ментної борозенки 7/8, рідше 5/6 або 6/7. Щетинки сильно зближені попарно.
Чоловічі статеві отвори на 15-му сегменті без залозистих полів. Пасок з 28 по
32-й сегмент. Пубертатні валики з 29 по 31-й сегмент.

Поширення та біологічні особливості. Європейський вид. Був
відзначений у Вінницькій області, в околиці Києва і південніше Харкова
(Перель, 1979). Крім того, виявлений на півночі Сумської області (Попов,
1998). Є мешканцем лісової підстилки і мокрого піщано-мулистого ґрунту
берегів лісових боліт. Може зустрічатися в глинистому ґрунті середньої
вологості з домішкою наносного мулу (Попов, 1998).

Екологічна характеристика. Відповідно до екологічної класифікації
Bouche (1971, 1975, 1977) належить до підстилкових ґрунтових дощових
черв’яків (епігейний).

Гігроморфа: гігрофіл.
Трофоморфа: сапрофаг, первинний руйнівник, нітроліберант, гуміфікатор.
Ценотрофоморфа: мезоценотрофоморфа.
Топоморфа: епігейний.
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ТТААББЛЛИИЦЦЯЯ ДДЛЛЯЯ ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ ВВИИДДІІВВ ДДООЩЩООВВИИХХ ЧЧЕЕРРВВ''ЯЯККІІВВ ССХХІІДДННООЇЇ УУККРРААЇЇННИИ

Озна
ки Назва

До-
вжи
на

(мм)

Забарвлення Форма тіла та особливості

Пасок
роз-

ташо-
ваний

Пубертатні
валики

Спин
ні

пори

Чоловічі ста-
теві отвори

Щетинки попарно не зближені
Octolasion cyaneum
(Savigny, 1826)

65-
120

Пігментація відсутня За паском слабко зближені попа-
рно

29-34 30-33, заходять
на сусідні сег-
менти

9/10,
11/12

15 заходять на
сусідні сегме-
нти

Octodrilus
transpadanus (Rosa,
1884)

80-
210,
до
400

Пігментація бура На  30 сегменті є папіли  навколо
щетинок a, рідше a і b

(29),
30-37

29,30-37, 38 12/13,
13/14

15 позбавлені
залозистих
полів

П
уб

ер
та

тн
і в

ал
ик

и 
за

йм
а-

ю
ть

 б
іл

ьш
 тр

ьо
х 

се
гм

ен
тів

Octolasion lacteum
(Oerley, 1885)

30-
180

Пігментація відсутня За паском слабко зближені попа-
рно, на  20-22 є папіли

30-35 ½30,31-34,35 8/9 -
11/12

15 заходять на
сусідні сегме-
нти

Dendrobaena
octaedra (Savigny,
1826)

25-
40

Від темно червоного до
фіолетового

Не зближені 27, 28-
33,34

 (30),31-33  4/5  15 залозисті
поля невеликі

Dendrobaena
auriculata (Rosa,
1897)

25-
30

Пігментація відсутня Не зближені 21,22,
23, 24-

34

31-33, сильно
видаються в
боки

Не-
має

15 не заходять
на сусідні сег-
менти

Dendrobaena
mariupolienis
mariupolienis
Wyssotzky, 1893

90-
170

Темно-буре, з червону-
ватим відтінком

Не зближені, папіли можуть бути
навколо щетинок ab на 25-27 і 33,
а також щетинок b на 15.

25-32 30-32 5/6  15 залозисті
поля добре
розвинені

П
уб

ер
та

тн
і в

ал
ик

и 
за

йм
аю

ть
 м

ен
ш

тр
ьо

х 
се

гм
ен

тів

Dendrobaena veneta
veneta (Rosa, 1886)

50-
90

Темно-пурпурове, у
вигляді поперечних
смуг

Не зближені, щетинки a і b 28-32
сегментів на папілах

26, 27
(28) –
32, 33

30, 31  5/6  15 залозисті
поля великі
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Озна
ки Назва

До-
вжи
на

(мм)

Забарвлення Форма тіла та особливості

Пасок
роз-

ташо-
ваний

Пубертатні
валики

Спин
ні

пори

Чоловічі ста-
теві отвори

Dendrobaena
hortensis
(Michaelsen, 1890)

15–
50

Червонуватий Крим, щетинки 11 cd, 9–12 abна
папілах.

27–33 30–½ 32 5/6 15, залозисті
поля часто за-
ходять на су-
сідні сегменти

Dendrobaena
schmidti Michael-
sen, 1907

40–
110

Від пурпурового до
повної відсутності

Щетинки a і b 10–12, 16, 25, 26
сегментів та деяких сегментів па-
ска на папілах.

