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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

УДК 594.381:576.316.2 
Д.А.Гарбар, 

асистент; 
О.В.Гарбар, 

асистент 
(Житомирський педуніверситет) 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ КАРІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЧЕРЕВОНОГИХ 
МОЛЮСКІВ (GASTROPODA, PULMONATA) 

Проаналізовано найпоширеніші методики каріологічного дослідження молюсків. Намічено основні на-
прямки їх удосконалення. 

Характеристики каріотипу тривалий час використовуються в систематиці різноманітних груп тварин 
поряд з морфологічними ознаками. У ряді випадків вони дозволяють диференціювати групи, що мало 
відрізняються за зовнішньою та внутрішньою морфологією. 

У зв’язку з високою консервативністю каріотипів прісноводних пульмонат, каріологічні ознаки прак-
тично не використовувались в таксономічному аналізі цієї групи. Значною мірою використання 
каріотипу для потреб систематики обмежувалось низькою якістю каріологічного матеріалу, зумовленою 
методичними труднощами в їх отриманні. 

До початку наших досліджень пропонувалось декілька методик приготування препаратів хромосом 
черевоногих молюсків [1; 2; 3]. Однак більшість з них відзначались низькою продуктивністю, що не доз-
воляло проводити аналіз каріотипів на достатньому рівні. 

Будь-яке каріологічне дослідження складається з двох етапів – приготування препаратів хромосом та 
їх подальший аналіз. Вивчення досвіду попередніх авторів та наші власні експерименти свідчать про те, 
що найбільш придатними для отримання каріологічних препаратів є тканини гермафродитної залози. У 
зв’язку з тим, що саме в цьому органі відбувається розвиток статевих клітин, на препаратах зуст-
річаються хромосоми на різних стадіях мейотичного циклу. Крім цього, наявність в стінках аценів гер-
мафродитної залози клітин гермінативного епітелію, які інтенсивно діляться, дозволяє отримувати 
мітотичні метафазні пластинки. 

Найбільш проблематичним в каріологічному дослідженні є перший етап, завдання якого полягає в от-
риманні достатньої кількості якісних метафазних пластинок. Цей етап здійснюється в декілька по-
слідовних стадій. Спочатку на молюсків діють розчином колхіцину шляхом ін’єкції останнього або шля-
хом витримування тварин у цьому розчині. Використовують різні концентрації колхіцину (від 0,001 до 
0,1%), у зв’язку з чим варіює і тривалість обробки. Однак нами встановлено, що тривалість цієї процеду-
ри залежить не лише від концентрації розчину колхіцину, але й від індивідуальних особливостей 
досліджуваних тварин. При однаковій концентрації колхіцину (0,002%) для видів підродів Peregriana та 
Radix (2n=34) роду Lymnaea найкращі результати досягаються при тривалості колхіцинування 17 годин. 
Для представників підродів, які характеризуються хромосомним числом 2n=36, оптимальний час 
колхіцинування - 19 годин. Методику приготування каріологічних препаратів прісноводних пульманат 
детально описано нами раніше [4]. Вона дозволяє отримати достатню для аналізу кількість мітотичних 
метафазних пластинок, хоча її продуктивність невисока (якісні метафазні пластинки присутні на 3% пре-
паратів). 

У каріології хребетних тварин для підвищення виходу якісних препаратів застосовують метагенні 
препарати (ФГА та ін.) [5]. У каріологічних дослідженнях молюсків цей прийом не використовується. 
Однак, за нашими попередніми даними, він є досить перспективним і здатний збільшити вихід якісних 
препаратів при меншій тривалості колхіцинування. Це важливо, оскільки тривала обробка колхіцином 
може викликати небажані хромосомні аберації. Значно підвищити продуктивність каріологічних 
досліджень дозволяють методи культивування тканин. Відомі спроби культивування тканин молюсків з 
цією метою [6], але вони не отримали подальшого розвитку. 

Аналіз отриманих препаратів здійснюється за стандартною схемою. Визначається число хромосом, їх 
розміри, центромерний індекс, основне число, хромосомні формули та ін. Числові дані обробляються ме-
тодами варіаційної статистики. Звичайно визначаються середні та їх похибки. В більшості випадків авто-
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ри обмежуються простою констатацією отриманих результатів, не намагаючись їх всебічно аналізувати. 
На нашу думку, для інтерпретації каріологічних даних доцільно використовувати сучасні методи аналізу, 
реалізовані в комп’ютерних статистичних пакетах "STATISTICA", "NCSS and PASS" та ін. Вони дозво-
ляють ґрунтовно і послідовно проаналізувати як кількісні, так і якісні змінні та зробити на основі аналізу 
коректні таксономічні висновки. Для виявлення достовірних відмінностей за окремими ознаками доціль-
но використовувати дисперсійний аналіз (він є надійнішим у порівнянні з класичним t-тестом). Значно 
розширюють можливості дослідника багатомірні методи аналізу даних. Кластерний аналіз дає мож-
ливість виділити з бази даних ряд груп на основі сукупності якісних та кількісних ознак. Недоліком цьо-
го методу є неможливість коректно встановити рівень відмінностей між виявленими групами. У ряді ви-
падків це завдання успішно вирішується застосуванням методу дискримінантного аналізу. Для виявлення 
сукупності ознак, за якими досліджувані групи відрізняються найбільш достовірно, доцільно використо-
вувати факторний аналіз. Крім цього, статистичні пакети пропонують ряд інших процедур, що можуть 
використовуватись в залежності від завдань дослідження. 

Отже, найперспективнішими напрямками розвитку методики каріологічних досліджень молюсків є 
розробка методів культивування тканин із застосуванням метагенних препаратів, адаптація різноманіт-
них методик диференційованого забарвлення хромосом стосовно молюсків та використання сучасних 
методів статистичного аналізу для інтерпретації каріологічних даних. 
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УДК 591.4:594.124 
В.Н. Золотарев, 

доктор биологических наук, заведующий отделом 
(Одесский филиал Института биологии южных морей НАН Украины, Одесса) 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МИДИЙ ГРУППЫ MYTILUS EDULIS 

Здійснено аналіз будови раковин у мідій групи Mytilus edulis, які раніше були ідентифіковані по алозім-
ним характеристикам, з 19 районів Північної Півкулі. Безперервний зовнішний призматичний шар під 
лігаментом виявлено лише в раковинах M. trossulus. Частка M. trossulus з Тихого Океану, мідії цього 
виду з Балтийського моря та деякі M edulis мають інший тип будови раковин з частковим розвитком 
призматичного шару під передньою та задньою частками лігаменту. В раковинах M. galloprovincialis 
та більшості M. edulis призматичний шар відсутній під лігаментом або заходить тільки під його за-

дню частину. 

Мидии трех близких видов рода Mytilus (M. edulis, M. trossulus и M. galloprovincialis) широко распрос-
транены в прибрежных водах многих районов Мирового Океана. Эти виды и их межвидовые гибриды 
достаточно надежно идентифицируются генетико-биохимическими методами [1–4], но их разделение по 
конхологическим признакам осложнено  значительным перекрыванием их многих морфологических ха-
рактеристик. Наиболее эффективны оценки морфологических различий между мидиями рода Mytilus ра-
зличными вариантами многомерного морфологического анализа с расчетами индексов, определяющих 
очертание раковины и форму мускульных отпечатков на внутренней поверхности створок [3; 5–7]. 

Весьма перспективным признаком для диагностики тихоокеанских M. trossulus оказалась непрерыв-
ность наружного призматического слоя раковины под лигаментом [6–8]. Однако принадлежность мидий 
с таким строением створок к M. trossulus основывалась, главным образом, на том, что районы обитания 
изученных моллюсков находятся в пределах ареала этого вида, выявленного генетико-биохимическими 
исследованиями [1–3]. В связи с косвенным характером такой видовой идентификации мидий, нами был 
проведен анализ строения раковин у M edulis, M. trossulus и M. galloprovincialis, которые ранее были 
определены по аллозимным характеристикам [3]. Раковины этих мидий из 19 районов Северного полу-
шария (по 10–12 створок из каждого района) были предоставлены Музеем Истории Природы (Лондон) с 
любезного разрешения д-ра Дж. Мак-Дональда – одного из авторов работы, посвященной аллозимным и 
морфометрическим характеристикам мидий [3]. 

При анализе особенностей строения раковин основное внимание было уделено характеру развития 
наружного призматического слоя на внутренней поверхности створки в районе лигамента. По этому при-
знаку каждая раковина была отнесена, согласно ранее предложенной классификации [7], к одной из 4-х 
морфологических групп: A – призматический слой отсутствует под лигаментом, B – призматический 
слой заходит под заднюю часть лигамента, C – призматический слой заходит под переднюю и заднюю 
части лигамента, D – призматический слой непрерывен под лигаментом, отделяя последний от внутрен-
него перламутрового слоя. 

Из полученных данных (см. таблицу) следует, что по характеру развития наружного призматического 
слоя M. edulis является наиболее изменчивым из сравниваемых видов – 3 типа раковины (A, B и C) встре-
чаются одновременно в большинстве рассмотренных районов. У M. galloprovincialis обнаружены лишь 
два фенотипа раковины (A и B) с вариациями их соотношений в разных районах. Для M. trossulus харак-
терны два других типа створок (C и D), которые не встречаются у M. galloprovincialis, причем фенотип D 
обнаружен лишь у M. trossulus. 

Непрерывность наружного призматического слоя раковины под лигаментом (тип D) проявляет боль-
шинство тихоокеанских M. trossulus. В то же время мидии этого вида из некоторых частей ареала (тихо-
океанское прибрежье США, Балтийское море) относятся к иной морфологической группе с частичным 
развитием призматического слоя под передней и задней частями лигамента. Аллозимные характеристики 
таких моллюсков из Тилламука (США, Тихий океан), Тварминне (Финляндия) и мидий с непрерывным 
призматическим слоем из Посьета (Японское море), Магадана, Петропавловска-Камчатского, практичес-
ки, идентичны. Различия между ними наблюдаются лишь по аллелю Gpi86, который, судя по опублико-
ванным аллозимным спектрам  [1, 2], характерен для M. trossulus тех районов, где были встречены мидии 
только с непрерывным призматическим слоем под лигаментом. В большинстве районов все M. trossulus 
относятся к одной из отмеченных морфологиических групп и лишь в некоторых районах западного по-
бережья США (Ньюпорт, Соуэрс Лэндинг) мидии с раковинами этих двух типов встречены совместно 
(см. таблицу). 
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Распространение различных типов развития наружного призматического слоя раковины в районе ли-
гамента (A, B, C, D – объяснения в тексте) у мидий рода Mytilus, определенных по аллозимным характе-
ристикам [3]. 

Таблица 
Количество особей с различным 
типом строения раковины 

 
Район 

A B C D 

Mytilus edulis 

Магдален Айсленд (Канада, Атлантический     
океан 

 
1 

 
6 

 
3 

 
- 

Портланд (США, Атлантический океан) 4 3 3 - 

Шиннекок (США, Атлантический океан) 9 1 - - 

Стони Брук (США, Атлантический океан) 1 8 1 - 

Кандалакша (Россия, Белое море) 1 2 7 - 

Аархус (Дания, Балтийское море) - 7 3 - 

Mytilus galloprovincialis 

Венеция (Италия, Средиземное море) 1 9 - - 

Залив Посьета (Росия, Японское море) 2 8 - - 

Санрику (Япония, Тихий океан) 5 5 - - 

Гонгконг (Желтое море) 5 5 - - 

Лос-Анжелес (США, Тихий океан) 2 8 - - 

Сан-Диего (США, Тихий океан) 8 2 - - 

Mytilus trossulus 

Твармине (Финляндия, Балтийское море) - - 12 - 

Магадан (Россия, Охотское море) - - - 10 

Залив Посьета (Россия, Японское море) - - - 12 

Петерсберг (Аляска, Тихий океан) - - - 10 

Тилламук (США, Тихий океан) - - 10 - 

Ньюпорт (США, Тихий океан) - - 2 8 

Соуэрс Лэндинг (США, Тихий океан) - - 5 5 
 
Таким образом, анализ строения раковин мидий рода Mytilus, идентифицированных генетико-

биохимическими методами, показал обоснованность более ранних предположений [6–8] о том, что не-
прерывность  наружного  призматического  слоя  раковины  в  районе  лигамента  является  признаком, 
который у мидий северной части Тихого океана присутствует исключительно у M. trossulus. Такое же 
непрерывное развитие наружного призматического слоя имеет раковина голотипа этого вида [7]. В связи 
с этим появляются дополнительные основания полагать, что мидии других районов, строение раковин 
которых соответствует типу D, также относятся к M. trossulus. В частности, такие моллюски были обна-
ружены на литорали Баренцева моря в районе Мурманска и Дальних Зеленцов, на коллекторах в Белом 
море [7]. Предполагаемые M. trossulus этих морей довольно значительно отличаются от обитающих сов-
местно с ними мидий не только характером развития призматического слоя раковины, но и комплеком 
иных морфологических характеристик. В результате, дискриминантным анализом, учитывающим 9 та-
ких морфометрических индексов, к M. trossulus отнесено 89,7% особей с непрерывным призматическим 
слоем из Баренцева моря и 67,9% – из Белого [7]. 
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Возможность присутствия M. trossulus в прибрежных водах Баренцева моря ранее была показана так-
же при изучении степени дивергенции уникальных последовательностей ДНК, выявленной у мидий рода 
Mytilus разных районов методом ДНК-РНК гибридизации [9]. По этим характеристикам, баренцевоморс-
кие моллюски, собранные в районе Дальних Зеленцов, очень близки к M. trossulus Японского моря и к 
мидиям Финского залива, которые, как ранее было показано при изучении их аллозимных спектров 
[2, 3], также относятся к M. trossulus.  

Основываясь на филогенетической схеме мидий группы M. edulis, построенной на основе матрицы 
значений ΔТпл гетеродуплексов уникальных последовательностей ДНК по программе, не предполагаю-
щей равенства скоростей дивергенции сестринских ветвей  [9], можно определить основные эволюцион-
ные направления изменчивости развития призматического слоя в раковинах моллюсков этого рода. Ис-
ходным морфологическим типом, очевидно, следует рассматривать раковины без призматического слоя 
под лигаментом (тип А), характерные также для ряда других видов мидий: Mytilus coruscus, M. 
californianus, Crenomytilus grayanus и др. Наиболее ранняя дивергенция выделила из группы M. edulis ли-
нию M. trossulus. При этом ранние формы ("финские мидии" [9]) имели раковины с призматическим сло-
ем под задним и передним концами лигамента (тип С), а моллюски с непрерывным призматическим сло-
ем ("баренцевоморские мидии") являются эволюционно более молодыми либо имеют скорость диверге-
нции более высокую, чем мидии Финского залива. 

В другой основной эволюционной линии разделение M. edulis и M. galloprovincialis произошло значи-
тельно позже, чем дивергенция их предковой формы и M. trossulus. При этом у M. galloprovincialis, наря-
ду с предковым типом раковины (А), появился еще лишь один тип ее строения (В - призматический слой 
в той или иной мере заходит под заднюю часть лигамента), тогда как у M. edulis к типам раковин А и В 
добавился еще тип С, свойственный также части M. trossulus. 

Таким образом, непрерывность наружного призматического слоя по внешнему краю створки является 
признаком, который позволяет достаточно уверенно отличать M. trossulus от морфологически близких M. 
edulis и M. galloprovincialis. Однако другой тип развития призматического слоя (под передней и задней 
частями лигамента), характерный для M. trossulus отдельных районов, встречен также и у M. edulis. По-
этому для видовой диагностики мидий с таким строением раковины требуется привлечение дополните-
льных морфологических характеристик. В рассматриваемой системе морфологических характеристик 
показательны также различия между M. trossulus и M. galloprovincialis. Эти виды не имеют общих типов 
развития призматического слоя (C, D у первого,  A, B у последнего), что обеспечивает высокую степень 
их идентификации по этипу признаку. Различия между этими видами, показанные ранее на основе мно-
гомерного морфологического анализа  [3], были наименьшими по сравнению с другими парами видов: 
M. edulis – M. trossulus, M. edulis – M. galloprovincialis. 

Особый интерес представляет анализ характера развития наружного призматического слоя в связи с 
проблемой выявления случайно интродуцированных видов. В частности, находки в Белом и Баренцевом 
морях мидий с непрерывным призматическим слоем, по комплексу других морфологических признаков 
близких тихоокеанским M. trossulus [7], дают основания для пересмотра представлений о видовом соста-
ве мидий этих районов. Строение раковин, свойственное M. trossulus, обнаружено нами также у мидий из 
прибрежных вод Чили. По аллозимным характеристикам эти особи были отнесены к M. edulis [3], хотя 
их аллозимные спектры не типичны для последнего. 

Не исключена интродукция M. trossulus также в Средиземное и Черное моря, о чем свидетельствует 
успешная акклиматизация в этом районе других беспозвоночных Индо-Пацифики [10]. Показанная спе-
цифичность строения раковин большей части M. trossulus может быть использована при выявлении этого 
вероятного интродуцента и возможных его гибридов с нативными M. galloprovincialis. 
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Золотарев В.Н. Морфологические различия мидий группы Mytilus edulis. 

Проведен анализ строения раковин у мидий группы Mytilus edulis (M. edulis, M. trossulus и M. 
galloprovincialis), ранее идентифицированных по аллозимным характеристикам, из 19 районов Северного 
полушария. Выявлено, что наружный призматический слой непрерывен под лигаментом только в ракови-
нах M. trossulus. Части тихоокеанских M. trossulus, мидиям этого вида из Балтийского моря, а также не-
которым M. edulis свойственен иной тип строения створок с частичным развитием призматического 

слоя под передней и и задней частями лигамента. В раковинах M. galloprovincialis  и большинства M. edulis 
призматический слой отсутствует под лигаментом либо заходит только под его заднюю часть. 

Zolotarev V.N. Morphological differences in mussels of Mytilus edulis group. 

The analysis of the shell structure in the mussels of Mytilus edulis group (M. trossulus, M. trossulus, M. gallo-
provincialis) from 19 regions of the Northern Hemisphere was carried out. These molluscs were earlier identi-
fied by allozyme characters. The mussels with unabridged prismatic layer deposited under the ligament all be-

long to M. trossulus. In some M. trossulus from the Pacific region, in all M. trossulus from the Baltic Sea and in 
some M. edulis the partial development of the prismatic layer under anterior and posterior parts of ligament was 

found. In M. galloprovincialis and in the most of M. edulis prismatic layer occurs only under posterior part of 
ligament or is absent in this area. 
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АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ: СКОЛЬКО ВИДОВ 
ПРЕСНОВОДНЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ НАСЧИТЫВАЕТСЯ В ФАУНЕ 

УКРАИНЫ? 

Обговорюється проблема оцінки видового різноманіття двостулкових молюсків України у світлі різних 
підходів до їх таксономії та систематики. Запропоновано список, що нараховує 30 видів, самостійність 
яких підтверджено різними методами. Крім загальновизнаних широкорозповсюджених європейських 
видів, він містить Sphaerium nucleus, S. ovale та Euglesa globularis. Для визначення статусу окремих 
форм, що традиційно відносяться до Batavusiana crassa, Pseudanidonta complanata, E. casertana, та E. 

рersonata, необхідне подальше вивчення. 

В последнее время в Украине активизировались работы по инвентаризации региональной фауны, что 
связано как с новыми международными инициативами в области охраны окружающей среды, так и с не-
обходимостью подготовки нового издания Красной Книги Украины. Указанные проблемы стоят особен-
но остро в отношении пресноводных двустворчатых моллюсков, которые в последнем издании Красной 
Книги [1] не отражены вовсе. 

Фауна пресноводных моллюсков Украины в целом изучена достаточно хорошо. Ряд обзорных статей 
и монографий [2-5] дают представление о видовом составе двустворчатых моллюсков. Однако сопостав-
ление современных данных с данными старых авторов по тем же территориям [6] или аналогичными 
данными, полученными в сопредельных странах Европы [7;8], чрезвычайно затруднительно из-за совер-
шенно различных таксономических подходов. Все современные западноевропейские сводки признают 
относительно небольшое число полиморфных видов, в то время как в отечественных работах последних 
20-и лет число валидных видов увеличилось до нескольких сотен. Причиной такого радикального пере-
смотра таксономии пресноводных моллюсков послужило широкое введение в практику исследования так 
называемого компараторного метода, основанного на непосредственном сличении контуров стандартно 
ориентированных раковин с помощью рисовального аппарата [9; 10]. Тонкие различия контуров, выяв-
ляемые при помощи этого метода, интерпретировались в большинстве случаев как видовые, что послу-
жило основанием для восстановления ряда сведенных в синонимы таксонов и описания многочисленных 
новых видов (Табл.1). Новый подход завоевал признание большинства малакологов бывшего СССР, но 
был подвергнут резкой критике за его пределами [11; 12]. В ходе дискуссии ни одной из сторон не уда-
лось убедить своих оппонентов. Таким образом, противостояние научных школ в области таксономии 
пресноводных моллюсков сохраняется и даже усугубляется. 
 

Таблица 1. 
Число видов в фауне Украины и сопредельных стран в двух наиболее разнообразных группах моллюсков в 

соответствии с разными таксономическими подходами 
 

Традиционная система 
 

Система, основанная на компара-
торном методе Группа Число 

видов Источник Число 
видов Источник 

Unionidae 10 [6] 22 [3] 
 6 [7] 25 [13] 
Pisidioidea 20 [6] 74 [3] 
 21 [7] 93 [4, 5] 
Dreissena 2 [6] 2 [2] 
 

При оценке таксономической значимости особенностей контура фронтального сечения створок сле-
дует учитывать как методологические ограничения применяемой процедуры сравнения, так и соответст-
вие ее результатов данным, полученным другими методами. Анализ методики совмещения контуров, 
предусмотренной компараторным методом, выявляет элементы субъективности, связанные с некоторой 
произвольностью в определении точки начала роста раковины, онтогенетическими изменениями в ори-
ентации макушки и неразработанностью методов количественной оценки параметров роста двустворча-
тых моллюсков и количественного сравнения контуров. Этой субъективностью можно объяснить многие 
расхождения фаунистических данных, приводимых для одной и той же территории разными авторами. 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 10. Біологічні науки  

 10

Изучение большого материала показывает высокую изменчивость традиционных индексов раковины 
(отношения высоты к длине, выпуклости к высоте или длине), а также качественных признаков ракови-
ны, привлекаемых для подтверждения результатов, полученных компараторным методом, а также для 
составления [2; 3; 14]. Даже при достоверном различии средних значений [15] пределы изменчивости 
индексов у близких видов, как правило,  перекрываются, т.е. межвидовые хиатусы по этим признакам не 
выявляются. Лишь для некотрых спорных форм выявлены надежные диагностические признаки. Для та-
ких таксонов, выделяющихся по форме раковины, таких как Sphaerium nucleus (Studer, 1820), S. ovale 
(Férussac, 1807) (= S. radiatum Westerlund, 1897) и Euglesa globularis (Clessin in Westerlund, 1873), найде-
ны анатомические признаки, подтверждающие их видовой статус [5]. Сравнение спектров белков-
миогенов [16, 17] выявляет различия лишь традиционных видовых таксонов. 

Таким образом, доказательства видового статуса форм, выявляемых с помощью компараторного ме-
тода, получены лишь в отдельных случаях. В этих условиях следует нельзя исключить предположения 
сторонников традиционного таксономического подхода [11] о том, что различия контуров могут отра-
жать и внутривидовую изменчивость. По нашему мнению, подобным образом можно объясненить из-
менчивость формы контура в группах Casertiana, Henslowiana, Hiberneuglesa и Tetragonocyclas. В целом, 
среди двустворчатых моллюсков соотношение различных составляющих изменчивости параметров роста 
(индивидуальной, возрастной, географической и др.) изучено недостаточно, что ослабляет  позиции сис-
тематики, основанной на применении компараторного метода. 

Подводя итог обзору противоречий в систематике пресноводных двустворчатых моллюсков, отметим, 
что большинство традиционных "широких" видов принимается в качестве таксонов того или иного ранга 
(видов, секций, подродов или родов) всеми современными систематиками. В то же время видовой статус 
форм, выделенных на основании особенностей контура фронтального сечения створки, зачастую недос-
таточно обоснован и потому остается спорным. Вследствие неразработанности ряда аспектов компара-
торного метода, его широкое применение, особенно неспециалистами, может привести к накоплению 
ошибок. Поэтому мы считаем, что при гидробиологических исследованиях, экологическом мониторинге, 
а также при определении природоохранной стратегии в отношении пресноводных двустворчатых мол-
люсков, следует исходить из традиционной системы пресноводных моллюсков, дополнив ее теми новы-
ми таксонами, которые характеризуются набором четких независимых диагностических признаков, 
обеспечивающих надежность определения. По нашему мнению, в фауне Украины насчитывается 30 ви-
дов, самостоятельность которых надежно подтверждена: 7 видов семейства Unionidae (помимо 6 широ-
кораспространенных европейских видов, сюда входит интродуцированная Sinanodonta woodiana (Lea, 
1834), недавно отмеченная в канале Дунай-Сасык), 21 вид пизидиоидей (семейство Sphaeriidae в широ-
ком смысле) и 2 вида Dreissenidae. Наличие в Украине E. crassa (Stelfox, 1918), Conventus conventus 
(Clessin, 1877) и Odhneripisidium tenuilineatum (Stelfox, 1918) требует подтверждения. Для определения 
статуса устойчивых форм, выявляемых в пределах некоторых традиционных видов: Batavusiana crassa 
(Philipsson, 1788), Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758), Pseudanodonta complanata (Rossmaessler, 1835), 
Euglesa personata (Malm, 1855) и E.casertana (Poli, 1791), - требуются дополнительные исследования. " l" 
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Корнюшин А.В. Анализ многолетней таксономической дискуссии: сколько видов пресноводных дву-
створчатых моллюсков насчитывается в фауне Украины? 

Обсуждается проблема оценки видового разнообразия двустворчатых моллюсков Украины в свете раз-
ных подходов к их таксономии и систематике. Предлагаемый список насчитывает 30 видов, самостоя-
тельность которых подтверждается различными методами. Кроме общепризнанных широкораспро-
страненных европейских видов, он включает Sphaerium nucleus, S. ovale и Euglesa globularis. Для опреде-
ления статуса некоторых форм, традиционно относимых к Batavusiana crassa, Pseudanidonta com-

planata, E. casertanа  и E. Personata, необходимы дальнейшшие исследования. 

Korniushin A.V. A summary of the long-lasting taxonomic discussion: how many species of freshwater bi-
valve molluscs are there in the fauna of Ukraine? 

The problem of species diversity of the Ukrainian bivalve molluscs is discussed in the light of different ap-
proaches to their systematics and taxonomy. The suggested list includes 30 species whose distinctness is sup-
ported by different methods. Alongside traditional widely distributed European species, it includes Sphaerium 
nucleus, S. ovale and Euglesa globularis. The status of some intraspecific forms of Batavusiana crassa, Pseu-

danidonta complanata, E. casertanа and E. personata needs further investigations. 
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О ГЕНЕТИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ ПРЕСНОВОДНОГО МОЛЛЮСКА UNIO TUMIDUS 
PHIL. ( ВIVALVIA, UNIONIDAE) 

Методом електрофорезу в полiакрiламiдному гелi дослiджено розподiл частот аллелiв полiморфних ло-
кусiв алкогольдегiдрогенази та глюкозидегiдрогенази  в 21 вибiрцi U. tumidus з районiв Литви, Украïни, 

Росiï. Показана часова та просторова генетична мiнливiсть цього виду. 

Двустворчатый моллюск Unio tumidus Phil. образует крупные скопления как в реках, так и в непрото-
чных пресноводных водоемах Европы. Этот вид входит в состав различных биоценозов в качестве акти-
вного фильтратора. К настоящему времени нет данных о генетическом разнообразии и степени генетиче-
ской изоляции локальных скоплений моллюсков и, соответственно, нет представлений о популяционной 
структуре данного вида в восточноевропейской части его ареала. Между тем выявление схемы популя-
ционной структуры играет важную роль в решении задач сохранения биоразнообразия и охраны окру-
жающей среды. 

Материалом для данной работы  послужили выборки Unio tumidus из удаленных участков ареала: 
р. Стрева (Литва, бассейн Немана), р. Днепр, р. Уж (Украина, бассейн Днепра), р. Москва, р. Рожая, 
р. Лопасня, р. Ока, р. Ахтуба и оз. Рытое (Россия, бассейн Волги). 

Для исследования генетического разнообразия нами был проведен электрофорез водорастворимых 
ферментов жабр – алкогольдегидрогеназы  (ADH) и глюкозодегидрогеназы ( GDH ). При анализе элект-
рофореграмм был обнаружен полиморфизм в спектрах исследуемых ферментов. Статистическая обрабо-
тка результатов позволила трактовать полученный полиморфизм ADH и GDH как генетически детерми-
нированные двухаллельные системы, каждая из которых кодируется отдельным локусом Adh и Gdh соот-
ветственно. 

Для определения возможности использования частот аллелей данных систем в качестве биохимико-
генетических маркеров было проведено исследование временной изменчивости частот аллелей обоих ло-
кусов. Рядом авторов показано, что частоты аллелей какого-либо локуса в популяции  могут быть как 
неизменными [1,2], так и претерпевать сезонные и возрастные изменения [3,4]. При этом временные из-
менения частот аллелей могут быть значительны, что приводит к ошибкам в оценке пространственного 
генетического разнообразия.  

Таблица 1. 
Распределение частоты аллеля А локуса Gdh в выборках из р. Рожая 

 
№ выб. время сбора N частота аллеля 

1 9 мая 45 0.100 
2 15 мая 100 0.505* 
3 19 мая 45 0.644* 
4 8 июня 26 0.654 
5 1 июля 37 0.581 
6 18 июля 45 0.622 
7 21 июля 77 0.825 
8 5 августа 45 0.289* 
9 13 августа 92 0.233* 

10 18 сентября 61 0.238 
11 25 сентября 46 0.196 
12 18 октября 91 0.066 

*- распределение генотипов в выборке не соответствует  закону Харди – Вайнберга. 
 

Для исследования временной изменчивости нами было проведено сравнение выборок U.tumidus, по-
лученных в разное время из реки Рожаи  по частотам аллелей исследованных локусов. Все выборки были 
взяты с одного участка реки  радиусом 3-5 метров. Как показал анализ полученного материала, локус Adh 
был мономорфен во всех выборках и фиксирован по аллелю В. Частота аллеля А соответственно во всех 
выборках была равна 0.  Распределение частоты встречаемости аллеля А локуса Gdh приведено в табл.1 
и на рис.1.Частоты аллелей в представленных выборках изменялись за исследованный период от 0.066 до 
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0.825. В некоторых случаях обнаружено достоверное несоответствие наблюдаемого в выборке распреде-
ления фенотипов ожидаемому по формуле Харди – Вайнберга, сопровождающееся дефицитом гетерози-
гот. На рис. 1 хорошо видно, что что по частоте аллеля выборки можно разбить на две группы: выборки с 
частотой аллеля от 0.505 до 0.825 и выборки с частотой аллеля от 0.066 до 0.289. Все выборки первой 
группы достоверно отличаются по частоте аллеля от выборок второй группы, и доверительные интерва-
лы групп не перекрываются. К первой группе относятся выборки со 2 по 7, взятые с конца мая по июль 
включительно. Ко второй группе относятся выборки № 1 и с 8 по 12, полученные в начале мая и августе 
– октябре. Таким образом, мы наблюдаем в течение года следующие изменения частоты встречаемости  
аллеля А локуса Gdh: с мая по июнь происходит повышение частоты примерно от 0.1 до 0.8, а с августа 
по октябрь идет понижение частоты с 0.8 до 0.1. Изменение частоты аллеля происходит в короткие пери-
оды  в середине мая и середине августа, причем период смены частот сопровождается нарушением рав-
новесного распределения фенотипов в выборке (табл. 1). Кратковременная смена частот перемежается 
относительно длительными периодами их стабильности. Летом такой период может длиться с середины 
мая по середину августа. 

 
Рис.1 Распределение выборок Unio tumidus по частоте встречаемости аллеля А локуса Gdh .По вер-

тикальной шкале – частота аллеля А локуса Gdh . Вертикальная линия – доверительный интервал при 
вероятности 0.95.  Дату сбора  выборок см. в табл. 1. 

Для исследования механизма изменения частот был проведены два эксперимента с прижизненным 
тестированием моллюсков. Эксперименты проводили в период смены частот аллелей. Методом биопсии 
у живых особей брали часть жабр для электрофоретического определения генотипа Gdh, после чего жи-
вотных содержали в ваннах с проточной водой. Через две недели анализ повторяли.  В результате у ряда 
особей была выявлена смена генотипа  Gdh, в то время как у других особей генотип остался прежним. В 
результате опытов мы обнаружили почти все теоретически возможные варианты переходов генотипов 
(табл.2). 

Таблица 2. 
Число изменений генотипов Gdh жабр Unio tumidus в эспериментах с прижизненным тестированием 

 
Варианты перехода генотипов №     

опыта АА-АА АА-АВ АА-ВВ АВ-АА АВ-АВ АВ-ВВ ВВ-АА ВВ-АВ ВВ-ВВ 
1 7 4 4 1 0 2 2 1 0 
2 13 2 1 21 3 0 4 1 0 

 
Сравнение распределения фенотипов до и после операции методом случайного комбинирования по-

казало их взаимную независимость. Отсюда можно предположить, что GDH  жабр у U.tumidus  поочере-
дно кодируют два независимых локуса, имеющих разную экспрессивность во времени, фенотипы кото-
рых в данных условиях электрофореза имеют одинаковую подвижность. В таком случае значительный 
дефицит гетерозигот, наблюдающийся при смене генного контроля,  можно обьяснить отрицательным 
эксцессом, возникающим при смешивании двух равновесных распределений. По-видимому, циклическая 
смена генного контроля  GDH в популяции связана с сезонными изменениями условий обитания (темпе-
ратурой, содержанием кислорода в воде и т.д.).  Остается неясным, что же является сигналом к началу 
смены генного контроля. Если предположить, что контролирующим фактором является температура во-



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 10. Біологічні науки  

 14

ды в водоеме, то в разных точках ареала смена локусов будет происходить в разное время, что затрудня-
ет использование этих локусов в качестве маркеров при исследовании внутривидовой структуры моллю-
сков. Поэтому при рассмотрении распределения частот генов  Adh иGdh по ареалу мы взяли только вы-
борки моллюсков, полученные в период стабилизации частот аллелей GDH жабр – в июне и июле.  В 
таблице 3 приводится распределение по выборкам частот аллеля А исследованных локусов. Все выборки 
были получены с июня по начало августа, то есть в период стабильности частот  локуса Gdh. Выборки в 
таблице расположены с запада на восток. 

Таблица 3. 
Пространственное распределение частот аллелей исследованных локусов. 

№ выб. место сбора Алкогольдегидрогеназа глюкозодегидрогеназа 
  N P N P 

1 р. Стрева 22 0.227 32 0.688 
2 оз. Рытое 23 0.217 88 0.494* 
3 р. Рожая 23 0 26 0.654 
4 р. Лопасня 54 0 54 0.620 
5 р. Ока 111 0 111 0.608 
6 р. Днепр, г. Киев 46 0 65 0.438 
7 р. Днепр, г. Запорожье 46 0 81 1.000 
8 р. Уж 42 0 42 0.476 
9 р. Ахтуба 20 0 20 0.275 

*- распределение генотипов в выборке не соответствует  закону Харди – Вайнберга 
 

Для более ясного понимания материала на рис. 2 для каждой выборки представлены частоты аллелей 
обоих локусов при доверительных интервалах с вероятностью 0.95. 

 
Рис.2. Распределение выборок Unio tumidus по частоте встречаемости аллеля А исследованых локу-

сов ( при доверительном  интервале  Р  < 0.05 ). а: по вертикальной шкале – частота аллеля A локуса  
Gdh,  по горизонтальной шкале – локуса  Adh. ; б: по горизонтальной шкале – частота аллеля A локуса 

Gdh , места сбора выборок ( см. табл. 3). 
Как видно из приведенного материала, все выборки по частоте аллеля А локуса Adh образуют две 

группы. В первую группу вошли выборки из реки Стрева и озера Рытого. Эти выборки  полиморфны по 
данному локусу, и в них отмечено наличие двух аллелей. Во вторую группу вошли все остальные выбор-
ки. По данному локусу  они мономорфны и аллель А в них отсутствует. Различия между выборками I и II  
групп по частоте встречаемости аллеля А локуса Adh настолько велики, что даже доверительные интер-
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валы частот не перекрываются. Если рассматривать географическое положение выборок, то можно заме-
тить, что выборки I группы занимают северо-западный край исследованного ареала. 

Распределение аллеля А локуса Gdh выявляет генетическую неоднородность выборок внутри каждой 
группы (рис.2б). Так, выборки I группы  (№ 1 и 2 ) достоверно, без перекрывания доверительных интер-
валов различаются между собой. Точно так же различаются между собой и выборки II группы, например 
№5 и № 6. При этом различия не зависят  от географического положения выборок. Так, например, две 
выборки из реки Днепр ( № 6 и 7) различаются между собой с невысокой степенью достоверности, в то 
время как одна из них ( №6) не отличается от выборки из озера Рытого Смоленской области (№2). 

Таким образом, электрофоретическое исследование показало генетическую неоднородность 
U.tumidus по локусу Gdh, не связанную с географическим положением выборок. В то же время по локусу 
Adh локальности образуют пространственные группы, различающиеся между собой степенью полимор-
физма локуса. Привлечение дополнительных локусов может, безусловно, помочь в выявлении популяци-
онной структуры этого вида. Однако сам факт генетического разнообразия U.tumidus следует учитывать 
при работах, связанных с охраной биотопов. 
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Правдухина О.Ю., Кодолова О.П. О генетическом  разнообразии пресноводного моллюска Unio tu-
midus Phil (Bivalvia, Unionidae). 

Методом электрофореза в полиакриламидном геле  исследовано распределение частот аллелей поли-
морфных локусов алкогольдегидрогеназы и глюкозодегидрогеназы в 21 выборке Unio tumidus из районов 
Литвы, Украины, России. Показана временная и пространственная генетическая изменчивость этого 

вида. 

Pravdukhina O.Ju., Kodolova O.P. On genetical variety of freshwater molluscs Unio tumidus Phil (Bivalvia, 
Unionidae). 

The distribution of allele frequencies of polymorphics loci  alcoholdehydrogenase and glucosedehydrogenase 
was investigated by means of electrophoresis in polyacrilamide gel with 21 samples Unio tumidus from Lithua-

nia, Ukraine, Russia. Temporal and spatial genetical variability of this species is determined. 
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СОСТАВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБИЛИЕ МОЛЛЮСКОВ В ВОДОЕМАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ СБРОСНЫХ ПОДОГРЕТЫХ ВОД ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Наведено дані про склад, кількісні показники, особливості поширення, роль двостулкових і черевоногих 
молюсків у водних об'ектах, що зазнають впливу теплових і атомних електростанцій. 

В качестве систем охлаждения тепловых и атомных станций используются разнообразные водные объ-
екты как естественного, так и искусственного происхождения. Сброс подогретых вод в эти водоемы созда-
ет специфические условия обитания гидробионтов [I]. 

Многолетние исследования экосистем этих водных объектов показали, что в бентосе и перифитоне 
моллюски играют существенную роль. 

В исследованных водоемах Украины и Польши отмечено 12 видов двустворчатых и 22 вида брюхоно-
гих моллюсков. Почти во всех водоемах зарегистрирована Dreissena polymorpha (Pall.), которая в насто-
ящее время отсутствует в водоеме Хмельницкой АЭС (ХАЭС) и в системе охлаждения Ровенской АЭС, 
которая включает участок реки Стырь. В водоеме-охладителе Змиевской ГРЭС, который эксплуатирует-
ся с 1960 г., Dr. polymorpha появилась лишь в середине 1990-х годов [2]. Своеобразие термических усло-
вий в охладителях является предпосылкой появления здесь субтропических моллюсков Phisa acuta 
(Drap.) и Physella integra (Haldeman) [З]. В Конинских озерах – охладительной системе двух ТЭС (Поль-
ша) – существует популяция двустворчатого моллюска ориентального фаунистического комплекса Si-
nanodonta woodiana Lea, впервые описанная в этих озерах в 1993 г. [4]. 

Длительное воздействие высоких температур может приводить к обеднению относительно богатой 
малакофауны водоемов-охладителей. Так, в водоеме-охладителе Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) по-
стоянное воздействие высоких температур сбросной воды привело к полной элиминации популяции Dr. 
polymorpha. В водоеме-охладителе Запорожской АЭС, который является отдамбированной частью Кахо-
вского водохранилища и характеризуется значительным перегревом воды (до 40°С в сбросном канале), 
Dreissena bugensis Andrus. (обычная для водохранилища) отсутствовала полностью, популяция Dr. 
ро1утоrрhа находилась в угнетенном состоянии. 

На количественные характеристики и распределение моллюсков в водоемах-охладителях во времен-
ном и пространственном отношении влияет термический градиент, перераспределение грунтов и харак-
тер различных твердых субстратов, в том числе и антропогенных. В водоеме-охладителе ЮУАЭС в 
1982 г. (до подключения первого блока) Dr. polymorpha в бентосе встречалась лишь на приплотинных 
участках в незначительном количестве (9,0 г/м2). Подогрев в первые годы эксплуатации водоема-
охладителя привел к расширению поселений и увеличению количественных показателей этого моллюска 
(до 339,82 г/м2 на сбросе в 1985 г.). Значительный перегрев воды в условиях жаркого лета (на сбросе до 
39°С) в 1986 г. привел к значительному снижению показателей обилия этого вида на сбросе и припло-
тинных участках, уровень биомассы не изменился только на наименее прогреваемых участках водоема – 
в верховье и в районе водозабора (139,62-253,90 г/м2). Однако к 1988 г. моллюски в водоеме-охладителе 
отсутствовали. В 1989 г. зарегистрировано некоторое восстановление популяции дрейссены: на сбросе 
до 63,62, в 1992 – до 10,83 г/м2. А к 1997 г. этот моллюск в водоеме не зарегистрирован. Таким образом, 
умеренный подогрев приводит к интенсификации развития дрейссены, а значительный – к ее элими-
нации. На эту же закономерность для Иваньковского водохранилища, принимающего сбросные воды 
Конаковской ГРЭС, указывает и И.А. Скальская [5]. Временное восстановление популяции дрейссены в 
зоне подогретых вод возможно в холодное время года [7]. 

Достаточно характерное распределение моллюсков для различных термических зон водоемов-
охладителей можно проиллюстрировать на примере охладителя Криворожской ГРЭС. В весенний и ран-
нелетний периоды, при температуре сбросной воды ниже 31-32°С в районе сброса биомасса дрейссены 
достигала 200 г/м2 при численности более 2,5 тыс экз/м2. В этот же период в районе водозабора биомасса 
дрейссены была более 10 кг/м2 при численности около 30 тыс. экз/м2. Численность Theodoxus fluviatilis 
(L.) была около 4 тыс. экз/м2. В летний период на окружной плотине, облицованной бетоном на глубине 
до 1 м, обитали T.  fluviatilis и биомасса их достигала 340 г/м2. Биомасса дрейссены на отдельных участ-
ках достигала 800 г/м. На направительной дамбе дрейссена с биомассой 10 кг/м2 обитала только на сто-
роне дамбы, обращенной к менее подогреваемому участку водоема. Биомасса Theodoxus fluviatilis здесь 
составляла 160 г/м2. В районе сброса подогретых вод единично встречалась дрейссена с незначительной 
биомассой 0,03 г/м2, T.  fluviatilis в зоне сброса полностью отсутствовал. Таким образом, наибольшие по-
казатели обилия моллюсков характерны для зон с минимальным влиянием подогретых сбросных вод. 

При температуре более 30°С происходит элиминация дрейссены и унионид, однако возможна замена 
популяций двустворчатых моллюсков в зонах максимального подогрева за счет видов-вселенцев, как, 
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например, в Конинских озерах. Так, биомасса Sinanodonta woodiana в сбросном канале Патновской ТЭС 
составляла 43 кг/м2, при численности 27 экз/м2, достигая в отдельных местах 50-70 кг/м2. Как отмечено, 
для водоема-охладителя Змиевской ГРЭС [2] Viviparus viviparous L. и V. contectus Mill. не встречается в 
зоне сброса подогретых вод при температуре более 30°С. 

В целом, в бентосе водоемов-охладителей количественные показатели моллюсков невелики. В водо-
еме-охладителе ХАЭС количественные показатели двустворчатых моллюсков сем. Cycladidae колеба-
лись в пределах: численность - 100-7000 экз/м2, биомасса - 0,3-6,5 г/м2, а локальные поселения моллюс-
ков Unio в водозаборном канале характеризовались биомассами до 5 кг/м2. 

В водоеме-охладителе Криворожской ГРЭС, в центральной части водоема было отмечено "дрейссе-
новое поле", где биомасса моллюсков достигала 1,6 кг/м2, а запас составлял 3600 т. 

Биомасса перифитонных поселений дрейссены на бетонной облицовке водозаборного канала Черно-
быльской АЭС (ЧАЭС) достигала 30 кг/м2. 

Значительна роль моллюсков в процессах самоочищения водоемов. Так, в водоеме-охладителе ЧАЭС 
дрейссена перифитона профильтровывала до 3,5 млн. м /сут, т.е. объем, составляющий – 6 % всего объе-
ма водоема [I]. В Конинских озерах при отсутствии большого количества твердых субстратов бентичес-
кие моллюски профильтровывают до 0,7-1,0% общего объема системы, которая превышает 60 млн.м2. 

Существенна роль моллюсков в биологических помехах в работе оборудования тепловых и атомных 
электростанций. Наибольшие проблемы создает поселение прикрепленных двустворчатых моллюсков D. 
polymorpha, D. bugensis. Численность моллюсков (D. bugensis) на решетках насосной станции Киевской 
ТЭЦ-5 составляла 16000 экз./м2, биомасса - 4176,0 г/м2. На сетках фильтров ФС-400 толщина обрастания 
достигала 4 см. Инвазия дрейссены в водоемы Северной Америки привела к огромным убыткам, связан-
ным с обрастанием различных систем водоснабжения, в том числе и охлаждающих систем электростан-
ций [8]. Брюхоногие моллюски оказывают, как правило, меньшие помехи в водоснабжении. Имеются 
однако данные [2], что на водозаборных сооружениях Змиевской ГРЭС в летние месяцы скапливается до 
0,6 м3 мертвых и живых Viviparus viviparous L. и V. contectus. 
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Протасов А.А.,  Силаева А.А.  Состав, распределение, обилие моллюсков в водоемах, подверженных 
воздействию сбросных подогретых вод электростанций. 

Приведены данные о составе, особенностях распространения, обилии, роли двустворчатых и брюхоно-
гих моллюсков в водных объектах, подверженных воздействию тепловых и атомных электростанций. 

Protasov A.A., Silayeva A.A. Composition, distribution and abundance of mollusks in water bodies effected by 
thermal and nuclear power plants 

The data on composision, distribution, abundance, roles of bivalves and gastropod mollusks in water bodies ef-
fected by thermal and nuclear power plants are presented. 
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РОЛЬ ЛІМНЕЇД  У ПОШИРЕННІ ТРИХОБІЛЬГАРЦІОЗНОГО ЦЕРКАРІОЗУ В УКРАЇНІ 

У поширенні трихобільгарціозного церкаріозу в Україні беруть участь 6 видів родини Lymnaeidae. Обго-
ворюється поширення природних вогнищ цього захворювання, спосіб зараження, клінічна картина, про-

філактика та лікування. 

До природно-вогнищевих захворювань людини належить факультативний гельмінтоз – трихобіль-
гарціозний церкаріоз. 

Корт [1] першим з’ясував, що церкарії трематод родини Schistosomatidae, проникаючи перкутанно в 
організм людини і локалізуючись у шкірі, викликають при цьому розвиток патологічного процесу в ор-
ганізмі хазяїна. В Україні перший випадок трихобільгарціозного церкаріозу зареєстровано наприкінці 
50-х років 20-го століття Чеботарьовим [2]. Цілком зрозуміло, що й до того моменту це захворювання 
траплялося в межах нашої країни, одначе невірно діагностувалося. Проведені нами опитування  місцево-
го населення в 24 областях України свідчать про те, що цей дерматит широко розповсюджений по її те-
риторії і відомий в окремих регіонах під різними назвами, з яких найуживанішими є такі: "чухня", "водя-
на кропивниця", "кропивка", "кропивниця", "водяна короста", "сверблячка", "почесуха". 

З великої групи неспецифічних церкаріозів в Україні відомий лише один – трихобільгарціозний цер-
каріоз, який викликається поширювальними личинками  (церкаріями) трематоди Trichobilharzia ocellata 
(La Valet, 1854), марити якої є звичайними паразитами кровоносних судин качиних, у тому числі й до-
машніх качок [3]. 

До недавнього часу помилково вважали [2-5], що причиною виникнення цього захворювання людини 
можуть бути церкарії ще однієї поширеної у нас "пташиної" трематоди – Bilharziella polonica 
(Kowalewsky, 1895). Пізніше одначе було з’ясовано, що церкарії останнього виду нездатні проникати у 
шкірні покриви людини, отже не можуть бути джерелом більгарціозного церкаріозу людини. 

По території України трихобільгарціозний церкаріоз розповсюджений дуже широко. Він реєструється 
в межах ареалу T. ocellata, тобто в усіх ландшафно-кліматичних зонах нашої країни. Відсутній він тільки 
в горній зоні Криму та у високогір’ї Карпат. Це захворювання спостерігається там, де є однаково сприят-
ливі умови як для молюсків – проміжних хазяїв T. ocellata, так і для водоплавних і навколоводних пта-
хів – дефінітивних хазяїв цієї трематоди. 

Джерелом інвазії є черевоногі молюски роду Lymnaea Lamarck, 1799: L. stagnalis (Linné, 1758), L. 
fragilis (Linné, 1758), L. auricularia (Linné, 1758), L. palustris (O.F. Műller, 1774),  L. atra (Schranck, 1803), L. 
clavata (Westereund, 1885), заражені партенітами T. ocellata. Рідше джерелом інвазії є дрібні котушкові, 
зокрема Anisus septemgyratus (Rossmaessler, 1835). 

Найзвичайнішими водоймами, неблагополучними щодо трихобільгарціозного церкаріозу, є мілковод-
дя (0,3-0,7, рідше – до 1 м) загатних і викопних ставів, дуже зарослих зануреною та напівзануреною вод-
ною рослинністю, літоральна смуга евтрофних озер, ріпаль затонів і стариків річок. Густина населення в 
них ставковиків – облігатних проміжних хазяїв T. ocellata – часом дуже велика (до 40-50 екз/м2), а молоді 
особини весняної генерації невдовзі після виходу з кладок нерідко утворюють великі скупчення (до 250-
600 екз/м2) в тихих заводях, де повністю відсутня або дуже уповільнена течія, невелика глибина (0,15-0,2 
м) і висока температура води (25-28ºС). Екстенсивність інвазії молюсків трематодою T. ocellata досягає в 
таких водоймах звичайно високих значень. Наприклад, у ставку, що у с. Мірча (Житомирська обл.), вона 
становила для L. auricularia 33.3±4.3%, для L. stagnalis – 35,8±1,7, для  L. fragilis – 100%. У заплаві Захід-
ного Буга 100% L. clavata було інвазовано партенітами та церкаріями цього гельмінта. 

Сформовані ("зрілі") церкарії T. ocellata виходять з організму молюсків у воду звичайно через ті діля-
нки тіла, де шкірний покрив найтонший (вистилка легеневої порожнини, навколощупальцеві ділянки го-
лови). Після нетривалого періоду вільного плавання у пелагіалі (15-20 хв) вони осідають на водній рос-
линності. При цьому церкарії щільно прикріплюються до рослинного субстрату за допомогою черевного 
присоска і короткий час (від декількох годин до 1-1,5 діб) сидять нерухомо в очікуванні  появи дефініти-
вного хазяїна. За нашими спостереженнями і літературними відомостями [7], при найменшому хвилю-
ванні води церкарії T. ocellata відриваються від субстрату й активно плавають у воді. У невеличких за 
площею і неглибоких водоймах кількість їх настільки велика, що вода здається каламутною. За таких об-
ставин у затоні Стоходу (Любешів Волинської обл.) в 1 мл річкової води ми нараховували 3796 церкарій. 
Приблизно стільки ж (до 3 тис.) у такому же об’ємі води нараховував ї Курочків [5] у природних вогни-
щах трихобільгарціозного церкаріозу (за межами України). 

Зараження людини відбувається при контакті з церкаріями T. ocellata (купання або миття рук чи ніг у 
водоймі; збирання, транспортування, камеральна обробка ставковиків без застосування застережних за-
ходів). Опинившись на шкірних покривах людини, церкарії шляхом пневматичного присмоктування (за 
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допомогою черевного присоска) щільно прикріплюються до них. Після цього вони переднім кінцем тіла 
здійснюють обмацуючі рухи, підшукуючи тим самим підходяще місце для проникнення в шкіру. Церка-
рії за допомогою гіалуронідази [6] розчиняють мукополісахариди, котрі зцементовують клітини, і різко 
рухаючи хвостом (то вправо, то вліво), проштовхують через отвір, який утворився на поверхні шкіри, пе-
редній (головний) кінець тіла під епідерміс. Коли тіло церкарії опиняється майже повністю під ним, хвіст 
відпадає, а церкарії через 4-25 хв від початку цього процесу виявляються зануреними в товщу шкіри ха-
зяїна. 

Спостерігаються різні клінічні форми трихобільгарціозного церкаріозу. Про них необхідно знати мала-
кологам, які працюють із ставковиками. У переважній більшості випадків це захворювання  перебігає у ле-
гкій формі. Інкубаційний період триває 3-5 год, рідко буває коротшим, і ще рідше - затягується до 6-7 год. 
Спочатку на тих ділянках шкіри, які занурювалися у воду, відчувається слабке свербіння. Воно поступово 
посилюється, часом супроводжуючись легким поколюванням. Часто свербіння стає настільки нестерпним, 
що призводить до появи подразливості та розвитку безсоння. Через 20-24 год від початку захворювання 
там, де під шкіру проникли церкарії, з’являються швидко зростаючі в розмірах бугорки діаметром до 0,5-
0,7 см. Дуже швидко в центрі їх спостерігаються невеличкі пухирці з серозним вмістом. Папульозне виси-
пання зберігається протягом 3-5 діб. Потім папули зникають, а на їх місці ще на 3-4 доби залишаються све-
рблячі яскраворожеві плями. При легкому перебігу захворювання обмежується вищезгаданими місцевими 
явищами у формі дерматиту і через 6-9 діб воно завершується повним одужанням. 

При важкій формі трихобільгарціозного церкаріозу, крім шкірної реакції,  спостерігаються патологіч-
ні явища загального порядку, котрі проявляються ознобом, підвищенням температури до 38º і вище, си-
льною слабкістю, млявістю, підвищеною подразливістю, відчуттям розбитості, головним болем, і болями 
в грудях різким кашлем. Мають місце, крім того, порушення вищої нервової діяльності (виникнення по-
замежного гальмування, фазні зміни), а також посилення вегетативних і спинномозкових рефлексів через 
порушення функцій підкоркових центрів стовбурової частини мозку. Хворобливі явища, зумовлені зага-
льною реакцією організму, проходять звичайно на 3-4-у добу від початку захворювання, а повне одужан-
ня відбувається,  як правило, на 7-9-у добу. 

Людина – неспецифічний хазяїн T. ocellata. Тому церкарії цієї трематоди, потрапивши в її організм і 
мігруючи по його тканинах, швидко гинуть. Одначе вони сенсибілізують його, через що при повторній 
інвазії нерідко спостерігаються алергічні реакції (кропивниця). Тривалість сенсибілізації у тих, хто пере-
хворів на трихобільгарціозний церкаріоз, – від кількох місяців до 20 років. 

Для профілактики трихобільгарціозного церкаріозу у водойми, неблагополучні щодо цього захворю-
вання, слід заходити у захисному одязі. А що робити тоді, коли уникнути цього захворювання не вдалося? 
Специфічні медикаментозні засоби лікування його поки, на жаль, відсутні. Застосовується зовнішня тера-
пія, скерована на послаблення свербіння. Поверхню шкіри змащують камфорним спиртом, а при гострих 
запальних явищах (при наявності набряків і мокнуття) застосовують охолоджуючі примочки (свинцева 
примочка, бурівська рідина). Якщо дерматит ускладнюється піогенною інфекцією, доцільно скористатися 
примочками зі слабкого розчину перманганату калію або з 0,25-0,5%-ного азотнокислого срібла [7]. 

При важкій формі захворювання показана загальна десенсибілізуюча терапія – антигістамінні препа-
рати (діазолін, димедрол, тавегіл, супрастін). Показані внутрішньовенні вливання 30%-ного гіпосульфіту 
натрія по 5-10 мл щодоби або через добу, 10%-ного розчину хлориду кальцію по 5-10 мл через добу або 
20%-ного розчину сірчанокислої магнезії по 5-10 мл щодоби або через добу. Кожний із вищезазначених  
курсів складається з 10-12 ін’єкцій [7]. 

При функціональних розладах нервової системи (подразливість, плаксивість, безсоння та ін.) необ-
хідна седативна терапія. 

При роботі у польових умовах, а особливо при експедиційних виїздах малакологам, гідробіологам, 
паразитологам, які мають справу зі ставковиками, корисно мати з собою аптечку з набором вищезазначе-
них медикаментозних препаратів для негайного вжиття лікувальних заходів, якщо вберегтися від захво-
рювання на трихобільгарціозний церкаріоз не вдалося. 

Які ж регіони України є найбільш небезпечними щодо цього захворювання? Вогнища трихобільгарці-
озного церкаріозу найпоширенішими є на Українському Поліссі, де вони зустрічаються повсюдно – від 
Волинського до Новоград-Сіверського Полісся. Найчастіше вони приурочені тут до невеличких ставків-
копанок, затонів і стариків Прип’яті та її допливів (Стохід, Стирь, Случ, Турія, Уборть, Славечна, Льва, 
Лісова та ін.) до великих за площею, але мілководних полоїв, до дуже зарослої водною рослинністю лі-
торалі озер (Чорне, Люцимер, Згоранське, Тур та ін.), які відзначаються якісним різноманіттям і значним 
кількісним розвитком фауни Lymnaeidae. Менш численні вогнища цього захворювання в Лісостеповій 
ландшафтно-кліматичній зоні України через меншу густину її гідрографічної мережі порівняно з лісовою 
Поліською зоною та меншу заболоченість її теренів. Тут вогнища трихобільгарцізного церкаріозу зосе-
реджені в основному у басейнах Середнього Дніпра та Дністра. У Степовій зоні, в Криму і на теренах 
Українських Карпат вогнища його реєструються лише де-не-де і дуже рідко. У Степовій зоні вони є у ба-
сейнах Сіверського Дінця, Нижнього Дніпра, в дельті Дунаю, в Криму – в зонах гідроморфних і плакор-
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них рівнин, у Карпатах – скрізь (хоча й дуже рідко), окрім високогір’я, де проміжні хазяї T. ocellata від-
сутні. 
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Стадниченко А.П. Роль лимнеид в распространении трихобильгарциозного церкариоза в Украине. 

В распространении триходильгарциозного церкариоза в Украине принимает участие 6 видов семейства 
Lymnaeidae. Обсуждается распространение природных очагов этого заболевания, способ заражения, 

клиническая картина, профилактика и лечение. 

Stadnychenko A.P. Role of the Lymnaeid molluscs in distribution of  schistosome cercariosis in Ukraine. 

In Ukraine 6 species of the family Lymnaeidae distribute schistosome cercariosis . The distribution of this dis-
ease, the mode of invasion, the clinic picture, the prophylactic measures and the treatment are discussed. 
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RESULTS OF A STUDY OF BIVALVE MOLLUSCS OF CENTRAL ASIA  

Стаття присвячена багаторічним дослідженням (1972-2001) автора двостулкових молюсків Центра-
льної Азії. Тут встановлено проживання 51 виду цих  молюсків, що відносяться до 16 родів, 8 родин і 3 
рядів. Серед них 13 видів і 1 підрід описані як нові для науки. Вивчено їхню екологію, розподіл по типах 

водойм і біотопам, життєві форми і господарське значення. 

Our long - time studies (1972-2000) of waterbodies (rivers, lakes, reservoirs, artificial ponds, canals and 
springs) of Central Asia and analysis of the literature  show that this region is inhabited by 51 species and 8 sub-
species of bivalve molluscs belonging to 16 genera, 8 families and 3 orders . 

A taxonomic revision of Central Asian molluscs carried out with several methods and based on extensive col-
lections  allowed us to propose the folowing system. 

Ordo Unioniformes Stoliczka, 1871 
Family Unionidae Rafinesque, 1820 
Genus Sinanodonta Model, 1944: S.gibba (Benson, 1855), S.orbicularis (Heude, 1880), S.ruerorum (Heude, 

1880). 
Genus Colletopterum Bourguignat, 1881: Subgen, Colletopterum s.str.: C.(C) bactrianum (Rolle, 1897); 

Subgenus Ponderosiana Bourguignat, 1881:C. (P.) cyreum sogdianum (Kobelt, 1896); kokandicum Starobogatov 
et Izzatullaev, 1984; C.(P.) ponderosum volgense (Shadin, 1938). 

Ordo Lucinformes Stoliczka, 1871 
Family Sphaeriidae Jeffreys, 1862 
Subfamily Sphaeriinae Jaffreys, 1862 
Genus Sphaerium Scopoli, 1777: Subgen. Sphaerium s.str.: S.(S.) corneum (L., 1758). 
Subfamily. Musculiinae Starobogatov, 1984 in Stadnichenko, 1984 Genus Musculium Link, 1807: Subgenus 

Musculium s.str., M.hungaricum (Hazay, 1881) M.clessini (Clessin, 1880): Subgen, Parvimusculium Kornjushin 
et Starobogatov, 1986: M. creplini (Dunker, 1845). 

Superfamily Pisidioidea Gray in Turton, 1857. 
Family Pisidiinae Gray in Turton, 1857. 
Subfamily, Pisidiinae s.str. 
Genus Pisidium C.Pfeiffer, 1821: P.amnicum (O.F. Muller, 1774) 
Subfamily Neopisidiinae Kornjushin, 1989. 
Genus Odhneripisidium Kuiper, 1962: Subgen. Kuiperipisidium Izz.et  Star., 1986: O.(K.) terekense 

Kazannikov in Izz.et Star., 1986, O.(K.) issykkulense Izz.et Star., 1986, O.(K.) polytimeticum Izz.et Star., 1986, 
O.(K.) sogdianum Izz.et Star., 1986: Subgen Odhneripisidium s.str.: O. (O.) stewarti (Preston, 1909), O.(O.) 
prashadi (Odhner, 1937), O.(O.) dancei (Kuiper, 1962), O.(O.) kungejense (Butenko et Star., 1967), O.(O.) 
chatyrkulense Izz.et Star., 1986, O.(O.) behningi Izz.et Star., 1986, O. (O.) gafurovi Izz.et Star., 1986, O.(O.) 
pamirense Izz.et Star., 1986, O.(O.) kazakhstanicum Izz.et Star., 1986 (fossil), O.(O.) tolsticvae Izz.et Star., 1986 
(fossil). 

Family Euglesidae Pirogov et Starobogatov, 1974. 
Genus Euglesa Leach in Jenyns, 1832; Subgenus Euglesu s.str.: E.(E.) hissarica (Izz.et Star, 1985): Subgenus 

Euglesa s.str.: E.(E.) heldreichi (Clessin, 1874), E.(E.) pallida (Gassies, 1855), E.(E.) buchtarmensis 
Krivosheina, 1978, E.(E.) irtyschensis Krivosheina, 1976, E.(E.) zugmayeri (Weber, 1910). E.(E.)  obliquata 
(Clessin in Martens, 1874), E.(E) turkestanica Izz., 1974, E.(E.) crassicardo Krivoshina, 1976, E.(E.) curta 
(Clessin, 1877), E.(E.) joudoniana (Gassies, 1855); Subgenus Roseana Fagot, 1892: E.(R.)borealis (Clessin in 
West., 1855): Subgenus Cyclocalyx Dall, 1903: E. (Cycl.) mitchelli (Prashad, 1937), E.(Cycl.) gurvichi Izz. et 
Star., 1985, E.(Cycl.) obtusalis (C. Preiffer, 1921).  

Genus Pseudeopera Germain, 1913: Subgenus Pseudeupera s.str.: P.(P.) turanica (Clessin in Martens, 1874). 
Genus Cingulipisidium Piragov et Starobogatov, 1974: Subgen. Cingulipisidium s.str.: C.(C.) faroense 

(Mtch, 1864), C.(C.) nitidum (Jenyns, 1882), C.(C.) fedderseni (Westerlund, 1890).  
Genus Henslowiana Fagot, 1892: Subgen.Henslowiana  s.str,: H.(H.) conica (Baudon, 1857). 
Ordo Cardiiformes Ferussac, 1821 
Family Lymnocardiidae Stoliczka, 1871 
Subfamily  Didacninae Ebersin, 1962 
Genus Cerastoderma Poli, 1795: C. rhomboides (Lam., 1819), C. istmicum (Issel, 1869). 
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Subfamily. Hypaninae Star., 1970. 
Genus Hypanis Menetries, 1832: Subdenus. Adacna Eichwald, 1838: H. (A.) minima minima (Ostroumoff, 

1907), H. (A.) m. sidorovi Star., 1974, H. (A.) vitrea bergi Star., 1974; Subgenus. Monodacna Eichwald, 1838: 
H. (M.)colorata (Eichwald, 1841). 

Family. Scrobiculariidae H. Adams et Adams, 1856: 
Genus Abra Leach in Lam., 1818: A. segmentum Reclus, 1843 
 Family Corbiculidae Grau, 1847, Genus, Corbicula  Megerle, 1811: C.cor. (Lam., 1818), C. fluminalis 

(O.F.Muller, 1774), C.purpurea Prime, 1864. 
Genus Corbiculina Dall, 1903: C.ferghanensis (Kursalova et Star., 1971), C.tibetensis (Prashad, 1929). 
Subordo Myoidei Stoliczka, 1871. 
Family Dreissenidae Gray in Turton, 1840. 
Genus Dreissena van Beneden, 1835: D. polymorpha aralensis (Andr. 1897), D.polymorpha obtusecarinata 

(Andr., 1897), D. caspia pallasi (Andr., 1897). 
As can be seen from the taxonomic list, the most abundant among bivalve molluscs of Central Asia are Eu-

glesidae (20 species), Pisidiidae (15) and Unoinidae (5 species and 2 subspecies), the rest are represented b 1-5 
species. Of the total number of subspecies and 14 species are described as new for science, 7 species are indi-
cated as new for the fauna of the CIS and 5  species are recorded for the first time to Central Asia. Three species 
of the genus Sinanodonta that are regarded as new for the CIS faunae are found in the fauna of Central Asia. 
These representatives of East Asian Sinanodonta were introduced in CIS in the 1960 s with the East Asian com-
plex of herbivarous fishes (Hypophthalmichthys molitrix, etc.) introduced in waterbodies of Central Asia . 

A taxonomic revision of the genus Odhneripisidium with reference to its species inhabiting the CIS, and of 
the families Unionidae and Corbiculidae with reference to its species inhabiting Central Asia is made. 

Ecology and biology of Corbiculina are studied and boundaries of the in distribution within Central Asia are 
determined. It has  been established that of 5 species of corbiculids of the region two of them belong to the genus 
Corbiculina and are oviviparous C.tibetensis and C.ferghanensis; three others presumably oviparous species be-
long to the genus Corbicula: C. cor, C. fluminalis, C.purpurea. 

The detailed analysis of distribution of bivalve molluscs in types of water bodies has been made. It is estab-
lished that  the lowland  rivers are rich in small bivalve molluscs: pelophils of the genera Euglesa and Cingulipis-
idium.  Mud - pelophil molluscs in rivers include also representatives of large bivalves (10 species) of the genera 
Corbicula and Corbiculina, Sinanodonta and Colletopterum. 

 Springs are inhabited by  habitants of muddy, sandy and sand-muddy grounds (11 species) belonging to the 
genera Odhneripisidium and Euglesa. Representatives of the former genus are numbrous and complectly en-
demic species (O. polytimeticum, O. sogdianum, O.issykkulense) spread in  the plain and in foothills. On the 
contrany representatives of the latter genus are widespread eurybiont species (E. obliquata, E.turkestanica) pene-
trating also high-mountain waterbodies. Malacofauna of freshwater lake is also represented by the superfamily 
Pisidioidea (22 species). 

Malacofauna of the Aral sea is represented by mesohaline, pelolimnophilous and psammolimnophilous spe-
cies of the genera Cerastoderma, Dreissena, Hypanis and euryhalie acclimatizant Abra segmentum. When the sa-
linity ot the sea increase, there have been drastic changes in species composition and quantitative distribution of 
the bivalves. Three subspecies of the genus Hypanis, Dreissena polymorpha obtusecarinata and D. caspia pallasi 
are considered to be extinet. 

High-mountain brakish lakes (Issyk-Kul, Chatyrkul; Songkul) are inhabited by oligohaline and evrybiont 
species of the genus Odhneripisidium (O.issykkulense, O.chatyrculense, O.kungejense). 

Reservoirs and canals are inhabited by unionids and corbiculids, their distrbution being restricted to plain 
bodies of water. These molluscs are lacking in the upper reaches of rivers in Central Asia because of fast flow, 
low temperatures, low mineralization of water and lack of organic matter. 

The fauna of bivalves of Central Asia quantitatively and qualitatively is richer and more diverse in the bodies 
of water of plains and middle altitudes than at high altitudes. Whereas thermophilous species of molluscs of 
Sogdian, Mediterranean and Asiatic Anterior origin are predominent in bodies of water of the first and the sec-
ond vertical zone, Central Asian and North European cold-loving species are predominant in the third zone. The 
major factors that are considered to be responsible for their origin are temperature, hydrological and hydro-
chemical regimes, diversity of biotopes, vegetation, accumulation of organic material division of landscape. 

Life-forms of bivalves have been studied. The latter are considered to belong to 9 life-forms on the basis of 
their morphological characterisis and habitats (e.g., kolletopterum-picturesque, corbicula-picturesque, dreissena-
picthresque, etc.). The ecology of small bivalves of the genera Euglesa, Odhneripisidium has been insufficiently 
studied, and we do not divide them into life-forms, but consider a group of life-forms of small Pisidiidae and Eu-
glesidae dividing them according to preferred types of bodies of water (e.g. lake life-form, river life-form, spring 
life-form). 
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An analysis of the distribution of the recent malacofaune allowed us to establish the history of origin. Zoning 
of bodies of water of Central Asia has been made on the basis of a study of distribution of mollusc ecologo-
zoogeographic complexes. 

The importance of bivalve molluscs as food of fish and waterfowl and their role as biofiltrations in bodies of 
water have been studied. 

 
Матеріал надійшов до редакції 30.07.01. 

Иззатуллаев З.И. Итоги исследования двустворчатых моллюсков Центральной Азии. 

Статья посвящена многолетним исследованиям (1972-2001) автора двустворчатых моллюсков Цен-
тральной Азии. Здесь установлено обитание 51 вида этих  моллюсков, относящихся к 16 родам, 8 се-
мействам и 3 отрядам. Среди них 13 видов и 1 подрод описаны как новые для науки. Изучена их эколо-
гия, распределение по типам водоемов и биотопам, жизненные формы и хозяйственное значение. 

Izzatullaev Z.I. Results of the study of bivalve molluscs of Central Asia. 

The article is devoted to many years’ research (1972 - 2001) of  bivalve mollusks  of Central Asia. It is estab-
lished that it is inhabited by 51 species of molluscs belonging to 16 genera, 8 families and three orders. Among  

them 13 species and 1 subgenus are described as new for science. Their ecology, distribution by basin types, 
byotopes, life forms and economic significance have been studied. 
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NEW DATA ON BIOGEOGRAPHY, CLASSIFICATION AND PHYLOGENY OF  РHYSIDAE 
(GASTROPODA: HYGROPHILA) 

Рhysidae –  це родина прісноводних легеневих гастропод, яка включає близько 90-100 видів, котрі поділені 
на 23 роди, об’єднані у 7 триб та 4 класи. Дані морфологічні дослідження ведуть до відкриття багатьох 
нових параметрів. Деякі з них прогресивні, але є й ті, які відповідають певним критеріям для примітивних 
станів. Таким чином, можливо передбачити, що примітивні групи конценрувалися на Тихоокеанському уз-

бережжі від Мексики до Коста Ріки, і розповсюдилися з цього регіону в інші частини світу. 

Physidae, a world-wide family of freshwater snails with about 90-100 species, have been difficult to classify 
for some 200 years. Reasons are the lack of shell characters and lack of morphological study. Thus 
identifications based on shells arе often at variance with those founded on morphology, and published 
information from most of the world is unreliable as to the species named. 

Studies going beyond shell features began with the work by Müller [I], one of the first monographs of a 
mollusc species, illustrating the mantle projections in Physa fontinalis, Modem study began with description by 
Slugocka of the reproductive systems of the three species of Switzerland, including histological sections as well 
as gross morphology. Her conclusion [2:104] that the penis is a well-defined organ with characteristic shape in 
each species has not been valued sufficiently. 

The family has been reclassified [3] by progressive characters of the penial complex (the terminal male 
reproductive system): form and composition of penial sheath and preputium, proportions and structure of penis, 
presence or absence of penial stylet, site of pore of penial canal, and number and insertions of penial retractor 
muscles. Observation of these and other characters, many not recognized previously, has been possible only by 
the technique used in anesthetizing, fixing, and preserving. The basic procedure is 1, anesthetization with 
menthol. This reagent increases body turgor, so that often the preputium is extruded. 2, fixation in AFA 
(Lavdowsky's mixture: 10 ml formalin, 30 ml 95% ETOH, 60 ml distilled water, 2 ml glacial acetic acid); 3, 
transfer to 70% ETOH. 

The two established subfamilies are divided into seven new tribes including 11 new genera, with diagnoses 
and lists of species referred to each. The simplest reproductive system in the family is found in Austrinauta of 
the Aplexinae; its penial complex approaches that in the related family Lymnaeidae. Within Physinae a close 
approximation is found in Haitia. By these two genera the two subfamilies are drawn close together. Four grades 
of progressive complexity are recognized: (I) penial sheath entirely muscular; (II) penial sheath with both 
glandular and muscular tissue; (in) penis with penial stylet or other specialization of the tip of the penis; and (IV) 
pore of penial canal lateral rather than terminal as in the lower grades. In both subfamilies there are clades with 
glandular tissue in the penial sheath, a penial sheath subdivided into two parts, and tip of penis specialized in 
various ways. These clades are formalized as tribes (Fig. 1). Superimposed on progressive changes in the penial 
complex are specializations unique to individual genera. Instances are the periostracal callus in Amecancwta; 
ribbed shell of Costatella; small, auriform shelL vestigial eyes, blunt tentacles, and hypertrophied preputial 
gland and penial sheath in Petrophysa; spindle-shaped penis in Paraplexa; and transversely folded prostate with 
special prostatic chamber and discrete vagina with external papilla in Sibirenauta. Others could be cited. 

The characters defining all groups are morphological. Shell characters are nearly absent, except that 
Aplexinae in general have a steeper, more shallow suture than in Physinae. The many early Tertiary and 
Mesozoic fossils cannot be allocated to genera as now defined. Although the fossil record is thus of limited 
value, still it shows that distribution and size-range were greatly different in the past. On the basis of structural 
primitiveness, especially of prostate and radula, it is plausible that Physidae differentiated in the mid-Paleozoic 
from the earliest Hygrophila and their presumed opisthobranch ancestors. 

Both well-developed egg strings and capsular strings are found in the spawn of Sibirenauta elongatus. These 
structures have been known in Lymnaeidae, but not hitherto in Physidae; they are a link with some marine 
groups, such as Siphonariidae. Spawn of Physidae is most like that of Lymnaeacea amongst Hygrophila, but the 
prostate is of basically different structure, made up of follicles that each drain directly into the vas deferens, the 
most primitive condition in the Order. Spiral color bands and white streaks in the shell of Mexinauta recall those 
in Lancidae (Lymnaeacea), whereas the arrangement of the radular teeth in chevron-like rows of Physidae is like 
that of Chilinidae. Physidae thus show affinities to various basal stocks of aquatic pulmonates; no clear-cut 
sister-group can be recognized. A dichotomous analysis of phylogeny, both of and within the family, is of 
dubious value. 
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Of 23 genera of Physidae, 17 occur in Pacific drainages of North and Central America; eight are restricted to 
the region. Concentration of primitive genera along the Pacific coast from Mexico to Costa Rica conforms to 
previous observations that primitive pulmonatc families are concentrated within, or along the continental 
margins of, the Pacific Ocean [4]. An ancestral origin ofPhysidae along an ancient eastern Pacific coast is 
probable. From this region the several lineages have spread north, south and east in the Americas, and through 
Siberia to Europe. 
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Interpretations of biogeography follow the methods of panbiogeography [5,6]. 
Although Physinae have fewer genera than Aplexinae (11 v. 12), they have more species (47 v. 34). Greater 

land area in the temperate zone has provided more opportunity for speciation of Physinae, in contrast to the 
generally tropical and warm-temperate rnge of Aplexinae. Furthermore, 10 species of Physinae are localized in 
individual lakes, whereas Aplexinae are not lake-dwellers. 

Most species have a restricted range. Out of 55 with sufficiently detailed information for analysis, 25 arc 
limited to a single 1°xl° quadrangle. Only a few species are widespread, on one or even two continents. 
Accordingly, more species of Physidae are threatened by habitat destruction than in other families of Hygrophila 
with gеnerally wider distributions. The following species are in precarious state or extinct: Paraplexa ataxiaca 
(France and Switzerland), Haitia elegans (Haiti), Physa mirollii (Italy), Physella Columbians and P. hemphilli 
(U.S.A), genus uncertain hordacea (U.S.A.). 

Some consequences of this study are unexpected. There is great diversity of genera in the American tropics, 
still so little explored that further novelties may be expected. Another is bringing into relation the superficially 
dissimilar Costatella, Petrophysa, and Utahphysa. In Puerto Rico there are two genera of Aplexinae, the 
widespread Stenophysa and the local Caribnauta. The African species of Aplexinae, on which the inappropriate 
name Afrophysa is based, is a species introduced from southern Brasil that is now called Afrophysa brasiliensis. 
The traditional Aplexa hypnorum of Europe is a composite of two species in two genera (Aplexa hypnorum, 
Paraplexa ataxiaca). Physidae are more diverse than Lymnaeide, approaching Bulinidac and Planorbidae in 
numbers of genera, tribes and subfamilies. 

Areas of study likely to prove rewarding in future are verification of species classification and ranges, 
especially in France, Russia, and Central and South America (exploration now in progress); studies of spawn, 
still unknown in most species; and refinement of inferred phytogeny. 

Other features [31 are a key to genera; catalog of more than 430 names applied to living Physidae, with 
original reference, type locality, and location of type specimens; summary of museums with types; and glossary.  
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Тейлор Д.В. Новые данные биогеографии, классификации и филогении Рhysidae (Gastropoda: 
Hygrophila). 

Physidae – это семейства пресноводных легочных гастропод, содержащие около 90-100 видов, которые 
разделены на 23 рода, обьеденены в 7 триб и 4 класса. Данные морфологические исследования ведут к 
открытию многих новых параметров. Некоторые из них прогрессивные, но есть и те, которые отве-
чают определенным критериям для примитивных форм. Таким образом, можно предположить, что 

примитивные формы конценрировались на Тихоокеанском побережье от Мексики до Коста Рики, и рас-
пространились из этого региона в другие части мира. 

Taylor D.W. New data on biogeography, classification and phylogeny of  Рhysidae (Gastropoda: Hygrophila). 

Physidae are a family of freshwater pulmonate gastropods with about 90-100 named species, newly divided 
among 23 genera in seven tribes and four clades. Morphological studies resulted in discovery of many new 

characters, some of them progressive, yielding criteria for primitive versus advanced states. Thus it is possible 
to assert that primitive groups are concentrated on the Pacific coast from Mexico to Costa Rica, and to trace the 

spread of lineages from this region to other parts of the world. 
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ТАКСОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК НА ПРИКЛАДІ ПІДРОДУ 
PEREGRIANA РОДУ LYMNAEA 

Проведено комплексний аналіз конхіологічних та кардіологічних характеристик 7 видів підроду 
Peregriana. Показано, що кількісні ознаки черепашки та статевої системи мають обмежене діагнос-

тичне значення на рівні виду та секції. 

Конхіологічні характеристики ставковикових неодноразово описувались в літературі [1 – 4], але по-
гляди на таксономічну значимість цих ознак розходяться у різних дослідників. У зв’язку з цим виникає 
необхідність проведення комплексного аналізу всієї різноманітності конхіологічних особливостей пред-
ставників роду з метою уточнення ролі цих  ознак у систематиці групи.  

Нами використано найбільш уживані індекси черепашки та статевої системи ставковиків (табл. 1) для 
статистичного аналізу з метою порівняння їх мінливості на видовому та популяційному рівнях і встанов-
лення таксономічної значимості цих ознак.  

Таблиця 1. 
Основні морфологічні індекси представників підроду Peregriana 

ВЧ/ШЧ ВЗ/ВЧ ВОО/ВЧ ВУ/ШУ ВУ/ВЧ ІКА 
Вид Популяція 

х±mx х±mx х±mx х±mx х±mx х±mx 
L.peregra 1 Житомир 1,78±0,02 0,43±0,007 0,84±0,004 1,59±0,03 0,65±0,007 0,66±0,02 

L.peregra 2 Ворохта     
(І.-Ф.) 1,73±0,02 0,42±0,003 0,72±0,007 1,27±0,01 0,60±0,01 0,70±0,04 

L.monnardi 
1 Житомир 1,09±0,02 0,08±0,004 0,95±0,003 1,37±0,01 0,97±0,007 1,43±0,07 

L.monnardi 
2 

Нов. Вол. 
(Ж.) 1,04±0,008 0,06±0,002 0,95±0,002 1,18±0,01 1,01±0,01 1,52±0,10 

L.ovata 1 Олевськ (Ж.) 1,48±0,01 0,30±0,006 0,91±0,003 1,52±0,02 0,79±0,007 0,98±0,08 

L.ovata 2 Житомир 1,36±0,007 0,19±0,002 0,92±0,008 1,39±0,006 0,84±0,005 0,98±0,02 

L.balthica 1 Олевськ (Ж.) 1,55±0,01 0,29±0,008 0,91±0,007 1,58±0,023 0,79±0,007 1,15±0,08 

L.balthica 2 Житомир 1,49±0,03 0,21±0,006 0,9±0,007 1,46±0,02 0,86±0,03 1,18±0,03 

L.lagotis 1 Дзержинськ 
(Ж.) 1,66±0,02 0,38±0,009 0,86±0,006 1,48±0,02 0,71±0,009 1,18±0,06 

L.lagotis 2 Житомир 
(Ж.) 1,65±0,04 0,36±0,004 0,91±0,009 1,33±0,007 0,61±0,004 1,19±0,06 

L.fontinalis 1 Дзержинськ 
(Ж.) 1,54±0,02 0,32±0,006 0,88±0,005 1,48±0,02 0,76±0,008 1,24±0,20 

L.fontinalis 2 Полтава 1,47±0,007 0,33±0,003 0,91±0,01 1,43±0,01 0,69±0,008 1,21±0,03 

L.patula 1 Житомир 1,14±0,01 0,23±0,007 0,95±0,002 1,35±0,02 0,93±0,01 0,78±0,05 

L.patula 2 Озерне (Ж.) 1,12±0,05 0,13±0,002 0,93±0,003 1,38±0,01 0,77±0,02 0,77±0,02 

Примітка. ВЧ - висота черепашки; ШЧ - ширина черепашки; ВЗ – висота завитка; ВОО – висота 
останнього оберту; ВУ – висота устя; ШУ – ширина устя; ІКА – індекс копулятивного апарату; І.-Ф. – 
Івано-Франківська обл.; Ж. – Житомирська обл.; 

Між параметрами, на основі яких визначались індекси, у більшості випадків спостерігається позитив-
на кореляція. Характер розподілу значень індексів можна вважати нормальним (перевірено за критерієм 
Шапіро – Вілкса). Слід зазначити, що для підтвердження діагностичного значення ознаки необхідна на-
явність достовірної різниці за досліджуваним параметром між усіма популяціями. 

За конхіологічними параметрами L.peregra відрізняється від інших за трьома індексами (ВЧ/ШЧ, 
ВОО/ВЧ, ВЗ/ВЧ) (ANOVA, Bonferroni Test (All Pairs)), проте не виявлено діагностичних відмінностей від 
L.lagotis. L.monnardi добре відрізняється від інших представників підроду за співвідношенням ВЗ/ВЧ. 
Надійно диференціювати L.ovata дозволяють індекси ВЧ/ШЧ та ВЗ/ВЧ. Жодних достовірних відміннос-
тей не виявлено між цим видом та L.fontinalis і L.balthica. Останній вид відрізняється від L.lagotis за інде-
ксами ВЗ/ВЧ та ВУ/ВЧ. Відділити його від L.patula дозволяє співвідношення ВЧ/ШЧ. Не виявлено до-
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стовірної різниці між  L.balthica та L.fontinalis. Подібними виявились також L.lagotis та L.fontinalis. Оби-
два вони відрізняються від L.patula за індексами ВЧ/ШЧ і ВЗ/ВЧ. 

В результаті порівняння досліджених видів за індексом копулятивного апарату (ANOVA, Bonferroni 
Test (All Pairs)) не виявлено відмінностей L.peregra від L.patula; L.monnardi від L.fontinalis; L.ovata від 
L.balthica, L.lagotis та L.patula; L.balthica від L.lagotis та L.fontinalis. Отже, ця ознака дозволяє ідентифі-
кувати види, які мало відрізняються за конхіологічними характеристиками (L.monnardi - L.patula). В той 
же час є група видів, які достовірно не відрізняються за даним індексом і мають дуже подібні конхіологі-
чні характеристики (L.ovata – L.balthica та деякі інші). Як і у випадку з індексами черепашки, у багатьох 
видів спостерігається значна міжпопуляційна мінливість, яка часто перевищує міжвидову. 

Значення конхіологічних індексів оброблено методом дискримінантного аналізу (рис. 1).  
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Рис. 1. Розподіл досліджених екземплярів видів Peregriana (Discriminant analysis; linear discriminant 

function) за індексами черепашки. 
Узгодженість між передбаченою та фактичною класифікацією, більшу за 80 %, прийнято вважати  

достатньою для розмежування видів. В усіх випадках точність визначення окремих популяцій одного ви-
ду перевищує точність видової ідентифікації. При цьому ряд видів (L.peregra, L.monnardi, L.patula, 
L.fontinalis) ідентифікуються все ж достатньо добре (точність визначення > 80%). Точність визначення 
інших видів недостатня для надійного їх розмежування. Дискримінантний аналіз значень індексу копу-
лятивного апарату показав значну однорідність даного параметра в межах одного підроду. Міжпопул-
яційні відмінності видів підроду Peregriana за цим індексом незначні. В усіх випадках середня точність 
класифікації менша за 80%. На видовому рівні за цим параметром з високим ступенем достовірності 
ідентифікуються L.peregra, L.patula, L.monnardi та L.ovata. Точність класифікації інших видів не переви-
щує 50%, що свідчить про непридатність цієї ознаки для їх визначення. 

В результаті обробки середніх значень індексів методом ієрархічного кластерного аналізу (Евклідова 
дистанція, Group Average, Standard Deviation) встановлено, що найбільш придатними для ідентифікації 
видів є співвідношення ВЧ/ШЧ, ВЗ/ВЧ, ВУ/ВЧ та індекс копулятивного апарату. Аналіз сукупності цих 
ознак дозволив встановити міжпопуляційні та міжвидові дистанції, відображені на дендрограмі (рис. 2). 
Як видно з наведеної схеми, досліджені види утворюють чотири добре розмежовані кластери: 1 – 
L.monnardi; 2 – L.patula; 3 – L.peregra; 4 – L.ovata, L.lagotis, L.balthica, L.fontinalis. Цей розподіл добре уз-
годжується з результатами дисперсійного та дискримінантного аналізу. Види останнього  кластера до-
стовірно розмежувати неможливо, оскільки міжпопуляційні дистанції перевищують міжвидові. 

Отже, в результаті комплексного аналізу основних конхіологічних та анатомічних індексів, установ-
лено,  що ці параметри мають обмежене діагностичне значення на рівні виду та секції і дозволяють на-
дійно ідентифікувати лише деякі види підроду Peregriana  (L.peregra, L.monnardi, L.patula,). Інші пред-
ставники характеризуються значною подібністю розглянутих ознак і утворюють досить однорідну групу. 
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Рис. 2. Дендрограма подібності видів підроду Peregriana за конхіолого-анатомічними ознаками. 

Отриманий розподіл краще узгоджується з поділом L.peregra на підвиди відповідно до системи  став-
ковикових М. Яцкевич [4] і не дозволяє виділити в межах досліджуваного підроду надвидових груп, які 
відповідали б секціям, встановленим М.Д.Кругловим [2]. 
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Гарбар А.В.  Таксономическое значение морфологических признаков на примере подрода Peregriana 
рода Lymnaea.  

Проведен комплексный анализ конхиологических и анатомических характеристик 7 видов подрода 
Peregriana. Показано, что количественные признаки раковины и половой системы имеют ограниченное 

диагностическое значение на  уровне вида и секции. 

Garbar O.V.  Taxonomical value of morphological features on example of subgenus Peregriana  of genus 
Lymnaea. 

Complex analysis of the conhologycal and anatomical characteristics of 7 species of the subgenus Peregriana 
has been done. Quantitative characters of the shell and reproductive system were shown to have limited diagnos-

tic value on the level of species and sections. 
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УДК 594.3 
В.М. Градовський, 

кандидат біологічних наук, старший викладач 
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ТАБЛИЦІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЮСКІВ РОДИН LITHOGLYPHIDAE, MELANOPSIDAE, 
ВITHYNIIDAE 

Наводяться таблиці для визначення підродин, родів і видів Lithoglyphidae, Melanopsidae, Bithyniidae 

Визначення прісноводних черевоногих передньозябрових молюсків завжди викликає чималі трудно-
щі, зумовлені, по-перше, тим, що ці тварини дуже бідні на конхіологічні ознаки, за якими їх можна було 
би розрізнити між собою, а, по-друге, у зв’язку з недоступністю для багатьох дослідників  таблиць для їх 
визначення через те, що видання, в яких вони наявні, стали на наш час  бібліографічною рідкістю. Через 
це  наводимо такі таблиці, опрацьовані на підставі власних досліджень Lithoglyphidae, Melanopsidae, 
Bithyniidae Правобережної України [1-4] з використанням деяких відомостей, узятих із літературних 
джерел [5-7]. 

Родина Melanopsidae Н.Adams et A.Adams, 1854 
 

Таблиця для визначення підродин родини Melanopsidae 
 

1(2).   Черепашка баштоподібна або конічна; забарвлення з рудих осьових смуг чи косих рядів оранжевих  
           або жовтих крапок на ясному фоні ...…………………………………………………... …….Fagotiinae 
2(1).  Черепашка баштоподібна, яйцеподібна або сферичної форми; забарвлення коричневе або чорне 

…………………..................................………………………………………………... Melanopsinae 
 

Підродина Fagotiinae Starobogatov, 1992 
Рід Fagotia Bourguignat, 1884 

 
Таблиця для визначення видів підроду Dneprifagotia 

1(4). Верхівковий кут черепашки становить не більше 45о 
2(3). Черепашка баштоподібно-конічна; останній її оберт становить не більше 0,66 її загальної висо-

ти; апікальний кут у 38-41о.………........................Fagotia (D.)  danubialis Bourguignat, 1884 
3(2). Черепашка висококонічна; останній її оберт становить не менше 0,68 її загальної висоти; апіка-

льний кут у 43-45о.............…...............…………….. Fagotia (D.)  berlani Bourguignat, 1884 
4(1). Верхівковий кут черепашки становить не менше 49-52о  

...................................……….....…Fagotia (D.)  dneprensis Starobogatov, Alexenko, Levina, 1992 
 

Підродина Melanopsinae H. Adams et A. Adans, 1854 
Рід Microcolpia Bourguignat, 1884 

 
Таблиця для визначення видів підроду Potamoctebiama 

1(4). Верхівковий кут не більше 36о 
2(3). Черепашка високобаштоподібна; останній оберт її становить не більше 0,6 висоти черепашки 

........................................…………………………...Microcolpia (P.) canaliculata Bourguignat, 1884 
3(2). Черепашка баштоподібна; останній оберт її становить не менше 0,63 висоти черепашки, верхі-

вковий кут до 36о...……… Microcolpia (P.) ucrainica Starobogatov, Alexenko, Levina, 1992  
4(1). Верхівковий кут не менше 38о…………...... Microcolpia (P.) potamoctebia (Bourguignat, 1870) 

 
Родина Lithoglyphidae   Mühlfeldt, 1821 

Рід Lithogliphus Hartmann, 1821 
 

Таблиця для визначення видів роду Lithoglyphus 
 

1(4).         Черепашка овально-сферична. Верхівковий кут прямий або гострий 
....………………………………………..…....................Lithoglyphus pyramidatus Möllendorff, 1873 

2(3). Завиток дуже низький: його висота становить менше 0,5 висоти устя 
.............................................……………...........…….................... Lithoglyphus apertus (Küster, 1852)  

3(2). Завиток досить високий: його висота більша за половину висоти устя. 
4(1). Черепашка витягнуто-сферична. Верхівковий кут тільки трохи більший від  прямого (92-100о 

.……………………..........................................................  Lithoglyphus. naticoides (C. Pfeiffer, 1828) 
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Таблиця для визначення підвидів Lithoglyphus naticoides 
 

1(2). Відношення ширини передостаннього оберту (без устя) до останнього не менше 0,43; верхівко-
вий кут не більше 95о...…...............Lithoglyphus naticoides naticoides (C. Pfeiffer, 1828) 

2(1). Відношення ширини передостаннього оберту (без устя) до останнього менше 0,4. Верхівковий 
кут більший 110о...................................... Lithoglyphus naticoides  berolinensis (Westerlund, 1886) 

 
Родина Bithyniidae    Gray, 1857 

 
Таблиця для визначення родів підродини Bithyniinae 

 
1(4). Кришечка з виразним тупим кутом угорі та з великим спіральним ядром.  
2(3). Оберти завитка помірно опуклі. Пупок щілиноподібний, вузький. Спіраль ядра кришечки 

утворює один повний оберт …...............………............................................................. Digyrcidum 
3(2). Оберти  завитка  сильно опуклі, але не ступінчасті. Пупок щілиноподібний, широкий. Спіраль 

ядра кришечки утворює 0,85 оберти …............. .................................................Paraelona  
4(1). Кришечка без кута вгорі та з дуже маленьким спіральним ядром. 
5(6). Парієто-палатальний кут устя нечіткий, заокруглений ….……....................................… Codiella 
6(5). Парієто-палатальний кут устя чітко виражений. 
7(8). Оберти завитка сплощені або слабко опуклі, розділені неглибоким швом. Пупок повністю за-

критий ........................................................................................................................ Bithynia s. str. 
   8(7). Оберти завитка дуже опуклі, східчасті, відділені дуже глибоким швом. Пупок відкритий, 

щілиноподібний …..............................................................….............………… Opisthorchophorus 
 

Рід Bithynia Leach in Abel, 1818 
 

Таблиця для визначення підродів роду Bithynia 
 

1(2).          Тангент-лінія черепашки пряма або майже пряма ………......................................…Bithynia s. str.  
2(1).     Тангент-лінія черепашки вигнута ………………………........................................…… Milletelona 

 
Таблиця для визначення видів підроду Bithynia s. str. 

 
1(2). Черепашка дуже струнка. Висота завитка становить не менше 0,56 висоти черепашки та більша 

за висоту устя не менше, ніж в 1,4 рази ................… Bithynia (B.) producta Moquin-Tandon, 1855 
2(1). Черепашка  менш  струнка.   Висота  завитка   дорівнює  або трохи більша за 0,5 висоти чере-

пашки та більша за висоту устя в 1,3 рази (і не більше). 
3(4). Висота  устя,  як і висота  завитка,  становить 0,5  висоти черепашки 

..........…………………………........................................ Bithynia (B.) curta (Garnier in Picard, 1840) 
4(3). Висота устя менша за 0,5 висоти черепашки, а висота завитка більша за 0,5 її висоти 

...................................................................................................Bithynia (B.) tentaculata (Linné, 1758) 
 

 
Рід Codiella Monterosoto in Locard, 1894 

 
Таблиця для визначення видів роду Codiella 

 
1(2).          Висота завитка значно більша за висоту устя. Верхівковий кут не більше 67º            
                  ……………………………………………………….………….…...Codiella  leachi (Sheppard, 1823) 
2(1).   Висота завитка дорівнює висоті устя або незначно більша за неї. Верхівковий кут не менше 69º 
                 ……...….…………………………………………………………Codiella kickxii (Westendorp, 1835) 
 

Рід Opisthorchophorus Beriozkina, Levina et Starobogatov in Anistratenco et Stadnychenko, 1995 
 

Таблиця для визначення видів роду Opisthorchophorus 
 

1(4). Черепашка висококонічна; висота черепашки над устям більша за ширину останнього оберту 
над устям; верхівковий кут не більше 69°. 