26–32 30–31 у вигляді
пухирців, що
стикаються

5/6 15, залозисті
поля заходять
на сусідні сег-
менти

Dendrobaena
schmidti
tellermanica Perel,
1966

40-
69

Не пігментовані Папіли на 16 навколо щетинок a і
b, на 25-28, 29 навколо a , на 30,
31 невеликої плоскої папіли на-
вколо щетинок b

25–32 30-31, частково
заходять на су-
сідні сегменти

5/6 15, залозисті
поля заходять
на сусідні сег-
менти

Dendrodrilus
rubidus rubidus
(Savigny, 1826)

50-
60

Пурпурове, часто слаб-
ко виражене

Слабко зближені 26,27-
31,32

29-30 5/6 15 залозисті
поля невеликі

Dendrodrilus
rubidus tenuis
(Eisen, 1874)

15-
55

Червонясто-коричневе Слабко зближені 25,26,
27-

30,31,
32

звичайно відсу-
тні, якщо є-
28,29,30

 5/6  15 залозисті
поля невеликі

Dendrodrilus
rubidus
subrubicundus
(Eisen, 1874)

50-
60

Пурпурове, часто слаб-
ко виражене

Слабко зближені 25,26-
31,32

28-30 5/6 15 залозисті
поля невеликі
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Озна
ки Назва

До-
вжи
на

(мм)

Забарвлення Форма тіла та особливості

Пасок
роз-

ташо-
ваний

Пубертатні
валики

Спин
ні

пори

Чоловічі ста-
теві отвори

Щетинки зближені попарно
Eiseniella tetraedra
tetraedra (Savigny,
1826)

30-
50

Коричневате, жовтува-
те

Попарно зближені 22,23-
26,27

23-25,26 4/5 13

Eiseniella tetraedra
intermedia
Chernosvitov, 1934

30-
50

Коричневате, жовтува-
те

Попарно зближені 23-27  24-26 4/5 14

Eisenia fetida
(Savigny, 1826)

60-
130

Зі спинної сторони те-
мне, червоно-
коричневе, кільчасте

Попарно зближені, щетинки 12
сегмента і паска на папілах

26,27-
31, 32

28(29) - 30,31,
можуть захо-
дити на 27

 4/5  15 залозисті
поля великі

Eisenia
nordenskioldi
nordenskioldi
(Eisen, 1879)

30-
200

Мінливе, звичайно че-
рвоно-коричневе, пур-
пурове, на бічних бо-
ках 9-11 сегментів не
виражене, є плями

Попарно зближені, щетинки ab в
області паска на папілах

26,27-
33

29-31, ½ 31,
попереду чітко
відмежовані
проміжсег-
мент-ною  сму-
гою 28/29

 4/5  15 залозисті
поля невеликі

Eisenia gordejeffi
(Michaelsen, 1899)

70-
130

Відсутнє, рідше сліди
пурпурової пігментації
на передніх сегментах

Попарно зближені, щетинки пуч-
ка cd 11 і  ab з 23, 24 по 37, 38 се-
гмент на папілах

23, 24-
34, 35

27,28-31 3/4,
4/5

15 залозисті
поля невеликіГо

ло
вн

а л
оп

ат
ь е

пі
ло

бі
чн

а

Eisenia balatonica
(Pop, 1943)

40-
102

Пігментація бура, на
бічних боках 9-11 сег-
ментів світлі плями.
Хвостовий кінець
більш темний, майже
чорний

Попарно зближені, щетинки ab в
області 16, 22, 23, 25-29,30 - на
папілах

24,25-
30

27-28, частково
можуть захо-
дити на сусідні
сегменти

4/5 15 залозисті
поля заходять
на сусідні сег-
менти
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До-
вжи
на
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Пубертатні
валики
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ні
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Чоловічі ста-
теві отвори

Eisenia intermedia
(Michaelsen, 1901)

70-
130

Пігментація жовтува-
то-бура

Попарно зближені, щетинки пуч-
ка ab 8-12 сегментів, або деякі з
них на папілах.

22, 23-
30

25-28, до поло-
вини можуть
заходити на
сусідні сегмен-
ти

5/6,
4/5

15 без залози-
стих полів

Eisenia uralensis
Malevič, 1950

50-
110

Не пігментований Попарно зближені. Щетинки ab і
cd 9-11 і ab 26-34, 35 сегментів на
папілах.

26, 27-
33, 34

30-32, злегка
можуть захо-
дити на сусідні
сегменти

4/5 15 оточені до-
бре розвине-
ними залозис-
тими полями

Aporrectodea
caliginosa caliginosa
(Savigny, 1826)

60-
160

Відсутнє, або буре Попарно зближені 25,
26,27,
29 -

34,35

31-32, 32-33,
горбки

 9/10 15 залозисті
поля добре
виражені

Aporrectodea
caliginosa
trapezoides (Duges,
1828)

60-
160

Відсутнє, або є буре Попарно зближені 26,27-
34,35

31-33 валики  9/10 15 залозисті
поля добре
виражені

Aporrectodea rosea
rosea (Savigny,
1826)

35-
150

Пігментація відсутня Попарно зближені 24,25,
26-31,
32,33

 29-31, рідше
30-31

 4/5  15 залозисті
поля великі

Aporrectodea han-
dlirschi (Rosa,
1897)

50-
104

Відсутнє,  або є слабке
бурувате забарвлення

Щетинки пучка ab 9-, 10-го, або
11-, 12-го, іноді 8-, 9-го сегментів,
а також переднього краю пубер-
татних валиків на 26 або 27 сег-
ментах на папілах.