2(3). Ширина останнього оберту (без устя) менша або дорівнює 0,89 висоти черепашки над устям 
…........................................................................................Opisthorchophorus troscheli (Paasch, 1842) 
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3(2). Ширина останнього оберту (без устя) більша або дорівнює 0,92 висоти черепашки над устям 
……………….........…..............................................Opisthorchophorus baudonianus (Gassies, 1869) 

4(1).         Черепашка дзигоподібна: висота її над устям менша за ширину останнього оберту над устям.  
                 Верхівковий кут не менше 75°. 
5(6). Підвищення останнього оберту над устям становить не більше 0,65 висоти устя 

............................………………...................................Opisthorchophorus hispanicus (Servain, 1880) 
6(5). Підвищення останнього оберту над устям становить не менше 0,7 висоти устя 

...................…........………….... …Opisthorchophorus. valvatoides Beriozkina et Starobogatov, 1995 
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ОСОБЛИВОСТІ КАРІОТИПІВ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) 
ФАУНИ УКРАЇНИ 

Здійснено порівняльно-каріологічний аналіз молюсків родини Unionidae фауни України. Показанo дифере-
нціюючу та інтегруючу роль каріотипу в систематиці перлівницевих. Відзначено явища анеуплодії та 

поліплоїдизації окремих клітин у тканинах зябер та гонад багатьох українських популяцій. 

Вступ. Молюски родини перлівницевих (Unionidae) відіграють велику роль у прісноводних екосисте-
мах, в яких вони становлять значну частину біомаси бентосу. Важливим є значення цих гідробіонтів і як 
індикаторів рівня забруднення водного середовища різними полютантами та радіонуклідами. Крім того, 
перлівницеві є проміжними хазяями багатьох видів трематод, марити яких паразитують у амфібій, реп-
тилій,  риб, птахів, ссавців, а деякі з них – і у людини. 

Незважаючи на постійний інтерес дослідників до цієї групи тварин, на сьогоднішній день не існує єди-
ної точки зору на її систематику, тому ця проблема вимагає всебічних досліджень і пошуку нових таксоно-
мічних критеріїв. У систематиці перлівницевих звичайно користуються порівняльно-морфологічним мето-
дом, в основі якого лежить виявлення особливостей їх черепашки. Мінливість конхіологічних ознак і порі-
вняно однотипова внутрішня організація цих молюсків призвели до протиріч між різними таксономічними 
системами Unionidae, в основу яких покладено здебільшого конхіологічні та лише деякі (дуже нечисленні) 
анатомічні ознаки. Зокрема, Я. І. Старобогатовим [1] було запропоновано систему перлівницевих, в основу 
якої, окрім морфологічних ознак черепашок, було покладено особливості кривизни фронтального перерізу 
їх стулок. Згідно цієї системи, у водоймах України зустрічається 21 вид Unionidae, що належать до п’яти 
родів, об’єднаних трьома підродинами (Unioninae, Psedanodontinae, Аnodontinae) [1;2]. Однак більшість єв-
ропейських дослідників дотримується інших поглядів на класифікацію Unionidae, відмічаючи для Східної 
Європи (в тому числі і для України) по три види родів Unio та Anodonta, іноді виділяючи A.complanata в 
окремий рід Pseudanodonta [3; 4; 5 та ін]. 

Вже протягом кількох десятиліть для вирішення деяких проблем систематики при дослідженні ево-
люційних процесів, механізмів видоутворення та гібридизації між окремими формами, спеціалісти дедалі 
частіше використовують біохімічні та цитогенетичні методи дослідження. Серед багатьох параметрів ча-
сто саме каріотип може дати прямі вказівки на репродуктивну ізоляцію груп, допомогти при вивченні 
біології розмноження та еволюції хромосом. Однак більшість робіт з цього напрямку присвячено цитоге-
нетиці морських промислових Bivalvia, прісноводні двостулкові молюски вивчені каріологами недостат-
ньо. Хромосомні набори перлівницевих описані лише для п’яти європейських видів [6;7;8]. Каріологіч-
ного дослідження Unionidae фауни України не проводилось до теперішнього часу взагалі. 

Матеріал і методика. Матеріалом дослідження послужили власні збори та збори, здійснені студен-
тами Житомирського педагогічного університету за період 1996-2000 рр. із басейнів Прип’яті, Середньо-
го Дніпра (ліві та праві його притоки), Сіверського Дінця, верхнього Дністра, Західного Бугу, Сану, Пів-
денного Бугу. Загалом зібрано і обстежено близько 2,5 тис. екз. перлівницевих з 34 пунктів збору, розмі-
щених на теренах cеми її областей (Житомирської, Рівненської, Львівської, Харківської, Полтавської, 
Київської, Вінницької). Придатними для каріологічного аналізу виявились 264 екз. перлівницевих, що 
відносяться (згідно прийнятої на Україні класифікації [1:2]) до 16 видів п’яти родів: Batavusiana (4), Unio 
(5), Pseudanodonta (2), Anodonta (3), Colletopterum (2). 

Для дослідження каріотипів молюсків використано загальноприйнятий повітряно-сухий метод розка-
пування з попереднім колхіцинуванням [9], дещо модифікований нами [10]. Тваринам вводили шляхом 
ін’єкції у м’язи ноги 0,02-0,05%-ний розчин колхіцину, після чого на 17-20 год залишали їх у водоймі (в 
садках). Для вивчення хромосомних наборів взято зразки з тканин зябер та гонад. Було описано не мен-
ше 100 метафазних пластинок від кожного виду з різних точок ареалу. В кожній описаній метафазній 
клітині визначено число хромосом та їх форму, наявність хромосомних аберацій, описано число бівален-
тів на стадії діакінезу мейозу. Фотознімки здійснено за допомогою мікроскопу "Биолам Л.-212" на плівки 
"Мікрат-300" та "Мікрат-Н". Плечі хромосом виміряно на фотографіях кронциркулем з точністю до деся-
тих долей міліметру. Лінійні параметри хромосомних наборів оброблено методами варіаційної статисти-
ки (Microsoft Excel 97). Для проведення порівняльно-каріологічного аналізу родини використано 
комп’ютерний пакет програм NСSS 2000 для Win9xNT, застосовано лінійний дискримінантний 
(ANOVA, Bonterroni test) та ієрархічний кластерний аналізи. 

Результати та обговорення. Хромосомні набори родини перлівницевих відзначаються консерватив-
ністю. В них сталі числа хромосом гаплоїдного і диплоїдного наборів та однакове число хромосомних 
плечей (n=19, 2n=38, NF=76). Види перлівницевих, каріологічно досліджені нами і описані іншими авто-
рами, мають подібну структуру каріотипу. Всі хромосоми належать до макрохромосом,  переважаючий 
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морфологічний тип – мета- і субметацентричний (m, m-sm, sm) (табл.1). Кількість різко нерівноплечих 
хромосом (sm-st, st) у каріотипах перлівницевих, як правило, одна-дві пари. Лише представники роду 
Colletopterum та Batavusiana мають їх 3-4 пари. Співвідношення різних морфологічних типів хромосом у 
наборах різних видів варіює (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Основні параметри каріотипів родини Unionidae фауни України 

 

Класифікація Хромосомна формула NF TCL, мкм L1/L2 
Підродина Unioninae Rafinesque, 1820 

B.nana 
B.fuscula 
B.musiva 
B.irenjensis 

2n=14m+6m-sm+12sm+6st-sm=38 
2n=18m+4m-sm+14sm+2st=38 
2n=20m+10m-sm+4sm+2sm-st+2st=38 
2n=14m+2m-sm+18sm+4sm-st=38 

76 
76 
76 
76 

90,82±2,43 
96,54±1,21 
93,14±2,15 
97,74±2,46 

1,26±0,09 
1,22±0,03 
1,26±0,08 
1,25±0,06 

U.tumidus 
U.conus 
U.pictorum 
U.rostratus 
U.limosus 

2n=20m+16sm+2st=38 
2n=18m+6m-sm+10sm+4sm-st=38 
2n=18m+8m-sm+8sm+4sm-st=38 
2n=20m+2m-sm+12sm+4sm-st=38 
2n=16m+4m-sm+14sm+4st=38 

76 
76 
76 
76 
76 

100,43±3,24 
99,75±4,74 

101,98±4,29 
101,89±3,77 
104,09±4,87 

1,24±0,12 
1,25±0,09 
1,42±0,11 
1,31±0,07 
1,24±0,01 

Підродина Pseudanodontinae Jaeckel, 1962 

P.complanata 
P.sp 

2n=24m+10sm+4sm-st=38 
2n=28m+10sm=38 

76 
76 

90,52±2,18 
96,03±1,26 

1,06±0,04 
1,07±0,01 

Підродина Anodontinae Rafinesque, 1820 
A.zellensis 
A.cygnea 
A.stagnalis 

2n=18m+18sm+2sm-st=38 
2n=18m+18sm+2sm-st=38 
2n=24m+12sm+2st-sm=38 

76 
76 
76 

103,52±2,49 
99,19±4,39 

104,83±2,92 

1,11±0,04 
1,04±0,04 
1,08±0,09 

C.ponderosum 
C.piscinale 

2n=20m+10sm+8st-sm=38 
2n=20m+12sm+6st-sm=38 

76 
76 

92,25±4,29 
97,63±4,02 

1,16±0,08 
1,23±0,09 

 

Примітка. NF – основне число, TCL – загальна довжина диплоїдного набору, L1/L2 - співвідношення 
довжин 1 і 2-ї пар хромосом, m – метацентричні хромосоми, sm – субметацентричні хромосоми, st – суб-
телоцентричні хромосоми (за класифікацією Левана зі співавторами [11]). 

 

У каріотипах молюсків литовської популяції Crassiana crassa [8] та B.nana, U.rostratus і окремих екзе-
мплярів U.pictorum, досліджених нами, присутня пара хромосом середнього розміру (11-12-та), яка має 
супутники. Можемо передбачити при подальшому дослідженні наявність сателітів у хромосомних набо-
рах інших Batavusiana та U.limosus (каріологічний матеріал був невеликого обсягу). 

У каріотипах усіх Unionidae добре ідентифікується за розмірами перша пара метацентриків, абсолют-
на довжина якої лежить в межах 3, 22-4,89 мкм і становить 6,75-9,38% загальної довжини геному у різ-
них видів. За співвідношенням її з наступною парою хромосом (L1/L2) можна виділити три групи перлів-
ницевих: найбільше значення цього параметру у представників родів Batavusiana і Unio; найменше, хара-
ктерне для Anodonta і Pseudanodonta; проміжне – для молюсків роду Colletopterum (табл.1). Розміри реш-
ти хромосом зменшуються поступово. Загальна довжина диплоїдного набору (TCL) для родини стано-
вить близько 100 мкм, достовірних відмінностей між видами за цим параметром не виявлено.  

Отримані принципово нові результати щодо структури каріотипів перлівницевих різних видів та 
окремих популяцій оброблено методом ієрархічного кластерного аналізу. Для цього використано ознаки, 
за якими виявлено достовірну різницю в каріотипах різних представників родини, згідно ANOVA (ком-
плексний тест Бонфероні), а саме: співвідношення довжини першої та другої пар хромосом; наявність 
супутників та вторинних перетяжок у хромосом; центромерний індекс кожної хромосомної пари. Ден-
дрограму, яка показує дистанцію між видами та ступінь їх подібності за каріологічним критерієм, пред-
ставлено на рис. 1. 
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Рис.1.  Дендрограма подібності видів перлівницевих за каріологічними ознаками  

(лінійка показує відстань між видами. 
 

Для родини перлівницевих характеристики каріотипу можуть використовуватись для диференціації 
форм видового рангу лише в окремих випадках. Виявилось, що із 16 досліджених видів перлівницевих на 
даному етапі не можливо каріологічно розмежувати пари U.rostratus і U.pictorum, B.nana і B.musiva, 
U.tumidus і U.conus, A.cygnea і A.zellensis, C.piscinale і C.ponderosum. Крім того, всі форми Pseudanodonta 
з поліського регіону не різняться каріологічно між собою, а зі східною формою P. complanata їх розділяє 
значна дистанція. Слід зазначити, що відстань між групою Tumidusiana та Unio є досить великою і знач-
но перевищує дистанції між окремими видами.  

У родині перлівницевих каріотип може успішно використовуватись не лише як диференціююча, але і 
як інтегруюча ознака. Зокрема, за результатами кластерного ієрархічного аналізу, які представлені на 
рис. 1, серед уніонід за каріологічним критерієм чітко виділяються три групи. В кластер 1 потрапили всі 
види Pseudanodonta, а кластер 2 одразу поділяється на дві гілки: Unio – Batavusiana та Anodonta- 
Colletopterum. Якщо провести паралель з існуючими системами перлівницевих, то отримані групи відпо-
відають підродинам, згідно з поглядами колишньої радянської малакологічної школи [1;2]. За європейсь-
кою таксономічною системою уніонід [3;4;5 та ін.], отримані три групи відповідають родовому рівню. 
Виняток становить група Pseudanodonta, родовий статус якої не завжди є визнаним. Для кластеру 2, як 
вже зазначалось, характерні групи Anodonta, Colletopterum, Unio та Batavusiana, дистанції між якими мо-
жуть відповідати родовому рівню або видам A.anatinа, A.cygnea, U.crassus і групі Unio у їх широкому ро-
зумінні [3;4;5 та ін.]. Якщо провести паралель з європейською системою, в якій група Unio поділяється 
на види U.crassus, U.tumidus, U.pictorum, то можна відмітити нерівнозначність відстаней між даними 
трьома гілками, що свідчить на користь родового статусу Batavusiana. 

Отже, згідно каріологічного критерію, дистанції між таксонами родині Unionidae виглядають таким 
чином: 

1. Група Pseudanodonta добре виділяється серед інших перлівницевих на рівні, не меншім за ди-
станції між підродинами Unioninae та Anodontinae; 

2. Група Batavusiana відособлена від Tumidusiana та Unio s.str. 
3. Групи Anodonta та Colletopterum мають рівний ранг. 
4. В межах Unio можна виділити дві групи, що відповідають підродовому рівню, а для 

Colletopterum таких угрупувань не виявлено. 
Щодо вирішення проблеми кількості видів Unionidae, лише каріологічного критерію недостатньо, 

оскільки хромосомна та морфологічна еволюція часто проходять з різною швидкістю, неузгоджено. Ми 
можемо лише констатувати той факт, що за структурою каріотипів можна виділити з достатньою впев-
неністю один вид роду Colletopterum, два з існуючого роду Anodonta, один – із Pseudanodonta, три – Unio 
та два (три?) представники Batavusiana.  

Отже, каріотип як таксономічна ознака в систематиці перлівницевих сприяє диференціації на рівні 
деяких видів та інтеграції на рівні надвидових угрупувань. Виявлені особливості хромосомних наборів 
перлівницевих свідчать про можливість використання каріотипу як додаткової таксономічної ознаки в їх 
систематиці. Вважаємо доцільним поєднання каріологічного методу з конхіологічним, анатомічним, біо-
хімічним для вирішення спірних питань класифікації цієї групи тварин. 
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Мельниченко Р. К. Особенности кариотипов перловицевых (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауны 
Украины. 

Сделан сравнительно-кариологический анализ моллюсков семейства Unionidae фауныУкраины. Показана 
дифференцирующая и интегрирующая роль кариотипа в систематике перловицевых. Отмечены явления 

анеуплоидии и полиплоидизации отдельных клеток в тканях жабер и гонад многих украинских 
популяций. 

Melnychenko R. K. The peculiarities of karyotypes Unionidae (Mollusca, Bivalvia) of Ukrainian fauna. 

The article contains the comparative karyological analysis of the mussels of the Unionidae family. The differen-
tial and integral significance of karyotype in systematics of Unionidae is determined. The author notes the ane-

uploidy and polyploidy of some cells in the tissues of gills and gonads in many Ukrainian populations. 
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УДК 594.38 
Н.В. Сверлова, 

младший научный сотрудник 
(Государственный природоведческий музей НАН Украины, Львов) 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАЗВАНИЙ 
НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ 

Обговорюється необхідність створення вітчизняної малакологічної номенклатури (для наземних 
молюсків). Викладено можливі принципи її побудови. Запропоновано російські та українські назви для 

низки видів молюсків. 

Моллюски и насекомые – две группы беспозвоночных животных, наиболее привлекательных для 
неспециалистов. Разнообразие форм, большая внутривидовая изменчивость, возможность кол-
лекционирования уже пустых раковин без нанесения ущерба популяциям, неприхотливость при 
содержании в лабораторных условиях делают наземных моллюсков удачным объектом для различных 
форм школьного и внешкольного изучения зоологии. В то же время знакомство с разнообразием 
отечественной малакофауны для школьников, а также и для взрослых любителей природы затруднено 
практически полным отсутствием русских и украинских названий. Нам приходилось наблюдать, как 
ученики 5-6 классов при занятиях в летнем экологическом лагере вынуждены были на слух записывать 
русскими буквами латинские названия моллюсков. Результаты такого "изучения" были самыми 
"непредсказуемыми", например, "моллюск пицин" (Vitrina pellucida), "Трун Каталина" (Truncatellina) и т.д. 

В настоящее время существует очень ограниченное количество общепринятых русских названий для 
наземных моллюсков: "янтарки" (Succineida), "полевой слизень" (Deroceras agreste), "сетчатый слизень" 
(D. reticulatum), "кустарниковая улитка" (Bradybaena fruticum), "виноградная улитка" (Helix pomatia) [1; 
2; 3; 4]. В других случаях авторы научно-популярной литературы используют или только латинские 
названия, или частичный перевод с латыни. При этом латинское родовое название чаще всего 
записывается рускими буквами, а видовое – переводится [3; 4]. Практика механического переписывания 
латинских названий иногда приводит к самым неожиданным ошибкам. Так, Helicopsis paulhesse 
переводится как "геликопсис Паулесса" [5], в то время как вид был назван в честь Пауля Гессе (Paul 
Hesse), впервые описавшего его под названием Helicella gasprensis [6]. Иногда русское видовое название 
не соответствует латинскому, а имеет целью отразить определенные особенности внешнего вида, 
экологии или географического распространения [5]. Однако не всегда такие названия являются 
удачными или информативными. Так, название "оксихилюс лесной" вполне можно было бы употребить 
не только для Oxychilus kobelti [5], но и для других отечественных видов рода, например, для O. glaber 
или O. orientalis. 

Использование латинских родовых названий для создания отечественной малакологической номенк-
латуры кажется нам нецелесообразным. Такие названия трудны для восприятия неспециалистами, а для 
специалистов вообще не нужны как механическое копирование латыни. Кроме того, при изменениях в 
систематике наземных моллюсков отечественные названия также придется постоянно менять. Так, отно-
сительно благозвучное и легко воспринимаемое название "зебрина цилиндрическая" [3] сейчас должно 
быть изменено на "брефулопсис цилиндрический". 

В данной работе мы предлагаем другие принципы построения единой системы отечественных (рус-
ских и украинских) названий наземных моллюсков. В отличие от стран, где национальная малакологиче-
ская номенклатура базируется на многолетних традициях и, возможно, на народных названиях животных 
(Польша, Германия), на Украине (и, соответственно, в России) отсутствуют отечественные названия для 
отдельных семейств или родов наземных моллюсков. Поэтому для семейств мы предлагаем двойные на-
звания, состоящие из слова "улитки" (или "слизни") и прилагательного, отражающего или суть латинско-
го названия семейства (улитки бочковатые, слизни полевые), или характерные черты строения (улитки 
башенные, слизни червеобразные), экологии (улитки дерновые, подземные) и т.д. В ряде случаев учиты-
вались польские и немецкие названия. Так, название "слизни дорожные" для Arionidae соответствует не-
мецкому "Wegschnecken". Семейство Hygromiidae названо "улитками ложными", поскольку оно сравни-
тельно недавно было отделено от Helicidae (улиток настоящих). Для некоторых характерных родов или 
групп родов даны отдельные названия. Так, представители родов Helicella, Helicopsis, Xeropicta (улитки 
степные) трудно отличимы по конхологическим признакам и ранеее объединялись в один род.  

Латинские названия сохранены только для родов Cepaea, Monacha и семейства Daudebardiidae. На-
звания семейств, состоящие из одного слова, имеют только янтарки (Succineidae), агатовки 
(Cochlicopidae) и завитки (Vertiginidae). Первые два названия являются традиционными, третье – дослов-
ным переводом латинского и уже употреблялось в отечественной малакологической литературе для рода 
Vertigo [7].  

Названия видов состоят из названия семейства и собственно видового названия. Принципы присвое-
ния видовых названий те же, что и для семейств. Некоторые отклонения от этой системы допущены 
только для Hygromiidae и Helicidae. Если представители этих семейств не имеют специальных родовых 
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названий, они именуются просто "улитками", например, Arianta arbustorum – "улитка древесная", а не 
"улитка настоящая древесная". 

Для семейств и некоторых родов наземных моллюсков, представленных в фауне Украины, предлага-
ются следующие названия. 
 
Pomatiasidae – улитки крышечковые – равлики кришечкові 
Aciculidae (=Acmidae) – улитки игольчатые – равлики голчасті 
Ellobiidae (=Carychiidae) – улитки прибрежные – равлики берегові 
Succineidae – янтарки – бурштиновки 
Cochlicopidae – агатовки – агатовки 
Pyramidulidae – улитки пирамидальные – равлики пірамідальні 
Valloniidae – улитки дерновые – равлики дернові 
Pupillidae – улитки моховые – равлики мохові 
Vertiginidae – завитки – завитки 
Orculidae – улитки бочковатые – равлики бочкуваті 
Chondrinidae – улитки овсяные – равлики вівсяні 
Buliminidae (=Enidae) – улитки башенные – равлики баштові 
Clausiliidae – улитки запертые – равлики замкнені 
Ferussaciidae – улитки подземные – равлики підземні 
Endodontidae – улитки дисковые – равлики дискові 
Zonitidae – улитки блестящие – равлики блискучі 

Vitrea – улитки хрустальные – равлики кришталеві 
Oxychilus – улитки кислые – равлики кислі 

Gastrodontidae – улитки болотные – равлики болотяні 
Euconulidae – улитки конические – равлики конічні 
Daudebardiidae – даудебардии – даудебардії 
Vitrinidae – улитки стеклянные – равлики скляні 
Milacidae – слизни южные – слизняки південні 
Arionidae – слизни дорожные – слизняки шляхові 
Agriolimacidae – слизни полевые – слизняки польові 
Boettgerillidae – слизни червеобразные – слизняки хробакоподібні  
Limacidae – слизни большие – слизняки великі 

Lehmannia – слизни древесные – слизняки деревні 
Bradybaenidae – улитки кустарниковые – равлики чагарникові 
Hygromiidae – улитки ложные – равлики несправжні 

Trichia, Pseudotrichia, Edentiella, Plicuteria  – улитки волосатые – равлики волохаті 
Helicella, Helicopsis, Xeropicta – улитки степные – равлики степові 
Perforatella – улитки двузубые – равлики двозубі 
Monachoides, Urticicola, Prostenomphalia  – улитки зернистые – равлики зернисті 
Monacha – монахи – монахи  

Helicidae – улитки настоящие – равлики справжні 
Cepaea – цепеи – цепеї  
Helix, Cryptomphalus – улитки большие – равлики великі 

 
Объем статьи, а также трудности, связанные с разработкой системы видовых названий для некоторых 

групп моллюсков (например, для Clausiliidae), не позволяют нам привести возможные русские и 
украинские названия для всех видов моллюсков, зарегистрированных на территории Украины. Особое 
внимание уделено типичным и крупным видам моллюсков. В том случае, если семейство представлено в 
фауне Украины одним видом, к названию семейства добавляется слово "обыкновенный". Для некоторых 
видов часть полного видового названия (в скобках) может опускаться. 

Семейство Ellobiidae 
Carychium minimum Mull. – улитка прибрежная малая – равлик береговий малий 
C. tridentatum (Risso) – улитка прибрежная удлиненная – равлик береговий видовжений 

Семейство Succineidae 
Succinea putris (L.) – янтарка обыкновенная – бурштиновка звичайна 
Succinella oblonga (Drap.) – янтарка малая – бурштиновка мала 
Oxyloma elegans (Risso) – янтарка стройная – бурштиновка струнка 

Семейство Cochlicopidae 
Cochlicopa lubrica Mull. – агатовка обыкновенная– агатовка звичайна 
C. lubricella Porro – агатовка стройная – агатовка струнка 
C. nitens (Gall.) – агатовка широкая – агатовка широка 

Семейство Valloniidae 
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Acanthinula aculeata (Mull.) – улитка (дерновая) колючая – равлик (дерновий) колючий 
Vallonia costata Mull. – улитка дерновая ребристая – равлик дерновий ребристий 
V. pulchella Mull. – улитка дерновая гладкая – равлик дерновий гладкий 
V. excentrica (Sterki) – улитка дерновая овальная – равлик дерновий овальний 

Семейство Pupillidae 
Pupilla muscorum (L.) – улитка моховая обыкновенная – равлик моховий звичайний 
P. bigranata (Rssm.) – улитка моховая малая – равлик моховий малий 
P. triplicata (Stud.) – улитка моховая трехзубая – равлик моховий тризубий 

Семейство Vertiginidae 
Columella edentula (Drap.) – завиток беззубый – завиток беззубий 
Truncatellina cylindrica (Fer.) – завиток высокий – завиток високий 
T. costulata (Nilss.) – завиток ребристый – завиток ребристий 
Vertigo pusilla Mull. – завиток малый – завиток малий 
V. antivertigo (Drap.) – завиток широкий – завиток широкий 
V. pygmaea (Drap.) – завиток карликовый – завиток карликовий 
Vertilla angustior (Jeffr.) – завиток левый – завиток лівий 

Семейство Buliminidae 
Merdigera obscura (Mull.) – улитка башенная малая – равлик баштовий малий 
Ena montana (Drap.) – улитка башенная горная – равлик баштовий гірський 
Brephulopsis cylindrica (Menke) – улитка башенная цилиндрическая – равлик баштовий циліндричний 
Chondrula tridens (Mull.) – улитка (башенная) трехзубая – равлик (баштовий) тризубий 

Семейство Endodontidae 
Punctum pygmaeum (Drap.) – улитка дисковая карликовая – равлик дисковий карликовий 
Discus ruderatus (Fer.) – улитка дисковая обыкновенная – равлик дисковий звичайний 
D. rotundatus (Mull.) – улитка дисковая пятнистая – равлик дисковий плямистий 

Семейство Zonitidae 
Vitrea diaphana (Stud.) – улитка хрустальная закрытая – равлик кришталевий закритий 
V. crystallina (Mull.) – улитка хрустальная обыкновенная – равлик кришталевий звичайний 
Aegopinella pura (Ald.) – улитка (блестящая) чистая – равлик (блискучий) чистий 
Ae. minor (Stab.) – улитка блестящая малая – равлик блискучий малий 
Nesovitrea hammonis (Strom) – улитка блестящая исчерченная – равлик блискучий покреслений 
N. petronella (L.Pfr.) – улитка блестящая зеленоватая – равлик блискучий зеленкуватий 
Oxychilus orientalis (Cl.) – улитка кислая карпатская – равлик кислий карпатський 
О. glaber (Rssm.) – улитка кислая гладкая – равлик кислий гладкий 

Семейство Daudebardiidae 
Daudebardia rufa (Drap.) – даудебардия рыжая – даудебардія руда 
D. brevipes (Drap.) – даудебардия коротконогая – даудебардія коротконога 
Carpathica calophana (West.) – даудебардия карпатская – даудебардія карпатська 

Семейство Arionidae 
Arion subfuscus (Drap.) – слизень дорожный рыжий – слизняк шляховий рудий 
A. circumscriptus John. – слизень дорожный пятнистый – слизняк шляховий плямистий 
A. fasciatus (Nilss.) – слизень дорожный бледный – слизняк шляховий блідий 

Семейство Agriolimacidae 
Deroceras laeve (Mull.) – слизень полевой гладкий – слизняк польовий гладкий 
D. agreste (L.) – слизень полевой (обыкновенный) – слизняк польовий (звичайний) 
D. reticulatum (Mull.) – слизень (полевой) сетчатый – слизняк (польовий) сітчастий 

Семейство Limacidae 
Limax cinereoniger Wolf – слизень большой черный – слизняк великий чорний 
L. maximus L. – слизень большой (обыкновенный) – слизняк великий (звичайний) 
L. flavus L. – слизень большой рыжий – слизняк великий рудий 
L. maculatus (Kal.) – слизень большой пятнистый – слизняк великий плямистий 
Lehmannia marginata (Mull.) – слизень древесный обыкновенный – слизень деревний звичайний 
Bielzia coerulans (M.Bielz) – слизень (большой) синий – слизняк (великий) синій 

Семейство Hygromiidae 
Plicuteria lubomirskii (Slos.) – улитка (волосатая) Любомирского – равлик (волохатий) Любомирського 
Trichia hispida (L.) – улитка волосатая обыкновенная – равлик волохатий звичайний 
T. bielzi (A.Schm.) – улитка волосатая Бильца – равлик волохатий Більца 
T. villosula (Rssm.) – улитка длинноволосая – равлик довговолосий 
Edentiella bakowskii (Pol.) – улитка волосатая Бонковского – равлик волохатий Бонковського 
Pseudotrichia rubiginosa (A.Schm.) – улитка волосатая ржавая – равлик волохатий іржавий 
Helicopsis striata (Mull.) – улитка степная ребристая – равлик степовий ребристий 
H. instabilis Rssm. – улитка степная изменчивая – равлик степовий мінливий 
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H. filimargo (Kryn.)– улитка степная килевая – равлик степовий кільовий 
Xeropicta krynickii (Kryn.) – улитка степная Криницкого – равлик степовий Криницького 
X. derbentina (Kryn.) – улитка степная перспективная – равлик степовий перспективний 
Helicella candicans (L.Pfr.) – улитка степная обыкновенная – равлик степовий звичайний 
Perforatella bidentata (Gm.) – улитка двузубая обыкновенная – равлик двозубий звичайний 
P. dibothrion (M.v.Kim.) – улитка двузубая большая – равлик двозубий великий 
Monachoides incarnata (Mull.) – улитка зернистая красноватая – равлик зернистий червонуватий 
M. vicina (Rssm.) – улитка зернистая карпатская – равлик зернистий карпатський 
Urticicola umbrosa (C.Pfr.) – улитка зернистая крапивная – равлик зернистий кропивний 
Prostenomphalia carpathica (Baid.) – улитка зернистая чивчинская  – равлик зернистий чивчинський 
Euomphalia strigella (Drap.) – улитка лысеющая – равлик лисуватий 
M. fruticola (Kryn.) – монаха кустарниковая – монаха чагарникова 
Monacha carthusiana (Mull.) – монаха бумажная – монаха паперова 

Семейство Helicidae 
Arianta arbustorum (L.) – улитка древесная – равлик деревний 
A.aethiops petrii Kim. – улитка-эфиоп – равлик-ефіоп 
Faustina faustina (Rssm.) – улитка красивая – равлик гарний 
Isognomostoma personatum (Lam.) (= I. isognomostoma (Gm.)) – улитка равнозубая – равлик рівнозубий 
Drobacia banatica (Rssm.) – улитка банатская – равлик банатський 
Cepaea nemoralis (L.) – цепея лесная – цепея лісова 
C. hortensis (Mull.) – цепея садовая – цепея садова 
C. vindobonensis (Fer.) (= C. austriaca (Rssm.)) – цепея австрийская – цепея австрійська 
Eobania vermiculata (Mull.) – улитка расписная – равлик розмальований 
Cryptomphalus aspersa (Mull.) – улитка большая крапчатая – равлик великий крапчастий 
Helix albescens Rssm. (= H. vulgaris Rssm.) – улитка большая обыкновенная – равлик великий звичайний 
H. lucorum L.– улитка большая пестрая – равлик великий строкатий 
H.lutescens (Rssm.) – улитка большая желтоватая – равлик великий жовтуватий 
H. pomatia L. – улитка (большая) виноградная – равлик (великий) виноградний 
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Сверлова Н.В. О необходимости создания единой системы отечественных названий наземных мол-
люсков. 

Обсуждается необходимость создания отечественной малакологической номенклатуры (для наземных 
моллюсков). Изложены возможные принципы ее построения. Предложены русские и украинские назва-

ния для ряда видов моллюсков. 

Sverlova N.V. On the necessity of creating  the common system of national names for land molluscs 

The article focuses on the necessity of elaborating  the national malacological nomenclature (for the land mol-
luscs). Possible principles of its construction are expounded. Russian and Ukrainian names аre proposed for a 

number of mollusc species. 
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КТО И ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД ВИДОВЫМИ НАЗВАНИЯМИ DREISSENA POLYMORPHA И 
D. BUGENSIS? 

Обговорюється номенклатурне та систематичне положення видів Dreissena polymorpha та D. bugensis 
з опорою на  сучасні погляди на систематику, ареал та біологію роду Dreissena. 

Интерес к данным видам моллюсков огромен, прежде всего, в связи с их экспансией в водоёмы Се-
верной Америки, приведшей к серьёзным (возможно необратимым) изменениям экосистемного характе-
ра (Nichols Amberg , 1999; Schloesser et al., 1996; Schloesser et al., 1998; Parker et al., 1998). До сих пор не 
найдены достаточно эффективные и в то же время щадящие окружающую среду методы борьбы с обрас-
таниями дрейссен. Остаётся открытым и вопрос об источнике инвазии дрейссен в водоёмы Америки. 
Уровень гетерозиготности популяций D. polymorpha из Северной Америки настолько высок, что предпо-
лагается два объяснения: либо популяция вселенцев была довольно большой, либо вселение происходи-
ло не единожды и источником служили разные популяции (Marsden et all, 1996). 

Не совсем понятно (исходя из имеющихся данных), какие виды и подвиды р. Dreissena обитают в во-
доёмах Европы и Северной Америки. При этом противоречия возникают при попытке синтеза "западно-
го" (англоязычная литература) и "восточного" (русскоязычная литература) подходов.  

На сегодняшний день принято считать, что в водоёмы Америки вселилось два вида рода Dreissena – 
D. polymorpha и D. bugensis (Hebert et all, 1989; Rosenberg, Ludyanskiy, 1994 и др.). Большинством евро-
пейских и американских учёных не обсуждается таксономический статус этих видов и их положение в 
системе рода, а также деление на подвидовые таксоны. Проведённые американскими исследователями 
работы с применением методов молекулярной генетики  не обнаружили внутривидовых вариаций в по-
следовательностях нуклеотидов 16 S-субъединицы митохондриальных рибосом (Stepien, Hubers, 
Skidmore, 1999). При этом авторы сравнивали евразийские и северо-американские популяции обеих ви-
дов дрейссен, а также особей разных полов. Видовое различие D. polymorpha и D. bugensis на генетиче-
ском уровне (Stepien, Hubers, Skidmore, 1999) подтверждено, и приведена приблизительная дата расхож-
дения данных таксонов в процессе эволюции (13,2±2,2 млн. лет т.н.). Не обнаружены также генетические 
отличия между профундальной и эпилимнической формами моллюсков D. bugensis (Claxton, Wilson et 
all, 1998).  

Исследования систематиков бывшего Советского Союза затрагивают, прежде всего, морфологию ра-
ковин моллюсков (Старобогатов, 1994). По их мнению, род Dreissena состоит из подродов 
Dreissena s. str., Pontodreissena и Carinodreissena (Старобогатов, 1994): 

 
Classis: Bivalvia (= Pelecypoda = Lamellibranchia)  
      Ordo: Cardiida Ferussac, 1822  
           Familia: Dreissenidae (Andrusov, 1897)  
             Genus: Dreissena Van Beneden, 1835 
              Subgenus: Dreissena s. str.  
                Species: Dreissena (D.) polymorpha (Pall., 1771) 
                              Dreissena (Dreissena ) caspia Eichw., 1855 
                              Dreissena (Dreissena) elata (Andr., 1897) 
              Subgenus: Pontodreissena Logvinenko et Starobogatov, 1966 
                Species: Dreissena (P.) bugensis (Andr., 1897) 
                              Dreissena (P.) rostriformis (Desh., 1838) 
              Subgenus: Carinodreissena Lvova et Starobogatov, 1982 
                 Species: Dreissena (C.) stancovici Lvova et Starobogatov, 1982 
 

Для вида Dreissena polymorpha существует ещё деление на подвиды (Kinzelbach, 1986; Старобогатов, 
1994). При этом принято считать, что в пресных водоёмах большей части Европы и Америки распро-
странен подвид Dreissena polymorpha polymorpha (Старобогатов, 1994). Имеются разногласия по вопросу 
о статусе дрейссены, обитающей в оз. Охрид: одни авторы считают ее отдельным видом или даже вклю-
чают в особый подрод (Львова и Старобогатов, 1982; Старобогатов, 1994), другие исследователи относят 
к D. polymorpha (Kinzelbach, 1986 и др.). Ряд спорных форм известен и из некоторых других балканских 
озёр (Kinzelbach, 1986). 

Следует отметить, что D. bugensis была описана как подвид Dreissena rostriformis; номинативный 
подвид, D. rostriformis rostriformis, обитает в солоноватоводном Северном Каспии (Андрусов, 1897). По-
добные взгляды на таксономическое положение данных видов высказывались в относительно недавних 
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работах (Скарлато, Старобогатов, 1972), но обстоятельной ревизии этого таксона с привлечением совре-
менных методов не проводилось.  

По нашему мнению, спорные вопросы таксономии рода, в частности,  вопрос о статусе уклоняющих-
ся форм Dreissena polymorpha и видовой самостоятельности D. bugensis, можно решить при проведении 
комплексных исследований (включая генетические), прежде всего евразийских популяций названных  
видов и других видов рода,  в частности, D. rostriformis.  

В связи с повышением солёности в Северном Каспии ареалы видов D.  caspia, D. elata, D. rostriformis 
s.str. сокращаются, моллюски исчезают. Поэтому задача скорейшего вовлечения этих эндемичных таксо-
нов в упомянутые комплексные исследования рода Dreissena весьма актуальна. 
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Юришинец  В.И. Кто и что скрывается под видовыми названиями Dreissena polymorpha и 
D. bugensis? 

Обсуждается номенклатурное и систематическое положение  видов Dreissena polymorpha и 
D. bugensis с опорой  на современные взгляды на систематику, ареал и биологию рода Dreissena. 

Yurishinets V.I. What is concealed under the species names of Dreissena polymorpha and D.bugensis? 

The  nomenclature and taxonomy position of the species Dreissena polymorpha and D. bugensis are discussed 
basing on modern approaches to taxonomy, area and biology of the genus Dreissena. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦВЕТОВОГО ПОЛИМОРФИЗМА И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У 
РАКОВИН  ЧЕРНОМОРСКОЙ МИДИИ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM 

Методом дисперсiйного аналiзу проведено дослiдження залежностi морфологiчних ознак чорноморськоï  
мiдiï  вiд кольору черепашки. Показана неоднозначнiсть впливу кольорового полiморфiзму на низку мор-

фологiчних ознак в вибiрках мiдiï рiзного вiку та з рiзних генерацiй. 

Моллюски р. Mytilus, являясь космополитами, широко распространены в морях  мирового океана, в 
том числе и в Черном море, где они являются объектом культивирования. Морфологическое разнообра-
зие раковин черноморской мидии  Mytilus galloprovincialis, зависимость их формы от условий внешней 
среды неоднократно отмечена рядом авторов   [1; 2]. Изменчива не только форма раковины, но и ее цвет, 
который выражен  рядом фенотипов – от светло-коричневого до черно-фиолетового [3]. При этом отме-
чена взаимосвязь полиморфизма окраски  с некоторыми морфологическими  (длина раковины) и физио-
логическими (скорость роста, дыхание, прикрепление к субстрату) параметрами мидии, а также характе-
ристиками  (соленость воды, субстрат)  среды ее обитания [4; 5; 6;7]. В представляемой нами работе про-
ведено исследование взаимосвязи цветового полиморфизма с временной изменчивостью ряда морфоло-
гических признаков черноморской мидии  M. galloprovincialis. 

Материалом для данного исследования послужили 12 выборок M.galloprovincialis, собранных с про-
мышленных коллекторов мидийных хозяйств в районе Крымского (б. Капсель) и Кавказского (мыс Бо-
льшой Утриш) побережья Черного моря с 1986г по 1991г (табл.1). Представленный материал включает 5 
генераций. Возраст мидий определяли по отрезку времени от оседания личинок на коллектор до сбора 
проб. В каждую выборку входит только одна возрастная группа. В каждой выборке было два резко  раз-
личающиеся фенотипа раковин: черно-фиолетовые и коричневые. 

Таблица 1. 

Место сбора и возраст Mytilus galloprovincialis из Черного моря 

 

№ вы- 

борки 

№ гене- 

рации 

     N Место сбора    Возраст 

(год,месяц) 

1 I  83;  24* Судакский залив, бухта Капсель 1 год 1 мес. 

2 II  75;  85*                2 года 4 мес. 

3 

4 

5 

6 

III 105; 141* 

115; 69* 

 46;  79* 

 69;  46*  

 7 мес. 

1 год 

1 год 6 мес. 

1 год 10 мес. 

7 

8 

9 

10 

IV  71;  67* 

 84;  76* 

107; 77* 

 67;  48*  

 6 мес. 

8 мес. 

11 мес. 

3 года 10 мес. 

11 

12 

V 103; 81* 

 34;  34* 

В районе мыса Большой Утриш 11 мес. 

1 год 6 мес. 

Примечание:  количество экземпляров коричневых мидий отмечено знаком - *. 
В основу морфологической обработки материала были положены общепринятые морфологические 

измерения [1; 3] и рассчитанные на их основе индексы. Это, в первую очередь, линейные промеры ство-
рки раковины – длина (L),  высота (H), выпуклость (Con), а также индексы, отражающие ее форму – H/L,  
Con/L  Кроме того, были измерены параметры частей комбинированного заднего мускульного отпечатка: 
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длина аддуктора (La) и ретрактора (Lr), ширина аддуктора (Wa) и ретрактора (Wr)  и рассчитаны индек-
сы  - La/Lr, La/Wa, Wr/Lr. По каждой фенотипической группе внутри выборки были определены пределы 
изменчивости признака, среднее значение признака и его ошибка, а также проведено сравнение  феноти-
пических групп внутри выборок по средним значения признака (td). 

Для выявления эффекта взаимосвязи  цвета раковин с морфологическими  признаками был проведен 
дисперсионный  анализ однофакторных комплексов, где в качестве факторов использованы цветовые 
фенотипы раковины – черно-фиолетовый и коричневый, а в качестве результативных признаков – ли-
нейные признаки раковин и индексы, вычисленные на их основе. 

Для выяснения генетических различий между цветовыми фенотипами нами были использованы по-
лиморфные локусы лейцинаминопептидазы (Lap ) и неспецифических эстераз (Est ). Системы наследова-
ния этих локусов – четырехаллельная для Lap  и  трехаллельная для  Est - были описаны нами ранее [8].    

Сравнение фенотипических групп внутри каждой выборки по частотам аллелей исследованных локу-
сов в подавляющем большинстве случаев (97%)  не выявило достоверных различий.  Таким образом, у 
нас нет оснований дифференцировать  моллюсков внутри каждой выборки на какие-либо генетически 
изолированные группировки  в соответствии с цветовым фенотипом. Поэтому можно считать, что иссле-
дованные моллюски вне зависимости от цветового фенотипа принадлежат к одной и той же популяции.    

В табл.2 приведены результаты дисперсионного анализа, показывающие вероятность влияния  фено-
типов окраски на ряд морфологических признаков. Как видно из представленного материала, достовер-
ное влияние фактора обнаружено в 63 комплексах, что составляет 43.8% от их общего числа. Сами слу-
чаи достоверного влияния фактора распределены неравномерно – число комплексов с достоверным вли-
янием колеблется по признакам от 2 до 9. При этом мы не обнаружили постоянного воздействия фактора 
на какой либо признак.  Фактор, влияющий на данный признак в одной выборке, может не влиять  на не-
го в другой или влиять на совершенно другой признак. Так, например, достоверное влияние фактора на 
изменчивость выпуклости створки (Con ) отмечена только в 6 выборках, а случаи  достоверного влияния 
на ширину аадуктора (Wa ) и ретрактора (Wr ) совпадают только в одной выборке. Даже наиболее подве-
рженные влиянию признаки – длина (L) и высота (H) створки в трех выборках (№ 1,2,10)  не испытывают 
достоверного воздействия фактора. 

Таблица 2.   

Обобщенные результаты дисперсионного анализа в исследованных выборках M.galloprovincialis 

 

№ вы- 

борки 

Морфологические признаки 

 L H Con H/L Con/L La Lr La/Lr Wa Wr La/Wa Wr/Lr 

1 - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - + - - - 

3 + + + + + + + + + - - + 

4 + + + - - + + + - - - - 

5 + + - - - + - + + + + + 

6 + + + - - + + - - + + + 

7 + + - - + - + + - + - - 

8 + + + + + - + + - - - + 

9 + + + - + - + + - - - + 

10 - - - - - - - - - - - - 

11 + + + - - + + - - - + - 

12 + + - - - - + - - - - - 

 

Примечание.  Характеристики выборок см. табл.1. 

+ - наличие достоверного влияния,  - отсутствие влияния. 
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Влияние цветовых фенотипов, очевидно, не связано с возрастной изменчивостью морфологических 
признаков. Например, в выборке возрастом 7 мес. (№ 3) из III генерации отмечено наличие факториаль-
ного влияния на изменчивость выпуклости створки (Con ), тогда как в одновозрастной выборке (№ 7) из 
IY генерации оно отсутствует. В выборке возраста 1г. (№ 1) из I генерации не отмечено факториальное  
влияние на изменчивость длины (L) и высоты (H) створки, тогда как  оно обнаружено в одновозрастных 
выборках (№ 4, 9, 11) из III, IY, Y генерации.  При  этом, в отличие от остальных одновозрастных выбо-
рок, в выборке № 1 вообще не обнаружено достоверного влияния факторов на изменчивость какого-либо 
признака. Подобное отсутствие достоверного влияния факторов отмечено и для выборки самого старше-
го возраста  (№ 10) из IY  генерации. Если рассматривать распределение случаев достоверного влияния 
внутри  III и IY генераций, то различия между генерациями можно обнаружить, практически, по каждо-
му признаку. Так, во всех выборках III генерации обнаружено факториальное влияние на изменчивость 
длины аддуктора (La), которое полностью отсутствует в   IY генерации. 

Для определения направления факториального действия нами было проведено статистическое срав-
нение выборок по всем исследованным признакам. Для примера, на рис.1 приводятся обобщенные дан-
ные статистической обработки признаков, отражающих размер и форму раковины.  Как показывает при-
веденный материал, в 8 выборках среднее значение длины (L) и высоты  (H) створки у  черно-
фиолетового фенотипа достоверно выше, чем у коричневого. Однако в трех выборках (№ 1,2,10) средние 
значения   приведенных признаков у этих фенотипов достоверно не различаются. И, наконец, в выборке 
№ 5 раковины коричневого фенотипа имеют среднее значение  длины (L)  и  высоты (H) достоверно вы-
ше, чем у черно-фиолетового. Что же касается формы раковины (H/L), то различие между фенотипами 
обнаружены лишь в двух выборках (№ 3,8) младших возрастов. 
 

 

Рис.1.  Диаграмма статистических характеристик выборок. L – длина створки, H – высота створки, 
H/L – отношение высоты к длине. По оси ординат – номера выборок, по оси абсцисс – значение призна-
ка. Горизонтальная линия – интервал значений, поперечная линия – среднее значение, прямоугольник –  

ошибка среднего. 

Таким образом, в пределах одной и той же популяции нельзя однозначно судить о взаимосвязи цвето-
вого полиморфизма раковины M. galloprovincialis и изменчивости морфологических признаков. Цвето-
вой полиморфизм не оказывает постоянного воздействия на изменчивость морфологических признаков, 
и различия по средним значениям между раковинами разных цветовых фенотипов могут проявляться не-
однозначно. 
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О МЕЖВИДОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ МЕЖДУ НАЗЕМНЫМИ МОЛЛЮСКАМИ РОДА  
BREPHULOPSIS  (GASTROPODA; PULMONATA; BULIMINIDAE) 

Стаття присвячена вивченню мінливості конхологічних ознак в галузі  міжвидової гібридизації між назем-
ними молюсками Brephulopsis bidens  та B.cylindrica. В галузі  гібридизації за п’ять років з моменту її пер-
шого опису простежується  формування своєрідного "химерного" фенотипу  черепашки – розміри її в ці-
лому підвищились (ознака cylindrica), але при цьому й підвищилась частка особин, що мають палатальну 
складку у глибині устя (ознака bidens). Таким чином, в області гібридизації процеси формування мінливості 

якісними ознакам відбуваються  незалежно від процесів формоутворювання черепашки. 

Главной целью настоящей работы было изучение  временнóй изменчивости конхологических призна-
ков в области гибридизации между B.bidens и B.cylindrica за пять лет, прошедших с момента ее первого 
описания [1]. Область гибридизации  обособлена от соседних популяций B.bidens  (моллюски B.cylindrica 
в непосредственной близости от области гибридизации не встречаются). Поэтому все возможные изме-
нения морфометрических признаков раковины  или частот альтернативно варьирующих признаков рако-
вины (доли особей, несущих палатальную складку в глубине устья и доли пигментированных морф) все-
цело должны определяться взаимодействием генофондов двух гибридизирующих видов.   

Как и во время первого обследования в 1991 г., в июне 1996 г. нами было собрано  по 50 половозре-
лых особей наземных моллюсков Brephulopsis spp.  из пяти зон области гибридизации (подробное описа-
ние зон гибридизации см. в работе [1]), на раковинах которых были промерены шесть основных морфо-
метрических показателей: высота раковины, ширина раковины, высота завитка, высота последнего обо-
рота, высота и ширина устья [2]. Все промеры проведены под бинокулярным микроскопом МБС-1  с то-
чностью до 0,05 мм.  Для всех изученных морфометрических признаков затем были рассчитаны значения 
среднего арифметического, среднего квадратичного отклонения и коэффициента  вариации.    

Сравнение показателей изменчивости  конхологических показателей между соответствующими вы-
борками 1991 г. и 1996 г. проводилось с использованием t-критерия Стьюдента [3].  Кроме того,  для об-
общенных данных за 1991 г. и 1996 г. (всего для 500 особей) был проведен анализ главных компонент. 
Для первых двух главных компонент определялись нагрузки для каждой компоненты на исходные при-
знаки раковины, коэффициенты компонентной корреляции и доля изменчивости, описываемой  каждой 
главной компонентой [4]. 

В каждой зоне области гибридизации определялись:  частота встречаемости особей с палатальной 
складкой в глубине устья и частота встречаемости пигментированных морф.  

Интенсивность потока генов (m) была рассчитана на основе формулы [5]:  
m  = 1 - [ (pt - P) / (p0 - P) ]1/t, 

где P — частота аллеля у вида-донора; p0 — частота аллеля у вида-акцептора до начала гибридизации;   
pt — частота аллеля у вида-акцептора в области гибридизации; t — число генераций, прошедших с нача-
ла гибридизации. 

Вся статистическая обработка материала производилась  с использованием пакета прикладных про-
грамм  STATISTICA v.5.0 [6, 7].  

Качественные признаки. За пять лет, прошедших с момента первого описания симферопольськой об-
ласти гибридизации между наземными моллюсками Brephulopsis spp., отмечено изменение частот доли пи-
гментированных морф и доли особей с палатальной складкой в глубине устья. Наиболее характерной осо-
бенностью этих изменений является формирование двух групп зон в пределах области гибридизации, для 
которых значения частот этих признаков стали более сходными, чем были в 1991 году. Это – зоны гибри-
дизации №№ 1-3 и №№ 4-5. Если в 1991 году для обоих признаков в области гибридизации имелись ярко 
выраженные клины (основания которых лежали в зоне bidens), то в 1996 году  вместо этих клин появляется 
резкий перепад значений - "ступенька" – на границе между зонами   № 3 и № 4. При этом за прошедшие 
пять лет достоверно повысилась частота пигментированных морф в зоне гибридизации  № 3 и частота осо-
бей с палатальной кладкой в зонах области гибридизации      №№ 2-4 (во всех случаях p < 0,05). 

Так как для моллюсков B.cylindrica  характерно отсутствие в популяциях особей с палатальной склад-
кой (тоесть частота этого аллеля равна нулю), а в популяциях B.bidens частота этого аллеля равна едини-
це, то мы смогли оценить интенсивность потока гена "наличие/отсутствие палатальной складки в глуби-
не устья" от вида B.bidens к виду B.cylindrica за весь период существования области гибридизации. При-
няв продолжительность одной генерации моллюсков равной примерно двум годам (за 20 лет существо-
вания симферопольской области гибридизации, таким образом, сменилось около 10 поколений), интен-
сивность потока данного гена тогда может быть оценена в 0,025 и 0,028 для зон области гибридизации 
№№ 4 и 5, соответственно, тогда как для зоны № 3 (зона усиленной гибридизации) данный показатель 
более чем в три раза выше - 0,085. Таким образом, можно предположить, что поток генов от B.bidens к 
B.cylindrica идет со средней интенсивностью около 2,5-3 %  за одно поколение. Несмотря на то, что по-
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лученные значения базируются только на одном показателе и носят весьма приближенный характер, 
особенности изменчивости морфометрических признаков (см. работу  [1] и ниже приведенные материа-
лы) также свидетельствуют о том, что интенсивность потока генов между этими двумя видами в изучае-
мой области гибридизации является весьма значительной.  

Количественные признаки. Первое, что бросается в глаза при сравнении значений показателей ра-
ковины в 1991 и 1996 гг., это прежде всего повышение средних значений, практически, по всем рассмат-
риваемым признакам, причем  в большинстве случаев это повышение – достоверное. Исключение соста-
вляет только высота завитка раковины у моллюсков из зон гибридизации №№ 1-4. Таким образом,  мож-
но отметить, что за пять лет, прошедших с момента первого описания области гибридизации, раковина 
моллюсков  увеличивалась в размерах, а кроме того, изменялись и ее пропорции (соотношение между за-
витком и последним оборотом). Характерно, что у наземных моллюсков рода Brephulopsis  формирова-
ние завитка раковины и последнего оборота происходит относительно независимо друг от друга и, таким 
образом, общий морфотип раковины подвержен значительной вариабельности.  

От генеральной тенденции изменения морфотипа раковины в области гибридизации  диаметрально 
отличается тенденция изменений размеров и пропорций раковины в зоне гибридизации   № 5. В этой зо-
не происходит достоверное понижение общих размеров раковины (прежде всего высоты, ширина рако-
вины при этом остается без изменений) за счет значительного снижения размеров завитка. Пока трудно 
ответить на вопрос, чем вызвано снижение раковины в зоне гибридизации № 5, но при этом заслуживает 
особого внимания тот факт, что по направленности изменений размеров и пропорций раковины все зоны 
области гибридизации (за исключением пятой) оказываются сходными. Таким образом, процессы фор-
мирования изменчивости по качественным признакам  и процессы формирования изменчивости по коли-
чественным признакам идут независимо друг от друга.  

В области гибридизации за анализируемый период времени происходит формирование своеобразного 
– "химерного" - фенотипа гибридов: размеры раковины в целом увеличиваются (признак cylindrica), од-
нако при этом повышается доля особей, имеющих устьевую арматуру (признак bidens).  

 

Рис.1. Распределение центроидов выборок моллюсков Brephulopsis spp. из различных зон области гиб-
ридизации в 1991 и 1996 гг. в пространстве первых двух главных компонент. 

Для рассмотрения судьбы каждой отдельной зоны гибридизации за 5 лет нами был проведен анализ 
главных компонент на основе шести использованных признаков раковины для особей из всех зон облас-
ти гибридизации в 1991 и 1996 гг совместно. На рисунке  приведены центроиды выборок для каждой зо-
ны области гибридизации в 1991 и 1996 гг. Таким образом,  мы можем проследить судьбу каждой выбор-
ки  и направленность изменений морфотипа раковины в каждой из них за 5  лет в единой системе коор-
динат. Для зон гибридизации №№ 1-3 отмечается  смещение центроидов выборок, практически, парал-
лельно оси  ГК 1, которая является  размерной. Следовательно, для  моллюсков из этих зон гибридизации 
характерно только повышение общих размеров раковины, без изменения ее пропорций. Для выборки из 
зоны гибридизации № 4  также происходило увеличение общих размеров раковины, однако как в 1991 
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году, так и в 1996 году форма раковины у моллюсков из этой зоны была отличной от таковой для первых 
трех зон области гибридизации. Характерно, что в 1991 году форма раковины моллюсков из зоны гибри-
дизации № 5 была, практически, такой же, как и у моллюсков из зон гибридизации №№ 1-3 (тоесть, в об-
ласти bidens). В 1996 году по общим размерам раковины и по ее пропорциям выборка из зоны гибриди-
зации № 5 стала ближе к моллюскам из четвертой зоны гибридизации.  

По-видимому, данная картина  могла сформироваться благодаря тому, что исходно моллюски 
B.cylindrica  были занесены где-то в районе зоны № 4, откуда и началось их расселение (и 
распространение их  генов) по всей области гибридизации. В зоне № 5 вначале ощутимым было влияние 
моллюсков B.bidens  (по-видимому, здесь оставалась локальная, но немногочисленная колония 
моллюсков этого вида), но затем  внедрение особей B.cylindrica из соседней (четвертой) зоны области 
гибридизации привело к значительному изменению их морфотипа. Об этом свидетельствует тот факт, 
что изначально (по крайней мере, в 1991 году) доля особей, несущих палатальную складку (признак 
bidens), была  минимальной в зоне № 4 и более чем в два раза выше в зоне № 5 [1]. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно следующим образом охарактеризовать те изме-
нения конхологических признаков, что происходили в 1991-1996 гг в симферопольской области гибри-
дизации. В зонах области гибридизации №№ 1-3 происходила гомогенизация особей по двум использо-
ванным (по-видимому, независимым) качественным признакам; размеры раковины у моллюсков из этих 
зон повышались, но с сохранением пропорций раковины. В зоне области гибридизации № 4 частоты ка-
чественных конхологических признаков сравнялись с таковыми для моллюсков из зоны № 5 (и главным 
образом, благодаря влиянию моллюсков из этой зоны), но морфометрические показатели и пропорции 
раковины остались, практически, без существенных изменений. В самой же зоне № 5 частоты качествен-
ных признаков раковины остались без изменения, но существенно изменились морфометрические при-
знаки и прежде всего пропорции раковины. Раковина моллюсков из этой зоны области гибридизации 
стала чуть мельче, прежде всего за счет снижения высоты завитка. Несмотря не некоторое отличие меха-
низмов изменений, произошла некоторая гомогенизация общего морфотипа моллюсков в зонах гибриди-
зации     №№ 1-3 и  №№ 4-5. 
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Крамаренко С.С. О  межвидовой гибридизации между наземными моллюсками рода  Brephulopsis   
(Gastropoda; Pulmonata; Buliminidae). 

Работа посвящена изучению изменчивости конхологических признаков в области межвидовой гибриди-
зации между наземными моллюсками Brephulоpsis bidens  и B.cylindrica. В области гибридизации за пять 
лет ее первого описаниz  происходит формирование своеобразного – "химерного" - фенотипа раковины – 

ее размеры в целом увеличились (признак cylindrica), но при этом повысилась доля особей, имеющих 
устьевую арматуру (признак bidens). Таким образом, в области межвидовой гибридизации процессы 
формирования изменчивости по качественным признакам  идут независимо от формообразования 

раковины. 

Kramarenko S.S. On the land snail genus Brephulopsis  (Gastropoda; Pulmonata; Buliminidae) interspecies 
hybridization. 

The article touches upon the variation of the land snail Brephulopsis spp. conchological  traits in the interspe-
cies hybridization zone. During five years the particular shell phenotype was formed – the shell size has in-

creased (cylindrica’s trait), but frequency of the individuals with apertural barrier has increased too (bidens’s 
trait). 
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GENETIC STRUCTURE OF DREISSENA POLYMORPHA POPULATION FROM SMALL AND 
ISOLATED WATER BODIES 

Досліджено генетичну структуру та рівень генетичної мінливості відібраних популяцій D. Polymorpha з 
Західної Померанії. 

The zebra mussel, Dreissena polymorpha (Pallas, 1771), is a freshwater bivalve which has been occurring in 
Central and Western Europe since the beginning of the 19th century. The mussel is a typical expansive species, 
whose distribution area for about 200 years has gradually extended from its original range in the drainage basin 
of the Black, Caspian and Azov Seas to European range [1; 2]. In 1986, D. polymorpha invaded also the Great 
Lakes of North America, from where it is expected to expand to whole Nearctic [3; 4]. 

In Poland, the earliest records of D. polymorpha were made before 1824, in the area of the former Eastern 
Prussia (the North-Easten part of today’s Poland); in Western Pomerania the species was found in the Gulf of 
Szczecin as late as 1896 [1; 5]. It is suspected that the zebra mussel got to the Baltic Coast along the Nemen 
River, which, at the end of the 18th c., was connected with the Dnieper River by the Ogiński Canal. 

The objective of my studies was to estimate the genetic structure and level of genetic variability of selected 
populations of D. polymorpha from Western Pomerania. The studies included populations from four post-glacial, 
small and isolated lakes (Orzechów, Duże, Płociowe and Marta), and one, also isolated but young, Lake Czar-
nogłowy formed in the 50s, as a remnant of a chalk quarry. The results have been compared with literature data 
on the genetic variation in populations of this species from large lakes of Poland and Europe, and with the first 
founder populations of D. polymorpha from the Great Lakes in North America. 

Enzyme electrophoresis in starch gel was used in order to estimate the genetic structure of five populations of 
D. polymorpha. In each population 7 enzymatic loci were analysed in about 100 individuals except the smallest 
Lake Orzechów (surface area 28 ha) from which 20 specimens were analysed because of unevenly distributed 
and small population of zebra mussel in this lake. 

All the analysed populations of D. polymorpha from Western Pomerania display a high level of genetic vari-
ability, high genetic similarity and their genotype diversity, in spite of the isolated character of the lakes that they 
inhabit. 

In all the examined populations, variation has been found in six loci, locus Pgm 1 being always 
monomorphic (H=0). The analysis revealed 86% polymorphic loci, 2.3-3.7 alleles per locus, 2.4-5.4 genotypes 
per locus and the expected heterozygosity of 0.338-0.487 (Tab.1). The analysed populations show a high 
diversity in the mean level of variation of loci (Tab. 2). An average of 61 unique genotypes was found in the 
studied population, which constitutes ca. 69.3% of all genotypes (Tab. 3). The unique genotype is here defined 
as genotype (multilocus genotype), which was presented only once in the population. The proportion of such 
genotypes in particular populations ranged from 36 to 83% and was observed to depend on the number of 
analysed individuals (Tab. 3). The more numerous individuals were analysed, the higher was the percentage of 
unique genotypes. An exception in the population from Marta Lake, in which the analysis of 100 specimens 
revealed only 36% unique genotypes.  

The genetic similarity between the populations ranged from 0.828 to 0.949 and was somewhat lower, 
compared to other populations of the species. 

The highest value HS=0.487 and proportion of unique genotypes, high number alleles and genotypes per lo-
cus in the population from the lake Czarnogłowy – chalk quarry that came into existence in the 50s – indicates 
the mode of invasion of new water bodies by D. polymorph,  not accompanied by a narrowing of the gene pool 
of the population. On the contrary, colonisation was effected by numerous, genetically diverse individuals, or 
was a multiple colonisation from populations originating from various water bodies. It should be conjectured that 
the remaining isolated lakes were colonised in a similar way, as evidenced by similar values of the variation pa-
rameters. 

The lowest values of all the analysed parameters were observed in the small population from Orzechów (Tab. 
1), which is associated with the low number of analysed individuals (20), rather than with the isolated character 
of the population. 

The genetic variation of D. polymorpha from small and isolated lakes does not essentially differ from those 
found in populations from large lakes of the Western Pomerania. The population of zebra mussel from lakes 
Woświn (809 ha) and Ińsko (590 ha), had the coefficient of expected heterozygosity 0.449 and 0.398 respec-
tively [6].  

The level of genetic variation in the zebra mussel from both isolated and large population from Western 
Pomerania is comparable to that found in the founder population from Great Lakes of North America, which 
have been invaded by the species since 1985 [3; 6; 7; 8]. In these American populations the coefficient of ex-
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pected heterozygosity per locus per population (HS) was high and reached values of 0.31-0.50 and no founder ef-
fect was observed in such cases [3; 9; 10; 11]. 

The zebra mussel from small, isolated or newly established population did not show any decrease in its ge-
netic variation, compared to other populations of many animal species [12; 13]. Colonisation by D. polymorpha 
is not accompanied by impoverishment of gene pool resulting from founder effect. The species seems to be ex-
panding massively, using all of its genetic potential. 

Table 1. 
Parameters of genetic variability in five populations of D. polymorpha from Western Pomerania (N – number of 

individuals analysed, A1 – number of alleles per locus, A2 - number of alleles per polymorphic locus, G1 - number of 
genotypes per locus, P – frequencies of polymorphic loci, Hs – the mean expected heterozygosity in a population) 

 
Population 
number 

Population name N A1              A2 G1 P* HS** 

1 Orzechów 20 2.29 2.50 2.43   85.71 0.338 
2 Czarnogłowy 110 3.14 3.50 5.14   85.71 0.487 
3 Duże 110 3.71 4.17 5.43   85.71 0.461 
4 Płociowe 100 3.29 3.29 5.43   85.71 0.362 
5 Marta 100 3.00 3.33 4.29   85.71 0.412 
 Mean 440 3.09 3.36 4.54 85.71 0.412 

* polymorphism criterion  0.99 
** according to Nei (1978)[14] 

Table 2. 
Expected heterozygosity in a polymorphic locus (H) in 5 populations of D.polymorpha 

 
Loci Orzechów Czarno-

głowy 
Duże Płociowe Marta Mean 

Got 1 0.565 0.720 0.351 0.390 0.658 0.537 
Est 1 0.508 0.531 0.604 0.334 0.512 0.498 
Pgi 1 0.476 0.640 0.481 0.679 0.325 0.520 
Me 1 0.337 0.612 0.671 0.413 0.554 0.517 
Mdh 1 0.431 0.394 0.539 0.165 0.377 0.381 
Idh 1 0.050 0.514 0.581 0.553 0.454 0.430 

Table 3. 
Percentage of unique genotypes (GU) in 5 populations of D. polymorpha 

 
Population 
number 

Population 
name 

Number of 
individuals 

%  
GU  

1 Orzechów   20 60.0 

2 Czarnogłowy 110 82.7 

3 Duże 110 80..9 

4 Płociowe 100 75.0 

5 Marta 100 36.0 
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Сорока М. Генетическая структура популяции D. рolymorpha малых и изолированных водоемов. 

Исследована генетическая структура и уровень генетической изменчивости отобранных популяций D. 
рolymorpha из Западной Померании. 

Soroka M. Genetic structure of Dreissena  polymorpha population from small and isolated water bodies.  

The article contains the analysis of the genetic structure and level of genetic variability of selected populations 
of D. polymorpha from Western Pomerania. 
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МОРФОЛОГІЯ ГЕМОЦИТІВ  LYMNEA STAGNALIS L. У РІЗНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНАХ 

Досліджено морфологічні особливості гемоцитів водного молюска Lymnea stagnalis L. (Gastropoda, 
Lymnaeiformes). Виявлено специфічну поліморфність клітинних елементів гемолімфи у різних фізіологіч-

них станах (діапауза, репродуктивний період). 

Гемоцити та целомоцити виконують в організмі безхребетних тварин численні та різноманітні функ-
ції і є предметом детального вивчення. Низка робіт, у тому числі й оглядових, присвячена дослідженню 
морфології клітин гемолімфи комах, павукоподібних та двостулкових молюсків. Водночас у періодичній 
літературі практично відсутні роботи, які стосуються кількісних та якісних змін гемопитів черевоногих 
молюсків, що пов'язано з недостатньою вивченістю клітинних елементів гемолімфи цієї групи тварин. 
Оскільки гастроподи – надзвичайно гетерогенна група, представлена як дуже примітивними, так  і висо-
коорганізованими формами, у представників різних таксонів навіть кількість типів клітин крові та сполу-
чної тканини може бути різною (що показано для окремих видів прісноводних гастропод). З огляду на це, 
цікавим є як питання про гемоцитарний склад гемолімфи окремих видів молюсків, так і про вплив на 
нього фізіологічного стану тварин, вирішенню яких на модельному об’єкті – Lymnea stagnalis L. –  
присвячене дане дослідження. 

Вважається, що в гемолімфі великого ставковика присутній лише один тип клітин - амебоцит [1], або 
ж три типи - прогемоцити, еозинофільні мікрогранулоцити та базофільні гранулоцити [2]. 

Морфологічний аналіз мазків гемолімфи Lymnea stagnalis L, зібраних восени та навесні (під час від-
кладання яєць), показав наявність клітин та клітиноподібних утворень декількох типів. Так, на всіх маз-
ках спостерігали клітини овальної або кулястої форми з еозинофільною цитоплазмою. Цитоплазматична 
мембрана нечітко виражена. Ці клітини можуть мати псевдоподії (не всі). Цитоплазма незерниста. Клі-
тини мають ядра, здебільшого овалоподібні або неправильної форми. Ядра з добре видимою мембраною. 
Каріоплазма може бути еозинофільною, слабо базофільною або з окремою базофільною зернистістю. 

У весняний період дані клітини трансформуються у без’ядерні клітини з великою кількістю вакуолею. 
Спостерігається зміна ядер: вони стають великими, майже на всю клітину. У період яйцекладіння 
з’являються клітини, подібні до описаних, але дрібні (удвічі менші), часто скупчені. Можливо, цей пері-
од відзначається активними процесами розмноження даних клітин які, очевидно, відіграють роль фаго-
цитів. Ця активна діяльність організму потребує великої кількості нових елементів гемолімфи. 

Подібними до описаних клітин є клітини з еозинофільною цитоплазмою, але зернистою. Ці клітини 
мають цитоплазматичну мембрану, яка чітко окреслює внутрішній вміст. Ці клітини містять або не міс-
тять ядер. Ядра, як правило, темні. Іноді зустрічаються псевдонодії. Такі клітини мають місце у гемолім-
фі молюсків, незалежно від їх фізіологічною стану. Але восени з’являються клітини, що знаходяться в 
стані розпаду. Це виражається у збільшенні розмірів та зміні у структурі клітин. Вони набувають вигляду 
утворень, від яких відриваються шматки цитоплазми, а ядра стають неправильної форми і забарвлюють-
ся у темні кольори. 

У тварин, що знаходились напередодні стадії зимової біопаузи, відмічено клітини різної форми з тем-
но забарвленою цитоплазмою. Часто вони мають вигляд гантелі, і тоді вони без псевдоподій. Частина з 
них може мати довгі  псевдоподії (в десятки разів більші за саму клітину), часто розташовані навхрест (у 
вигляді чотирьох пучків, що відходять від клітини). У весняний період таких клітин на мазках гемолімфи 
у молюсків не знайдено. 

Цікавими є еозинофільні структури, які мають місце в гемолімфі тварин, відібраних восени. Вони 
мають вигляд клітиноподібного утворення з чітко окресленою мембраною, з фігурно структурованим 
внутрішнім вмістом, без’ядерні. 

В усіх тварин на мазках гемолімфи відмічено наявність багатоядерних клітин. Ядра, як правило, тем-
ні, овальні. У весняних популяціях такі клітини зустрічаються зрідка. 
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Зовсім іншого типу відмічено в усіх досліджуваних нами молюсків: вони мають вигляд "тіней" з чітко 
окресленим краєм. Клітини можуть бути двох видів: або дуже світлі, або ж з темнішою ектоплазмою. Ча-
сто ці утворення кулястої форми, хоча зустрічаються й овалоподібні, без’ядерні. 

На всіх мазках зустрічається дрібна (менше 1 мкм) зернистість світло-фіолетового забарвлення, що 
нагадує розсипану цитоплазматичну зернистість, і базофільні кульки (біля 1 мкм, всі однакової форми). 

Таким чином, можна відзначити поліморфний характер структур гемолімфи Lymnea stagnalis L та 
відмінності у цих структурах в залежності від фізіологічного стану тварин. 
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ КЛАДОК ЯИЦ 
ПРЕСНОВОДНЫХ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 

 

У роботі обговорюються  морфологiчнi типи кладок яєць прiсноводних черевоногих молюскiв та  основ-
ні шляхи їх еволюційної  адаптацiї до  рoзмноження у прiснuх водоймах. 

В последние десятилетия прошедшего века шло интенсивное изучение строения кладок яиц пресно-
водных гастропод – как Pulmonata [1; 2; 3; 4; 5], так и Prosobranchia [4; 6; 7; 8; 9]. Накопленный материал 
позволяет достаточно полно представить основные направления эволюции репродуктивных адаптаций 
брюхоногих моллюсков при заселении ими пресных водоёмов. 

В огромной мере успех гастропод в освоении сред с низким осмотическим давлением, с широкой из-
менчивостью важнейших абиотических факторов стал возможен благодаря развитию в кладках яиц ряда 
специализированных структур. Несмотря на то что вселение разных групп моллюсков в пресные водо-
ёмы происходило неодновременно и различными путями, эти адаптации имели одинаковое функциона-
льное назначение и потому морфологически оказались в большей или меньшей мере сходными у многих 
пульмонат и прозобранхий.  

Важнейшей задачей адаптации размножения нужно рассматривать создание достаточно надёжных 
осморегуляторных механизмов. Этой задаче отвечает формирование многочисленными железами овиду-
кта серии оболочек, защищающих яйцеклетку и создающих благоприятные условия для её развития. Не-
посредственно в гонаде она покрывается только первичной, или вителлиновой, оболочкой. В одном из 
участков проксимальной части овидукта (часто в квадривии) яйцеклетку покрывают выделяемая белко-
вой железой питательная жидкость, содержащая необходимые для развития зародыша питательные ве-
щества, а также тонкая, в большей или меньшей степени эластичная мембрана (внутренняя оболочка ка-
псулы). В результате яйцеклетка оказывается заключённой в яйцевую капсулу, где она относительно за-
щищена от неблагоприятного внешнего воздействия. Далее у многих гастропод стенки проксимальной 
части яйцевода поверх капсульной мембраны (внутренней оболочки) строят наружную оболочку капсу-
лы. Она имеет различные толщину, консистенцию и структуру, может быть однородной или слоистой, 
способной или не способной к набуханию после овипозиции. Белковый матрикс капсулы и её оболочки 
являются вторичными оболочками яйцеклетки.  

Очень часто железы дистальной части овидукта выделяют вещества, объединяющие более или менее 
многочисленные капсулы в синкапсулу,  это синкапсульный матрикс и синкапсульная оболочка - трети-
чные оболочки яйцеклетки. Они тоже могут иметь различные консистенцию и структуру и обеспечивают 
усиление осморегуляции, механическую защиту капсул и прочную фиксацию кладки на субстрате. 

Третичные оболочки участвуют в построении не только синкапсул, но и отдельных капсул (у Neriti-
dae, Lithoglyphidae, Benedictiidae и Baicaliidae). 

Наконец, железы ноги поверх всех этих оболочек могут надстраивать еще так называемую четверти-
чную оболочку, функцией которой является уже не столько осморегуляция, сколько более прочная фик-
сация кладки на субстрате. 

В зависимости от развития тех или иных структур, их свойств и общей морфологии, кладки яиц пре-
сноводных гастропод целесообразно разделять на шесть основных групп, которые в значительной степе-
ни отражают эволюцию кладок яиц. При этом чётко просматриваются параллелизмы в выработке адап-
таций у достаточно далёких систематических групп. 

I. Одиночные яйцевые капсулы Benedictiidae, Baicaliidae и Lithoglyphidae. Капсулы содержат внутри 
жидкого матрикса одну яйцеклетку и снаружи ограничены мембраной и тонкой третичной оболочкой, 
которая нередко заметно уплотняется. Выход молодой особи происходит через отверстие, прогрызаемое 
ею в своде, где толщина оболочки наименьшая. 

II. Одиночные яйцевые капсулы Neritidae. У Theodoxus fluviatilis (L.) оболочки капсул двуслойные: 
внешняя – плотнее и темнее окрашена, внутренняя – беловатая, эластичная, но всегда толще мембраны, 
ограничивающей яйцевые капсулы легочных моллюсков. Внешняя оболочка имеет поперечный шов и 
фактически состоит из двух створок - основания и крышечки, между которыми располагается складочка 
внутренней оболочки. Набухание содержимого капсулы в ходе развития зародыша приводит к расправ-
лению складочки и к заметному расхождению створок. Молодой моллюск проделывает отверстие во 
внутренней оболочке, после чего крышечка легко им смещается. 

III. Нерегулярные группы одиночных капсул отмечены у тех же моллюсков, что и первые две группы 
кладок, и обусловлены, возможно, дефицитом пригодных для овипозиции субстратов при интенсивном 
нересте. 
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IV. Регулярные примитивные синкапсулы Bithyniidae. Они образованы благодаря прочному слипанию 
боковых участков мембран одна за другой выделяемых из тела моллюска капсул. Каждая капсула неза-
висима от других и выход происходит через отверстие, прогрызаемые молодым моллюском в верхней – 
свободной части оболочки своей капсулы. 

V. Синкапсулы с третичными оболочками. В них более или менее многочисленные яйцевые капсулы 
объединены синкапсульными матриксом и оболочкой, облегчающими осморегуляцию и представляю-
щими собой механическую защиту для развивающихся зародышей.  

Свойства третичных оболочек синкапсул могут заметно различаться. Так, у Planorbidae синкапсуль-
ный матрикс слабо вязкий, способный набухать, а синкапсульная оболочка тонкая и неслоистая, очень 
слабо ослизненная снаружи. У Bulinidae  (род Planorbarius Dumeril) и синкапсульный матрикс, и неосли-
зняемая синкапсульная оболочка уплотненные настолько, что, практически, делают невозможным изме-
нения параметров капсул и их набухание даже в совершенно бессолевой среде; сами они при этом тоже 
не набухают. У Lymnaeidae, Physidae и Valvatidae синкапсульный матрикс вязкий, способный к очень за-
метному набуханию, особенно  в первые часы после откладки синкапсулы во внешнюю среду. В обеих 
группах пульмонат синкапсульная оболочка слоистая, упругая и эластичная, снаружи ослизнённая. У ря-
да Valvatidae она, наоборот, плотная, а нередко и непрозрачная [7 ]. 

Очень обычны приспособления в строении кладок, обеспечивающие строго упорядоченное и оптима-
льное расположение, или даже фиксацию яйцевых капсул внутри синкапсулы. У Lymnaeidae и Physidae 
такую функцию выполняют межкапсульные тяжи, являющиеся своеобразным продолжением наружной – 
слоистой капсульной оболочки. В процессе формирования синкапсулы они частично соприкасаются и 
склеиваются с синкапсульной оболочкой, а потому  при набухании кладки прочно закрепляют капсулы 
внутри слизистого тяжа. 

Сходные структуры замечены и у Valvatidae, однако здесь, помимо межкапсульных тяжей, есть допо-
лнительные халазы – образования, скорее всего развивающиеся по концам капсулы из материалов внут-
ренней капсульной оболочки. 

Столь сложные структуры синкапсул затрудняют выход молоди во внешнюю среду после завершения 
развития. В зависимости от строения кладок яиц он происходит по-разному. На синкапсульных оболоч-
ках Planorbidae и Valvatidae предусмотрен крышечный шов, который вскрывается к завершению разви-
тия молодых особей, благодаря набуханию синкапсульного матрикса. У Bulinidae сформировавшиеся 
моллюски прогрызают отверстия в своде синкапсулы. У Lymnaeidae и Physidae молодь после разрушения 
капсульных оболочек некоторое время перемещается внутри кладки, а затем покидает её через отверс-
тие, образующееся на одном из концов благодаря набуханию синкапсульного матрикса. 

VI. Синкапсулы, имеющие, кроме третичных, четвертичную оболочку,  свойственны Acroloxidae и 
отдельным Planorbidae, в частности, роду Ancylus O.F. Muller. Синкапсульная оболочка в таких кладках 
тонкая, и четвертичная оболочка усиливает фиксацию кладки в условиях текучих вод. Молодь выходит 
через вскрывающийся крышечный шов (Planorbidae) или прогрызаемое ею отверстие в оболочках син-
капсулы (Acroloxidae). 

Вторым важным приспособлением гастропод к размножению в неблагоприятной среде пресных водо-
ёмов стало прямое развитие или перемещение личиночного развития в благоприятную среду яйцевой ка-
псулы. Это стало возможным благодаря накоплению в структурах кладки большого количества питате-
льных веществ, достаточных для относительно длительного и оптимального развития молодого организ-
ма. Valvatidae эту проблему решили за счёт концентрации питательных веществ в самой яйцеклетке, что 
привело к резкому увеличению её размеров – она занимает почти всю капсулу и на долю капсульного 
матрикса остается очень узкий пристеночный участок или участки у полюсов [7 ]. Однако у большинства 
групп питательные вещества локализованы в основном вне яйцеклетки – чаще всего в белковом матриксе 
капсулы, имеющем сложный химический состав. Таковы все Pulmonata, а из Prosobranchia – Lithoglyphi-
dae, Baicaliidae, Benedictiidae, Bithyniidae и даже Viviparidae. Содержание питательных веществ в капсу-
льном матриксе [10] согласуется как с продолжительностью развития молоди, так и с осмотическими 
условиями среды: относительное количество белка минимально в капсулах кладок, располагающихся в 
пресной воде, имеет средние значения в капсулах кладок наземных гастропод и максимально в кладках 
Viviparidae, вынашиваемых самкой в теле. Нередко трофическую функцию выполняет синкапсульный 
матрикс, который активно поедается молодыми особями перед выходом (Valvatidae и большинство Pul-
monata). У некоторых байкальских Acroloxidae Т.Я. Ситникова [7] зафиксировала развитие зародышей 
непосредственно в синкапсульном матриксе, вне яйцевых капсул. 

У Neritidae (Theodoxus fluviatilis O.F. Muller) часть питательных веществ сосредоточена в капсульном 
матриксе, а часть – в достаточно многочисленных яйцеклетках, заполняющих капсулу, из которых по-
лноценно и до конца развивается только одна, а остальные используются для питания зародыша и доста-
точно рано фрагментируются. 
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Однако полную независимость от неблагоприятных условий пресных водоёмов в размножении при-
обрели только Viviparidae: достаточно просто устроенные яйцевые капсулы (близкие к кладкам первой 
группы) самка вынашивает в матке; к её стенке капсулы прикрепляются халазами [9 ]. 
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В работе обсуждаются морфологические типы кладок яиц пресноводных брюхоногих моллюсков  и ос-
новные пути эволюции их адаптаций к размножению в пресных водах. 

Beryozkina G.V. Some directions of the egg clusters adaptive evolution in 
freshwater gastropods. 

 

The paper considers morphological types of egg clusters in freshwater gastropods and principal directions  of 
the evolution of their adaptation for reproduction in fresh waters. 
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КОНХОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ МОЛЮСКА EOBANIA VERMICULATA MÜLL. 
В ОНТОГЕНЕЗІ 

Вивчено зміни конхологічних параметрів наземного молюска Eobania vermiculata Müll. в онтогенезі. Ви-
явлено відмінності ступеня  наростання базових метричних показників при зменшенні кулястості чере-

пашки. Припускається адаптивний характер явища у зв’язку з аридністю клімату. 

Об’єктом даного дослідження було обрано онтогенетичні зміни конхологічних метричних параметрів 
наземного молюска еобанії Eobania vermiculata Müll. (Gastropoda, Pulmonata, Geophila, Helicidae). Вид 
широко розповсюджений у країнах Середземномор’я; окрім того, він був інтродукований у Північну 
Америку [1].  Нещодавно цей слимак був знайдений в Середній Азії. Вважається, що він завезений туди 
колекціонерами-любителями [2]. Припускають, що під час російсько-турецьких війн (середина ХІХ ст.) 
E.vermiculata була завезена у Крим; вперше була виявлена в районі міста Севастополь [3], де успішно 
акліматизувалася і почала розселюватися по території півострова [4]. Існує думка, згідно якої вид був за-
везений, можливо, ще у період колонізації греками або ж генуезцями як їстівна тварина, призначена для 
розведення [5]. Нині вид виявлений повсюдно у прибережній зоні, в центральному Криму, в зоні перед-
гір’я та на Керченському півострові [6]. Як це часто буває на межах ареалу (в даному випадку північних), 
у Криму еобанія виражено тяжіє до антропогенних ландшафтів, стаючи типовим синантропним видом. 
Молюски зустрічаються у садах, прибережних чагарниках та рідкому деревостані, вздовж парканів на 
вузькій смузі узбережжя у великих куротних населених пунктах південно-східного Криму (у Феодосії, 
Судаку тощо),  у зв’язку з чим можуть бути використані для біомоніторингу довкілля в зонах високого 
рекреаційного навантаження [7]. 

В той же час стан вивчення біології цього молюска можна вважати незадовільним. Серед нечисельних 
робіт можна вказати на матеріали досліджень анатомії статевої системи [8], характеру добової локомото-
рної активності E.vermiculata в аспекті аналізу біоенергетики виду [9], репродукційних властивостей та 
особливостей ювенільного росту цих молюсків [6].  

Черепашка E.vermiculata має характерну для геліцид форму: від низько кубареподібної до притисну-
то-конічної, з тупим конічним завитком, висота якого більша від висоти устя [1 :10]. Вона товстостінна і 
міцна, сірувато-біла або жовта, одноколірна або з 4-5 спіральними коричневими смужками, які інколи 
зливаються одна з одною, а інколи розпадаються на ряди плям. Верхня смуга – найбільш широка – ле-
жить безпосередньо під швом, друга і третя смуги часто зливаються одна з одною. Поверхня черепашки 
неясно поперечно покреслена і покрита чисельними білими короткими поздовжніми зморшками, які час-
то переплітаються одна з одною і утворюють неправильну сітку. Обертів 5, слабо опуклих, плавно і шви-
дко наростаючих, ембріональні оберти (1¼) гладенькі, останній оберт сильно здутий, округлий, біля устя 
в 1½ - 2 рази ширше передостаннього і різко опущений. Устя короткоовальне, дуже косе, всередині біле, 
краї його гострі, сильно вивернуті і потовщені білою губою; колумелярний край широкий, блискучий, на 
всій відстані щільно злитий з нижньою стороною черепашки. Пупка немає. Висота черепашки 17-22 см; 
ширина 27-32 мм.  

Відомості щодо особливостей ростових процесів в онтогенезі еобаній у періодичній та монографічній 
літературі поодинокі. Так, у недавньому дослідженні [6] розглянуті особливості репродукції цих тварин. 
Показано, що середні розміри кладки для виборок з п’яти популяцій в цілому подібні і лише незначно 
відрізнялися від відповідних показників для тварин з Греції. В той же час, мінливість цієї ознаки досить 
висока. Виявлена також мінливість розмірів яєць як між особинами з різних популяцій, так і у межах од-
нієї кладки для особин з однієї популяції; вважається, що вона відображає генетичну неоднорідність осо-
бин. Відомо, що швидкість статевого дозрівання гелікоідей тісно пов’язана з тривалістю їх життя. Молю-
ски цієї групи можуть мати одно-, двох-, трирічний та багаторічний цикли [11; 12]. Даних щодо тривало-
сті життя E.vermiculata в літературі не знайдено, проте взагалі у молюсків вона тісно пов’язана з розмі-
ром:  великі молюски, схожі за розмірами на еобанію, живуть по багато років, у зв’язку з чим розмно-
ження в них починається лише на 3-4-му році життя [1]. Так, равлики весняної генерації Bradybaena 
fruticum Müll., які досліджувалась на східній межі свого ареалу (р.Об), стають статевозрілими на четвер-
тому році життя, протягом п’ятого вони є репродуктивною групою і навесні шостого року гинуть [13]. 
Виноградні слимаки [14] в умовах Литви починають розмножуватися на 4-му році життя. 

Виходячи з викладеного вище, можна було припустити, що мінливість ознак черепашки у еобаній рі-
зних вікових груп може відрізнятися, відображаючи особливості ростових процесів на окремих етапах 
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онтогенезу. Оскільки відомо, що швидкість росту черепашки наземних молюсків, як і її мінливість, помі-
тно впливає на характер динаміки чисельності та розмірно-вікового складу популяції [15; 16], вивчення 
цих процесів може логічно доповнити загальну картину внутрішньопопуляційної та міжпопуляційної мі-
нливості еобаній, раніше продемонстровану нами [7]. Для вивчення вікових особливостей ростових про-
цесів E.vermiculata вибірку тварин з м. Феодосії (район Карусельної гірки) розділили на 2 вікові категорії 
– статевозрілих (зі сформованою губою устя) та нестатевозрілих. Для кожної з них був проведений весь 
блок морфометричних досліджень: визначали висоту черепашки (ВЧ) і вустя (ВВ), великий (ВД) і малий 
(МД) діаметри, ширину вустя (ШВ)  і кількість обертів (КО), розраховували морфометричні індекси як 
співвідношення вказаних вище метричних показників; основні результати цієї роботи наведено раніше 
[7]. Зокрема, показано, що у статевозрілих тварин зростають всі лінійні параметри, у тому числі і кіль-
кість обертів, а з морфологічних індексів змінюються лише ті, що характеризують стан радіальних пара-
метрів (ВД та МД) та їх співвідношення з іншими, а саме ВЧ/ВД, ВЧ/МД, ВВ/ВД, ВВ/МД, ШВ/ВД (ри-
сунок).  

Рис.1.  Онтогенетичні зміни морфологічних параметрів черепашок Eobania vermiculata Müll. 

Ці факти вказують на кінцеву детермінованість ростових процесів переважно за рахунок останнього 
оберту. Враховуючи, що, як в екофізіологічних, так і в популяційних дослідженнях, більшу цінність та 
інформативність мають не самі показники, а швидкість та/або інтенсивність їх змін [17], ми обчислили 
прирости  лінійних параметрів черепашки за різницею відповідних значень морфометричних показників 
в групах статевозрілих і нестатевозрілих тварин (dР) відносно приростів кількості обертів (dKO), позна-
чивши це відношення  як ступінь наростання параметру, і отримали наступні результати: 

 

dВЧ 
–––– =10,17; 
dКО 

dВД 
–––– =18,67; 
dКО 

dМД 
–––– =14,75; 
dКО 

dВВ 
–––– =6,08; 
dКО 

dШВ 
–––– =7,40; 
dКО 

Приріст габітуальних ознак, особливо ВД і МД, виявився значно більшим, ніж відповідний показник 
для параметрів устя, що природним чином відображає залежність ступеня збільшення остаточних габіту-
альних показників від збільшення КО на останньому році життя. Для усунення можливого впливу біль-
ших абсолютних значень лінійних розмірів у порівнянні з розмірами устя, наведений показник модифі-
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кували, використавши замість приросту лінійних параметрів (dP) їх відносний приріст (dP/P), виразили 
його у відсотках і також віднесли до змін кількості обертів (dКО):  

    dВЧ 
–––––––– · 100 = 65,51; 
ВЧ · dКО 

   dВД 
––––––– · 100  =101,85; 
ВД · dКО 

 
  dМД 
–––––––– · 100 =90,49; 
МД · dКО 

   dВВ 
–––––––– · 100 =66,74; 
ВВ · dКО 

   dШВ 
–––––––– · 100 =62,68; 
ШВ · dКО 

З наведених результатів видно, що осьовий габітуальний показник ВЧ значно менше реагує на нарос-
тання останнього оберту, ніж радіальні параметри. Отже, збільшення розмірів черепашки  E.vermiculata  
в онтогенезі веде до зміни її форми з більш кулястої до все більш присадкуватої. Беручи до уваги особ-
ливості впливу кліматичної температури на загальну форму черепашки (еколого-еволюційне правило 
Хеммінгсена щодо розмірів черепашок наземних молюсків) [18], можна припустити, що у нестатевозрі-
лих молюсків менша відносно об’єму тіла його поверхня запобігає надмірному нагріванню і втраті орга-
нізмом води в умовах сухого спекотного клімату м. Феодосії (середньорічна кількість опадів 376 мм, се-
редня температура липня 23,8оС, а максимальна перевищує 40 оС) [19]. Дорослі ж тварини, завдяки вели-
ким розмірам та товстішій черепашці, менше потерпають від проявів аридності клімату, що і відбиваєть-
ся на формі черепашки. З іншого боку, присадкувата форма вигідніша з точки зору використання тимча-
сових схованок від денної спеки, а як такі еобанії використовують прикореневі частини рослин, щілини у 
кам’яних кладках та бетонних мурах, заповзають під каміння тощо. Цікаво також, що форма устя в онто-
генезі залишається незмінною. 

Отже, значне збільшення розмірів черепашки E.vermiculata Müll. в онтогенезі відбувається при дифе-
ренційних ступенях наростання окремих конхологічних параметрів. Габітуальні особливості кожної ві-
кової категорії мають адаптивний характер у зв’язку з високим ступенем аридності досліджуваного біо-
топу. 
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Хлус Л.Н., Хлус К.Н. Конхологическая изменчивость моллюска Eobania vermiculata Müll. в онтогенезе. 

Изучены изменения конхологических параметров наземного моллюска Eobania vermiculata Müll. в онто-
генезе. Выявлена разница степени  нарастания базовых метрических  показателей при уменьшении ша-

ровидности раковины. Предполагается  адаптивность  явления в связи с аридностью климата. 

Khlus L.M., Khlus K.M. Conchological variation of  mollusk Eobania vermiculata Müll.  for ontogenesis. 

The difference of the degree of increase of basic metric indices at decrease of shell’s globularity is determined. 
The phenomenon adaptivity due to the arid character of the climate is suggested. 
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ФЕНОТИПОВА МІНЛИВІСТЬ НАЗЕМНОГО МОЛЮСКА HELIX LUTESCENS RSSM 

Вивчено неоднорідність 3-х віддалених популяцій наземного молюска Helix lutescens Rssm. за ознакою по-
смугованості черепашки. Виявлено 24 морфи, причому найбільшою внутрішньопопуляційною різномані-
тністю характеризується чернівецька популяція. Між популяціями існує високовірогідна різниця при 

відносно малій кількості спільних морф. 

Одним з сучасних напрямків популяційної екології є дослідження поліморфної структури популяцій 
наземних молюсків в умовах природних і антропогенних ландшафтів. Зокрема, показано, що антропо-
генний вплив сприяє виникненню чітко вираженої популяційної структури, іноді – з утворенням гомози-
готних ізолятів [1], а також призводить до формування особливостей фенетичної структури, властивих 
крайовим  популяціям видів [2]. У популяціях організмів-біоіндикаторів відхилення індикаційної ознаки 
від норми відбувається внаслідок одночасної дії двох основних процесів: зовнішньої антропогенної при-
чини та випадкового відхилення від норми внаслідок дії факторів, які принципово не можуть бути фор-
малізовані, у зв’язку з чим основним завданням популяційної біоіндикації є об’єктивне відокремлення та 
точний кількісний опис цих двох можливих причин відхилення досліджуваної індикаційної ознаки від 
норми [3]. В рамках вирішення цієї проблеми, одним з важливих завдань популяційної малакології є 
встановлення базових значень основних морфологічних ознак, характеру та ступеню їх варіабельності в 
межах окремих популяцій та цілісних видів. 

Досі основна увага дослідників поліморфізму молюсків була зосереджена на незначній кількості ви-
дів. Проте, за попередніми даними, загальна кількість поліморфних видів складає, за різними системами 
поліморфних ознак, від 1,1% до 55% [4]. В той же час, коло вивчених у цьому напрямку об’єктів повинно 
повсякчас збільшуватися, оскільки відомості щодо поліморфної структури видів можуть з успіхом вико-
ристовуватися у біоіндикаційних та екомоніторингових програмах. Наведені міркування і обумовили на-
прямок даного дослідження, об’єктом якого є поліморфна структура популяцій наземного черевоногого 
молюска Helix lutescens Rossmässler, 1837 за якісними конхологічними ознаками. Предмет дослідження – 
2829 черепашок, зібраних  у 1998-2001 рр. на території трьох населених пунктів:  м. Чернівці, м. Львів і 
с. Мишків (Тернопільська обл.). 

Систематичне положення предмету дослідження: тип Mollusca, клас Gastropoda, підклас Pulmonata, 
ряд Geophila, надродина Helicoidea, родина Helicidae. Черепашка кулясто-кубареподібна, з притупленим 
конічним завитком, висота якого звичайно дещо менша за висоту устя (рисунок). Обертів 4-4,5, слабо 
опуклих, плавно наростаючих. Ембріональні оберти гладенькі. Останній оберт здутий, до устя плавно 
опущений. Забарвлення біле, сіре або жовтувато-біле, частіше одноколірне, іноді – з чіткими або неяс-
ними темними стрічками (до 5 смуг). Скульптура у вигляді помірної радіальної зморшкуватості та спіра-
льних борозенок. Устя коротко-овальне, майже кругле, скошене; зсередини біле або ледь рожевувате. 
Краї устя прості, гострі, майже не відгорнуті; сильно відгорнутий колумелярний край, який повністю за-
криває пупок або залишає дуже вузьку щілину. Колумелярний край високий і майже відвісний. H. 
lutescens – один з чотирьох рецентних видів роду в фауні України, широко розповсюджений у західних 
областях (східна межа поширення – Житомирська, Вінницька, Миколаївська обл.). Мешкає у заростях 
чагарників та по узліссях листяних лісів. Знайдений у плейстоценових та четвертинних відкладах Серед-
ньої Європи [5; 6]. Йому притаманні виражені біоіндикаційні якості: висока біомаса, достатньо великі 
розміри, широкий ареал розповсюдження, еврибіонтність, осідлість, толерантність, простота збору, висо-
ка тривалість життя [7]. 