25,
26–32,

33

½ 28, 28–½ 32 19/20 15 у вигляді
проколу без
залозистих
полів

Aporrectodea longa
Ude, 1885

120-
180

Попелясто-сіре, покри-
ви іризують

Попарно зближені 27,28-
35

32-34 12/13  15 залозисті
поля добре
виражені
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До-
вжи
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ні
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Чоловічі ста-
теві отвори

Allolobophora leoni
(Michaelsen, 1891)

65-
130

Непігментований Попарно зближені, щетинки ab в
області 11-13, 27-29 - на папілах

25,26-
34

30, 32, основа-
ми стикаються
на 31

4/5 15 залозисті
поля не вихо-
дять за межі
сегмента

Aporrectodea
dubiosa (Orley,
1880), амфибионт

92-
240

Від зеленувато-бурого
до зеленувато-чорного

Попарно зближені, щетинки ab в
області 10, 11 сегментів і паска на
папілах

36,
37,38-
46, 47,

48

43,44-47, 48 4/5 15 виходять за
межі сегмента

Aporrectodea
jassyensis
(Michaelsen, 1891)

54-
95

Пігментація відсутня Попарно зближені, щетинки ab в
області 10-13 сегментів і паска на
папілах

29 (рі-
дше

28)-35

32-34 4/5 15 залозисті
поля добре
виражені, ви-
ходять за межі
сегмента

Allolobophora
chlorotica (Savigny,
1826)

30-
90

Зелене, буре, або відсу-
тнє

Попарно зближені 29,30-
37

31,33,35 у ви-
гляді присосків

 5/6  15 залозисті
поля добре
виражені

Aporrectodea
georgii (Michaelsen,
1899)

24-
61

Пігментація відсутня Попарно зближені 28-, 29
по 35

31, 33, у вигля-
ді присосків

4/5 15 залозисті
поля не вихо-
дять на сусідні
сегменти

Helodrilus oculatus
Hoffmeister, 1845

35-
80

Пігментація відсутня Попарно зближені 21,22-
32

29-30, або 30-
31

4/5 15 залозисті
поля добре
розвиті

Helodrilus antipae
tuberculatus
(Cernosvitov, 1935)

35-
40

Пігментація відсутня Попарно зближені 25, 26-
33

В вигляді буго-
рків 30/31-
31/32 основами
стискаються на
31 сегменті

 4/5 15 залозисті
поля добре
розвиті
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Helodrilus
cernosvitovianus
(Zicsi, 1967)

60–
85

Червонуватий, при фі-
ксації – білий

Крим, Папіли звичайно на 12
abcd, 26–28 ab

21,
22–

28, 29

½ 26–½ 28 4/5 15 залозисті
поля виходять
на сусідні сег-
менти

Perelia tuberosa
(Svetlov, 1924)

42–
102

Зеленувато-бура або
відсутня

Тіло циліндричне, с черевної сто-
рони слабко сплощене, у пігмен-
тованих частин за паском – чоти-
ригранне. В області 9–12 сегмен-
тів біля щетинок ab є 2 пари ве-
ликих папіл, що дотикаються між
собою на черевному боці тіла

22–28
(рідко
– 29)

23-, 24– 26 (по-
декуди – 27).

4/5
або
5/6

На 15 сегменті
ледве помітні

Lumbricus terrestris
Linnaeus, 1758

90-
300

До паска -пурпурове, за
паском -  з темною се-
рединною лінією

Попарно зближені, щетинки пуч-
ка ab 24-27 на папілах

32-37 33-36  7/8,
8/9

15 заходять на
сусідні сегме-
нти

Lumbricus rubellus
Hoffmeister, 1843

50-
150

Пігментація пурпурова Попарно зближені, щетинки пуч-
ка ab 9-10 на папілах

26, 27-
32

27,28-30,31,32,
частіше 28-31

7/8,
5/6
або
6/7

15 позбавлені
залозистих
полів

Lumbricus
castaneus (Savigny,
1826)

30-
90

Пігментація пурпурова,
покриви іризують

Попарно зближені, щетинки пуч-
ка ab 9-10 або 10-11 на папілах

28-33  29-32  6/7  15 позбавлені
залозистих
полів

Го
ло

вн
а л

оп
ат

ь т
ан

іл
об

іч
на

. П
уб

ер
та

-
тн

і в
ал

ик
и 

за
йм

аю
ть

 ве
ли

ку
 ч

ас
ти

ну
бі

чн
их

 к
ра

їв
 п

ас
ка

Lumbricus
baicalensis
Michaelsen, 1900

40-
70

Пігментація пурпурова Попарно зближені, щетинки пуч-
ка ab 8-9 або 10-11 на папілах

28-32 29-31 5/6 15 залозисті
поля заходять
на сусідні сег-
менти
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