При кількісній оцінці поліморфізму для позначення окремих фенотипів застосовували нумерацію 
смуг числами натурального ряду, починаючи від найближчої до шва так, що "повна формула" посмуго-
ваності має наступний вигляд: 12345 (рисунок); відсутність смуг позначали цифрою 0, отже, непосмуго-
вані черепашки мають формулу 00000. 

 Вираховували показник внутрішньопопуляційної різноманітності µ з похибкою Sµ і частку рідкісних 
морф у популяції h з похибкою Sh. Показник µ дає оцінку різноманітності в одиницях "число морф" (тоб-
то оцінює ступінь внутрішньопопуляційної різноманітності). Його максимально можливе значення дорі-
внює кількості морф – за умови однакової частоти усіх морф; за умови мономорфізму µ = 1. Показник h 
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дає нову інформацію про характер внутрішньопопуляційної різноманітності, оцінюючи структуру цієї рі-
зноманітності [8]. Для порівняння виборок між собою використовували показник подібності популяцій r 
з похибкою Sr, який є мірою їх попарної подібності. Цей показник інтерпретують як частоту спільних 
морф у порівнюваних популяціях, оскільки ненульовий внесок у його значення дають лише ті морфи, що 
є спільними для обох популяцій. Значущість показника подібності r оцінювали за величиною критерію 
ідентичності І.  Величина  І розподілена  так само,  як і χ2,  тому  вірогідність   міжпопуляційної   різниці  
І оцінювали  за  таблицею  стандартних значень  χ2  при  відповідній  кількості ступенів свободи [9]. Об-
раховували показник подібності кількох популяцій R з похибкою SR, який є узагальненням на випадок 
декількох виборок і оцінює частоту морф, спільних для них усіх. 

 

Рисунок. Зовнішній вигляд Helix lutescens і схема нумерації смуг.
 

 
Рис.1.  Загальний вигляд і схема нумерації смуг черепашки Helix lutescens Rssm. 

ступенів свободи [9]. Обраховували показник подібності кількох популяцій R з похибкою SR, який є уза-
гальненням на випадок декількох виборок і оцінює частоту морф, спільних для них усіх. 

 
Таблиця 1. 

Внутрішньопопуляційна різноманітність віддалених популяцій 
 

Частоти фенотипів у відповідних популяціях  
Фенотип, одиниця 

Чернівці, n=2308 Мишків, n=322 Львів, n=199 
00000 0,5186 0,2990 0,9050 
02000 0,0017 - - 
00300 0,0190 0,0030 0,0150 
00040 0,0056 0,0130 - 
00005 0,0180 0,0310 - 
10300 0,00043 - - 
10005 0,00043 - - 
02300 0,0052 - 0,0050 
00340 0,0156 0,0030 0,0150 
00305 0,0022 - - 
00045 0,0870 0,1790 - 
12300 0,0078 - - 
10305 0,00043 - - 
10045 0,0013 - - 
02340 0,0035 - - 
02305 0,00043 - - 
02045 0,0026 - - 
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00345 0,1730 0,167 0,0300 
12340 0,0013 - - 
12305 0,00043 - - 
12045 0,0022 - - 
10345 0,0108 0,0030 0,0250 
02345 0,0390 0,0660 - 
12345 0,1120 0,2360 0,0050 

m, число морф 24 10 7 
µ±Sµ, число морф 9,736±0,245 6,630±0,265 2,786±0,243 

h±Sh 0,594±0,010 0,337±0,026 0,602±0,035 
 
Найбільшу внутрішньопопуляційну різноманітність встановлено в чернівецькій популяції – при 24 

фенотипах, виявлених серед цих тварин, середнє число фенотипів µ набагато і вірогідно перевищує ана-
логічні   показники  в  інших  популяціях  (табл. 1)  (p<0,001).  Найменше  різноманіття   показано  для 
львівської популяції. Незважаючи на велику різницю внутрішньопопуляційного різноманіття між черні-
вецькою та львівською популяціями, його характер у цих популяціях дуже схожий – частка рідкісних 
морф є однаково  високою. В той же час мишківська популяція більш вирівнена за частотами фенотипів 
– при проміжному рівні різноманіття частка рідкісних фенотипів у 2 рази менша порівняно з іншими по-
пуляціями (p<0,001). 

При оцінці схожості популяцій за фенотипами посмугованості виявлено, що найбільш близькими є 
чернівецька і мишківська популяції (r дорівнює 0,954), проте за критерієм ідентичності І=86,13, який пе-
ревищує (з p<0,001) χ2

st=31,26 при кількості ступенів свободи ν=10-1=9,  можна констатувати наявність 
високовірогідної різниці між ними (табл. 2). Ще більшими є відмінності цих двох популяцій від львівсь-
кої, тому при узагальненні показника схожості r шляхом аналізу одночасно усіх трьох популяцій показа-
но, що кількість спільних для них морф відносно невелика (R=0,694±0,022). 

Таблиця 2. 
Схожість віддалених популяцій 

 
Вибірки, що порівнюються 

Показник 
Чернівці–Мишків Чернівці–Львів Мишків–Львів Чернівці–Мишків–Львів 

Кількість 
однакових морф 

10 7 6 6 

I 86,13 162,69 283,67 - 
r±Sr 0,954±0,0075 0,845±0,0130 0,638±0,0289 - 

R±SR - - - 0,694±0,022 
Примітка. Для всіх пар виборок, що порівнюються, величина І перевищує χ2

st на 3-му рівні значущос-
ті, тобто популяції вірогідно відрізняються з p<0,001. 

 
Отже, молюски посмугованої морфи у популяціях H. lutescens представлені більш або менш склад-

ною та різноманітною системою фенотипів; при цьому кількість окремих морф посмугованості варіює у 
широких межах (від 7 у львівській популяції до 24 – у чернівецькій), далеко не досягаючи теоретично 
можливих максимальних її  значень.  

Автори висловлюють подяку Сверловій Н.В. за люб’язно наданий для аналізу матеріал з м.Львів. 
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Л.Н. Хлус, К.Н. Хлус. Фенотипическая изменчивость наземного молюска Helix lutescens Rssm. 

Изучена неоднородность трех отдаленных популяций наземного моллюска Helix lutescens Rssm.  по при-
знаку опоясанности раковины. Выявлено 24 морфы, причем наибольшим внутрипопуляционным разнооб-
разием характеризуется черновицкая популяция. Между популяциями существует высокодостоверная 

разница при относительно малом количестве общих морф. 

L.M. Khlus, K.M. Khlus/ Phenotypic variation of land mollusk Helix lutescens Rssm. 

The heterogeneity of  3-d distant populations of the land mollusc Helix lutescens Rssm .in  shell banding was 
studied. 24  morphs were found; the population from Chernivtsy has the qreatest intrapopulation variation. The 
difference between populations was statistically highly significant, while the number of common morph was low. 
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ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОТНОШЕНИЯ МАССЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И МАССЫ 
РАКОВИНЫ К ОБЩЕЙ МАССЕ У ЧЕРНОМОРСКИХ МИДИЙ 

У різних районах північно-західної частини Чорного моря вивчено вікову мінливість вiдношення маси 
м'яких тканин і маси черепашки до загальної маси мідій. Показано, що частка м'яких тканин у чорно-
морських мідій в перші 2-3 роки життя збільшується приблизно з 30,2 до 49,7 % від загальної маси мо-
люска. Частка маси черепашки меншає в перший рiк життя приблизно з 49,8 до 45,3 % від загальної 
маси мідій. Звичайно між другим і третім роком життя мідії ці показники стають подібними на рівні 
44-45 % від загальної маси молюска. Спрямованість цих процесів виявилася однаковою в усіх вивчених 

районах, хоча кількісні характеристики вікової мінливості параметрів, що досліджуються, мали в кож-
ному з них свої особливості. 

Как известно, в практике марикультуры очень важно определить время сбора выращиваемых мидий. 
Для этого необходимо знать, как изменяется отношение массы мягких тканей и массы раковины к общей 
массе мидий в процессе их роста, а если точнее, определить возрастную изменчивость доли массы мяг-
ких тканей в общей массе моллюсков. 

Для выяснения характера этой изменчивости в различных условиях обитания были собраны пробы 
мидий из девяти районов северо-западной части Черного моря. Чтобы исключить влияние сезонного 
фактора, весь материал собирался в один период – в июле 1992 г. Для каждого экземпляра моллюска из-
меряли общую массу, массу мягких тканей и массу раковины. Возраст мидий определяли методом скле-
рохронологии на основе анализа слоев роста во внутренней перламутровой части раковины [1].  

В результате проведенных исследований было выяснено, что во всех изученных районах доля массы 
мягких тканей в общей массе мидий увеличивается с возрастом в среднем с 30,2 (для сеголеток) до 49,7% 
(для четырехгодовиков). Известно, что этот параметр зависит от условий обитания моллюсков и колеб-
лется в пределах 19,4-46,8 % [2]. Доля массы раковины уменьшается в первый годы жизни в среднем с 
49,8 до 45,3 % от общей массы моллюсков. Для черноморских мидий в литературе обычно приводится 
значение этого показателя на уровне 45 % [3]. 

Интересно, что доли массы мягких тканей и массы раковин от общей массы мидий совпадают в 
большинстве случаев между вторым и третьим годом жизни моллюска на отметке 43-45 %. Таким обра-
зом, у черноморских мидий обычно на втором году жизни доли массы мягких тканей и раковины стано-
вятся одинаковыми, а в последующие 2-3 года происходит увеличение доли массы мягких тканей при не-
значительном изменении доли массы раковины в общей массе моллюска. 

Характер возрастных изменений изучаемых параметров имеет свои особенности в каждом из районов 
моря. Так, на Одесской и Шаганской банках доли массы мягких тканей и раковины примерно равны (на 
уровне около 37-38 % от общей массы) лишь у сеголеток. В последующие 2-3 года жизни происходит 
увеличение доли массы мягких тканей до 54-55 % и стабилизация доли массы раковины на уровне 
35-36 % от общей массы моллюска. 

В районе Межводного возрастные изменения изучаемых показателей происходят согласно общей мо-
дели, описанной для всех районов. В районах Санжейки, Одесского залива и острова Змеиный доли мас-
сы мягких тканей и массы раковины сравниваются на третьем году жизни на уровне 44-45 % от общей 
массы моллюска. Для сеголеток в этих районах доля массы мягких тканей составляет 26-28 %, а ракови-
ны - 55-60 %  от общей массы мидий. 

В районе Филлофорного поля возрастные изменения долей массы тканей и раковины происходят не-
сколько медленнее - показатели становятся равными лишь на шестом году жизни на уровне тех же 44-
45 % от общей массы мидий. В районах банки Тетис и Каркинитского залива доля массы мягких тканей 
для сеголеток составляет 30,6-35,8 % от общей массы мидий. По мере роста моллюсков этот показатель 
увеличивается до 40,1-41,5 %, в то время как доля массы раковины изменяется с возрастом незначитель-
но, оставаясь в пределах 48,2-49,6 %  от общей массы мидий. 

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что доля массы мягких тканей в об-
щей массе у черноморских мидий в первые 2-3 года жизни увеличивается примерно на 20 % . Доля мас-
сы раковины изменяется с возрастом незначительно. Обычно между вторым и третьим годом жизни ми-
дии эти показатели становятся равными на уровне 44-45 % от общей массы моллюска. Направленность 
этих процессов оказалась одинаковой во всех изученных районах, хотя количественные характеристики 
возрастной изменчивости исследуемых параметров имели в каждом из них свои особенности. 
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Варигин А.Ю. Возрастная изменчивость отношения массы мягких тканей и массы 
раковины к общей массе у черноморских мидий. 

В различных районах северо-западной части Черного моря изучали возрастную изменчивость отноше-
ния массы мягких тканей и массы раковины к общей массе мидий. Показано, что доля мягких тканей у 
черноморских мидий в первые 2-3 года жизни увеличивается примерно с 30,2  до 49,7 %  от общей массы 
моллюска. Доля массы раковины уменьшается в первый год жизни примерно с 49,8 до 45,3%  от общей 
массы мидий. Обычно между вторым и третьим годом жизни мидии эти показатели становятся рав-
ными на уровне 44-45 % от общей массы моллюска. Направленность этих процессов оказалась одинако-
вой во всех изученных районах, хотя количественные характеристики возрастной изменчивости иссле-

дуемых параметров имели в каждом из них свои особенности. 

Varigin A.Yu. Age variability of the ratio of soft tissue and shell mass to total mass for Black Sea mussels. 

Age variability of ratio of soft tissue mass and shell mass to total mussel mass was studied in the different areas 
of  the north-western part of the Black Sea. The moiety of soft tissues for the Black Sea mussels with age growth 

increases approximately from 30.2% up to 49.7 % of total mollusc mass. The moiety of shell mass diminishes 
with age insignificantly - approximately from 49.8% down to 45.3 % of total mussel mass. Usually between the 
second and third year of the life cycle of mussels these parameters become equal at 44-45 % level of total mol-

lusc mass. The trend of these processes is apparently identical in all studied areas, though the quantitative char-
acteristics of age variability of the above-mentioned parameters have their own features. 
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ВИРОЩУВАННЯ НОВОГО ОБ’ЄКТУ АКВАКУЛЬТУРИ – МОЛЮСКА АМПУЛЯРІЇ – В 
ТЕПЛОВОДНИХ РИБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ 

Визначена принципова можливость культивування ампулярії в промислових умовах тепловодних  рибних 
господарств індустріального типу, розроблена технологія відтворення цього молюска. 

Не одне десятиріччя вчені багатьох країн світу вивчали особливості біології цінних гідробіонтів, ви-
значали та розробляли біологічні нормативи, технологічні схеми та технології утримання, відтворення та 
вирощування їх до товарної маси. Серед них чільне місце займають молюски – головним чином морські: 
мідії, устриці, морські гребінці, рапани тощо. Що стосується культивування прісноводних молюсків, то 
таких розробок небагато. В останні роки увагу вчених, практиків та акваріумістів привертають молюски 
роду Ampullaria, поживні чи естетичні якості яких визивають певний інтерес. Наша увага була звернута 
на їстівного слимака Ampullaria glauca, якого завезено з Росії, куди він потрапив з В’єтнаму. В Україні 
розробок, пов’язаних з розведенням цього слимака, небагато. Запатентовано спосіб розведення Ampul-
laria sp. в акваріумах з прозорими стінками, де на різних стадіях розвитку використовуються різні акварі-
уми [1]. Метою нашого дослідження було визначення основних біологічних параметрів та створення 
технології вирощування молюсків в промислових умовах з використанням теплих вод. Дослідження про-
водились в акваріумах Інституту рибного господарства та Укррибгоспу, в тепловодних рибних господар-
ствах при Київській ТЕЦ-5 та Запорізького рибокомбінату в басейнах, лотоках і акваріумах протягом 
1996-2000 рр. Гідрохімічні, біохімічні дослідження та конхологічні вимірювання виконані за загально-
прийнятими методиками. Відомо, що в природних умовах одним із вирішальних чинників середовища 
для гідробіонтів є гідрохімічний режим водойм [2]. Це саме стосується і штучних тепловодних водойм, 
найважливішим елементом яких при розведенні молюсків є загальна мінералізація води, її жорсткість, 
водневий показник, вміст Са++, Mg++, Feзаг., кисневий та температурний режими. В проведених дослідах 
гідрохімічний, газовий і температурний режими водойм відповідали вимогам щодо розведення молюсків. 
Мінералізація води, за класифікацією О.А.Альокіна, відносилась до гідрокарбонатного класу групи каль-
цію (237,6-498,6 мг/л); жорсткість коливалась від 3.4 до 5,9 мг-екв/л; вміст Са++ значний – 38,9-87,5 мг/л, 
Mg++  – знаходився в межах від 11,2 до 72,2 мг/л; Feзаг. – не перевищував 0,61 мг/л, рН-7,0-8,0. Вміст роз-
чиненого у воді кисню складав 2,4-12,7 мг/л. Температура води протягом березня-жовтня була від 15 до 
360С, а у період зимівлі – 8-200С, але різке зниження її температури  до 8-110С призводило до загибелі 
слимаків. 

Розведення будь-яких тварин починається з вирощування плідників. Спостереження показали, що 
ампулярії виявляють значну реагентність на стан і зміни умов зовнішнього середовища. Встановлено, що 
температурні пороги ампулярії знаходяться у межах від +2-50С до +45-460С [3].  Відтворення слимаків 
розпочалось лише в березні, коли настали більш сталі підвищені температури води до 22-250С. Перше 
парування  ампулярій відбулось у віці 2 місяці, середньою масою 6,6-7,0 г. Але більш продуктивними 
виявились самиці масою 15-40 г і більше. Відкладання кладок в ємкостях проходило на суходолі. Маса 
кладок коливалась від 1,5±0,14 до 2,94±0,5 г, досягаючи інколи 3,5 г. Кількість яєць у кладці була від 80 
до 200 і навіть 350 шт. з середньою масою одного яйця 2,52 мг та діаметром 2,63 мм [4]. Тривалість яй-
цекладіння і кількість кладок залежать від інтенсивності водообміну, температури води та  годівлі сли-
маків. Найчастіше цей процес триває 1,5 місяця з майже місячною перервою. З віком ампулярії відкла-
дають менше кладок і меншого їх об’єму [5]. Тривалість ембріогенезу залежить здебільшого від темпера-
тури повітря та вологості. За температури повітря +24-260С розвиток відбувається 14-16 діб; за +15-200С 
– 18-20 діб, а за +9-100С – розвитку їх зовсем немає. При розробці промислової технології відтворення 
слимаків важливим елементом є щільність посадки як маточного матеріалу, так і молоді при підрощу-
ванні та вирощуванні товарних особин. В середньому, при щільності посадки маточного матеріалу 130 
екз/м2 за два тижня було отримано 660 кладок, при 220 – 1453 кладки. 

Розроблено декілька способів отримання кладок на різних субстратах. Розмір молоді при виході з яй-
ця – 2 мм, маса – 5-6 мг. Підрощують молодь до різної маси, але не менше 0,5 г, годуючи її водоростями, 
вищою рослинністю тощо. Були проведені дослідження по вирощуванню слимаків до товарної маси з рі-
зною стартовою масою. Вони показали, що чим вища початкова маса особин, тим ріст менший. З іншого 
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боку за більш високої стартової маси гідробіонтів їх товарна маса  більша. У особин, які досягли статевої 
зрілості, ріст уповільнюється. Недостатня годівля та неякісні корми знижують статеве дозрівання, ріст. 
Харчування у ампулярії залежить від температури води. Цикл травлення (від початку споживання їжі, 
через періоди перетравлення, доїдання їжі, виділення екскрементів та до початку нового годування) за 
температури 250С складає 4 години, за температури 20-210С – 5 годин. Враховуючи це, годувати тварин 
краще двічі на добу. При двомісячному вирощуванні можна отримати до 2-3 кг товарних ампулярій з 1 
м2 площі, середньою масою до 20 г. Але ці показники при покращенні умов середовища можна збільши-
ти. Таким чином, проведені дослідження та отримані результати як в лабораторних, так і промислових 
умовах показали, що молюски ампулярії можуть бути використані у тепловодній аквакультурі України. 
Створена технологія відтворення їх в промислових умовах. Одержана продукція може бути реалізована у 
вигляді делікатесної чи лікувально-профілактичної як у нашій країні, так і за її межами. 
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Кражан С.А.,  Игнатчик С.А., Кузьменкова Б.Н. Выращивание нового объекта аквакультуры – мол-
люска ампулярии в тепловодных рыбных хозяйствах Украины. 

Определена возможность культивирования ампулярии в промышленных условиях тепловодных рыбных 
хозяйств индустриального типа, разработана технология по воспроизводству этого моллюска, получе-

на товарная продукция. 

Krazhan S.A., Ignatchyk S.A., Kuzmenkova B.N. Cultivation of Ampullaria as  new object of aquaculture un-
der industrial conditions of warmwater  fish-farms in Ukraine. 

The possibility of  cultivation of Ampullaria under  industrial conditions of warmwater fish-farms in Ukraine  
has been  determined. The technology of reproduction of these molluscs has been  developed. Commodity pro-

duction has been obtained. 
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ В ПИТОМНИКЕ – КОРМА ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЛИЧИНОК УСТРИЦ 

Досліджено три види живильних середовищ для культивування мікроводоростей: Isochrysis galbana, 
Monochrysis lurheri, Phaeodacrilum tricornutum, Dunaliella viridis, Thalassiosira weisflogii. Показано, що на 
середовищі Конвея мікроводорості ростуть швидше і дають максимальні концентрації. При масовому 
культивуванні мікроводоростей як корму для личинок устриць доцільно використовувати проточний 
режим культивування, що дозволяє тривалий час підтримувати культуру у фазі активного росту. 

В процессе разведения устриц в питомнике особенно  велика роль микроводорослей. Они являются 
кормом, потребляемым моллюсками на разных стадиях развития. Так, при выращивании личинок устриц 
микроводоросли потребляются производителями при их кондиционировании, личинками – на стадии ве-
лигера, великонхи, педивелигера и спата – при подращивании его до определенного размера. Наиболее 
ценны микроводоросли при использовании в живом виде на фазе активного роста, т. к. кроме белков, 
жиров и углеводов содержат биологически активные вещества, витамины и ферменты [1]. Существует 
ряд работ [2;3], в которых даны рекомендации по массовому культивированию микроводорослей в полу-
промышленном масштабе. 

Цель работы. Совершенствование методов культивирования микроводорослей в закрытых культива-
торах небольших объемов. 

Материал и методика. Исследованы три вида питательных сред для культивирования микроводоро-
слей: Гольдберга (в модификации Кабановой), Уолна и Конвея [4;5]. Питательные среды готовили на 
морской воде, профильтрованной через три слоя фильтровальной бумаги с последующей стерилизацией 
при температуре 70°С. Водоросли наращивали в одноразовых полиэтиленовых мешках объемом 18 л, с 
круглосуточным освещением лампами ЛД-40 и аэрацией. В качестве основных объектов массового куль-
тивирования были использованы альгологически чистые микроводоросли Isochrisis galbana, Monochrysis 
lutheri (Prymnesiophiceae), Phaeodactilum tricornutum, Thalassiosira weisflogii (Bacillariophyceae), 
Dunaliella viridis (Chlorophyceae), которые входят в состав корма для личинок устриц на разных стадиях 
развития, в зависимости  от их размеров и биохимического состава. Исходные условия для микроводоро-
слей были идентичны: водоросли находились в стадии активного роста. Начальные концентрации иноку-
лята M. lutheri – 23 млн.кл/мл; Ph.tricornutum – 9,6 млн.кл/мл, Is.galbana – 0,8 млн.кл/мл. Температура 
среды – 22-24°С, освещенность – 10 тыс. люкс. Прирост биомассы микроводорослей определяли по уве-
личению числа клеток, которые просчитывали в камере Горяева. Наращивание микроводорослей осуще-
ствляли в непрерывном проточном режиме, что предусматривает ежедневный слив такой биомассы, ко-
торая прирастает в мешках в течение 1-2 суток. 

Результаты и обсуждение.  
Эксперимент по подбору питательной среды, на которой микроводоросли дают максимальные плот-

ности, проводили в течение 14 дней. В результате эксперимента выяснилось, что микроводоросли растут 
быстрее на среде Конвея, затем на среде Уолна и медленнее – на среде Гольдберга. 

 
Таблица 1. 

Рост микроводорослей на трех питательных средах 
 

№ 
п/п 

Среда 
 

Виды водорослей и их концентрация (млн.кл./мл) 

  M. lutheri Ph. tricornutum Is. galbana 
1 Гольдберга 53,7 24,8 1,2 
2 Уолна 155,0 64,5 5,3 
3 Конвея 200,0 80,1 12,1 

 
Среднесуточный прирост на среде Конвея составил: 14 млн.кл/сут, для M. lurheri 5,02 млн.кл/сут для 

Ph. tricornutum, 0.8 млн.кл/сут для Is.galbana; на среде Гольдберга соответственно: 2,1 млн.кл/сут , 1,08 
млн.кл/сут, 0,02 млн.кл/сут. Это можно объяснить тем, что среды Гольдберга и Уолна содержат более 
низкие концентрации азота и фосфора, чем среда Конвея. Биологические тесты [6] показали, что увели-
чение азота и фосфора приводят к заметному повышению биомассы. При массовом культивировании 
микроводорослей лимитирующими факторами, помимо питательной среды, являются температура и 
освещенность. По литературным данным, оптимальная температура для Is.galbana – 22-24°C, Ph. 
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tricornutum – 23-24°C, D.viridis – 26-28°C, Th. weisflogii – 22-24°C [4]. Так как все водоросли мы наращи-
вали в одном помещении, то оптимальная температура составляла 22-24°С. Понижение температуры 
приводило к замедлению деления клеток, вследствие чего снижалась биомасса микроводорослей, а по-
вышение температуры приводило к гибели культуры. В связи с тем, что процесс выращивания личинок 
Оstrea edulis и Crassostrea gigas приходится на летний период, то для поддержания оптимальной темпе-
ратуры мы использовали кондиционированное помещение. 

Водоросли имеют широкий оптимум световой адаптации. Оптимальная освещенность в наших куль-
тиваторах – 10 тыс. люкс. Увеличение интенсивности освещенности и обогащение воздуха углекислым 
газом до 2-3% приводит к значительному увеличению биомассы микроводорослей. 

Выводы. При культивировании микроводорослей Is.galbana, Ph. tricornutum, D.viridis, Th. weisflogii  
целесообразно использовать среду Конвея, содержащую сбалансированное количество азота, фосфора и 
микроэлементов, что способствует быстрому увеличению биомассы. Наращивание микроводорослей в 
культиваторах закрытого типа в непрерывном проточном режиме позволяет в течение длительного вре-
мени поддерживать культуру в фазе активного роста и оптимальной концентрации. 
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Ладыгина Л.В. Культивирование микроводорослей в питомнике – корма для производителей и личи-
нок устриц. 

Исследованы три вида питательных сред для культивирования микроводорослей: Isochrysis galbana, 
Monochrysis lurheri, Phaeodacrilum tricornutum, Dunaliella viridis, Thalassiosira weisflogii. Показано, что 
на среде Конвея микроводоросли растут быстрее и дают максимальные концентрации. При массовом 
культивировании микроводоросле, как корма для личинок устриц, целесообразно использовать проточ-
ный режим культивирования, который позволяет длительное время поддерживать культуру в фазе ак-

тивного роста. 

Ladygina L.V. Cultivation of microalgae as forage for sires and larvae of oysters. 
 

Three kinds of nutritious environments for cultivation of microalgae are investigated: Isochrysis galbana, 
Monochrysis lurheri, Phaeodacrilum tricornutum, Dunaliella viridis, Thalassiosira weisflogii. It is shown that 

microalgae grow faster and give the maximal concentration on  Convey environment. When mass  cultivating of 
microalgae as forages for larvae of oysters it is expedient to use flowing modes of cultivation, which allow  to 

support culture in a phase of active growth for a long time. 
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ПОРАЖЕННОСТЬ ЧЕРНОМОРСКИХ УСТРИЦ РАКОВИННОЙ БОЛЕЗНЬЮ: МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ И СЕЛЕКЦИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЮ 

Проведено порівняльний аналіз ураження раковиною хворобою двох видів чорноморської устриці Ostrea 
edulis та O. lamellosa із бухти Козача (район Севастополя) і O. edulis із  озера Донузлав. Частка хворих  

устриць досягає 80 і 60 % відповідно в пробах із бухти Козача й о. Донузлав. Розмірна структура 
поселень свідчить про порушення репродукції устриць у природних умовах. Згідно з етіологією грибка 

Ostracoblabe implexa, що викликає раковинну хворобу устриць, пропонуються заходи щодо профілактики 
захворювання і показана можливість проведення селекції устриць на стійкість до хвороби. 

 
Пораженность  европейской устрицы O. edulis раковинной болезнью впервые была отмечена в 30-е 

годы ХХ ст. в Нидерландах. Болезнь приобрела массовый характер во Франции в период с 1947 по 
1970 гг.[1]. Начиная с середины 70-х годов, раковинная болезнь распространилась на все устричные бан-
ки Черного моря [2]. В северо-западной части Черного моря природные запасы устриц за 2-3 года сокра-
тились в 9-11 раз [3]. В настоящее время черноморские устрицы  O. edulis и  O. lamellosa – это исчезаю-
щие виды. Вид O. edulis  занесен в Красную книгу Украины [4]. Воспроизводство устриц  возможно то-
лько в искусственных условиях. 

Цель работы – сравнительный анализ пораженности раковинной болезнью природных поселений 
двух видов черноморской устрицы и отбор здоровых производителей для устричного питомника. 

Материал и методика. Работу проводили на базе НИЦ " Государственный Океанариум"  (бухта Ка-
зачья, Севастополь). Устриц собирали в б. Казачья (глубина 3-10 м) и оз. Донузлав (гл. 2-5 м) с камней и 
железобетонных свай в 1999 и 2000 гг. Оба вида устриц были разделены на две группы: условно здоро-
вые и больные. Больных определяли по следующим признакам: повышенная хрупкость раковины, мед-
ленное сокращение мускула-замыкателя, наличие инфузорий в межстворчатой жидкости. Устрицы были 
помещены в отдельные садки и подвешены на сваях в море на гл. 4-5 м.  Регулярно проводили очистку 
раковин устриц от обрастания и удаление створок  мертвых устриц. Измерение высоты створок устриц 
проводили  при  помощи штангель-циркуля. Окончательная ревизия состояния устриц была проведена в 
апреле 2001 г. 

Результаты и обсуждение. 
Анализ размерной структуры поселений устриц в б. Казачья и оз. Донузлав показал, что это половоз-

релые особи крупных размеров: высота раковин O. edulis в пределах 55-75 мм, O. lamellosa – от 50 до 95 
мм. Доля встречаемости спата устриц (26-30 мм) составила около 4% . Размеры раковин здоровых O. 
edulis из б. Казачья и оз. Донузлав, практически, не отличались и составили соответственно: 60-70 и 61-
76 мм. Высота раковин пораженных устриц из б. Казачья – от 46 до 82 мм, из о. Донузлав – от 26 до 75 
мм. Процент больных устриц O. edulis  из б. Казачья достиг 76,9%, из о. Донузлав - 59, 3%. Наибольшее 
количество пораженных устриц – это особи с высотой раковины 60-75 мм. Доля здоровых устриц O. 
edulis из б. Казачья составила 39,3%. Их высота раковины не превышала 80 мм. Размеры пораженных ра-
ковинной болезнью устриц O. lamellosa находились в пределах 51-95 мм (б. Казачья). Наибольшее коли-
чество больных устриц было обнаружено среди особей с высотой раковины 66-85 мм. 

По данным за апрель 2001 г., количество мертвых устриц O. edulis и O. lamellosa в пробе из б. Казачья 
достигло 50 и 48,6%, а из о. Донузлав – около 4% (табл. 1). Отход происходил, в основном, в садках с бо-
льными устрицами в осенне-зимний период. 

Таблица 1.  
Пораженнность устриц раковинной болезнью (по данным за апрель 2001 г) 

 
Место 

отбора проб Бухта Казачья Озеро Донузлав 

O. edulis O. lamellosa O. edulis Состояние 
моллюсков Кол. экз. % Кол. экз. % Кол. экз. % 
Здоровые 
Больные 
мертвые 

6 
7 

13 

23,1 
26,9 
50,0 

6 
13 
18 

16,2 
35,1 
48,6 

22 
31 
2 

40,0 
56,4 
3,6 

 
Раковинная болезнь устриц – это паразитарное заболевание, вызванное микрогрибком Ostracoblabe 

implexa, относящегося к схизомицетам и представлено двумя стадиями развития [1;5]. На первом этапе 
под перламутровым слоем появляются белые пятна, которые затем распространяются в виде облака и 
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обнаруживаются только при вскрытии раковины.  Вторая стадия может быть обнаружена по внешним 
признакам, например, по хрупкости раковины. При вскрытии таких особей или гибели устрицы видны 
наросты, камеры и темных пятна на внутренней части раковины (рис. 1). На второй стадии болезни 
уменьшается межстворчатый объем, поражается замок или мускул-замыкатель. Если на первой стадии 
болезни физиологические функции моллюска изменяются незначительно, то на втором этапе 
уменьшается объем межстворчатой полости, происходит похудение моллюска, деструкция аддуктора, а у 
самок – абортивные выметы яйцеклеток или незрелых велигеров. Пораженные устрицы более 
восприимчивы к изменениям экологических факторов, малоустойчивы к другим заболеваниям.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Раковины устриц O. lamellosa (А) и O. edulis  (B) из бухты Казачья, пораженные раковинной бо-

лезнью (вторая стадия). 
 

Температурные требования микрогрибка O. implexa  в момент размножения: температура воды не 
менее 19˚ С в течение 10 дней [5]. При этой же температуре происходит нерест черноморских устриц [6]. 
Споры грибка сохраняются продолжительное время на пораженных створках мертвых устриц.  
Сниженные скорости течения воды благоприятствуют закреплению спор [1]. Болезнь поражает устриц 
разных размеров, в том числе спат. Так, в пробе из оз. Донузлав обнаружена пораженная мертвая устрица 
O. edulis высотой раковины 26 мм , осевшая на больную взрослую особь ( 86 мм). 

Согласно этиологии грибка, можно определить меры профилактики заболевания: 
 1. Заглубление устричных коллекторов в летний период. 
 2. Расположение устричных хозяйств в местах с повышенным гидрологическим режимом. 
 3. Обязательная чистка устричных садков от больных и мертвых пораженных особей. 
 4. Запрет использования устричных створок в качестве субстрата для оседания молоди устриц. 
 5. Проведение селекции на устойчивость к заболеванию, путем получения потомства от 

здоровых производителей и закрепляя этот признак в последующих поколениях.   
Заключение. Пораженность грибковой болезнью черноморских устриц достигает 80% в б. Казачья и 

60% - в оз. Донузлав. Размерная структура поселений свидетельствует о нарушенном воспроизводстве 
устриц в природных условиях и угрозе исчезновения видов O. edulis и O. lamellosa.  Меры по спасению 
устриц – это профилактика грибкового заболевания, воспроизводство их в питомниках и селекция на 
выведение линий, устойчивых к болезням. 
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Пиркова А.В. Пораженность черноморских устриц раковинной болезнью: меры профилактики и се-
лекция на устойчивость к заболеванию. 

Проведен сравнительный анализ пораженности раковинной болезнью двух видов черноморской устрицы 
Ostrea edulis и O. lamellosa из бухты Казачья (Севастополь) и O. edulis – из озера Донузлав. Доля больных 
устриц достигает 80 и 60% соответственно в пробах из б. Казачья и о. Донузлав. Размерная структура 
поселений устриц свидетельствует о нарушенном воспроизводстве устриц в природных условиях. При-
нимая во внимание этиологию грибка Ostracoblabe implexa, вызывающего раковинную болезнь устриц, 
предлагаются меры профилактики заболевания и указывается на возможность проведения селекции на 

устойчивость к болезни. 

Pirkova A.V. Affection of Black Sea oysters witn the shell oyster disease: prophylaxis and selecting resistand 
oysters. 

The article presents the comparative analysis of  two Black Sea oyster species, Ostrea edulis and O. lamellosa, 
taken from Kazachja bay and Donuzlav lake. Both of the species are affected  with the shell oyster disease 

equally. The percentage of the affected individuals from Kazachja bay and Donuzlav lake are 80 and 60 respec-
tively. Oyster size structure reflects the decrease of oyster reproduction under natural conditions. Having ana-
lysed the etiology of Ostracoblabe implexa, which causes the shell oyster disease, we suggest the prophylaxis 

and point out some possible ways of selecting resistent oysters. 
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ТРЕМАТОДОФАУНА СТАВКОВИКІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

У ставковиків Житомирського Полісся виявлено  паразитування 33 видів  трематод, якi належать до 
11 родин. Вiдмiчено, що характер iнвазiї рiзних видiв лiмнеїд личинковими формами окремих груп  тре-
матод рiзний. На якiсний та кiлькiсний склад трематодофауни ставковикiв впливають бiотичнi та 

абiотичнi чинники. 

 
Ставковики – прибережно-фiтофiльнi тварини, які поселяються переважно на невеликих глибинах, у 

мiсцях з вiдсутньою або сповiльненою течiєю i добре розвинутою водяною рослиннiстю. Вони є звичай-
ним компонентом прісноводних біоценозів, в яких відіграють важливу роль, зокрема, як проміжні хазяї 
багатьох видів трематод, марити яких паразитують у хребетних тварин і людини. Прибережна зона водо-
йм є мiсцем зосередження рiзних хребетних тварин: в заростях лiторалi живляться та нерестяться риби, 
гнiздяться i живляться водоплавнi птахи, зустрiчаються воднi ссавцi та земноводнi. Поєднання цих чин-
никiв з добрим прогрiванням товщi води створює сприятливi умови для виникнення тут осередкiв iнвазiї.  

Завданням нашого дослідження було вивчення трематодофауни ставковиків Житомирського Поліс-
ся. Матеріал для досліджень (церкарії) отримували двома способами: компресорним методом та шляхом 
відлову піпеткою церкарій, які вийшли із інвазованих молюсків у воду кристалізатора. Вивчення морфо-
логії партеніт і личинок трематод проводили як на живих, так і на фіксованих об'єктах за допомогою 
мiкроскопа "Биолам", використовуючи фазово-контрастний пристрій, а також деякi вiтальнi барвники та 
гiстохiмiчнi реактиви [2]. Визначення видового складу трематодофауни здійснено за В.І. Здуном [4]. 

В ході дослiдження у ставковикiв було виявлено паразитування 33 видів личинок трематод, якi на-
лежать до 11 родин. Найбiльша кількість виявлених видів належить до групи ехiностомних церкарiй (ро-
дина Echinostomatidae) – 9 видів. Представники цiєї родини на стадiї марити паразитують у птахiв. Друге 
мiсце за кiлькiстю видiв (8) займають стилетнi церкарії (родина Plagiorchidae) – паразити земноводних, 
птахiв, ссавцiв. Третє – вилкохвостi (родини Diplostomatidae (4) i Strigeidae (3)) – паразити риб та птахiв. 
Iншi систематичнi таксони нараховують у своєму складi лише 1-2 види личинкових форм (церкарії та ме-
тацеркарії) трематод (табл.1). 

На якiсний та кiлькiсний склад трематодофауни ставковикiв впливають бiотичнi (видовий склад та 
поширення дефiнітивних живителів, щiльнiсть популяцiї молюскiв, розвиток рослинностi i т.д.) та 
абiотичнi (глибина та розмiри водойм, характер донних вiдкладень, рух води i т.д.) чинники. 

Аналiзуючи якiсний та кiлькiсний склад трематодофауни ставковикiв у рiзних за характером водо-
ймах нами встановлено певнi вiдмiнностi в зараженнi молюскiв з русла рiчок, рукавiв, стариць, заплав-
них водойм, ставкiв, струмкiв, болiт i т.д. Так, екстенсивнiсть iнвазiї ставковикiв у озерах становила 13,8-
28,8%, у ставках – 16,6-100%. В рiчках вона досягала: в руслi – 11,3-20,5%; в рукавах – 5,3-39,6%; ста-
рицях – 8,0-24,2%. В струмках вона складала 3,2-8,5%; в мелiоративних каналах – 10,3-52,6%; в болотах 
– 28,1-67,3%. 

Важливо вiдмiтити, що у видовому вiдношеннi найбiльш рiзноманiтний якісний склад трематодо-
фауни ставковикiв характерний для великих постiйних водойм, хоча екстенсивнiсть iнвазiї в них менша, 
нiж в малих. Так, в р.Тетерiв (м.Житомир) у L.stagnalis виявлено паразитування 4 видiв церкарiй: 
Diplostomum spathaceum, Echinoparyphium aconiatum, Cercaria pseudogracilis, Haplometra cylindracea, а в 
ставку (с.Тетерiвка) у цього ж виду молюска виявлена iнвазiя одним видом церкарiй – Opisthioglyphe 
ranae. Екстенсивнiсть iнвазiї молюскiв у цих водоймах становила 24,3 i 81,2% вiдповiдно. 

В ходi дослiдження простежена сезонна динамiка iнвазованостi молюскiв церкарiями та партенiтами 
трематод. Встановлено, що вона в рiзнi сезони року неоднакова. Так, екстенсивнiсть iнвазiї зростає вiд 
весни до кiнця червня (перший максимум) i пiсля деякого спаду знову зростає вiд другої половини лiта 
до середини осенi (другий максимум). Таким чином, рiчний ритм зараження L.stagnalis (р.Тетерiв, 
с.Тетерiвка Житомирської обл.) партенiтами i церкарiями трематод має два пiки – лiтнiй та осiннiй. Пер-
ший з них зумовлений зростаючим вiд весни до лiта зараженням особин даного виду, що перезимували, 
другий пов'язаний з зараженням молюскiв генерацiї поточного року. Спад iнвазованостi молюскiв, який 
спостерiгається в серединi лiта, припадає на той перiод в життi популяцiй ставковикiв, коли старi особи-
ни вiдмирають, а цьогорічки ще не набули здатностi iнвазуватися трематодами. Взимку екстенсивнiсть 
iнвазiї молюскiв спадає, оскiльки частина молюскiв не виносить суворих зимових умов. 
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Таблиця 1. 
Видовий склад  церкарій, виявлених у ставковиків Житомирського Полісся 

 
Група, родина, вид Молюск 
Група церкарій Echinostomata 
Родина Echinostomatidae 
Echinoparyphium aconiatum Dietz.     

  
 
L.stagnalis, L.fragilis, L.corvus, L.peregra 

Echinoparyphium recurvatum 
Linstow. 

L.stagnalis, L.auricularia, L.palustris, L.fusca, L.truncatula, 
L.corvus 

Hypoderaeum conoideum Bloch. L.stagnalis, L.auricularia, L.palustris, L.ovata, L.balthica 
Echinostoma revolutum Fröhl. L.stagnalis, L.monnardi, L.ovata, L.balthica, L. fontinalis, 

L.patula, L. auricularia 
Cercaria similis Zdun L.stagnalis, L.palustris 
Cercaria abyssicola Wes.-Lund                                   L.palustris, L.turricula 
Cercaria echinostomi Dub.                                          L.palustris 
Cercaria coronata Fil.    L.stagnalis, L.atra 
Cercaria spinifera La Val. L.fragilis 
Група церкарій Xiphidiocercaria 
Родина Plagiorchidae 
Haplometra cylindracea (Zeder) 

 
 
L.stagnalis, L.auricularia, L.palustris, L.ovata, L.truncatula 

Opisthioglyphe ranae (Fröhl.)    L.stagnalis, L.fragilis, L.corvus, L.palustris, L.berlani, 
L.auricularia 

Dolichosaccus rastellus (Olsson)                                L.stagnalis, L.corvus, L.auricularia 
Cercaria secunda Ssin.                                                L.stagnalis 
Cercaria stylosa Linst.     L.stagnalis, L.auricularia, L.corvus, L.ampullacea 
Cercaria  trifida Zdun                                                 L.stagnalis, L.auricularia 
Cercaria stagnalis Zdun                                              L.stagnalis 
Cercaria pseudogracilis Zdun                                     L.stagnalis, L.fragilis 
Група церкарій Furcocercaria 
Родина Diplostomatidae 
Cercaria (Furcocercaria) 3 Petersen     

  
 
L.stagnalis, L.fragilis 

Diplostomum spathaceum Baer                                  L.stagnalis, L.auricularia 
Diplostomum helveticum (Dubois)                            L.auricularia 
Родина Sanguinicolidae 
Sanguinicola sp.     

 
L.stagnalis, L.auricularia, L.palustris, L.atra, L.fusca 

Родина Schistosomatidae 
Trichobilharzia ocellata (La Val.)       

 
L.stagnalis, L.fragilis, L.atra, L.auricularia 

Bilharziella polonica Looss                                         L.palustris 
Родина Strigeidae 
Apatemon gracilis (Rud.)                                             

 
L.palustris, L.turricula 

Cotylurus cornutus Rud.                                              L.stagnalis, L.auricularia 
Cercaria gracilis La Val. L.monnardi 
Група церкарій Monostomata 
Родина Notocotylidae 
Notocotylus attenuatus Rud.                                        

 
 
L.turricula, L.auricularia 

Notocotylus seineti Fuhrm.                                          L.stagnalis, L.ovata, L.fontinalis, L.atra 
Група церкарій Gymnocephala 
Родина Fasciolidae 
Fasciola hepatica L.                                                     

 
 
L.truncatula 

Родина Psilostomatidae            
Cercaria vacua Zdun 

 
L.turricula 

Група церкарій Cystocercariae 
Родина Azygiidae 
Azygia lucii Müller  

 
 
L.corvus 

Група церкарій Cercariaea 
Родина Monorchiidae 
Cercaria auricularia Fil.                                           

 
L.auricularia 
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Сезонна динамiка iнвазiї молюскiв зумовлена також кiлькiсними i якiсними змiнами деяких груп тре-
матод у рiзнi перiоди року. Як приклад можна розглянути характер iнвазiї L.stagnalis в р.Тетерiв 
(с.Тетерiвка Житомирської обл.). У цiй водоймi даний молюск був iнвазований партенiтами та церкарія-
ми ехiностоматид, плагiорхiд i диплостоматид (Echinostoma revolutum, Haplometra cylindracea, Diplosto-
mum spathaceum). За перiод дослiджень (квiтень-жовтень 1999 р.) змінювався як якiсний так і кількісний 
склад трематодофауни L.stagnalis. З квiтня по липень загальна екстенсивність інвазії молюсків становила 
26,9%, з яких 24,2% припадало на інвазію церкаріями D.spathaceum. При цьому екстенсивність інвазії 
церкаріями E.revolutum становила 0,9%. З  серпня по жовтень загальна екстенсивність інвазії молюсків у 
тій же водоймі становила 47,8%, з яких 24,0% – інвазія церкаріями  E.revolutum, 20,6% – інвазія церкарі-
ями D.spathaceum. Екстенсивнiсть iнвазiї молюскiв церкаріями H.cylindracea була майже незмiнною – 
1,8-3,2% . 

У ставковикiв, що поселяються у великих водоймах, виявленi спорадичнi рiчнi коливання як якiсного 
складу трематодофауни, так i екстенсивностi їх iнвазiї. Це добре iлюструється спостереженнями 
iнвазованостi L.stagnalis у р.Тетерiв (с.Зарiчани Житомирської обл.). У 1999 р. екстенсивнiсть iнвазiї мо-
люскiв партенiтами Notocotylus seineti та Cercaria stylosa в середньому складала 8,9%, а у 1993 р. в тому 
ж бiотопi серед зiбраних L.stagnalis iнвазованих особин не виявлено. Однiєю з можливих причин цього є 
те, що ставковики у великих водоймах розподiляються локально, а значить, iмовiрнiсть щорiчного 
спiвпадання мiсць поселення їх та хребетних тварин, що є носiями iнвазiї, незначна. 

Паразитофауна ставковикiв залежить вiд їх вiку, оскiльки вiк молюскiв визначає можливiсть заражен-
ня їх мiрацидiями трематод. Молодi особини, як правило, вiльнi вiд паразитiв. Цi молюски набувають 
здатностi заражатися трематодами тодi, коли висота їх черепашок досягає певної межi. Так, наприклад, 
L.stagnalis i L.auricularia iнвазуються тодi, коли висота їх черепашок досягає 8-20 мм. З вiком тварин за-
раженiсть їх трематодами зростає. Iнвазованiсть ставковикiв метацеркарiями трематод вiковим фактором 
не обмежується. 

Не всі види лімнеїд відіграють однакову роль у життєвих циклах трематод. Обстеження молюсків із 
різних водойм показало, що досить різноманітний склад трематодофауни мають L.stagnalis і L.auricularia 
- види, які є масовими і найбільш поширеними. У цих молюсків виявлено 20 і 16 видів трематод 
відповідно. Бідніша, але в загальному теж різноманітна трематодофауна у L.fragilis, L.palustris, L.corvus 
(6-11 видів). Ще бідніша вона у L.ovata, L.turricula, L.atra, L.truncatula (3-5 видів). У L.fusca, L.berlani, 
L.psilia, L.peregra, L.monnardi, L.ampullacea, L.balthica, L.lagotis, L.fontinalis, L.patula встановлено парази-
тування лише 1-2 представників трематод. 

Результати паразитологічних досліджень свідчать про те, що більшість трематод паразитують у 2 і бі-
льше видів ставковиків, проявляючи при цьому широку гостальну специфічність у виборі молюсків як 
проміжних та додаткових живителів. До них належать переважно представники родин Plagiorchidae, 
Echinostomatidae, Schistosomatidae, Sanguinicolidae, Notocotylidae. Так, наприклад, церкарії трематоди 
Hypoderaeum conoideum виявлені у молюсків, що належать до підродів Lymnaea s.str., Stagnicola, 
Peregriana, Radix. Церкарії Haplometra cylindracea, крім того, зустрічаються і у молюсків підроду Galba [5;  
7; 11]. 

У ставковикiв були виявленi випадки одночасної iнвазiї двома або трьома видами партенiт i личинок 
трематод [1; 3; 6; 10]. Нашими дослiдженнями виявлено 19 випадків подвiйної iнвазiї та 2 випадки по-
трiйної iнвазiї (табл.2). Випадки несправжнього паразитування, коли паразити локалiзованi в рiзних ор-
ганах живителя, зустрiчалися частiше, нiж справжнього паразитування, коли  паразити  локалiзованi в 
одному i тому ж органi живителя.  

Таблиця 2. 
Множинні інвазії ставковиків партенітами і личинками трематоди 

 
Кількість видів справжнього сопа-

разитування 
Кількість видів несправжнього со-

паразитування  
Молюск 

 
Обстежено двома видами трьома видами двома видами трьома видами 

L.stagnalis 1910 4 1 8 1 
L.palustris 670 2 - 2 - 
L.auricularia 1076 1 - 2 - 

 
Випадки множинної iнвазiї спостерiгаються у ставковикiв, що є найбiльш масовими i поширеними та 

характеризуються високою iнтенсивнiстю та екстенсивнiстю iнвазiї (L.stagnalis, L.auricularia) [9; 10]. В 
наших дослідженнях найчастiшими компонентами при подвiйному зараженнi були церкарiї 
Echinoparyphium recurvatum та метацеркарiї Cotylurus sp. Здатнiсть рiзних видiв партенiт i церкарiй до 
спiвпаразитування рiзна. Явище змiшаної iнвазiї, коли у молюска-живителя одночасно паразитують рiзнi 
стадiї розвитку одного або декiлькох видiв трематод, повнiстю ще не вивчено. 
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Сприйнятливiсть молюскiв до повторної iнвазiї (суперiнвазiї) та взаємовплив личинок (церкарiй i ме-
тацеркарiй) трематод, при одночасному їх паразитуваннi, дослiджувала в лабораторних умовах 
Л.Д.Тернопольська [8]. Результати її дослiджень свiдчать про вiдсутнiсть у молюскiв схильностi до мо-
носуперiнвазiї та можwливостi гетеросуперiнвазiї, тобто повторного зараження iнвазованих спороциста-
ми, церкарiями i метацеркарiями молюскiв мiрацидiями iншого виду трематод. 
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Астахова Л.Е. Трематодофауна прудовиковых Житомирского Полесья.  

У прудовиков Житомирского Полесья обнаружено паразитирование 33 видов трематод, которые при-
надлежат к 11 семействам. Отмечено, что характер инвазии разных видов лимнеид личиночными фор-
мами отдельных групп трематод разный. На качественный и количественный состав трематодофау-

ны прудовиков влияют биотические и абиотические факторы. 

Astakhova L.E. Trematodofauna of  Lymnaeid snails of  Zhytomyr Polissja. 

The article describes 33 kinds of trematodes, belonging to 11 families, which have been found on the territory   
of  Zhytomyr Polissja parasitizing in pond snails. It is admitted that the character of invasion of different kinds 
of Lymnaeid snails by the larvae of separate groups of  trematodes is different. The quantity and quality of  tre-

matodofauna  of the pond snails is influenced by biotic and abiotic factors. 
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ВПЛИВ ТРЕМАТОДНОЇ ІНВАЗІЇ НА ОСОБЛИВОСТІ ТРОФІКИ СТАВКОВИКА ВУХАТОГО 

 З’ясовано величини середньодобового раціону , засвоюваності їжі та тривалості її проходження через 
травний тракт Lymnaea auricularia (Linné, 1758) для трьох груп його кормових ресурсів – рослинного і 
тваринного корму, алохтонного матеріалу. Встановлено, що трематодна інвазія викликає збільшення 

значень основних трофологічних показників для всіх видів корму. 

З’ясування структурно-функціональних особливостей гідросфери як екосистеми – одна з основних 
проблем сучасної гідробіології. Молюски – важливі компоненти цієї екосистеми, тому дослідження 
особливостей їх трофіки являє собою вагомий внесок в уявлення про сучасний стан гідросфери, у про-
гнозування її змін, регулювання промислу гідробіонтів і опрацювання основ їх культивування.  З 
дослідження складу їжі тварин починається будь-яка екологічна робота. Ігнорування особливостей жив-
лення організмів може призвести до значних викривлень екологічних показників. Знання трофологічних 
показників є необхідним для розрахунку швидкості асиміляції та потоку енергії в  екосистемах, а також 
кількості речовини, що залучається в кругообіг у вигляді екскрементів. 

Багато питань трофології прісноводних черевоногих молюсків по сьогоднішній день залишаються 
нез’ясованими. В першу чергу, це стосується кількісної оцінки особливостей живлення цих тварин . З ле-
геневих молюсків у цьому відношенні  більш-менш досліджені [1] всього лише 3 фонових види – 
Lymnaea stagnalis (Linné, 1758),  L. ovata (Draparnaud, 1805)   та  Planorbarius correus (Linné, 1758). 

Аналіз літературних джерел показав, що жоден із аспектів трофіки ставковиків не можна вважати 
достатньо дослідженим. Багато даних на наш час є застарілими  та підлягають перевірці. В основному, до 
нашого часу дослідження проводилися лише на одному з представників цієї родини – ставковику озер-
ному. Дані про особливості трофіки інших лімнеїд взагалі відсутні.  

Нами в дослідах використано 60 екз. ставковика вухатого L. auricularia, зібраного вручну у р. Тетерів 
(с. Тетерівка  Житомирської обл.) у вересні 2000 року.  У вересні-жовтні 2000 р. поставлено 9 експери-
ментів по визначенню трьох основних трофологічних показників (величини середньодобового раціону, 
тривалості проходження їжі, засвоюваності їжі) для трьох груп кормових ресурсів (рослинний, тварин-
ний корм, алохтонний матеріал).  

Для визначення величини середньодобового раціону тварин, аклімованих протягом 14 діб до лабора-
торних умов, обсушували фільтрувальним папером, зважували (електронні ваги  марки WPS 1200),  ви-
мірювали висоту черепашки та поміщали одночасно з наважкою корму по одному в заповнені водою єм-
кості. Як корм використовували: 1) повздовж розрізані стебла латаття (Nymhaea); 2) проварене та маце-
роване протягом 5 діб листя тополі (Populus); 3) мацероване м’ясо жаби (Rana). Наважки корму кожного 
виду попередньо поміщали між листками фільтрувального паперу під вагою в 1 кг на 20  хв. Тривалість 
досліду – 2 доби. Через 24 год воду заміняли свіжою. Температуру води підтримували на рівні  16 – 19 
0С. Освітлення акваріумів природнє. По закінченні експерименту корм, що залишився не спожитим, ви-
тягувався з води, висушувався вищезгаданим способом та зважувався. По різниці маси наважки та корму, 
що залишився, визначали величину добового споживання його кожною окремою особиною. Величину 
середньодобового раціону ( в % по відношенню до загальної (сирої) маси тіла ) розраховували за форму-
лою: 

p
ax 100⋅

= , 

де х – величина середньодобового раціону; а – маса спожитого корму; р – загальна ( сира ) маса тіла 
молюска. 

Для визначення тривалості проходження їжі через травний тракт молюсків годували протягом шести 
діб тонкими шматочками мацерованої у воді моркви. Потім їх поміщали по одному в заповнені водою 
ємкості та давали багато зеленого корму (розрізані вздовж стебла латаття). Встановлювали час появи 
першого екскремента, що містив залишки цього корму. Те ж саме було пророблено з іншими видами ко-
рму -  листям тополі та м’ясом жаби.  

Засвоюваність корму обраховували за формулою: 

c =
( )

a
Fa −

, 

де с – величина засвоюваності їжі; а – кількість спожитої їжі (величина добового споживання); F – 
маса фекалій. 

Перед визначенням маси фекаліїв їх осушували описаним вище способом. 
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За час досліджень зроблено  540 аналізів. 
Для виявлення зараженості молюсків партенітами трематод  при малому збільшенні мікроскопу ви-

вчали тимчасові гістологічні препарати, які виготовляли з тканин його гепатопанкреаса. Видову належ-
ність паразитів визначено виключно на живому матеріалі [2]. 

Отримані числові результати дослідів оброблено методами варіаційної статистики за Лакіним [3]. 
Порівнюючи значення величин середньодобового раціону для різних видів корму, можна стверджу-

вати, що незаражені ставковики найохочіше споживають мацероване м’ясо жаби та стебла латаття. Ма-
цероване листя тополі молюски поїдають найменш охоче – величина середньодобового раціону для цьо-
го виду корму становить 1,34 ± 0,06%, що приблизно в 2 рази менше за значення величини середньодо-
бового раціону  для м’яса жаби та в 1,86 раз менше за значення даної величини для стебел латаття 
(табл.1). 

Таблиця 1. 
Величина середньодобового раціону ставковика вухатого 

 
Статистичні показники 

Інвазія n 
lim х± mx δ v 

Стебла латаття 
Немає 37 1,55 – 2,94 2,5 ± 0,05 0,35 14 
Є 23 2,88 – 10,87 8,32 ± 0,8 1,32 17,24 

Листя тополі 
Немає 37 0,72 – 1,69 1,34 ± 0,06 0,36 26,86 
Є 23 1,96 – 3,15 2,1 ± 0,23 0,73 34,7 

М’ясо жаби 
Немає 37 2,48 – 3,12 2,7 ± 0,07 0,44 16,29 
Є 23 3,13 – 12,34 10,54  ±  0,7 3,53 33,49 

       
Це можна пояснити тим, що листя тополі, навіть мацероване, має високу механічну міцність. Хоча в 

даному випадку, безумовно, мають значення й інші фізичні та біохімічні особливості кормових організ-
мів[4]. 

У заражених ставковиків відбувається різке зростання величини середньодобового раціону для всіх 
видів корму. Особливо зростає  цей показник для м’яса жаби (приблизно  в 4 рази) та для стебел латаття 
(в 3,3 рази). Дещо менше зростання даного показника спостерігається для листя тополі –  лише в 1,5 рази. 
Це можна пояснити  пристосуванням молюсків до шкідливого впливу паразитів шляхом підвищення у 
хазяїв рівня загального обміну речовин [5]. Про це свідчить прискорення у них ритму серцевих скоро-
чень [6], збільшення тепловіддачі [7] і рівня споживання кисню [8]. Посилене використання резервів ене-
ргетичних субстратів компенсується зростанням кількості спожитої їжі. Помічено  [4], що зміна величи-
ни добового споживання корму залежить і від інтенсивності інвазії та при сильній зараженості може збі-
льшуватися  в 81 – 93,6 разів. У нашому випадку спостерігалася слабка зараженість молюсків паразитами 
(мозаїчна дрібновогнищева інвазія), що відповідає осінньому сезону, коли пік інвазії знижується.  

Дослідами встановлено, що тривалість проходження їжі через травний тракт у L. аuricularia також за-
лежить від виду кормового об’єкту. Виявлено, що найменший час проходження їжі відповідає корму 
тваринного походження, становлячи в середньому 405 ±  3,31 хв. Їжа рослинного походження затримуєт-
ься в травному тракті дещо довше. Так, час проходження стебел латаття в 1,12 раз більше – листя тополі 
в 1,2 рази більше (табл.2), ніж м’яса жаби. 

У заражених ставковиків вухатих відбувається різке уповільнення часу проходження їжі, особливо 
для корму рослинного походження (для стебел латаття – у 1,5 рази, для листя тополі – у 1,4 рази). Для 
корму тваринного походження цей показник збільшується в 1,18 разів.  

Подовження часу  проходження їжі через травний тракт може сприяти більш повному засвоєнню їжі, 
її кращому перетравлюванню та всмоктуванню поживних речовин.  Таким чином, молюски намагаються 
компенсувати шкідливий вплив паразита на їх організм. 
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Таблиця 2. 
Час (хв) проходження їжі через травний тракт ставковика вухатого 

 
Статистичні показники 

Інвазія n 
Lim х ±  mx δ v 

Стебла латаття 
Немає 37 405 – 479  448 ±  3,14 19,15 4,27 
Є 23 468 – 693 672  ±  3,68 17,67 3,87 

Листя тополі 
Немає 37 480 – 535 460 ± 3,07 18,73 4,07 
Є 23 480 – 672 644 ± 3,08 14,79 3,2 

М’ясо жаби 
Немає 37 380 – 444 405 ±  3,31 20,17 4,8 
Є 23 454 – 567 481 ±  3,72 17,86 4,27 

 
Встановлено, що значення величини засвоюваності їжі також залежить від виду корму. Найменше 

значення даного показника  у незаражених молюсків відмічено для алохтонного матеріалу рослинного 
походження (листя тополі), що в середньому становить  0,45 ±0,022 хв. Значення даного показника для 
стебел латаття  в 1,2 рази більше – а для м’яса жаби цей показник найвищий, в 1,6 раз більший, ніж алох-
тонного матеріалу. 

Відмічено також закономірне зростання величини цього показника у інвазованих тварин.  Наприклад, 
найбільше зростання  його відмічене для листя тополі  (в 1,3 рази), дещо менше –  для стебел латаття  (в 
1,28 раз). Для м’яса жаби цей показник збільшується лише в 1,15 рази. 

Таблиця 3. 
Засвоюваність їжі ставковиком вухатим 

 
Статистичні показники 

Інвазія n 
lim х ± mx δ v 

Стебла латаття 
Немає 37 0,4 - 0,75 0,57± 0,0016 0,98 17,19 
Є 23 0,4 – 0,71 0,73 ± 0,038 0,177 24,31 

Листя тополі 
Немає 37 0,25 – 0,5 0,45 ±0,022 0,152 33,8 
Є 23 0,3 – 0,5 0,59 ± 0,027 0,117 33,7 

М’ясо жаби 
Немає 37 0,5 – 0,8 0,72 ±   0,023 0,131 19,01 
Є 23 0,5- 0,77 0,83 ± 0,43 0,21 38,9 

 
Збільшення  величин усіх трофологічних показників для всіх видів корму  у інвазованих партенітами 

трематод молюсків сприяє надходженню в їх організм достатньої кількості кормового матеріалу та пов-
ному його засвоєнню. Це важливе фізіологічне пристосування, котре дозволяє молюскам  компенсувати 
певною мірою шкідливий вплив паразита на їх організм. 

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Сушкина А.П. Питание и рост некоторых брюхоногих моллюсков // Тр. Всесоюз. гидробиол. о-ва. – 1949. – Ч.1. 
– С. 118-131. 
2. Здун В.І. Личинки трематод в прісноводних молюсках України. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. –141 с. 
3. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высш. шк., 1973. – 343 с. 
4. Цихон-Луканина Е.А. Трофология водных моллюсков. – М.: Наука, 1987. – 176 с. 
5. Стадниченко А.П., Коцюк Р.В. Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на величину 
суточных рационов и продолжительность прохождения пищи у Lymnaeа stagnalis, инвазированного партенитами 
Echiпostoma revolutum // Паразитология. – 1990. – Вып.6. – С.528-532. 
6. Lee F.O., Cheng C.T. Increased heat rate in Biomphalaria glabrata parasites by Schistosoma mansoni // J. Invertebr. 
Pathol. – 1970. – Vol. 16, №1. –  P. 148-149. 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 10. Біологічні науки  

 82

7. Hurst С.T., Walker C.A. Increased heat production in a poikilotherm animal in parasitism // Amer. Nat. – 1933. – 
Vol. 69. – P. 461-466. 
8. Hurst C.T.  Structural and functional changes produced in the gastropod mollusk, рhуse occidentalіs in the case of para-
sitism by larvae of   Echiпostoma revolutum // Univ. Calif. Publ. Zool. –  1927. –  Vol. 29, №14. – P.321-404. 

 
Матеріал надійшов до редакції 14.09.01. 

Василенко О.М. Влияние трематодной инвазии на особенности трофики Lymnaea auricularia. 

Определены величины среднесуточного рациона  усвояемости пищи и продолжительности её прохож-
дения через пищеварительный тракт Lymnaea auricularia (Linné, 1758) для трёх групп его кормовых ре-
сурсов –  растительного, животного  корма, аллохтонного материала. Установлено, что трематодная 
инвазия вызывает возрастание величин основных трофологических  показателей для всех видов корма. 

Vasylenko O.M. The influence of trematoda invasion on basic trophological indices of Lymnaea auricularia. 

The paper contains the data on quantity of daily rations, assimilation of  food and the duration of its passing 
through the alimentary canal of Lymnaea auricularia (Linné, 1758) for three groups of food resources (vegeta-

ble, animal and allochthonic). It has been established that trematoda invasion causes the quantity increase of the 
main trophological indices for all kinds of food. 
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РОЛЬ ДРІБНИХ КОТУШКОВИХ (MOLLUSCA: PULMONATA: PLANORBINAE) 
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ В ПОШИРЕННІ ПАРАМФІСТОМАТОДОЗУ ЖУЙНИХ ТВАРИН 

У водоймах Українського Полісся 13 видів дрібних котушкових є облігатними проміжними хазяями тре-
матоди Paramphistomum ichikawai – збудника парамфістоматодозу жуйних тварин. 

Парамфістоматодози – небезпечні гельмінтози великої рогатої худоби (рідше овець), котрі виклика-
ються трематодами підряду Paramphistomatata, що паразитують віком, рідше в сітці жуйних тварин. На 
сьогодні на Українському Поліссі від нього потерпає від 10  до 26% поголів’я великої рогатої худоби. 
Гострий парамфістоматодоз спостерігається у телят у віці 1-2 років. Він викликається мігруючими тре-
матодами, котрі на початкових етапах зараження локалізуються переважно у слизовій оболонці тонкого 
кишечника та сичуга. Хронічна форма викликається дорослими гельмінтами, що паразитують у пере-
дшлунках, переважно на слизовій оболонці рубця [1]. 

Цей гельмінтоз завдає тваринництву значних збитків. Адже від гострого парамфістоматодозу гине 50-
100% поголів’я молодняка великої рогатої худоби та різко уповільнюється фізіологічний розвиток телят, 
а при хронічній його формі знижується продуктивність тварин. 

З підряду Paramphistomatata  у великої рогатої худоби паразитують представники чотирьох родів – Pa-
ramphistomum, Calicaphoron, Gastrathylax, Liorchis. На Українському Поліссі поширений один з них –  Pa-
ramphistomum, представлений тут єдиним видом – P. ichikawai. 

У поширенні парамфістоматидної інвазії в цьому регіоні важливу роль відіграють дрібні котушкові 
(Planorbinae) – облігатні проміжні хазяї P. ichikawai. Таких тут 13 видів (Planorbis – 1, Anisus – 8, Choa-
nomphalus – 1, Hippeutis – 2, Segmentina – 2), 5 з яких уперше зареєстровано нами [2] як проміжних хазяїв 
цієї трематоди. 

Дрібні котушкові – звичайні представники прісноводної малакофауни Українського Полісся. Це зу-
мовлено наявністю тут численних біотопів, однаково сприятливих як для цих Planorbinae, так і для цер-
карій P. ichikawai. Найчастіше ці молюски трапляються в невеличких напівперіодичних і періодичних 
водоймах, а також на мілководдях постійних водойм. В існуванні біотопів, сприятливих для дрібних ко-
тушкових, провідна роль належить метеорологічному чиннику, а саме річній кількості опадів і їх посе-
зонному розподілу. Багатосніжні зими та літні дощі запобігають пересиханню невеличких пасовищних 
водойм, що сприяє перебуванню в них цих молюсків. Як правило, масовий розвиток їх  у таких водоймах 
спостерігається тоді, коли два роки підряд літо буває дощовим, а середньодобові температури навесні та 
влітку досить високі. В останні роки, за даними Житомирської гідрометеослужби, відбувається неухиль-
не зростання середньомісячних температур, напевне, через глобальне потепління атмосфери Землі. Крім 
того, в останньому десятилітті літа на Українському Поліссі стали дуже спекотними та посушливими. Це 
призвело до зменшення площі багатьох великих водойм і до зникнення (через пересихання) невеличких 
водних басейнів. Кількість популяцій і густина населення в останніх внаслідок цього зменшилась, але не 
катастрофічно. Справа в тім, що дрібні котушкові, як і трематоди P. ichikawai, що в них перебувають, 
прекрасно пристосовані до "сухого" періоду в існуванні періодичних і напівперіодичних водойм. Із 
зменшенням площі водного дзеркала вони мігрують у найглибші ділянки водойми, де ще зберігається 
якась кількість води, а пізніше, коли й вона випаровується, закопуються у донні відклади на глибину 
1-45 см, нерідко утворюючи там величезні скупчення (до 300-850 екз/м2) тварин, які перебувають до по-
новного заповнення басейна водою у анабіотичному стані. Ці молюски зберігають життєздатність після 
4-5-місячної естивації. Цілком благополучно вони перезимовують у  промерзаючих взимку до дна на-
півперіодичних  і періодичних водоймах. Дрібні котушкові, інвазовані партенітами P. ichikawai, екстре-
мальні умови навколишнього середовища витримують значно гірше. Відсоток виживання зумовлюється 
інтенсивністю інвазії хазяїв і ступенем патогенного впливу на них паразитів. При невисокому рівні зара-
ження молюсків, коли в основній ендостації P. ichikawai спостерігаються нечисленні, невеличкі, розпо-
рошені по усій травній залозі вогнища паразитичного ураження (дрібновогнищева інвазія), переважна їх 
частина (55-85%) залишається життєздатною як після естивації, так і після гіберназії. При високій 
інтенсивності інвазії котушкових партенітами P.ichikawai (вогнища паразитарного ураження займають 
від 50 до 100% об’єма гепатопанкреаса) за екстремальних умов літньої та зимової сплячок виживають, як 
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правило, лише поодинокі екземпляри. Смертність котушкових за цих обставин рідко коли буває менша 
за  98-99%. 

Зміна кліматичних умов на Українському Поліссі (про це вже йшлося вище) споводувала зрушення 
"нормальної" картини сезонної динаміки інвазії дрібних котушкових трематодами. Якщо раніше [3] пік 
інвазії їх припадав звичайно на липень-серпень, то в останні 5 років він зсунувся на серпень-вересень 
(див. рисунок). 

В оптимальних місцеперебуваннях цих молюсків і церкарій P.ichikawai швидкість течії (якщо вона є) 
не перевищує 0,3м/с, глибина – до 0,6 м. Слід наголосити на тому, що раніше [3] літні і зимові місцезна-
ходження котушкових були дещо глибшими (0,7; 1 м відповідно), але через погіршення умов середови-
ща, пов’язане із забрудненням водойм, ці молюски трапляються тепер на менших глибинах. Усі вони – 
прибережно-фітофільні гідробіонти, заселяють зарості водної зануреної та напівзануреної рослинності. І 
котушкові, й церкарії P.ichikawai віддають перевагу водоймам із слабколужною реакцією середовища 
(рН 7-7,8). Саме за таких умов реєструються найвищі значення як густини поселення цих молюсків, так і 
густини населення популяцій розповсюджувальних личинок P.ichikawai – церкарій. У межах у медіалі 
малих річок вона становить 1-2, рідко 3 екз/м2, в їх ріпалі – до 80-100, у невеличких напівпересихаючих 
водоймах – 40-100, у пересихаючих – від 300-500 до 20-25 тис. екз/м2. 
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Рис.1. Сезонна динаміка інвазії дрібних котушкових 

партенітами Paramphistomum ichikawai  
(Центральне Полісся) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На Українському Поліссі провідну роль у поширенні парамфістоматидозної інвазії відіграє 

P.planorbis. Він зустрічається частіше інших котушкових, і тривалість життя у нього більша (3-4 роки 
проте 12-14 місяців у інших видів Planorbinae). Вихід церкарій P.ichikawai з молюсків починається у дру-
гій половині квітня - на початку травня. Потрапивши у воду, вони осідають на різних органах зануреної 
водної рослинності, де й перетворюються на адолескаріїв. В цей час можливим стає зараження дефініти-
вних хазяїв. Вони інвазуються при заковтуванні адолескаріїв під час випасання або на водопої. Трива-
лість перебування P.ichikawai в організмі Planorbinae становить 1,5-3 місяці, а загальний термін росту і 
розвитку цього паразита до статевозрілої стадії у великої рогатої худоби – 104-127 діб. Звичайно, спалах 
гострого парамфістоматодоза спостерігається через місяць після вигону телят на пасовища. Статевозрілі 
трематоди паразитують у своїх остаточних хазяїв протягом кількох років і зустрічаються у рубці в усі 
пори року. 

У комплексі заходів, скерованих на профілактику парамфістоматодозу, значне місце належить зни-
женню кількості молюсків – проміжних хазяїв P.ichikawai. Рекомендують [1] застосування різних молю-
скоцидів (мідний купорос, 5,41 -дихлорсаліциланілід та ін.), осушування перезволожених ділянок тери-
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торії, використання біологічних методів боротьби (качки, гуси охоче споживають цих молюсків). Яйця 
P.ichikawai, що виділяються в зовнішнє середовище, гинуть при біотермічній обробці гною. 
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Гарбар Д.А., Поповичук Е.И., Куницкий В.М. Роль мелких катушковых (Mollusca: Pulmonata: Planor-
binae) Украинского Полесья в распространении парамфистоматодоза жвачных животных. 

В водоемах Украинского Полесья 13 видов мелких катушковых являются облигатными промежуточны-
ми хозяевами трематоды Paramphistomum ichikawai – возбудителя парамфистоматодоза жвачных жи-

вотных. 

Garbar D.A., Popovichuk O.I., KunitskyV.M. The role of Planorbinae of Ukrainian Polissya in distribution of 
paramphistome invasion of the horned cattle. 

In the aquatic basins of Ukrainian Polissya 13 species of Planorbinae are the obligate intermediate hosts of the 
trematoda Paramphistomum ichikawai – the exciter of the paramphistomatosis of the horned cattle. 
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НАЗЕМНЫЕ МОЛЛЮСКИ – ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ХОЗЯЕВА ТРЕМАТОД НАДСЕМЕЙСТВА 
BRACHYLAIMOIDEA (АLLISON, 1943) 

Наводиться список 9 видiв трематод надродини Brachylaimoidea (Allison, 1943), в розвитку яких беруть 
участь наземні молюски на теріторії України. Вперше зареєстрованi личинкові стадії трематоди 

Pseudoleucochloridium soricis (Soltys,1952) у наземних молюсків Faustina faustina, які є проміжними хазяє-
вами цього виду. Дано опис метацеркарій. 

В основу работы положены паразитологические исследования более 40 тысяч экземпляров наземных 
моллюсков, проведенные в 1983-2001 гг. Сборы материала проведены в весенне-осенний сезоны в Кры-
му, Киевской, Черниговской, Херсонской и Ивано-Франковской (Карпатском национальном парке) об-
ластях. При изучении гельминтологического материала (партенит, личиночных стадий) использовались 
общепринятые в гельминтологии методики. 

Жизненные циклы трематод надсемейства Brachylaimoidea (Allison, 1943) характеризуются чередова-
нием поколений и сменой промежуточных хозяев. Дефинитивными хозяевами этих трематод являются 
наземные позвоночные животные, промежуточными - наземные и околоводные моллюски. Е.Н. Гвоздев, 
Т.Н. Соболева [1] выделили несколько типов жизненных циклов брахилаймоидей. Самым примитивным 
является лейкохлоридиоморфный тип (у Leucochloridiomorpha constantiae), который не утратил связь с 
водной средой, пресноводными моллюсками. Далее следует брахилаймоидный тип развития (семейство 
Brachylaimidae). Яйца этих дигеней попадают вместе с пищей в кишечник гастропод, где из яйца выхо-
дит мирацидий, который проникает в гепатопанкреатическую железу и развивается в материнскую спо-
роцисту. Развивающиеся в спороцисте церкарии покидают моллюска через дыхательное отверстие и 
проникают в другого промежуточного хозяина или же внедряются в ту же самую особь. В почке второго 
промежуточного хозяина церкарии развиваются в метацеркарий. Упрощение жизненного цикла наблю-
дается у некоторых Leucochloridiidae и Hasstilesiidae. Этот цикл развития предполагает наличие одного 
промежуточного хозяина – моллюска. Яйца трематод вместе с экскрементами птиц попадают на расте-
ния и поедаются моллюсками. В их гепатопанкреатической железе из мирацидия развивается разветв-
ленная спороциста с церкариеумами – личиночная стадия, характерная для некоторых лейкохлоридиид. 
Спороциста у рода Leucochloridium имеет отдельные окрашенные мешковидные выросты, или же не пи-
гментированные отростки (роды Urogonimus и Urotocus). Метацеркарии и церкариеумы попадают в ор-
ганизм дефинитивного хозяина пассивно, с кормом. Такое упрощение жизненного цикла, несомненно, 
вторичное и является приспособлением паразита к образу жизни окончательного хозяина и интенсивно-
му его заражению. 

В фауне Украины регистрируются 2 семейства надсемейства Brachylaimoidea (Brachylaimidae Stiles et 
Hassal, 1898 и Leucochloridiidae Poche, 1907). Семейство Brachylaimidae представлено 4 видами. Все виды 
зарегистрированы у наземных моллюсков. 

Brachylaima fulvum Dujardin, 1843  
Дефинитивные хозяева: Sorex araneus, S.minutus, Neomys fodiens, Crocidura suaveolens  [2]. 
Промежуточные хозяева: Deroceras, Vitrina, Zonitoides [3], Discus ruderatus.  
Места обнаружения: Киевская область. 
Заметки о жизненном цикле. Впервые описан Д.Льюисом [4] как B.oesophagei Shaldybin, 1953, кото-

рый сводят в синонимы B. fulvum Dujardin, 1843. По данным В.В. Ткача, В.В. Корнюшина [4], материн-
ская спороциста у этого вида на 8-е сутки представляет собой тяжи с короткими выростами. Первые впо-
лне сформированные церкарии наблюдались на 40-41 день после заражения слизней рода Deroceras. Це-
ркарии покидают спороцисту, разрывая ее стенку. 

B.fuscatum (Rud., 1819)  
Дефинитивные хозяева: Bombycilla garullus, Sturnus vulgaris, Garrulus glandarius  [2]. 
Первые промежуточные хозяева: Brephulopsis cylindrica, Helicopsis retowskii, H.filimargo. 
Вторые промежуточные хозяева: Succinea putris, B.cylindrica, B.bidens, Helicopsis retowskii, H. 

filimargo, Xeropicta krynickii, X.derbentina, Monacha fruticola, Eobania vermiculata . 
Места обнаружения: Крым, Киевская область. 
Заметки о жизненном цикле. Жизненный цикл этого вида впервые изучался во Франции [5]. Заразив 

Passer dom. метацеркариями, через 4 дня получили мариту с хорошо развитыми желточниками и маткой. 
На 7-й день в матке находились зрелые яйца. Жизненный цикл также изучался в Италии, Казахстане. По 
нашим данным трематоды достигают половозрелости на 6-7-й день. Зрелые церкарии получены из 
моллюсков Xeropicta krynickii  на 76-й день. 
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B.mesostoma (Rud., 1803)  
Дефинитивные хозяева: Bombycilla garullus, Turdus merula, T.iliaceus, T.philomelos, Sylvia atricapilla, 

Emberiza calandra[2]. 
Первые промежуточные хозяева: Xeropicta krynickii. 
Вторые промежуточные хозяева: Brephulopsis cylindrica, Thoanteus gibber, Helicopsis retowskii, 

H.dejecta, Xeropicta krynickii, X.derbentina, Monacha carthusiana, Deroceras tauricum. 
Места обнаружения: Крым. 
Заметки о жизненном цикле. Впервые жизненный цикл описан Э.Н. Стенько, Р.П. Стенько [6]. Жиз-

ненный цикл протекает по обычной для брахилаймид схеме. Экспериментальное заражение моллюсков 
Xeropicta krynickii показало, что через 90 дней в гепатопанкреатической железе находятся зрелые церка-
рии, которые покидают спороцисту, разрывая ее стенку. Метацеркарии, полученные из спонтанно зара-
женных моллюсков Helicopsis retowskii, были скормлены цыпленку Gallus gallus dom. Мариты достигают 
половозрелости в эксперименте на 12-й день. 

 
B.recurvum (Dujardin, 1845)  
Дефинитивные хозяева: Apodemus agrarius, A.sylvaticus, A.flavicollis, Clethrionomys glareolus  [2]. 
Промежуточные хозяева: Oxychilus diaphanellus, Deroceras sp., Krynickillus melanocephalus, Limax 

maculatus. 
Места обнаружения: Крым. 
Заметки о жизненном цикле. Впервые изучался Ж.Тимон-Давид [7]. У моллюсков Cyclostoma elegans 

Müller он обнаружил неизвестные метацеркарии, скормил их мышам и получил половозрелые мариты, 
которые отнес к B.recurvum. Биология этого вида изучалась в Казахстане, Франции. По нашим данным, 
мариты достигают половозрелости у экспериментального хозяина (мышь) на 13 день.  

Семейство Leucochloridiidae включает 13 видов 4 родов [2]: Leucochloridium Carus, 1835 (6 видов), 
Pseudoleucochloridium Pojmanska, 1959 (2 вида) , Urogonimus Monticelli, 1888 (4 вида) и Urotocus Looss, 
1899 (1 вид). У наземных моллюсков обнаружены личиночные стадии 5 видов. 

 
Leucochloridium paradoxum Carus, 1835 
Дефинитивные хозяева: Tringa totanus, Saxicola ruberta [2]. 
Промежуточные хозяева: Succinea putris. 
Места обнаружения: Тернопольская [8] и Киевская области. 
Заметки о жизненном цикле. Первые данные по биологии появились в конце Х1Х века. Жизненный 

цикл L.paradoxum изучался многими исследователями. Один из первых его описал  С.Wesenberg-Lund [9]. 
 
Pseudoleucochloridium soricis (Soltys, 1952) 
Дефинитивные хозяева: Sorex araneus, S.minutus, Neomys fodiens  [2]. 
Промежуточные хозяева: Faustina faustina. 
Места обнаружения: Ивано-Франковская область (Карпатский национальный парк). 
Заметки о жизненном цикле. В развитии этого вида трематод участвуют моллюски родов Succinea, 

Perforatella, Trichia, Euomphalia [10,11,12]. Жизненный цикл изучался Д.Джорданом [12]. 
Приводим описание оригинальных материалов. 
 

 
Рис.1   

Pseudoleucochloridium soricis 
(Soltys, 1952) 

Метацеркария (по 5 экземплярам, окрашенным железным ацетока-
рмином). Тело овальной формы длиной 0.875-0.937 мм при ширине 
0.4264-0.5576 мм (рис.1). Ротовая присоска имеет размеры 0.2136-
0.246  х 0.1968-0.2296 мм. Брюшная присоска всегда крупнее ротовой, 
имеет размеры 0.2460-0.2788  х 0.2050-0.246 мм. Отношение ротовой при-
соски к брюшной колеблется 0.88-0.96:1. Имеется короткий префаринкс, 
кишечные ветви с незначительными дивертикулами. Фаринкс 0.0738-
0.082  х 0.082-0.0984 мм. Желточники начинаются от середины брюшной 
присоски и достигают конца кишечных ветвей. Передний семенник име-
ет размеры 0.0656-0.082  х 0.0902-0.0984 мм, задний – 0.0565-
0.0820  х 0.0760-0.082 мм. Между ними расположен яичник размером 
0.0656-0.0737  х 0.0738-0.0902 мм. Зачаток бурсы имеет размеры 0.0656 
мм. Метацеркарии из F.faustina сходны с таковыми из материалов 
Д. Викторовой и Т. Пойманской [10;11] расположением желточников, 
соотношениями размеров тела и органов (табл.1.) 
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Таблица 1. 
Сравнение размеров тела и органов метацеркарий Pseudoleucochloridium soricis (в мм) 

 
Параметры  По 

Pojmanska,1959 
по 

Wiktorowa, 1972 
наши данные 

Длина тела 0.72-1.6 0.75-1.19 0.875-0.937 
Ширина 0.52-0.96 0.52-0.96 0.4264-0.5576 
Ротовая присоска длина  

0.21-0.32 
 
0.29-0.38 

 
0.2136-0.246 

ширина 0.22-0.43 0.30-0.40 0.1968-0.2296 
Брюшная присоска длина  

0.24-0.46 
 
0.33-0.43 

 
0.2460-0.2788 

ширина 0.25-0.49 0.40-0.44 0.2050-0.246 
Фаринкс 
длина 

 
0.07-0.12 

 
нет 

 
0.0738-0.0820 

ширина 0.10-0.16 нет 0.0820-0.0984 
Передний семенник дли-
на 

 
0.06-0.13 

 
0.07-0.08 

 
0.00656-0.082 

ширина 0.06-0.15 0.07-0.08 0.0902-0.0984 
Яичник  
длина 

 
0.05-0.16 

 
0.07-0.08 

 
0.0656-0.0738 

ширина 0.07-0.13 0.06-0.07 0.0738-0.0902 
Задний семенник 
 длина 

 
0.06-0.13 

 
0.07-0.08 

 
0.0656-0.082 

ширина 0.06-0.15 0.07-0.08 0.076-0.082 
 

Urogonimus cardis (Yamaguti, 1933) 
Дефинитивные хозяева: Anthus trivialis, Coccothraustes coccothraustes, Sturnus vulgaris  [2]. 
Промежуточные хозяева: Thoanteus gibber, Cochlodina laminata, Discus ruderatus. 
Места обнаружения: Крым. 
Заметки о жизненном цикле. Этот вид рядом авторов сводится в синонимы U.macrostomus (Rud., 

1819). Нами в эсперименте на 21 день из Gallus gallus dom. получены половозрелые мариты, которые от-
личались от U.macrostomus и были отнесены к виду U.cardis.  

 
U.macrostomus (Rud., 1819) 
Дефинитивные хозяева: Turdus merula и др. [2]. 
Промежуточные хозяева: Thoanteus gibber, Brephulopsis cylindrica, B.bidens . 
Места обнаружения: Крым, Киевская область. 
Заметки о жизненном цикле. Впервые стадии жизненного цикла описаны Р.Шмидтом [13] в условиях 

Германии. На территории Украины цикл развития частично прослежен Э.Стенько [14]. Спороцисты и зре-
лые церкариеумы были получены из спонтанно зараженных моллюсков. На 12-й день после заражения це-
ркариеумами в кишечнике Gallus gallus dom. обнаружены мариты, которые имели хорошо развитые желто-
чники и матку с незрелыми яйцами. Мариты, полученные на 20-й день, имели в матке зрелые яйца. 

 
Urotocus sp.(?) 
Промежуточные хозяева: Discus ruderatus. 
Место обнаружения: г. Киев. 
Нами обнаружены спороцисты и церкариеумы, которые мы отнесли к роду Urotocus по строению спо-

роцисты и церкариеумов. Спороциста имеет центральное тело, от которого отходят небольшой длины мно-
гочисленные отростки. Спороциста слегка желтоватого цвета и имеет канатоподобные отростки на апика-
льных концах. Длинных отростков, как у родов Leucochloridium и Urogonimus, нет. В спороцисте находятся 
зародышевые шары и церкариеумы на разной стадии развития. Внутри спороцисты находится до 105 цер-
кариеумов. Экспериментальное заражение однодневных цыплят и грача дало отрицательный результат. 

Церкариеум (по 10 живым экземплярам). Тело церкариеума гладкое, овальной формы. Церкариеумы 
покрыты тонким слоем гликокаликса. На переднем конце тела имеется характерный воротничок. Длина 
тела 0.6806-0.779 мм при максимальной ширине 0.451-0.4346 мм. Ротовая присоска крупнее брюшной: 
ротовая – 0.18-0.0204  х 0.19-0.205 мм, брюшная – 0.15-0.156  х 0.14-0.172 мм. Расстояние до центра брюш-
ной присоски 0.4346 мм. Фаринкс не крупный, меньше присосок более чем в два раза и имеет размеры – 
0.06-0.076  х 0.09 мм. Зачатки половых органов имеют размеры 0.044  х 0.04 мм. 

Таким образом, из анализа собственных и литературных данных следует, что на территории Украины 
у наземных позвоночных животных паразитируют 17 видов трематод надсемейства Brachylaimoidea, 9 из 
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них зарегистрированы у промежуточных хозяев – наземных моллюсков. В жизненных циклах трематод 
надсемейства Brachylaimoidea участвуют 22 вида наземных моллюсков отряда Stylommatophora. Впервые 
в качестве промежуточного хозяина Pseudoleucochloridium soricis (Soltys, 1952) регистрируется Faustina 
faustina. 
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Король Э.Н. Наземные моллюски – промежуточные хозяева трематод надсемейства 
Brachylaimoidea (Allison, 1943). 

Приведен список 9 видов трематод надсемейства Brachylaimoidea (Allison, 1943), в развитии которых 
участвуют наземные моллюски на территории Украины. Впервые у наземных моллюсков Faustina 

faustina обнаружены личиночные стадии Pseudoleucochloridium soricis (Soltys, 1952). Приводится описа-
ние метацеркарий. 

Korol E.N. Land snails as intermediate hosts of Trematoda of superfamily Brachylaimoidea (Allison, 1943). 
 

The paper contains the list of 9 species of Trematoda of superfamily Brachylaimoidea (Allison, 1943) developing 
with land snails from Ukraine as intermediate hosts. Larval stages of Pseudoleucochloridium soricis (Soltys, 

1952) were obtained from land molluscs of Faustina faustina for the first time. The description of metacercariae 
is presented. 
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ТРЕМАТОДОФАУНА МОЛЛЮСКОВ НЕКОТОРЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК БАССЕЙНА 
ДНЕПРА 

Досліджено трематодофауну молюсків деяких транскордонних річок басейну Дніпра: Прип’яті, Десни, 
Віта та їх притоків. 

В общем, комплексе паразитологических исследований важное научное и практическое значение 
имеет изучение паразитофауны водных животных трансграничных рек, поскольку они могут быть исто-
чниками трематодной инвазии животных и человека. 

На основании литературных данных и собственных исследований дан анализ трематодофауны мол-
люсков рек Припяти, Десны, Виты и их притоков. 

Фауна паразитов реки Припять по характеру распределения неоднородна. Устьевая часть, характери-
зующаяся наличием больших площадей, является местом концентрации многочисленных очагов гельми-
нтов, главным образом, трематод, патогенных для рыб, охотничье-промысловых птиц, млекопитающих и 
человека. Степень заражения моллюсков в мелководье Припяти достигала больших величин (до 70%) 
[1]. Основными распространителями гельминтов являются легочные моллюски: Lymnea stagnalis, Radix 
ovata, R. peregra, R. auricularia, Coretus corneus . Здесь выявлено около 50 видов личинок трематод из 12 
семейств. Из них семейства Strigeidae, Diplostomatidae, Echinostomatidae представлены наиболее широко, 
как в видовом, так и в количественном отношении. 

В средней части Припяти, характеризующейся быстрым течением по фарватеру и затопленной по-
ймой, зараженность моллюсков низка (4,2%). Видовой состав паразитов беден – всего 8 видов. В их сос-
таве выявлены паразиты рыб (семейства Sanguinicolidae) и паразиты водоплавающих птиц (се-
мейств Echinostomatidae, Strigeidae). Основными распространителями трематодозов в средней части 
Припяти являются брюхоногие моллюски Lithogliphus naticoides, Viviparus viviparus .  

В верхней части припятского отрога (выше Чернобыля) река приобретает свой естественный вид. 
Главное русло свободно от паразитов, но в водоёмах придаточной системы моллюски заражены значите-
льно. Здесь выявлено 25 видов трематод из 5 семейств: Diplostomatidae, Strigeidae, Echinostomatidae, Pla-
giorchidae, Notocotylidae [2]. 

Результаты паразитологических исследований реки Десна показали, что основными хозяевами трематод 
являются моллюски: V. viviparus, V. ater, L. stagnalis, Planorbarius corneus, Galba sp., L. naticoides. Заражен-
ность их личинками трематод составляла 6,2-72,7%, при разнообразном видовом составе паразитов. 

В притоках р. Десна видовой состав трематод характеризовался относительной бедностью при степе-
ни заражения моллюсков 17,8%. 

Исследования реки Вита показали, что зараженность моллюсков составляет 31%, с колебаниями по 
сезонам от 27 до 37%. Наибольшая экстенсивность инвазии (25-62,5%) и видовой состав паразитов (6-9 
видов) отмечены у L. stagnalis, V. viviparus, P. corneus, Bithynia tentaculata.  Доминировали личиночные 
формы трематод из семейств: Lecithodendriidae, Plagiorchidae, Notocotylidae, Echinostomatidae, 
Diplostomatidae. Установлены качественные и количественные отличия в составе паразитофауны моллю-
сков в зависимости от положения участка реки и биотопов. 
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Исследована трематодофауна моллюсков некоторых трансграничных рек бассейна Днепра: Припяти, 
Десны, Виты и их притоков. 

Kurandina D.F., Nizovska L.V. Trematodofauna of the mollusks of some transborder rivers of the Dnieper 
basin. 

The authors investigated the trematodofauna of the mollusks of some transborder rivers of the Dnieper Basin 
(the Pripyat, the Desna, the Vita and their tributaries). 
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МАЛИЙ СТАВКОВИК – ПРОМІЖНИЙ ЖИВИТЕЛЬ ЛИЧИНОК ТРЕМАТОД ФАСЦІОЛИ 
ЗВИЧАЙНОЇ ПАСОВИЩ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

Астатичні біотопи гірських пасовищ є більш сприятливими для розвитку малого ставковика, ніж 
рівнинні. Фасціольозна ситуація на пасовищах Передкарпаття стає більш небезпечною в дощовий 

літній період. 

Малий ставковик є специфічним проміжним живителем фасціоли звичайної, яка спричиняє захворю-
вання овець, великої рогатої худоби, а також людини. 

Поширення, біологію та екологію малого ставковика вивчали Bąkowski [1], А.П.Стадниченко [2;3], а 
в ролі його як проміжного живителя фасціоли – В.І. Здун [4;5;6], Л.Г. Кузьмович [7;8], Й.В. Царик, 
І.П. Яворський [9;11] та інші. 

Метою роботи було дослідити астатичні біотопи малого ставковика, а також фасціольозну ситуацію 
на пасовищах Передкарпаття. Дослідження молюсків проводили протягом 1990-2000 рр. в весняно-
літньо-осінній періоди року. Дослідженнями були охоплені пасовища таких адміністративних районів: 
Самбірського, Турківського та Сколівського. 

Необхідно зазначити, що за останнє десятиріччя знизилась частка колективних пасовищ, зменшилось 
поголів’я худоби та характер їх утримання, сектор господарств змінився від групового (колгоспні стада) 
до індивідуального (фермерські господарства). В останні роки сезони випасного періоду зазнали значних 
змін. Крім того, погодні умови погіршуються, внаслідок чого астатичні водойми на пасовищах влітку та 
на початку осені висихають, що негативно впливає на заселення, поширення, ріст та розвиток малого 
ставковика. 

На обстежуваних гірських пасовищах Передкарпаття біотопи малого ставковика істотно різняться за 
часом становлення, тривалістю їх існування, характером використання земель під сільськогосподарські 
угіддя. Найбільш поширеними біотопами є заплави річок та гірських потоків, водойми в гірських доли-
нах, стежки та підходи до пасовищ, по яких переганяється худоба. Щільність поселення малого ставко-
вика в заплавах гірських річок, потоків та гірських долин становить весною 6-9 екз/м², влітку – 15-48, во-
сени – 7-11 екз/м². У водоймах гірських пасовищ на початку літа чисельність молюсків іноді становила 
до 45-65 екз/м². Вздовж стежок і підходів худоби щільність заселення молюсків була низькою весною – 
3-7 екз/м², влітку – 9-12, восени – 2-3 екз/м². 

На пасовищах рівнинної частини Передкарпаття біотопами для малого ставковика є заплави річок та 
меліоративні канали природних та культурних пасовищ. У згаданих біотопах, крім малого ставковика, 
траплялись великий і болотяний ставковики. Щільність поселення молюсків змінюється залежно від типу 
пасовищ та сезону. В природних пасовищах, зокрема в заплавах річок, щільність поселення малого став-
ковика становила весною 10-20 екз/м², влітку – 15-29, восени – знизилась до 3 екз/м². Культурні пасови-
ща, які формувались внаслідок осушення перезволожених ділянок пасовищ закритим і відкритим дрена-
жем (меліоративними каналами), дещо відрізняються від природніх за характером заселення їх молюс-
ками. На культурних пасовищах молюски заселяють прибережні зони меліоративних каналів з незнач-
ною щільністю (весною до 5-8 екз/м², влітку – 6-17, восени – 3-5 екз/м²). В останні роки спостерігається 
тенденція до зменшення протягом випасного сезону чисельності малого ставковика. В багатьох біотопах 
не було відмічено молюсків, крім порожніх черепашок. 

Фасціольозну ситуацію на пасовищах Передкарпаття характеризували на основі паразитологічних до-
сліджень малого ставковика. Зверталась увага на інвазію молюсків партенітами і личинками (церкаріями) 
фасціоли. Під час розтину молюсків, які трапляються в гірських пасовищах, в них виявлені церкарії з ро-
дин фасціолід і плагіорхід – Cercaria fasciola hepatica, C. limnaea truncatula. Екстенсивність інвазії молюс-
ків церкаріями фасціоли змінювалась в залежності від віку молюсків та сезону року. На рівнинних пасо-
вищах малий ставковик був інвазійований лише C. fasciola hepatica. 

Протягом пасовищного сезону в гірській частині Передкарпаття малий ставковик траплявся у верхній 
течії річок. Під час сильних дощів гірські пасовища звільняються від молюсків і з водою переносяться в 
гірські долини, де щільність поселення малого ставковика збільшується до 65-80 екз/м2. Екстенсивність 
інвазії молюсків фасціолами на початку серпня становила 1 %. Зрілі церкарії виявлено у вересні. Інтен-
сивність інвазії молюсків личинковими стадіями фасціоли коливалася в межах 67-109 екз. церкарій і 6-10 
редій. Весною і влітку, коли малий ставковик слабо інвазований, пасовища є менш безпечними щодо фа-
сціольозу, ніж у серпні та на початку вересня, коли із церкарій формуються адолескарії фасціоли. 

На пасовищах рівнинної частини Передкарпаття щільність поселення малого ставковика в астатичних 
біотопах є нижчою – 7-12 екз/м2. У посушливе літо та осінь площі таких біотопів зменшуються до міні-
мальних розмірів або повністю зникають. Щільність заселення малого ставковика зменшується до 
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3-4 екз/м2. Найбільш висока екстенсивність інвазії молюсків партенітами і церкаріями досягає в липні 
0,6 %. Більш низький процент зараження молюсків спостерігається в серпні – 0,2 %, хоча церкарії фасці-
оли були зрілими. Весною, коли трапляються незрілі церкарії, молюски заражені слабо. Інтенсивність ін-
вазії молюсків в таких біотопах становить 25-84 екз. церкарій і 6 екз. редій. 

На основі наведених результатів, можна константувати, що пасовища гірської частини Передкарпаття 
є більш сприятливими для заселення малого ставковика, ніж рівнинної. В цілому, в роки з надмірними 
опадами пасовища у фасціольозному відношенні є небезпечними з липня до вересня, а в посушливі – з 
кінця липня до жовтня. Фасціольозна ситуація на пасовищах є непостійною, вона досягає небезпечного 
рівня в дощове літо і в літо наступного року. 
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Матеріал надійшов до редакції 02.07.01. 

Яворський И.П. Малый прудовик  – промежуточный  паразит  личинок трематод фасциолы обык-
новенной пасовищ Предкарпатия. 

Астатические биотопы горных пастбищ являются более благоприятными для развития малого прудо-
вика, чем равнинные. Фасциолезная ситуация на пастбищах Предкарпатья становится более опасной в 

дождевой летний период. 

Yavorsky I.P. The small pond snail as an intermediate host of trematode larvae of Fasciola hepatica on the 
Precarpathian pastures. 

Astatic biotopes of mountain pastures are more favorable for the  development of small pond snail than lowland 
ones. The parasitic worm infection of snails on Precarpathian pastures becomes more dangerous during the 

summer rainy period. 
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К ИЗУЧЕНИЮ НАЗЕМНОЙ МАЛАКОФАУНЫ В ГОРОДАХ УКРАИНЫ 

Коротко охарактеризовано стан і перспективи вивчення фауни та екології наземних молюсків у містах 
України. На підставі літературних даних і власних зборів наведено видові списки для 7 міст, переважно 

на заході та півдні України. 

Исследования, проведенные во второй половине XX ст. [1; 2; 3; 4 и др.], наглядно доказали, что в го-
родах может обитать значительное количество видов наземных моллюсков – как представителей отече-
ственной фауны, так и синантропов, непреднамеренно интродуцированных вместе с растениями, почвой 
или древесиной [5]. Антропогенные изменения биотопов в сочетании с антропохорией могут приводить 
к созданию малакоценозов, не имеющих аналогов в природных экосистемах и, без сомнения, заслужи-
вающих детального изучения. Кроме того, без исследования особенностей фауны и экологии наземных 
моллюсков в урбанизированной среде невозможно ответить на такие актуальные вопросы, как пути со-
хранения видового разнообразия моллюсков в городах, возможности их биоиндикационного использова-
ния и т.д. 

В то же время городская малакофауна Украины изучена еще недостаточно, особенно по сравнению с 
Германией [2; 3 и др.] или Россией [1]. Имеющиеся в литературе данные, как правило, фрагментарны и 
констатируют в основном присутствие некоторых видов наземных моллюсков в отдельных городах или в 
отдельных городских биотопах [6; 7; 8; 9]. Целенаправленные и комплексные исследования городской 
малакофауны проведены на западе Украины на примере Львова [10; 11; 12; 13]. Активно изучается в по-
следнее время наземная малакофауна Одессы (А.Н. Шклярук, М.О. Сон) и Николаева (С.С. Крамаренко), 
начались исследования наземных моллюсков Ивано-Франковска (С.П. Кирпан). 

На основании собственых сборов, а также литературных данных о наземных моллюсках Киева [8; 9] и 
Черновцов [6; 7], составлена таблица, представляющая видовой состав моллюсков 7 областных центров 
Украины. Следует отметить, что количество видов в отдельных столбцах отражает не только реальное 
богатство малакофауны, но в значительной степени и уровень ее изученности. Однако уже сейчас можно 
сказать, что наземная малакофауна в городах Северо-Западного Причерноморья (Одесса, Николаев) бед-
нее, чем на западе Украины, и представлена в основном степными и эврибионтными видами [14]. Видо-
вое богатство наземных моллюсков в конкретном городе зависит от физико-географического региона, 
размеров города, биотопического разнообразия, рельефа, антропохории и некоторых других факторов 
[13]. 
 

Таблица 1. 
Наземная малакофауна некоторых городов Украины 

 
Города 

Виды моллюсков Львов Ивано-
Франковск 

Чернов-
цы 

Терно-
поль Киев Одесса Нико-

лаев 
Carychium minimum Mull. + – – + – – – 
C. tridentatum (Risso) + – – – + – – 
Succinea putris (L.) + – – – – – – 
Succinella oblonga (Drap.) + – – – + + + 
Cochlicopa lubrica (Mull.) + – + + – – – 
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Продовження таблиці 1. 
C. lubricella (Porro) + – – – + – – 
Acanthinula aculeata (Mull.) – – – – + – – 
Vallonia costata (Mull.) + – + + + + + 
V. pulchella (Mull.) + – + + – + + 
V.excentrica Sterki + – – – – – – 
Pupilla muscorum (L.) + – + + – + – 
P. bigranata (Rssm.) – – – – – – + 
V. pygmaea (Drap.) – – + + + – – 
Vertigo pusilla (Mull.) – – – – + – – 
Vertilla angustior (Jeffr.) – – – + – – – 
Columella edentula (Drap.) + – – – + – – 
Truncatellina cylindrica (Fer.) + – – – – + + 
T. costulata (Nills.) + – – – – – – 
Merdigera obscura (Mull.) + – – – + – – 
Brephulopsis cylindrica (Menke) + – – – – + + 
Chondrula tridens (Mull.) + – + – – + + 
Cochlodina laminata (Mont.) + – – – + – – 
Macrogastra latestriata (A.Schm.) + – – – – – – 
Bulgarica cana (Held) + – – – – – – 
Laciniaria plicata (Drap.) + – – – + – – 
Mentissa gracilicosta (Rssm.) – – – – – + – 
Caecilioides acicula (Mull.) + – – – – – – 
C. raddei (Bttg.) – – – – – + – 
Punctum pygmaeum (Drap.) – – – – + – – 
Discus ruderatus (Stud.) + – – – + – – 
D. rotundatus (Mull.) + – – – – – – 
Vitrea crystallina (Mull.) + – – – – – – 
V. contracta (West.) – – – – ? – – 
V. diaphana (Stud.) – – + – – – – 
Nesovitrea hammonis (Strom) + – + – + – – 
N. petronella (L.Pfr.) + – – – – – – 
Aegopinella minor (Stab.) + – – + + – – 
Ae. nitidula (Drap.) + – – – – – – 
Ae. pura (Ald.) – – – – + – – 
Oxychilus draparnaudi (Beck) +  – – – – – – 
O. glaber (Fer.) + – + – – – – 
O. inopinatus Cl. + – – – – + – 
O. translucidus (Mort.) – – – – + – – 
Oxychilus sp. – – – – – + – 
Euconulus fulvus (Mull.) – – + – + – – 
Zonitoides nitidus (Mull.) + – – – – + – 
Tandonia kusceri (Wagn.) – – – – – + + 
Vitrina pellucida (Mull.) + – – – – + + 
Arion subfuscus (Drap.) + – – + + – – 
A. circumscriptus John. + – – – – – – 
A. fasciatus (Nilss.) + – – – + – – 
A. distinctus Mabile + – – – – – – 
Deroceras laeve (Mull.) + + – – – + – 
D. sturanyi (Simr.) – – – – + – – 
D. reticulatum (Mull.) + + – – + + – 
D. rodnae Gr. et Lupu + – – – – – – 
Krynickillus melanocehalus Kal. + – – – – – – 
Boettgerilla pallens Simr. + – – – + – – 
Limax cinereoniger Wolf + – – – + – – 
L. maximus L. + – + – + – – 
L. flavus L. – – – – – + – 
L. maculatus (Kal.) – – – – – + + 
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Продовження таблиці1. 
Lehmannia marginata (Mull.) + – – – + – – 
Bradybaena fruticum (Mull.) + + – – + – – 
Plicuteria lubomirskii (Slos.) + – – – – – – 
Trichia hispida (L.) + – – + – – – 
Helicopsis striata (Mull.) + – – – – + + 
Xeropicta krynickii (Kryn.) – – – – – + + 
X. derbentina (Kryn.) – – – – – + + 
Helicella candicans (L.Pfr.) + – – – – – – 
Perforatella bidentata (Gm.) + – – – – – – 
Monachoides vicina (Rssm.) + – – – – – – 
Pseudotrichia rubiginosa 
(A.Schm.) 

+ – – – – – – 

Euomphalia strigella (Drap.) + + + – – – – 
Monacha fruticola (Kryn.) – – – – – + + 
M. carthusiana (Mull.) + – – – – + – 
Faustina faustina (Rssm.) + – – – – – – 
Cepaea nemoralis (L.) + – – – – – – 
C. hortensis (Mull.) + – – – – – – 
C. vindobonensis (Fer.) + – + – + + + 
Helix lutescens Rssm. + + + – – – – 
H. pomatia L. + + + – – + – 
H. albescens Rssm. – – – – – + + 
 

Интересными, но мало освещенными в отечественной малакологической литературе являются вопро-
сы воздействия урбанизации на различные аспекты жизнедеятельности наземных моллюсков, процессы 
их роста и развития, биометрические параметры [13; 15; 16], миграционные возможности. С экологиче-
ской и, возможно, с микроэволюционной точки зрения перспективным является всестороннее изучение 
популяций интродуцированных видов моллюсков (их особенностей по сравнению с природными попу-
ляциями, взаимодействия отечественных и интродуцированных видов в городских малакоценозах). Наи-
более удачные объекты для таких исследований – полиморфные виды моллюсков, которые могут слу-
жить наглядной моделью влияния интродукции на генетическую структуру популяций [13; 17]. 

Поскольку изученность городской малакофауны Украины все еще остается недостаточной [12], кол-
лектив авторов планирует продолжить исследования в этом направлении. Результаты исследований бу-
дут оформлены в 2004-2005 гг. в виде монографии "Наземные моллюски населенных пунктов Украины". 
В монографии будут рассмотрены вопросы видового состава и экологии наземных моллюсков в урбани-
зированной среде. К участию в коллективной монографии приглашаются другие специалисты. По всем 
вопросам просим обращаться по адресу: 79008, г.Львов, ул. Театральная, 18, Государственный природо-
ведческий музей НАН Украины, Сверловой Нине Вячеславовне (e-mail: museum@lviv.net). 
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Кирпан С.П., Крамаренко С.С., Сверлова Н.В., Сон М.О., Шклярук А.Н. К изучению наземной мала-
кофауны в городах Украины. 

Коротко охарактеризовано состояние и перспективы изучения фауны и экологии наземных моллюсков в 
городах Украины. На основании литературных данных и личных сборов приводятся видовые списки для 

7 городов, преимущественно на западе и на юге Украины. 

Kirpan S.P., Kramarenko S.S., Sverlova N.V., Son M.O., Shklyaruk A.N. To the study of the land mollusc 
fauna in the cities of Ukraine. 

The state and perspectives of the study of the land mollusc fauna and ecology in the cities of  Ukraine is briefly 
characterized. The lists of species for seven cities located mainly in the west and south of Ukraine are made on 

the grounds of the literature data and personal collections. 



 

© О.И. Оскольская, В.В. Шохолов, В.А. Тимофеев, 2001 
97 

УДК: 564: 591.543 
О.И. Оскольская,  

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник;  
В.В. Шохолов,  
слушатель МАН; 
В.А. Тимофеев,  

инженер 2 категории 
(Институт биологии южных морей НАН Украины, г. Севастополь) 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА СОСТАВ ФАУНЫ 
МОЛЛЮСКОВ РАННЕГО ПАЛЕОЦЕНА ИНКЕРМАНА (ЗАПАДНЫЙ КРЫМ) 

Методом випробувальних площадок досліджені монтьскі та датські відклади у районі Інкерману. Вста-
новлено, що проходить деградація спільноти молюсків у ході історичного розвитку. Про це свідчать 

збіднення видового складу, зменшення середнього розміру молюсків, їх цільності та біомаси. 

Палеоэкология является перспективным направлением современных исследований. Накопление све-
дений об условиях существования отдельных видов и сообществ ископаемых организмов дает возмож-
ность судить не только об эволюционных процессах, но и прогнозировать направления развития орга-
низмов в будущем. Сообщества организмов в ходе исторического развития постоянно изменяются под 
действием условий среды. Эти изменения могут быть настолько значительны, что сообщество перестает 
существовать, на смену ему приходит следующее [1]. Выяснение особенностей становления сообществ 
морских донных организмов тесно связано с изучением общей палеогеографической обстановки в опре-
деленные этапы геологической истории, а решение комплекса палеогеографических задач становится не-
возможным без понимания конкретных условий исторического развития физико-географических процес-
сов в рассматриваемом регионе [2]. Для понимания нынешнего состояния донных сообществ Черномор-
ского бассейна авторами сделана попытка проследить, как влияло изменение абиотических факторов на 
эволюцию моллюсков в раннем палеоцене. 

В конце мела – начале палеогена область юго-западного Крыма представляла собой мелководный 
бассейн с ровным плоским дном. На дне накапливались карбонатные осадки, лишь в небольшой степени 
разбавленные терригенным материалом. Существуют различные мнения в отношении положения мел-
палеогеновой границы. Согласно  Л.П. Горбач [3], мы выделяем следующие периоды: 

1. Трансгрессия датского моря и постепенное его углубление, достигшее максимума (около 200 м) во 
время отложения мшанковых известняков, затем постепенное обмеление – появление сернуловых зарос-
лей. 

2. Внедрение теплых монтских вод, принесших богатую бентосную фауну моллюсков. Море остается 
мелководным. 

3. Регрессия – размыв значительной части монтских осадков. 
Малорослость раковин в породах нижней части датского яруса  дали основание В.Г.  Морозовой [4] 

для заключения, что климат начала датского периода был прохладным. Среднюю часть датской толщи в 
юго-западном Крыму слагают относительно более глубоководные образования (мшанковые известняки). 
Мшанки практически не встречаются в прижизненном состоянии. Причиной тому является хрупкость 
скелетных построек мшанок. Такие постройки легко обламывались при небольшом движении воды, под 
действием собственного веса и продолжали крошиться в процессе уплотнения осадков. Для развития и 
длительного существования их на одних и тех же участках дна требовались спокойные условия. Глубина 
бассейна в местах расселения столь хрупких построек достигала 100-200 м. К концу датского века море 
мелеет, об этом свидетельствует разрастание серпуловых биостром. 

Присутствие в датских отложениях Крыма органических остатков, типичных для дата и имеющих 
достаточно широкое географическое распространение, свидетельствует о существовании свободных свя-
зей между бассейнами Крыма и Западной Европы. Значительное число эндемиков среди фауны моллю-
сков является не столько следствием специфичности условий Крымского бассейна, сколько ограничен-
ности наших знаний о развитии этой фауны в других регионах. 

Изменение биоценозов вверх по разрезу свидетельствует о постепенном потеплении и уменьшении 
глубины бассейна к концу датского периода. Состав осадков позволяет сделать вывод, что они формиро-
вались в условиях теплого гулидного климата. 

Монтский век начался в Крыму внедрением теплых вод и быстрым расселением в области мелково-
дья характерных и разнообразных моллюсков монтского типа. Судя по составу ископаемых, толстостен-
ности и богатству орнаментации раковин, характеру их захоронения в породах, последние представляют 
собой образования мелководных очень теплого моря. 

Для исследования выбран борт долины реки Черной в районе Инкермана. Район исследования пред-
ставляет собой отвесный склон высотой 30-60 м, состоящий из осадочных пород датского и монтского 
ярусов. 
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Тантские отложения практически не прослеживаются, так как уничтожены тантским размыванием. 
Для исследования выбран участок, удовлетворяющий следующим требованиям: 

- небольшая коррозия отложений (хорошая сохранность раковин); 
- плоская поверхность, отсутствие углублений и разломов; 
- отсутствие наклонных слоев (они являются следствием тектонических процессов и могут сущест-

венно исказить результаты исследований). 
Исследования проводили методом пробных площадок. Количество площадок в ряду (5 шт.) гаранти-

рует достаточную точность в исследовании данного временного диапазона. Ряды 1, 2, 3 предназначены 
для исследования датского яруса, ряды 6, 7 – монтского яруса, а ряды 4, 5 – переходной зоны. В процессе 
исследования по каждой площадке подсчитано общее количество остатков раковин и определен их сред-
ний размер. Аналогичные исследования проведены в отношении отдельных видов моллюсков (Crania 
tuberculata, Corbis montensis, Isocardia crey, Chlamis dupont, Ostrea praemontensis). Эти моллюски являются 
характерными для своих ярусов, сравнительно легко идентифицируются, широко распространены. 

Из-за отсутствия специальной аппаратуры для радиоуглеродной датировки исследуемых слоев  прини-
маем допущение о том, что осадонакопление шло равномерно. Рядам условно присвоены следующие дати-
ровки: I – 70 млн. лет; II – 60 млн. лет; III – 50 млн. лет; IV – 40 млн. лет; V – 30 млн. лет; VI – 20 млн. лет; 
VII – 10 млн. лет. Распределение  моллюсков в отложениях Инкермана показано в таблице 1. 

Таблица 1.  
Распределение моллюсков в отложениях Инкермана 

 
  Ярус 
  7 6 5 4 3 2 1 

Кол-во экземпл. 10 206 42 106 235 196 174 
Средний размер особи 64,3 37,5 35 90 47,2 46,4 38,3 

 
Всего 

Кол-во видов 1 7 1 1 8 5 6 
Кол-во экземпляров     19 45  
Частота встречаемости %     8,1 23,5  

 
Crania 
tuberculata Средний размер особи     110 140  

Кол-во экземпляров  23      
Частота встречаемости %  11,2      

 
Corbis 
montensis Средний размер особи  76,9      

Кол-во экземпляров     125 76 77 
Частота встречаемости %     53,2 38,8 44,2 

 
Chlamis 
dupont Средний размер особи     37,1 23,8 26 

Кол-во экземпляров   42 106 14 44 7 
Частота встречаемости %   100 100 5,9 22,5 4,02 

 
Isocardia 
crey Средний размер особи   37,5 95 42,5 58,9 201 

Кол-во экземпляров 10 183   41   
Частота встречаемости % 100 88,8   17,4   

Ostrea 
praemonte-
nsis Средний размер особи 64,3 48,8   69,2   

 
Сопоставление полученных данных с показателями температуры и глубины моря дает возможность 

заключить, что трансгрессия датского моря и постепенное потепление климата не оказали существенного 
влияния на видовой состав и размеры моллюсков. Регрессия и продолжающееся потепление климата к 
концу датского периода оказали угнетающее действие на сообщество моллюсков, выразившееся в 
уменьшении биомассы, обеднении видового состава. Резко уменьшилось количество Crania, Chlamis, 
Ostrea. В тоже время условия конца дата оказались благоприятными для Isocardia, что проявилось в росте 
их численности и размеров. 

Внедрение теплых монтских вод первоначально привело к уменьшению размеров моллюсков и видо-
вого разнообразия, а также к дальнейшему уменьшению биомассы моллюсков. В результате нарушения 
равновесия между биотичным потенциалом и давлением окружающей среды популяция моллюсков пре-
терпела сильные изменения. При изменении внешних условий произошло изменение структуры сообще-
ства, которое выразилось в исчезновении более крупных особей, как менее приспособленных к измене-
ниям окружающей среды, исчезновение одних видов (Crania) и бурное развитие других (Isocardia, позже 
Corbis montensis), более приспособленных к новым условиям [5]. В благоприятных условиях мелковод-
ного, очень теплого монтского моря всплеск роста популяции моллюсков шел по типу Y-кривой. В отли-
чие от S-образной формы, при которой темп роста ограничивается истощением пищевых ресурсов и на-
коплением токсичных отходов. При Y-образной форме кривой рост популяции моллюсков до самого 
момента катастрофы не зависит от плотности популяции. 
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Интересно заметить, что адаптация к "катастрофе", происшедшей примерно 20 млн. лет назад и вы-
званной внутренней причиной (перенаселением), отличалась от адаптации, вызываемой внешними при-
чинами (например, внедрением монтских вод 40 млн. лет назад). 

Можно отметить обеднение видового разнообразия. Это выразилось в гибели Corbidae и бурном раз-
витии Ostriedae. Смена доминант сопровождалась ростом среднего размера особей. Это объясняется 
большей конкурентоспособностью крупных особей в борьбе за выживание в условиях перенаселения. 
Произошло также резкое падение плотности моллюсков и их биомассы. 
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состав фауны моллюсков раннего палеоцена Инкермана (Западный Крым). 

Методом пробных площадок  исследованы монтские и датские отложения в районе Инкермана. Ус-
тановлено, что идет деградация сообщества моллюсков в ходе исторического развития. Об этом 
свидетельствуют обеднение видового состава, уменьшение среднего размера моллюсков, их плотно-

сти и биомассы. 

Oskolskaya O.I., Shokholov V.V., Timofeyev V.A. Influence of global climatic changes on the fauna composi-
tion of the Inkerman area mollusks of early Oalaecene (Western Crimea). 

The Monts and Danish deposits were investigated by the method of sampling sites in Inkerman region. It is es-
tablished that the degradation of mollusc communities had been taking place in the course of historical devel-

opment. It can be proved by the   reduction of species diversity, average dimensions of the molluscs, their density 
and biomass. 
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ПЕРШЕ ЗНАХОДЖЕННЯ FAGOTIA DANUBIALIS (MOLLUSCA: PECTINIBRANCHIA: 
MELANOPSIDAE) В СЛУЧІ 

Перші повідомлення про знаходження Fagotia danubialis Bgt. в Случі. Наведено характеристику конхіо-
логічних і екологічних особливостей молюска. 

Особливості конхіології, поширення та екології представників родини Melanopsidae Н. Adams et А. 
Adams, 1854 були предметом обговорення малакологів, починаючи з 19 ст. [1, 2]. Однак погляди авторів 
на номенклатуру та класифікацію цієї групи не завжди були однозначними. 

За основні критерії, що дозволяли встановити систематичний статус окремих її представників, зви-
чайно бралися до уваги особливості будови черепашки та в більшості випадків лінійні розміри окремих 
їх складових частин [3] Для Західної Європи наводили два види меланопсід – Hemisinus acicularis та H. 
еsperi, що включає дві форми – H. еsperi var. pardalis та H. esperi var. turgidae. З часом номенклатуру та 
класифікацію групи було переглянуто. Так, в основних малакологічних зведеннях другої половини 20 
століття для родини Melanopsidae наводиться один рід Fagotia, представлений (у Східній Європі) двома 
видами – F.(Fagotia) esperi та F. (Microcolpia) acicularis [4]. 

Використання нових підходів до вирішення проблем класифікації родини Melanopsidae дозволило у 
90-их рр. минулого століття провести систематичну ревізію цієї групи. Її здійснили Я.І. Старобогатов та 
інші науковці [5]. Основними критеріями, що дозволили вищезгаданим авторам розмежувати роди та ви-
ди в межах досліджуваної родини, були особливості будови рахідального зуба тертки та характер забарв-
лення черепашки. Відповідно до запропонованої Я.І. Старобогатовим класифікації, рід Fagotia включає 
(для Східної Європи) 3 види – F. (Dneprifagotia) danubialis, F. (D.) berlani, F. (D.) dneprensis. У зв’язку з 
впровадженням нової систематичної структури досліджуваної групи, наявні досі знання про видовий 
склад та екологію роду Fagotia  фауни України виявилися неконкретними. Цей факт спонукав до пода-
льшого вивчення представників родини Melanopsidae. 

За останнє десятиріччя дослідженням фауни, поширення та екології цієї групи присвячено низку 
праць вітчизняних авторів [6-8] (Анистратенко В.В., Анистратенко О.Ю. 2001, Градовський, 2000). 

Однак малакологи Західної Європи не прийняли класифікацію меланопсід, запропоновану 
Я.І. Старобогатовим, і наводять для цієї групи меншу кількість видів. Протиріччя між східною та захід-
ною системами родини є досить вагомим стимулом для проведення різнопланових досліджень представ-
ників цієї групи. 

У липні 2001 року в р.Случ (права притока Прип’яті) в околицях м.Новоград-Волинського 
(с.Городниця) було виявлено два екземпляра роду Fagotia (збір Ю.Бондарчука). Для визначення видової 
приналежності молюсків ми використали як традиційний конхіологічний так і розроблений Я.І. Старобо-
гатовим компараторний метод ідентифікації тварин. За результатами комплексного визначення матеріа-
лу, знайдені особини було віднесено до виду F. (Dneprifagotia) danubialis Вourguignat, 1884. До цього часу  
представники роду Fagotia в р.Случ природодослідниками відмічені не були. Отже, можна говорити про 
першу знахідку F. danubialis у вищезгаданому водотоці.  

Наводимо характеристику конхіологічних особливостей F. danubialis із случанської популяції. Чере-
пашка баштоподібно-конічна (відношення висоти до ширини становить близько 2,2), з плоскими оберта-
ми завитка і апікальним кутом 35-410. Висота завитка менша за висоту устя в 1,3 рази. Устя ромбовидне 
із заокругленими кутами, крім загостреного парієто-палатального кута. Поверхня черепашки світла, з на-
вскісними, ледь помітними смугами, утвореними оранжевими цятками. 

Основні мірні ознаки та індекси черепашок наведено в таблицях 1 і 2. 
Від інших споріднених із F. danubialis видів роду Fagotia він відрізняється значеннями індексів 

BЧ/ШЧ, ВЗ/ВУ, ВОО/ВЧ та межами абсолютних розмірів ВЧ, ШЧ, апікального кута.  
Молюсків виявлено в основному руслі річки, неподалік від берега (0,5 м), на глибині 0,15 м. Дно во-

дойми в цьому біотопі кам’янисте. Швидкість течії досить висока (близько 1 м/с), прозорість води 0,7 м, 
водні макрофіти відсутні. Молюсків виявлено на камінні. Щільність населення популяції вкрай незначна 
– 0,01 екз/м2. 

За відомостями Новоград-Волинської санітарно-епідеміологічної станції, на цьому розрізі води Случі 
характеризується такими гідрохімічними особливостями (табл. 3.). 

Як видно з таблиці 3, Случ біля Городниці влітку є водоймою β-мезосапробною, а донна фауна тут, як 
і біля м.Новоград-Волинського, представлена β-мезасапробними видами [11], до категорії яких належить 
і  F. danubialis. 
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Таблиця 1. 
Мірні ознаки (мм) черепашок Fagotia danubialis із р.Случ 

 

№ ВЧ ШЧ ВУ ШУ ВЗ ВОО Апікальний 
кут 

1 11 5 4,8 2 6,6 6,8 350 
2 9 4 4 1,9 5,5 6 410 
 

Таблиця 2. 
Основні індекси мірних ознак черепашок Fagotia danubialis із р.Случ 

 

№
 

ВЧ
/Ш

Ч
 

Ш
Ч

/В
Ч

 

ВЗ
/В
У

 

ВУ
/В
З 

ВУ
/Ш

Ч
 

Ш
У

/В
У

 

ВО
О

/В
Ч

 

ВЧ
/В
О
О

 

ВО
О

/Ш
Ч

 

Ш
Ч

/В
О
О

 

1 2,2 0,45 1,4 0,73 2,4 0,42 0,62 1,62 1,36 0,73 
2 2,3 0,44 1,4 0,73 2,1 0,47 0,66 1,5 1,5 0,66 

 

Примітка. В таблицях 1 і 2 використано такі скорочення: ВЧ-висота черепашки; ШЧ-її ширина; ВУ-
висота устя; ШУ-ширина устя; ВЗ-висота завитка; ВОО-висота останнього оберта. 

 

Таблиця 3. 
Гідрохімічний режим Случі поблизу с.Городниця (липень 2001 р.). 

 

Інгредієнт Кількість  Інгредієнт  Кількість  
РН 
О2,     мг/л  
      % насичення 
СО2, мг/л 
БСК5, мг/л 
Кольоровість,    гра-
дуси 
NH4

+, мгN/л 

7.8 
6.0 
67.6 
33.5 
2.9 
14 
 
0.08 

NO2
-, мгN/л 

 

NO3
-, мгN/л 

PO4
3-, мгP/л 

 
K+, мг/л 
 
Сума йонів, мг\л 

0,009 
 
0,09 
0,016 
 
3,9 
 
392,0 
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Першко И.О., Бондарчук Ю.М. Первое  нахождении Fagotia danubialis (Mollusca: Pectinibranchia: 
Melanopsidae) в Случи. 

Первое упоминание о нахождении Fagotia danubialis в Случи. Приведена характеристика конхиологиче-
ских и экологических особенностей моллюсков. 

Pershko I.O. Bondarchuk Yu.M.  About the first discovery of Fagotia danubialis (Mollusca: Pectinibranchia: 
Melanopsidae) in Sluch. 

The first discovery of Fagotia danubialis in the river Sluch is registered. The characteristics  of the conchologi-
cal and ecological peculiarities are described. 
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БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ ВРЕМЕННЫХ ВОДОЕМОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

Дано розподіл прісноводних  молюсків для деяких біотопів Одещини. Було знайдено 33  види: Contectiana 
contecta, Bithynia producta, Bithynia tentaculata, Bithynia decipiens, Opistorhophorus hispanicus, 

Opistorhophorus troscheli, Opistorhophorus baudonianus, Opistorhophorus valvatoides, Dygircidum 
bourguignati, Valvata spirorbis, Cincinna piscinalis, Lymnaea auricularia, Lymnaea ovata, Lymnaea palustris, 
Lymnaea truncatula, Lymnaea stagnalis, Physa fontinalis, Costatella integra, Aplexa hypnorum, Planorbarius 

cornea, Planorba rius purpura, Planorbis carinatus, Planorbis planorbis, Segmentina nitida, Segmentina 
distinguenda, Armiger crista, Armiger bielzi, Anysus vortex, Anysus vorticulus, Anysus contortus, Anysus 

spirorbis, Anysus leucostoma, Anysus dazuri. Opistorhophorus valvatoides, Dygircidum bourguignati, Valvata 
spirorbis та Anysus dazuri (наводяться вперше для Одещини). 

Малакофауна водоемов Одесской области изучена довольно слабо. Исследования в этой области до 
недавнего времени касались преимущественно донных видов,  составляющих основу биомассы водных 
зооценозов, в связи с чем от внимания исследователей ускользал обширный комплекс фитофильных ви-
дов. Кроме того, в конце прошлого века были проведены ревизии многих групп пресноводных моллюс-
ков, что вызвало определенные изменения в представлениях о систематическом положении и видовом 
составе пресноводной малакофауны, и поэтому фаунистические списки середины прошлого века [1] яв-
ляются в большой степени устаревшими. Более поздние публикации, посвященные степной зоне, на ко-
торых отчасти строится представление о степных легочных пресноводных моллюсках [2; 3], захватывают 
восточные районы степи и не сходны по фауне с юго-западом Украины. Вследствие этого, многие сов-
ременные капитальные труды, посвященные пресноводным моллюскам [4; 5; 6], содержат крайне мало 
сведений о вышеуказанном регионе по сравнению с северными и западными районами страны. Таким 
образом, эколого-фаунистические данные по данному региону нуждаются в серьезном расширении и 
уточнении. 

Материалом для работы послужили собственные сборы автора за период 1999-2001 гг. из временных 
водоемов центральной части Одесской области. Были исследованы различные типы временных водоемов 
(мелкие пересыхающие болота, заливные луга, сточные канавы, осушаемые искусственные водоемы,  
лужи и др.)на степных участках, в населенных пунктах, вдоль берегов рек (Днестр, Турунчук, Тилигул)и 
лиманов, вдоль морского побережья. Кроме того, были изучены сборы, хранящиеся в клубе-музее "Кон-
ха" (г. Одесса)и Зоологическом музее ОНУ им. И.И. Мечникова. 

 Сборы производились с помощью сачка, драги, субстратных ловушек. Часть материала собиралась 
вручную. Изучение ряда легко дифференцируемых видов проводилось без изъятия из изучаемого биотопа.  

В результате проведенных исследований были найдены и определены следующие виды: 
1. Contectiana (Contectiana)contecta Millet, 1813; 
2. Bithynia (B.)producta Moguin-Tandon, 1855; 
3. Bithynia (B.)tentaculata Linnaeus, 1758; 
4. Bithynia (Milletelona)decipiens Millet, 1843; 
5. Opistorhophorus hispanicus Servain, 1880; 
6. Opistorhophorus troscheli Paasch, 1842; 
7. Opistorhophorus baudonianus Gassiez, 1869; 
8. Opistorhophorus valvatoides Beriozkina et Starobogatov, 1995; 
9. Dygircidum bourguignati Paladihe, 1869; 
10. Valvata (V.)spirorbis Westerlund, 1878; 
11. Cincinna (C.)piscinalis Muller, 1774; 
12. Lymnaea auricularia Linnaeus, 1758; 
13. Lymnaea ovata Draparnaud, 1805; 
14. Lymnaea palustris Muller, 1774; 
15. Lymnaea truncatula Muller, 1774; 
16. Lymnaea stagnalis Linnaeus, 1758; 
17. Physa (Ph.)fontinalis Linnaeus, 1758; 
18. Costatella (Alampetista)integra Haldeman, 1841; 
19. Aplexa hypnorum Linnaeus, 1758; 
20. Planorbarius cornea Linnaeus, 1758; 
21. Planorbarius purpura  Muller, 1774; 
22. Planorbis carynatus Muller, 1774; 
23. Planorbis planorbis Linnaeus, 1758; 
24. Segmentina nitida  Muller, 1774; 
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25. Segmentina distinguenda Gredler, 1859; 
26. Armiger crista Linnaeus, 1758; 
27. Armiger bielzi Kimacowicz, 1884; 
28. Anysus (A.)vortex Linnaeus, 1758; 
29. Anysus (A.)vorticulus Troschel, 1834; 
30. Anysus (A.)contortus Linnaeus, 1758; 
31. Anysus (A.)spirorbis Linnaeus, 1758; 
32. Anysus (A.)leucostoma Millet, 1813; 
33. Anysus (A.)dazuri Morch, 1868. 
Среди изученных водоемов наибольшим видовым разнообразием характеризуются временные водоемы, 

связанные с весенним разливом рек. Изучались водоемы, возникающие вдоль берегов рек Днестра, Турун-
чука, Тилигула. Здесь встречены все вышеперечисленные  виды, кроме вида Armiger bielzi. В виде свежих 
пустых раковин и мертвых моллюсков были также встречены виды Acroloxus lacustris Linnaeus, 1758, 
Viviparus viviparus Linnaeus, 1758, Viviparus ater Christofori et Jan, Fagotia danubialis Bourguignat, 1884, 
Fagotia dneprensis Starobogatov,Alexenko et Levina, 1992, Fagotia berlani Bourguignat, 1884, Microcolpia 
canaliculata Bourguignat, 1884, Microcolpia potamoctebia Bourguignat, 1870, Lithoglyphus naticoides naticoides 
C. Pfeiffer, 1828, Lithoglyphus apertus Kuster, 1852, Lithoglyphus pyramydatus Mollendorff, 1873, Theodoxus 
donasteri Lindholm, 1908, Theodoxus fluviatilis Linnaeus, 1758. Данные виды являются обычными для участ-
ков рек, соответствующих изучаемым водоемам, и, по-видимому, заносились в них с паводками. Виды 
B. producta, B. tentaculata, B. decipiens, O. hispanicus, O. valvatoides, O. baudonianus, Dygircidum bourguignati, 
V. spirorbis, C. piscinalis, A. hypnorum, P. purpura, S. nitida, S. distinguenda, A. crista, A. vortex, A. vorticulus, 
A. contortus, A. spirorbis, A. leucostoma, A. dazuri были найдены только в вышеперечисленных водоемах 
(среди них виды B. decipiens, O. baudonianus, Dygircidum bourguignati, V. spirorbis, S. nitida, S. distinguenda, 
A. crista – только вдоль берегов Днестра, виды A. hypnorum и A. vorticulus – вдоль берегов Турунчука, вид 
O. valvatoides -  только вдоль берегов Тилигула).  

В естественных временных водоемах, возникающих в окрестностях населенных пунктов и на откры-
тых степных участках, выявлены виды C. contecta, O. troschelli, L. auricularia, L. ovata, L. palustris, L. 
truncatula, L. stagnalis, Ph. fontinalis, C. integra  P. cornea, P. planorbis. 

Особый тип временных водоемов представляют собой ежегодно осушаемые декоративные водоемы в 
рекреативных зонах. В связи с хорошим прогреванием и отсутствием многих сдерживающих факторов, 
некоторые виды моллюсков (L. stagnalis, C. integra, P. cornea)могут достигать тут большой плотности. 
Кроме того, температурный режим данных водоемов создает благоприятные условия для бракеражного 
вселения некоторых аквариумных моллюсков. При исследовании дна нескольких водоемов в парках и 
санаториях г. Одессы автором статьи были обнаружены следы попыток вселения моллюсков родов 
Melania и Ampularia. В одном из этих водоемов три года без внешнего контроля существует популяция 
аквариумных витушковых рода Biomphalaria. Кроме вышеперечисленных видов, характерных для дан-
ных биотопов, в них изредка встречаются виды L. palustris, L. auricularia, L. ovata, P. planorbis .  

Также характерным для г. Одессы типом временных водоемов являются временные полисапробные 
водоемы, образуемые сточными водами в районе полей фильтрации (берег Хаджибейского лимана). В 
этих водоемах  автору встречались виды O. troschelli L,. palustris L. auricularia, L. ovata, L. stagnalis, C. 
integra, P. cornea, P. planorbis, A. bielzi.  

Во временных водоемах, возникающих вдоль морского побережья и на берегах лиманов и часто зали-
ваемых соленой водой, встречаются виды C. contecta, L. palustris, L. stagnalis, P. cornea, P. planorbis. Мол-
люски, найденные в данных водоемах, как правило, отличались довольно мелкими для данных видов 
размерами.  

Следует заметить, что некоторые виды, присутствие которых в данном регионе следует ожидать,  в  
ходе проведенных исследований не были найдены или были найдены только в виде пустых раковин 
(Anysus albus Muller, 1774). Несомненно, эти виды будут найдены во временных водоемах, связанных с 
системой пойменных озер Днестра и Турунчука, в которых обитает большинство вышеуказанных видов. 
Этот регион находится в относительной близости к исследованному и связан с последним общей истори-
ей и происхождением. Кроме того, в фондах Зоологического музея ОНУ им. И.И. Мечникова хранятся 
раковины моллюсков Anisus draparnaldi Sheppard, 1823, Anisus septemgyratus Rossmaessler, 1835, 
Hippeutis fontana Lightfoot, 1786, указанные для бассейна нижнего Днестра и, по-видимому, собранные во 
временных пойменных водоемах. Нами данные виды обнаружены  главным образом во временных водо-
емах, прилегающих  к пойменным озерам Турунчука.  

Для большинства видов, указанных в списке, характерна высокая встречаемость и плотность поселе-
ния. Только виды A. hypnorum, S. distinguenda, A. crista и O. valvatoides были встречены единично. В свя-
зи с этим можно сказать, что брюхоногие моллюски играют большую роль в экосистеме региона, имея 
важное трофическое и паразитологическое значение для его биоценозов. В свою очередь среди биотиче-
ских факторов, свойственных данному региону и оказывающих влияние на существование в нем брюхо-
ногих моллюсков, можно  назвать изобилие и видовое разнообразие представителей некоторых групп 
водных беспозвоночных, являющихся естественными врагами брюхоногих моллюсков. Так, кроме обще-
распространенных в Украине видов пиявок-малакофагов (Glossiphonia complanata, Gliossiphonia 
heteroclita, Fadejewobdella quinqueannulata, Helobdella stagnalis и др.), в данном регионе присутствует не-
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характерный для остальной Украины вид Batacobdella paludosa сосущий кровь гемоглобинсодержащих 
моллюсков [7]. Кроме пиявок, важными врагами моллюсков в периодических водоемах являются хищ-
ные водные насекомые (особенно жуки родов Cybister и Dytiscus и личинки жуков рода Hydrophilus), а 
также личинки ручейников, использующие мелких моллюсков в качестве строительного материала (в 
некоторых домиках нами было обнаружено до 10-15 живых и недавно умерших без пищи моллюсков 
(главным образом анизусов и затворок). 

Подводя итоги, следует назвать наиболее характерными для акватории виды C. contecta, O. troschelli, 
C. piscinalis, L. auricularia, L. ovata, L. palustris, L. truncatula, L. stagnalis, Ph. fontinalis, P. cornea, P. 
planorbis. Вдоль берегов рек к ним стабильно присоединяются виды B. producta, O. hispanicus, P. purpura, 
A. crista, A. contortus, A. spirorbis, A. leucostoma, A. dazuri. Виды V. spirorbis и Dygircidum bourguignati, 
впервые найденные автором в данном регионе, по-видимому, являются характерными для берегов низо-
вий Днестра и Турунчука, хотя вдоль последних найдены пока только в виде пустых раковин (последний 
найден нами также в пойменных озерах Турунчука – о.Белое, о.Круглое, о.Кривое).  

Водоемы, приуроченные к берегам низовий Днестра и Турунчука, несомненно, нуждаются в тщате-
льном  изучении, особенно по отношению к фауне катушковых и вальватид. В целом малакофауна Одес-
ской области, за исключением отдельных групп гребнежаберных [4], является довольно слабо изученной 
как в отношении крупных континентальных водоемов (бассейны Днестра и Дуная), так и в отношении 
мелких постоянных и временных водоемов.  
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Матеріали надійшли до редакції 12.06.01. 

Сон  М.О. Брюхоногие моллюски временных водоемов центральной части Одесской области. 

Предоставлено деление пресноводных моллюсков для некоторых биотопов Одещины, были найдены 33 
вида: Contectiana contecta, Bithynia producta, Bithynia tentaculata, Bithynia decipiens, Opistorhophorus 

hispanicus, Opistorhophorus troscheli, Opistorhophorus baudonianus, Opistorhophorus valvatoides, 
Dygircidum bourguignati, Valvata spirorbis, Cincinna piscinalis, Lymnaea auricularia, Lymnaea ovata, 
Lymnaea palustris, Lymnaea truncatula, Lymnaea stagnalis, Physa fontinalis, Costatella integra, Aplexa 

hypnorum, Planorbarius cornea, Planorba rius purpura, Planorbis carynatus, Planorbis planorbis, Segmentina 
nitida, Segmentina distinguenda, Armiger crista, Armiger bielzi, Anysus vortex, Anysus vorticulus, Anysus 
contortus, Anysus spirorbis, Anysus leucostoma, Anysus dazuri. Opistorhophorus valvatoides, Dygircidum 

bourguignati, Valvata spirorbis та Anysus dazuri наводяться вперше для Одещини. 

Son M.O. Gastropoda of temporary water bodies in the central part of Odessa Region. 

The distribution of freshwater molluscs among some biotopes in Odessa Region has been investigated. 33 spe-
cies have been found: Contectiana contecta, Bithynia producta, Bithynia tentaculata, Bithynia decipiens, Opis-

torhophorus hispanicus, Opistorhophorus troscheli, Opistorhophorus baudonianus, Opistorhophorus valva-
toides, Dygircidum bourguignati, Valvata spirorbis, Cincinna piscinalis, Lymnaea auricularia, Lymnaea ovata, 
Lymnaea palustris, Lymnaea truncatula, Lymnaea stagnalis, Physa fontinalis, Costatella integra, Aplexa hyp-
norum, Planorbarius cornea, Planorbarius purpura, Planorbis carynatus, Planorbis planorbis, Segmentina 

nitida, Segmentina distinguenda, Armiger crista, Armiger bielzi, Anysus vortex, Anysus vorticulus, Anysus con-
tortus, Anysus spirorbis, Anysus leucostoma, Anysus dazuri. Opistorhophorus valvatoides, Dygircidum bour-

guignati, Valvata spirorbis and  Anysus dazuri are pointed out in Odessa Region for the first time. 
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НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ МАЛАКОФАУНЫ ПУСТЫННЫХ 
ЛАНДШАФТОВ СЕМИРЕЧЬЯ (БАЛХАШ-ИЛИЙСКАЯ ВПАДИНА) 

Уточнені і доповнені дані по малакофауні ландшафтів Семиріччя (Балхаш-Індійська впадина). 

В широтном направлении Балхаш-Илийская впадина занимает пустынную зону, которая составляет 
равнинную часть территории и подгорные наклонные равнины горной системы Джунгарский Алатау. 

Всего выявлено 91 вид моллюсков, относящихся к 32 родам и 13 семействам. Они распределяются по 
следующим биотопам: на берегах и поймах рек, котловинах – понижениях среди равнин с озерами и бо-
лотистыми участками, на склонах холмов, в каменистых гаммадах. 

В поймах рр. Или, Каратал, Лепсы, Тентек, Аксу, Биен, Копал обитает 46 видов моллюсков, относя-
щихся к 24 родам и 22 семействам. Из них доминируют сем. Succineidae (7), Cochclicopidae (4), Pupillidae 
(5). 

Здесь, на лугах, среди травянистой растительности обитают виды Oxyloma elegans, Cochicopa lubrica, 
C. nitens, Vertigo antivertigo, Pupilla muscorum. Из них многочисленными являются Vertigo antivertigo (62 
экз/0,25 м2), Pupilla muscorum (17 экз/0,25м2), Cochicopa nitens (20 экз/0,25м2). У кромки воды, среди тро-
стника наблюдается обилие Lymnaeidae, из которых самый многочисленный Lymnaea truncatulla (111 
экз/м2). 

По берегам рек и низким надпойменным террасам с близким залеганием грунтовых вод произрастают 
тугайные леса. В состав их входят невысокие густые заросли ивы, джиды, облепихи, сочетающиеся с 
рощами из туранги и ясеня. Малакофауна этого биотопа богата и разнообразна. Здесь обитает 18 видов 
моллюсков, относящихся к 11 родам и 8 семействам. Доминантными являются сем. Hygromiidae (3), Suc-
cineidae (7), Cochlicopidae (4). Самый многочисленный – Vallonia costata (32 экз/0,25 м2). 

В понижениях среди равнин с озерами и болотистыми участками обитает 32 вида моллюсков, отно-
сящихся к 20 родам и 17 семействам Из них доминируют сем. Succineidae (4), Pupillidae (7), Lymnaeidae  
(3). На хорошо затененной растительностью поверхности луговых почв в поймах озер обитают моллюски 
родов Cochlicopa, Pupilla, Vallonia, Succinea, Deroceras, Carychium. Среди зарослей рогозы и тростника, в 
выемках от копыт животных обитают  Oxyloma, Planorbis, Aplex. 

Озеро Балхаш является одним из самых крупных водоемов Балхаш-Илийской впадины. Здесь обитает 
23 вида моллюсков, относящихся к 10 родам и 8 семействам. Из них доминируют сем. Planorbidae (7),  
Lymnaeidae (7). Довольно многочисленен Lymnaea peregra, который обитает по всему Балхашу в литора-
льной зоне, на растительности и камнях, где иногда образует массовые скопления (200-400 экз\м2). Эн-
демиком Балхаша является L. iliensis, который встречается одиночными экземплярами в районе Балхаша 
и в приустьевых участках р. Или в заболоченных биотопах на скоплениях сгнивших растений. Многочи-
сленен и широко распространен Planorbis planorbis (140 экз\м2), обитающий в зарослях водной растите-
льности. 

В бентосе оз. Балхаш обитают моллюски сем. Unionidae, которые играют огромную роль в продук-
тивности водоема. 

В заливах южной части озера обитает Sinanodonta puerorum. На песчаных биотопах с мягким серым 
илом можно обнаружить Euglesa henslowana. 

Фоновым видом Балхаша является Hypanis colorata. Этот вид обитает, практически, во всех биотопах, 
за исключением каменистой литорали. 

Все моллюски Балхаша являются основным кормовым объектом для рыб (сазан, лещ, плотва, балха-
шская маринка, шип). У сазана, как типичного бентософага, моллюски составляют 14 % пищи, у  балха-
шской маринки - 90 %. 

На склонах холмов (предгорье Джунгарский Алатау, горы Кату-Тау, Шолак, хр. Аптын-Эмель, Ма-
лайсары, Чу-Илийские горы) среди злаковой и полынно-эфемеровой растительности под камнями и кус-
тарниками обитает 24 вида моллюсков, относящихся к 12 родам и 6 семействам. Из них доминирует сем. 
Buliminidae (8). Наибольшей численности достигает Subzebrinus herzensteini (50-60 экз\м2), который оби-
тает среди зарослей ежевики и шиповника. 

Кроме того, в пустынях моллюски обитают в каменистых гаммадах. Это щебнистые пространства, 
приуроченные к подгорным равнинам, предгорьям и голым, сильно разрушенным скалистым низкогорь-
ям с плоскими вершинами и крутыми склонами предгорий Джунгарский Алатау и отрогов гор. 

Скалы  и  осыпи  характеризуются  своеобразными  экологическими  условиями, благоприятными для 
существования моллюсков. Поверхности скал подвергаются днем интенсивному нагреванию, а ночью 
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сильно охлаждаются. Вследствие этого, растительный покров частично или полностью отсутствует, и 
моллюски находят свое местообитание в трещинах, расщелинах, где создаются благоприятные микрок-
лиматические условия для них. Здесь обитает 27 видов моллюсков, относящихся к 12 родам и 7 семейст-
вам. Доминантным является сем. Buliminidae (10). Фоновые виды Subzebrinus herzensteini, S. labiellus, 
Bradybaena cavimargo.  

Среди крупнообломочных пород наиболее часто встречаются Ponsadenia pseudoferhanicae, P. 
semenovi, в галечниках Bradybaena lantzi, Br. Cavimatgo, S. herzensteini, у плит скал S. labiellus P. se-
menovi. 

Довольно густая заселенность моллюсками вышеуказанных биотопов обуславливается следующими 
факторами: 1) влажной средой; 2) густым растительным покровом, дающим тень и большое количество 
растительных остатков (труха, лиственная подстилка); 3) благоприятным для организмов химическим 
составом луговых и лугово-болотных почв; 4) трещинами, расщелинами, каменистыми гаммадами, где 
создаются благоприятные условия для моллюсков. 

 
Матеріал надійшов до редакції 17.07.01.  

Увалиева К.К. Некоторые дополнения к изучению малакофауны пустынных ландшафтов семиречья 
(Балхаш-Илийская  впадина). 

Уточнены и дополнены данные по малакофауне пустынных ландшафтов Семиречья (Балхаш-Илийская 
впадина). 

Uvaliyeva K.K., Kan N.S.  A supplement to studying the malacofauna of the desert landscapes of the 
Balkhash-Iliysk depression. 

The data on the  malacofauna  of the desert landscapes of the Balkhash-Iliysk depression are verified and sup-
plemented. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ МАЛАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЗООМУЗЕЯ ИЭРИЖ 

Формалiзована в електронному виді малакологічна колекція ІЕРіТУрВ АН. За станом на 01-03 2001 року 
4990 проб, вона містить 83456 екземпярiв 203 видiв i 39 родин. Прiсноводні види: 1334 проб (72% сухі 
та 28% мокрих), 34598 екз. 90 видiв. Наземнi: 3646 проб (74.3% сухi і 25.7% мокрі), 40586 екз. 108 видiв. 
Частина проб представляє морські  та солонуватоводні види. Основну частину складають збори із  

Уральського регiону – 68 879 екз.(82%), 4095 пробi , 124 видiв, 27 родин. 

Этикетированные музейные коллекции образцов животного мира, определенные и имеющие точные 
географические привязки, – основа зоологических исследований ученых, которые с успехом могут обра-
батывать эти материалы спустя значительный промежуток времени после сбора материала. Музейные 
каталоги значительно облегчают эту задачу, так как исследователи могут, не прибегая к длительным по-
ездкам в тот или иной музей страны, установить, где и сколько находится необходимого для работы ма-
териала. Последний невозможно бывает, в силу разных причин, быстро получить в результате самостоя-
тельных сборов. Долговременно хранящиеся в стандартных условиях коллекционные материалы в зна-
чительной мере решают задачу воспроизводимости таксономического знания; они – фактологическая ба-
за систематики, служащая источником первичной информации о таксономическом разнообразии [5; 7]. В 
правила профессиональной этики систематиков входит указание в публикациях исследованных экземп-
ляров и места их хранения, подробное описание признаков; в определенных случаях – указание метода. 
Все вышесказанное дает принципиальную возможность проверки степени "правильности" идентифика-
ции ранее изученных экземпляров и осмысленность выбора признаков, т.е. коллекционные сборы позво-
ляют ревизовать материал с минимальными затратами труда и финансовых средств с получением макси-
мально возможной информации по биоразнообразию. В целом формальная оценка коллекционного мате-
риала дает нам точное направление последующей работы. Коллекционные материалы, оформленные в 
виде компьютерных баз данных – позволяют сохранять и быстро воспользоваться необходимой инфор-
мацией. Повышается "оценочная" значимость и скорость анализа данных в интересующем исследователя 
направлении. За последние четверть века в биологических дисциплинах в целом акцент исследований 
делается на понятии разнообразие. Отчасти это дань моде, но главным образом – жестокая необходимос-
ть, связанная с резким усилением в глобальном масштабе антропогенного пресса, отрицательно воздейс-
твующего на биосферу Земли в целом, а, следовательно, на все ее экосистемы. В "лучшем" случае этот 
процесс приводит к региональному ухудшению среды обитания любых видов всех царств природы, с со-
ответствующими "вариациями на тему", в худшем – к вымиранию видов и к полной деградации при-
родных комплексов. Поэтому к данному выше определению мы можем добавить, что коллекционные ма-
териалы способствуют (и чем дальше, тем в большей степени) сохранению и воспроизводимости любого 
научного знания, связанного не только с таксономическим разнообразим, но и с вопросами биологии ви-
дов и функционирования экосистем. 

В биологии существует два центральных определения понятия разнообразия. Одно из них, ка-
жущееся, на первый взгляд, наиболее логичным и имеющее множество объяснений [3], связано с разноо-
бразием видов внутри сообществ. Другое определение связано с фундаментальными, популяционно-
генетическими принципами [6; 1; 2]. Популяции присущи различные свойства, например, рождаемость, 
смертность, возрастная структура, частоты генов, генетическое разнообразие и т.д. Генетическое разноо-
бразие, как в пределах одной популяции, так и в их совокупности, является продуктом многих генетиче-
ских механизмов, в том числе таких, как сцепление генов, инверсии хромосом, транслокации и гетеро-
зис. Фенотипическая компонента изменчивости – это все наблюдаемое разнообразие, а генотипическая 
компонента - это только та изменчивость, которая имеет генетическую основу [6].  

В малакологическом отделе зоологического музея Института экологии растений и животных УрО 
РАН представлены материалы, касающиеся как популяционной изменчивости, в первую очередь поли-
морфизма (морфы), так и регионального видового разнообразия. Структура видов (подвиды, зоогеогра-
фические композиции, экотипы, расы) во втором случае рассматривается как основа биоразнообразия. 
Авторами проводились сборы моллюсков со всей территории бывшего СССР, оформление материалов 
коллекции и ревизия хранения. Создана компьютерная база данных (программа Paradox). Коллекция сос-
тоит из 4990 проб (образцов) и содержит 83456 экз. 203 видов 39 семейств. Большинство составляют ко-
нтинентальные (198 видов), среди них, в свою очередь, преобладают наземные - 102 вида. Часть проб от-
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носится к морским  видам. Сборы охватывают более чем 40-летний период. Ядром коллекции являются 
материалы из Уральского региона. Общее количество видов Урала в коллекции – 124, относящихся к 26 
семействам (4095 проб, 68879 экз.); из них наземных – 45 видов, пресноводных –79.  

Всего на Урале, громадной территории простирающейся на 2000 км с севера на юг, где сменяется не-
сколько природных зон: тундра (подзоны: тундра типичная, тундра кустарничковая) – лесотундра – тайга 
(подзоны: тайга северная, тайга средняя, тайга южная, смешанные леса, широколиственные леса) – степь 
(подзона: лесостепь, степь настоящая), отмечено 124 видов континентальных моллюсков. На этих терри-
ториях находятся следующие административные единицы: Архангельская, Пермская, Свердловская, 
Тюменская, Челябинская, Курганская, Оренбургская области, а также республики: Коми, Удмуртия и 
Башкирия.  Степень изученности, характеризуемая коллекционными материалами, по физико-
географическим частям Урала весьма неоднородна (табл. 1.): 

Таблица 1. 
 

Количество 
видов 

Регион музейных 
проб 

админис-
тратив-
ных 

районов 

точек 
сбора всего 

назе
мных пресно- 

водных 

Башкирия 180 5 63 35 23 12 
Коми 3 2 3 2 2  
Курганская 4 2 2 2  2 
Оренбургская 5 1 1 5 5  
Пермская 91 13 23 28 15 13 
Свердловская 2470 37 742 101 41 60 
Тюменская 221 9 52 46 15 31 
Удмуртия 110 3 40 14 12 2 
Челябинская 1010 15 221 75 32 43 
 Всего 4094 87 1147    

 
Ниже приведены итоговые данные по каждому региону, с указанием основных сборов. 
Башкирия. Фаунистические сборы моллюсков в Бурзянском районе   (26.05.1957 г. - 01.07.1957 г.) – 

обследовано 40 точек. Обнаружено 25 видов, из них 18 наземных и 7 пресноводных. Гафурийский район 
(12-14.08.1967 г.) – обследовано 8 точек (9 видов наземных моллюсков). Ишимбаевский район (18.08.1967 
г.) – обследовано 4 точки (4 вида наземных моллюсков). Мечетлинский район – одна точка, один вид. Са-
лаватский –10 точек, 31 вид.  Коми. Случайные находки двух видов из трех точек Троицко-Печерского 
района и территории, подчиненной г. Инта. Курганская область. Незначительные сборы из двух точек – 
два вида. Оренбургская область. Из одной точки было получена выборка из пяти видов. Пермская область. 
Сборы, полученные при изучении почвенной мезофауны, из шести точек Красновишерского района, из 
двух точек Больше-Сосновского, Частинского и Кишертского районов; по одной – из Кунгурского района 
и г. Перми. Остальные находки представлены одиночными видами. Свердловская область. Наиболее изу-
ченная в фаунистическом аспекте среди всех административных территорий. Наиболее ранние сборы: Ви-
симский заповедник (12-15.07.1947 г.), п. Чердынцево (01.07.1954 г., 27.08.1955 г.); фаунистические исс-
ледования в Белоярском районе (2.07-8.08., 16.10.1955 г.), на ст. Монзино (17-20.08.1955 г.), в окрестнос-
тях г. Свердловска (23-26.08.1955 г., 26-28.08.1956 г.), г. Верхняя Пышма (28-30.08., 22.09.1955 г.); в Ниж-
несергинском районе (1-17.09.1955 г., 7-19.09.1956 г.). Первые долговременные фаунистические сборы в 
области были проведены в Шалинском районе с 14.06. по 27.07.1956 г., ноябрь 1956 г. и с 10.07.-
11.08.1957 г. Разовые сборы из всех этих районов проводились и далее в течение конца 50-х годов. Слу-
чайные и единичные выборки сделаны в Каменском, Богдановическом, Тавдинском районах в 60-х годах. 
С 22.04.1966 г. по 27.06.1972 г. проводились популяционно-экологические исследования вида Contectiana 
contectus, на северо-восточной окраине г. Свердловска. Кратковременные, но подробные сборы проводи-
лись в Невьянском районе (ст. Мурзинка, 26.06.-08.07.1971 г.). 11.07.-04.08.1975 г. проводились экологи-
ческие исследования в водоемах окрестностей г. Талица. Во второй половине 70-х и начале 80-х годов бы-
ли сделаны сборы из водоемов восточных районов области (Талицкого, Тавдинского и Туринского) в свя-
зи с исследованием роли промежуточных хозяев (Bithynia troscheli) в цикле передачи описторхоза. В окре-
стностях г. Ревды при выявлении спектра питания птиц (1989 г.) были получены первые пробы со стацио-
нара Хомутовка (проблема бэтлендов). С 1991 года получены первые массовые сборы из Висимского за-
поведника. С 1990 года в коллекцию начали поступать образцы голоценовых моллюсков из разных райо-
нов области. За 1997-1999 годы количество образцов было увеличено более чем в два раза, обследованию 
подверглось около половины административных районов области, при этом наиболее полно изучены ма-
лакоценозы 7-ми  районов и территорий, подчиненных 6-ти городам области. Тюменская область. Полу-
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чены пробы пресноводных моллюсков в Ямальском районе при выявлении спектра питания рыб (1963-
1965 гг.); обследовано пять точек, обнаружено 10 видов. Приуральский район - целевые кратковременные 
сборы по выявлению фаунистических комплексов моллюсков (18-30.06.1967 г.); обследована одна точка в 
горах Полярного Урала и одна у п. Лабытнанги. Отмечено 24 вида, из которых 11 наземных и 13 пресно-
водных. Вагайский район – целевые кратковременные сборы по выявлению фаунистических комплексов 
моллюсков (22-24.07.1998 г.) – обследована долина р. Вагай. Отмечено 10 видов. Случайные сборы: Тобо-
льский район – обследовано две точки, найдено два вида наземных моллюсков. Сургутский и Ханты-
Мансийский районы – по одной точке и одному наземному виду. Ямальский район – три точки, отмечено 
6 видов, из них два наземных и четыре пресноводных.  Удмуртия. Популяционно-генетические исследо-
вания вида Bradybaena fruticum и сбор сопутствующих видов в пойме р. Камы (окрестности  г.Сарапула, 
29.07.1967 г.-22.05.1977 г.). Челябинская область. Фаунистические исследования на озере Еловое (09-
16.08.1956 г.), исследование водных ценозов Увельского района (23.08 - 22.09.1956 г.) – 7 точек, детальное 
изучение водоемов Ильменского заповедника и прилегающих территорий (27.05.1961 - 15.07.1970 г.) – об-
следовано 67 точек. Сборы современных и рецентных моллюсков в голоценовых и плейстоценовых отло-
жениях пещер: Каслинский район (июль 1971 г.), Катав-Ивановский район (10.10.83 - 20.09.1986 г.). Целе-
вые сборы при исследовании зооценозов травяно-кустарничкого яруса Ильменского заповедника 
(26.06.1995 г. - 04.08.1999 гг.) – обследовано 20 точек. Периодические сборы: в Катав-Ивановском районе 
(24.05.1957 г.), Троицком заказнике (1993-1994 гг.), Ильменском заповеднике (сентябрь 1994 г.), Брединс-
ком районе (05.8.1988 г.), п. Тургояк (13-15.07.1998 г.). Всего в Челябинской области найдено 75 видов 
моллюсков - из них 32 наземных и 43 пресноводных. 

На основе материалов коллекции проанализированы данные по наземным моллюскам из 9 физико-
географических территорий Урала. Они образованы при делении Уральской горной страны на Южный 
Урал, Средний Урал  и ‘Северный Урал’ (границы приняты по [4]; данные по Полярному, Приполярному 
и Северному Уралу объединены), каждый из которых в свою очередь подразделяется на три зоны: Пред-
уралье, Горный Урал и Зауралье. В зоогеографическом отношении Урал относится к Европейско-
Сибирской подобласти Палеарктической области. В целом на территории Урала встречаются виды сле-
дующих групп: широкораспространенные, евроазиатские, бореальные, циркумбореальноальпийские, ви-
ды провинции смешанных и широколиственных лесов и степной провинции; один вид –  третичный ре-
ликт и три – антропохорных вида. Широкораспространенные виды присутствуют во всех регионах Сред-
него Урала (от 8 до 18 видов). Бореальные виды представлены от 1 до 4. К видам провинции европейских 
смешанных и широколиственных лесов относятся от 2 до 6.  По материалам коллекции уточнены и  в ря-
де случаев, значительно расширены ареалы ряда  видов наземных моллюсков: Acanthinula aculeata, 
Chondrula tridens, Ena montana, Pupilla bigranata, Vertigo pusilla, Zoogenetes harpa. Таким образом, произ-
веденный анализ позволяет выявить территории Урала, на которых биоразнообразие наземных моллюс-
ков охарактеризовано в достаточной степени: горная часть Полярного Урала, все сектора Среднего Ура-
ла и Горная часть Южного Урала. Остальные территории нуждаются в дополнительном сборе материала 
для дальнейшего изучения биоразнообразия.  

 В музейной базе данных представлен ряд полиморфных видов семейства Bradybaenidae, Buliminidae 
и некоторых других. Организация и изменчивость полиморфной структуры ряда видов рода Bradybaena 
по элементарной системе окрасочных признаков  раковины подробно описана в монографии одного из 
авторов [8]. Пробы, на основе которых производилось это описание, находятся в музейном хранении. Та-
ким образом, при изучении морфотипической структуры популяций имелась возможность исследовать 
разные элементарные системы признаков (опоясанность, развитие устьевой арматуры).  

Разнообразие моллюсков различных регионов. В коллекции представлены разовые сборы наземных  и 
пресноводных моллюсков Кавказского региона (Армения, Северная Осетия, Грузия). Они  включают 
обычно от трех до 6 видов,  как правило, из одного-двух типа биотопов. Если одновременно ведутся сбо-
ры обеих групп, то количество видов обнаруженных за один день доходит до 7-8. При нерегулярных, но 
долговременных сборах видовое разнообразие моллюсков локальной местности (уровень администрати-
вного района) доходит до 20, при равном соотношении наземных и пресноводных. Специальные разовые 
сборы наземных моллюсков Среднеазиатского региона (Алма-Атинская, Чимкентская, Иссык-Кульская 
области) составляли от двух до 7 видов,  как правило, из одного типа биотопов. При продолжающихся 
исследованиях в пределах пяти дней видовое разнообразие наземных моллюсков локальной местности 
доходило до 19 видов, а за 14 дней  – до 21 вида.  Сборы моллюсков в Южносибирском регионе прово-
дились с использованием всех вышеописанных приемов. Случайные сборы континентальных моллюсков 
(Бурятия) включают 7 видов, из них наземных – три, пресноводных – четыре вида (один-два типа биото-
па). Специальные разовые сборы наземных моллюсков (Восточно-Казахстанская область, Алтайский 
край, Тувинская АССР), составили от двух до 8 видов, при сборе в однотипных биотопах. Оценка видо-
вого разнообразия коллекционного материала в значительной степени зависит от точности идентифика-
ции видов. Если учесть, что, как правило, тематические коллекции одного музея формируются и обраба-
тываются одними специалистами, то такие данные вполне сравнимы между собой для выявления вопро-
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сов видового разнообразия. Так, разовые сборы из г. Лениногорска были проведены и определены более 
детально (13 видов), что в полтора раза больше для этого же региона, чем при ретроспективной оценке.  

Нами были применены бинарные отношения для оценки сходства биотических сообществ. Примене-
ние этого метода возможно в случае выделения для анализа инвариантно повторяющихся серий призна-
ков. Был использован материал, имеющийся в музейном хранении, по восьми видам надсемейств 
Helicoidea  из ряда точек с территории бывшего СССР. В музейном хранении имеется также материал, 
позволяющий дать количественную оценку связи иерархически соподчиненных таксонов разных катего-
рий, в той или иной мере близких филогенетически (системы: морфа-вид; вид-род; подрод-род; род-
семейство). 

Коллекционные материалы позволяют проводить изучение воздействия антропогенного пресса на 
популяции. В музее имеется значительная коллекция по виду Br. fruticum. Был произведен анализ рако-
вин данного вида на содержание следующих элементов: медь, свинец, кадмий, цинк. Проанализирован 
материал, начиная с 1965 г. из Предуралья, Башкирии, Горного Урала и Западной Сибири. Наблюдается 
определенный рост содержания поллютантов в раковине в последние годы с территорий, где наблюдает-
ся концентрация и дальнейшее развитие тех или иных промышленных производств. 

Таким образом,  на основе полученных данных, анализ которых возможен на базе коллекционного 
материала, можно дать определенные заключения, касающиеся проблемы биоразнообразия континента-
льных моллюсков, их изменчивости и биотических связей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № РФФИ № 01-04-48212), научной программы "Университеты России" (проект № 015.07.01.004) 
и гранта в системе Минобразования РФ (проект №  E-00-6-40). 
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Хохуткин  И.М., Ерохин Н.Г., Гребенников  М.Е. Электронный каталог малакологической коллек-
ции зоомузея ИЭРиЖ. 

Формализированная в электронном виде малакологическая коллекция ИЭРиЖ УрО АН. По состоянию на 
01.03.2001 года она составляет 4990 проб, содержит 83456 экземпляров 203 видов и 39 семейств. Пре-
сноводные виды: 1334 проб (72% сухих и 28% влажных), 34598 экз. 90 видов. Наземных: 3646 проб 

(74,3% сухих и 25,7% влажных), 40586 экз. 108 видов. Часть проб относится к морским и солоновато-
водным видам. Основную часть составляют сборы  из Уральского региона – 68879 экз. (82%), 4095 проб, 

124 видов, 27 семейств. 

Khokhutkin I.M., Yerokhin N.G., Grebennikov M.Ye. The electron catalogue of the malacological collection 
of the Zoological Museum (The Institute of Ecology of Plants and Animals, Russian Academy of Sciences) 

The  malacological collection of the Zoological Museum at the Institute of Ecology of Plants and Animals (Rus-
sian Academy of Sciences) is presented as electron-formalized. On 01.03.2001 it comprised 4990 samples, 

83456 specimens of 203 species and 39 families. Freshwater species:  1334 samples (72 % dry and 28 % hu-
mid); 34598 specimens, 90 species. Terrestrial: 3646 samples (74,3 % dry and 25,7 % humid); 40586 speci-

mens, 108 species. Some of the samples belong to marine and slight-saline water species. The  fundamental part 
of the collection is from the Urals region – 68879 specimens (82 %), 4095 samples, 124 species, 27 families. 



 

© В.И. Юришинец,  А.В.Корнюшин,  И.С. Мунасыпова, 2001 
111 

УДК 594.1 
В.И. Юришинец, 
научный сотрудник 

(Институт гидробиологии НАН Украины, Киев); 
А.В. Корнюшин, 

старший научный сотрудник; 
И.С. Мунасыпова, 

аспирант 
(Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена, Киев). 

О СОВРЕМЕННЫХ LIMNOCARDIIDAE (BIVALVIA: CARDIOIDEA) ФАУНЫ УКРАИНЫ: 
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Проаналізовано видовий склад солонуватоводних двостулкових молюсків родини Limnocardiidae фауни 
України, за даними різних авторів. Показано, що діагностичні ознаки черепашки, що застосовуються в 
систематиці групи, не завжди є надійними. В той же час заслуговують на увагу деякі анатомічні 
ознаки, такі як конфігурація сифонів та сифональних м’язів, положення зовнішньої півзябри.  Зміни 

ареалів видів під впливом природніх та антропічних чинників також потребують вивчення. 

Моллюски семейства Limnocardiidae представлены в Украине в миксогалинных местообитаниях, 
таких как эстуарные озера Дуная и лиманы Днепра, Ю. Буга и Днестра. В литературе существуют 
разногласия относительно видового состава и таксономии этой группы. Так, В.И. Жадин [1] приводит 
для территории Украины лишь 3 вида, которые он относит к 2 родам, в то время как О.А. Скарлато и 
Я.И. Старобогатов [2] различали 9 видов, относимых к одному роду (табл. 1). В соседней Румынии 
насчитывают 4-6 видов [2; 3]. 

Таблица 1.  
Систематика украинских лимнокардиид по данным разных авторов 

 
По В.И. Жадину (1952) По О.А. Скарлато и Я.И. Старобогатову (1972) 
Monodacna colorata (Eichwald, 1829) 

M. pontica Eichwald, 1838 

Hypanis pontica  
H. colorata  
H. caspia grossui Scarlato & Starobogatov, 1962 
H. angusticostata (Borcea, 1926) 
H. jalpugensis (Borcea, 1926) 

Adacna laeviuscula (Eichwald, 1829) H. laeviuscula fragilis (Milachevitch, 1908) 
H. plicata relicta (Milachevitch, 1916) 

 
Следует отметить, что все указанные авторы основывали свои определительные таблицы главным 

образом на количественных признаках раковины (отношения линейных промеров и число элементов 
скульптуры), но достоверные данные по изменчивости этих признаков по-прежнему отсутствуют. 
Остается неизученной и анатомия большинства современных представителей семейства, но отрывочные 
сведения по морфологии жаберного аппарата лимнокардиид [4] позволяют предполагать, что признаки 
этих органов таксономически значимы.  

С целью проверки диагностического значения мерных признаков раковины, нами статистически об-
работаны промеры 45 створок из оз. Сасык и Днепровского водохранилища близ Днепропетровска, пред-
ставляющих типичную форму H. colorata и удлиненную форму, трактуемую в последней сводке [2] в 
качестве отдельного вида H. jalpugensis. Однофакторный дисперсионный анализ выявляет достоверное 
влияние фактора таксономической принадлежности на значение ряда индексов раковины (табл. 2), но 
распределения значений индексов в объединенной выборке не отличаются достоверно от нормального, 
что не позвляет  разделить эту выборку на какие-либо группы. Таким образом, для подтверждения 
таксономического статуса H. jalpugensis необходимы дополнительные исследования. 

Таблица 2.  
Дисперсионный анализ некоторых индексов раковины H. jalpugensis и H. colorata 

 
H. jalpugensis H. colorata Индексы среднее дисперсия среднее дисперсия F P 

H/L 0,71 0,0018 0,76 0,0038 17,8305 0,00008 
W/H 0,69 0,0037 0,73 0,0081 4,0747 0,04801 
S/L 0,30 0,0011 0,25 0,0019 22,0401 0,00001 
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Анатомическое исследование подтверждает различия между подродами Hypanis s.str. (=Adacna?) и 
Monodacna; представители первого подрода отличаются большой длиной сифонов и, соответственно, их 
мускулов. Предварительное изучение признаков жабр  показывает сходство H. (M.) colorata, H. (M.) 
jalpugensis и H. (H.) plicata, в то время как форма из Нижнего Днепра (предположительно H. (M.) caspia) 
отличается значительным смещением наружной полужабры относительно внутренней.  

Сборы последних лет подтверждают расширение ареалов некоторых видов изучаемой группы. Так, 
Hypanis colorata отмечена в последние десятилетия во всех Днепровских водохранилищах, кроме Канев-
ского и Киевского [5], а H. laeviuscula fragilis найдена В.В.Анистратенко в Кременчугском водохрани-
лище (материалы в коллекции ННПМ НАН Украины). В то же время, в придунайских водоемах лимно-
кардииды стали более редкими или даже полностью вымерли [6]. Таким образом, задача исследования 
современного распространения и состояния популяций солоноватоводных сердцевидок также является 
актуальной.  
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Юришинец В.И., Корнюшин А.В., Мунасыпова И.С. О современных Limnocardiidae (Bivalvia: 
Cardioidea) фауны Украины: нерешенные проблемы.  

Проанализирован видовой состав солоноватоводных двустворчатых моллюсков семейства 
Limnocardiidae фауны Украины по данным разных авторов. Показано, что диагностические признаки 
раковины, используемые в систематике группы, не всегда надежны. В то же время заслуживают вни-
мания некоторые анатомические признаки, такие как длина сифонов или сифональных мышц, а также 
положение наружной полужабры. Изменения видовых ареалов под влиянием природных и антропических 

факторов требуют специального исследования. 

Yurishinets V.I., Korniushin A.V., Munasypova I.S. On recent Lymnocardiidae (Bivalvia: Cardioidea) in the 
fauna of Ukraine: unresolved problems. 

Species diversity of the brackish water family  Lymnocardiidae in the fauna of  Ukraine is anayized. Discrepan-
cies between taxonomies presented by different authors and limited value of the traditional species diagnostic 
characters are shown. In particular, the analysis of metric characters distribution in the lots from Lake Sasyk 
near the Danube and the Dnieper, could not provide unequivocal discrimination of the rounded form (typical 
Hypanis colorata) and the elongated form (presumably H. jalpugensis). At the same time, some anatomical 

characters, such as the length of siphons and siphonal muscles and position of the outer demibranch, proved to 
be significant. Recent changes in the distribution range of the group (decrease of some populations  and expan-

sion of the others) are to be studied as well. 
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GASTROPOD COMMUNITIES OF THE RESERVOIRS AND THE RIVERS OF THE 
CIECHANOWSKA UPLAND 

Здійснено аналіз кількості видів щільності, домінантності, стабільності та спільність угрупувань гас-
тропод у водному середовищі Цєхановського нагір’я (північно-східна частина Польщі), аналіз біорізно-
манітності угрупувань молюсків і подібності серед них, дослідження на користь угрупувань молюсків як 
чинника якості води. Чотири річки: Лидиня, Пельта, Сона, Вкра, 4 старих русла р.Вкра та 9 антропо-
генних водосховищ були досліджені. Зооценологічний аналіз угрупувань молюсків завершив використання 
індексів домінантності та індексів біорізноманітності: індекс різноманітності Сімпсона (Д), індекс 
Івеннеса (Ľ). 27 видів гастропод представлені в річках Цєхановського нагір’я. Перша популяція Ferrissia 
nautieri (Mirilli) в Польщі була виявлена в глиняному кар’єрі. Гастроподи у текучій воді можуть бути 
біоіндикаторами рівня кисню у воді. Якщо рівень кисню у воді збільшується, буде зростати і кількість 
видів Viviparus vivivparus (L) та Radix peregra можуть бути індикаторами антропогенного пресу. 

Aims of research. 
1.Analysis of the number of species, density, domination, constancy and commonness of the gastropod 

communities in the water environments of the Ciechanowska Upland. 
2.Analysis biodiversity of the snail communities and similarity among them. 
3.Research on the relationship among freshwater snail communities and the certain environmental factor. 
4.Research on usefulness of snail communities as a factor of water quality. 

The area of research. 
The Ciechanowska Upland, one of 7 mezoregions of the Mazoviecka Lowland is located in the northeastern 

part of Poland. The area of the Ciechanowska Upland amounts to 2 570 km" and is agricultural mainly. 

Materials and methods of research. 
The research was done in the years 1991-1999. Four rivers: the Lydynia, the Pelta, the Sona, the Wkra, 4 old 

beds of the Wkra river and 9 anthropogenic reservoirs (clay-pits) were researched. A sampled area was marked out 
by placing a quadrat frame on the ground. The species of gastropods have been identified according to Gloer and 
Meier-Brook [5]. The density of the freshwater snails was estimated as a number of individuals per square meter 
(m2). Species of macrophytes were estimated, too. The mineralogy analysis, organic matter content in the bottom 
sediments and the physico-chemical factors of water as well as velocity current of running waters were carried out 
[7; 8]. The zoocenology analysis of snail communities was carried out using dominancy, constancy, commonness 
indices [1;6] and biodiversity indices: Simpson Diversity Index (D), Shannon-Wiener Diversity Index (H'), Evennes 
Index (J') [2;9;10]. Correlations among gastropods density, number of species, organic matter content in bottom 
sediments and physico-chemical factors of water were calculated by means of non-parametric test the Spearman 
Rank Correlation Coefficient rs. The analysis of of gastropod frequency in particular water environments in terms 
of bottom sediments and abundance of macrophytes was carried out by means of chi-squared association test (5C2) 
[3;4]. The analysis of the similarity of gastropod communities is based on Cluster analysis. 

Results. 

Comparatitive analysis of the gastropod communities of the water environments.  
27 gastropod species are presented in the rivers of the Ciechanowska Upland. The most numerous and 

common in the running waters is Bithynia tentaculata (L.). The numerous there are also Radix peregra (O.F. 
Mull.) and Valvata piscinalis (O.F. Mull), which density in the Lydynia river scores from 1 to 362 individuals 
per square metre. In the Wkra river there are smallest number of species then in their tributaries: the Lydynia and 
the Sona rivers. 23 gastropod species are presented in the Lydynia river. The highest density of gastropods to 
808 individuals per square metre is in the Lydynia river at the sandy and stony bottom. The lowest density of 
gastropods is recorded from the headwater of the Sona river at the stony or sandy and stony bottom. The highest 
fluctuation in density appeared two common species Viviparus viviparus (L.) and Physafontinalis (L.) recorded 
from the old bed of the Wkra river. Their density scores from 14 to 47 individuals per square metre and from 3 to 
40 individuals per square metre. The density of gastropods is on a quite level in the old bed of the Wkra river and 
scores from 42 to 62 individuals per square metre and from 90 to 99 individuals per square metre. The first 
permanent population of Ferrissia wautieri (Mirolli) in Poland has been recorded from the clay-pit. There is only 
one site of this species at the area of the Ciechanowska Upland. Living specimens of Ferrissia •wautieri 
(Mirolli) have been gathered from the submerged stems and leaves of Typha latifolia (L.). All of them are 
ancyloid forms. Anisus vorticulus (Trosch), Physella acuta (Drap.) and Ferrissia •wautieri (Mirolli) are 
presented in the clay-pits, only. Planorbis carinatus 0. F. Mull., typical of the lakes, has been found in the clay-
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pit, too, as well as in the Lydynia river. One of the species, Valvata naticina Menke, threatened by extinction in 
Poland, has been presented in water environments of the Ciechanowska Upland. 
Analysis data. 

The analysis of the Spearman Rank Correlation Coefficient r; appears statistically highly significant in 
running waters (tab.l) and in the anthropogenic reservoirs (tab.2): 

Tab.l. 
The values of the the Spearman Rank Correlation Coefficient r s 

Pair of factors                                                       Value of the Spearman 
          Rank  
         Correlation Coefficient rs 
Density of individuals and the number of species                                      0,65 p<0,001  
Density of individuals and magnezium concentrate                                     0,44 p<0,05  
Number of species and oxygen concentrate                                             0,45 p<0,05  
Density of Viviparus viviparus (L.) and pH level                                       0,51 p<0,02  
Density of Viviparus viviparus (L.) and BOD level                                    0,51 p<0,02  
Density of Viviparus viviparus (L.) and chlorophyll a concentrate                       0,56 p<0.0l  
Density of Radix peregra (O.F. Mull.) and conductivity of water                       -0,54 p<0,01  
Density of Radix peregra (O.F. Mull.) and calcium concentrate                        -0,47 p<0,05  
Density of Radix peregra (O..F. Milll.) and sulphates concentrate                      -0,47 p<0,05 

Tab.2. 
The values of the the Spearman Rank Correlation Coefficient r; 

Pair of factors                                                      Value of the Spearman 
          Rank  

        Correlation Coefficient r; 
Density of individuals and the number of species                           0,83 p < 0,002  
Density of individuals and alkalinity                                          0,75 p< 0,05  
Density of individuals and chlorides                                        0,82 p< 0,02 
The analysis of frequency ofgastropods (x2) in the clay-pits. 
There are statistically highly significant positive (+) associations among certain gastropod species and 
macrophyte or type of bottom sediments (x2=53,47, p<0,01) (tab.3). 

Tab.3. 
Test (x2) result. 

   Macrophyte,bottom                 Sandy-clay     Phragmites    Typha latifolia     Glyceria  
                                                                             australis (Cav)       (L.)          maxima 

                                                                                     Trin.ex Steud                     (Hartm.) 
Holmb. 

Species  
Bithynia tentaculata (L.)  0 0 +  0 
Lymnaea stagnalis (L.) 0 0 0 +  
Anisus vortex (L.) 0 +  0 0 
Gyraulus albus + 0 0 0  
(O.F. Mull.) 
Conclusions: 

1.Gastropod communities are influenced by type of water environments, type of bottom sediments, certain 
physico-chemical factors of water and the abundance of macrophytes which are characteristic of eutrophic 
waters mainly. 

2.Bithynia tenlaculata (L.) is the most numerous, constant and common in running waters (D=21,3%, C=-
69,6%, 0=69,5%), which density is the highest in the Sona river and scores from 2 to 355 individuals per square 
metre. Viviparus viviparus (L.) is the most numerous in old beds of the Wkra river and in the Wkra river. 
Lymnaea 
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stagnalis (L.) is the most numerous, constant and common in the anthropogenic reservoirs (D=19,7%, 
C=59,2%, Q=38,5%). 

3.One of the species, Valvata naticina Menke, threatened with extinction in Poland, is presented in water 
environments of the Ciechanowska Upland. 

4.Gastropods in running waters can be biological indicators of oxygen level of water. If the level of oxygen 
increases, the number of species will increase. Viviparus viviparus (L.) and Radix per egr a (O.F. Mull) can be 
indicators of anthropopressure. 

5. Certain factor values influence the development of population of gastropods, some of them inhibite their 
development. 
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Левин И. Сообщества Gastropodа в водохранилишах и реках Цехановского Нагорья. 

Осуществлен анализ числа видов, плотности, доминантности, стабильности и общности сообществ 
гастропод в водной среде Цехановского Нагорья (северо-восточная часть Польши), анализ биоразнооб-
разия сообществ моллюсков и схожести среди  них, исследования полезности сообществ моллюсков как 
фактора качества воды. Четыре реки: Лыдыня, Пельта, Сона, Вкра, 4 старых русла р.Вкра и 9 антро-
погенных водохранилищ были исследованы. Зооценологический анализ сообществ моллюсков завершил 
использование индексов доминантности, стабильности, общности и индексов биоразнообразия: индекс 
разнообразия Симпсона (Д), индекс разнообразия Шеннона-Винера (Н’), индэкс Ивеннеса (Ľ). 27 видов 
гастропод представлены в реках Цехановского Нагорья. Первая популяция Ferrissia nautieri (Mirilli) в 
Польше была обнаружена в глиняном карьере. Гастроподы в текущей воде могут быть биоиндикато-
рами уровня кислорода в воде. Если уровень кислорода в воде увеличивается, будет возростать и коли-
чество видов Viviparus vivivparus (L) и Radix peregra могут быть индикаторами антропогенного пресса. 

Lewin Iga. Gastropod communities of the reservoirs and the rivers of the Ciechanowska Upland. 

The aims of research were: analysis of the number of species, density, domination, constancy and commonness 
of the gastropod communities in the water environments of the Ciechanowska Upland (northeastern part of Po-
land), analysis of biodiversity of the snail communities and similarity among them, research on the relationship 
among freshwater snail communities and the certain environmental factor, research on usefulness of snail com-
munities as a factor of water quality. Four rivers: the Lydynia, the Pelta, the Sona, the Wkra, 4 old beds of the 

Wkra river and 9 anthropogenic reservoirs (clay-pits) were researched. The zoocenology analysis of snail com-
munities was carried out using dominancy, constancy, commonness indices and biodiversity indices: 

Simpson Diversity Index (D), Shannon-Wiener Diversity Index (H'), Evennes Index (J'). 27 gastropod species 
are presented in the rivers of the Ciechanowska Upland. The first permanent population of Ferrissia wautieri 
(Mirolli) in Poland has been recorded from the clay-pit. Gastropods in running waters can be biological 
indicators of oxygen level of water. If the level of oxygen increases, the number of species will increase. 
Viviparus viviparus (L.) and Radix peregra (O.F. Mull) can be indicators of anthropopressure.  
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THE THREAT OF NATIVE MOLLUSCS BY THE NEW ZEALAND MUD – SNAIL 
(POTAMOPYRGUS ANTIPODARUM (GRAY)) 

Potamopyrgus antipodarum  був інтродукований в солоні та прісні води Європи, можливо, в першій поло-
вині 19 ст., коли регулярне суднохідне сполучення з’єднало з 1840 р. Британські острови з Новою Зелан-
дією. Тому ці молюски можуть виживати тільки у воді з 24,6% солоності, транспортування індивідуу-

мів на зовнішній  частині корабля неможливе (Стжелец, 1996). 

Therefore one may suppose that they could be brought in tanks or barrels to which drinking water was drawn 
from natural sources (rivers, streams, ponds and s.o.) in New Zealand. By the renewal of water supply in the 
Thames estuary the parthenogenetic survivors could become the founders of the European populations. 

It is noteworthy to add that when in bisexual populations in New Zealand the diploid chromosome number 
amounts to 34, in unisexual it amounts to 46 0r 52, as in all populations in Europe studied (Wallace, 1992). 

The significant biological difference between these genetical strains is that whereas the level of infection by 
parasitic trematodes is very high in bisexual populations, the flukes are rare (in New Zealand) or absent (in 
Europe) in parthenogenetic ones (Lively, 1992). 

In XXth century the expansion of Potamopyrgus antipodarum takes place in continental Europe. Recently it 
lives almost exclusively in fresh waters, what is probably due to the lower oxygen demands in fresh than in 
brackish environments (Lumbye, 1958). In the second half of XX century it colonised the great areas of North 
America (Strzelec, Serafiński, 1996). 

In fresh waters of northern and central Poland it is known from 1933, but in the southern regions of the 
country it has appeared not before the two last decades. From 1985 the rapid expansion of this species takes 
place in Upper Silesia (Strzelec & Krodkiewska, 1994), similar to that found by Frank in Austria and Hungary 
by Roth in Rhine catchment and by Cejka in Slovakia. 

Probably the great thermal tolerance and relatively high resistance to sewages and other pollutants facilitate 
the colonisation of new areas (Strzelc, 1999). 

The occurrence of Potamopyrgus antipodarum in Upper Silesia mainly in anthropogenic water bodies and 
small rivers (Strzelec & Krodkiewska, 1994) has confirmed the views of Hauser et al. (1992) and of Jovett et al. 
(1991) that it prefers these types of habitats. In some such habitats, in spite of generally unfavourable environ-
mental conditions P. antipodarum occurs very numerously, forming permanent populations. 

In last years the big populations of P. antipodarum inhabiting two neighbouring water bodies were studied. 
In the first of them (Rybnik dam reservoir) water is polluted thermally by discharge of warm water from a power 
plant, whereas in the second one (Gzel reservoir) it is thermally undisturbed. In both reservoirs these snails have 
appeared in 1994 and during two years became the dominant in snail fauna (Strzelec, 2000). Similarly as in other 
water bodies the increase in population size was very rapid. In the first year only few individuals were found, 
whereas in the next years the massoccurrrence was observed in all studied cases as a rule (Strzelec, 1993; Strze-
lec & Krodkiewska, 1994; Strzelec & Serafiński, 1996). This fact results from parthenogenetical reproduction 
and great fecundity of these snails as well as from early-achieved maturity and ability to rapid expansion in 
newly colonised regions. 

The present study has shown the influence of elevated water temperature in Rybnik dam reservoir on growth 
rate of Potamopyrgus antipodarum (Gray) as well as on its fecundity both real and potential one.  

The fecundity of this species is greater in heated Rybnik reservoir than in thermally natural Gzel reservoir, 
despite of fact that in all months the percent of individuals with embryos in brood pouch is smaller in the first of 
them. 

It seems that the higher water temperature accelerates the pubescence of individuals in P. antipodarum. 
The main reproductive period in both reservoirs falls in spring. 
Maximal size of shells as well as maximal number of embryos per snail in population from heated reservoir 

are still smaller than observed in populations living at home – in New Zealand. 
As the result of our studies is the statement that after introduction of P. antipodarum to some anthropogenic 

water – bodies the native snails are progressively eliminated from habitat. E. g. In several sand pits in Upper 
Silesia P. antipodarum has reduced during four years the abundance of local snail species and some of them 
have been completely disappeared. In one sand-pit from among 5 snails species occurred there before the intro-
duction of P. antipodarum two species became extinct and the other three reduced in number. The same event 
was observed in other water – bodies. In observations repeated after two years the mass occurrence of mud snails 
has been found, by the complete absence of native snail species, from among even the ubiquistic Radix peregra 
has not sustained the competition of this exotic newcomer. 
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In all countries colonised by P. antipodarum any effective treatment to completely eliminate it was not  in-
vented. Thus this species is the potential threat to existing wherever aquatic mollusc communities.  

The detailed studies carried out in rivers of Yellowstone National Park suggest that native mollusc may be 
reduced in abundance or eliminated entirely in running water too. So the threat of freshwater fauna by P. antipo-
darum may prove the world-wide event.  
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Стжелец М. Угроза для местных моллюсков со стороны новозеландского слизня. 

Potamopyrgus antipodarum был интродуцирован в соленые и пресные воды Европы, возможно, в первой 
половине 19 столетия, когда регулярное судоходное сообщение связало с 1840 г. Британские острова с 
Новой Зеландией. Поэтому эти моллюски могут выживать только в воде с 24,6% соленостью, транс-

портировка индивидуумов на внешней части корабля невозможна (Стжелец, 1996). 

Małgorzata Strzelec The threat of native molluscs by the New Zealand mud – snail  
(Potamopyrgus antipodarum (gray)). 

Potamopyrgus antipodarum has been introduced to brackish and fresh waters of Europe probably in the first 
half of XIXth century, when the regular clipper lines have connected from 1840 the British Isles with New Zea-

land. Because these snails can survive in water to 24.6% salinity only, the transportation of individuals on outer 
parts of ship is impossible (Strzelec, 1996). 
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ЕКОЛОГІЯ GALBA SUBANGULATA І ЕПІЗООТОЛОГІЧНА РОЛЬ ГАЛЬБОВИХ БІОТОПІВ 
РІЗНОГО ТИПУ В УМОВАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

Досліджено поширення, щільність поселення ставковиків Limnaea (G. subangulata) та їх зараженість 
личинками і партенітами Fasciola hepatica в умовах Житомирського Полісся. 

Поширення малого ставковика значною мірою залежить від екологічних особливостей району, рельє-
фу місцевості, гідрологічної сітки і погодно-кліматичних факторів [1-3]. 

В умовах Житомирського Полісся проміжними хазяями Fasciola hepatica є молюски Limnaea (G.) trun-
catula та L. (G.) subangulata. Провідну роль в епізоотології фасціольозу, за нашими даними, відіграє L. 
(G.) subangulata. Вивчення екологічних особливостей та динаміки зараженості личинками і партенітами 
F. hepatica проводилось в різних біотопах пасовищ Житомирського Полісся. Аналіз даних щодо поши-
рення та щільності поселення ставковиків підроду Galba (L. (G.) subangulata, L. (G.) truncatula) показав, 
що біотопи цих молюсків можна поділити на три групи. 

До першої групи нами віднесено прибережні зони канав та старих меліоративних каналів. Глибина 
цих водойм коливається від декількох сантиметрів до 0,8 м, вони добре прогріваються, не пересихають, 
багаті на водорості та вищу водну рослинність. Щільність поселення ставковиків навесні коливалась в 
межах від 1 до 18 екз/м2, восени, у вересні, вона значно зростала, сягаючи 26 екз/м2. 

До другої групи належать мочари, болота, невеликі водойми на пасовищах. Береги пологі, іноді силь-
но витоптані тваринами. Глибина їх біля 0,5-0,7 м, рослинність майже відсутня. Навесні щільність посе-
лення молюсків у водоймах цього типу сягала 14 екз/м2, у вересні значення цього показника зростало до 
21 екз/м2. 

Третя група гальбових біотопів представлена меліоративними каналами та болотами, рясно заросли-
ми водною рослинністю та кущами і деревами по берегах. Глибина їх 0,9-1,04 м. Щільність поселення G. 
subangulata становить лише 1-3 екз/м2. 

Встановлено, що рН води та її хімічний склад у досліджених водоймах досить сприятливі не тільки 
для поселення молюсків, але й для личинок фасціол. Інвазовані личинками фасціол L. (G.) subangulata,  L. 
(G.) truncatula знаходять оптимальні умови для розвитку в біотопах, де рН води коливається в межах 
6,55-8,1, лужність – 1,3-2,2, кислотність – 0,1-0,4 мг-екв., окислювальність 8,1-10,0 мг О2/л, загальна жо-
рсткість – 1,2-2,8 мг/л, вміст загального заліза – 0,75-4,5, хлоридів – 4,6-33, сульфатів – 6,34-56,5, азоту 
аміаку – 0,12-4,85, азоту нітритів – 0,001-0,055, азоту нітратів – 1,4-3,5 мг/л. 

Екстенсивність інвазії G. subangulata партенітами і личинками фасціол залежить від сезону року, а та-
кож від співвідношення кількості особин різного віку у популяції молюсків. 

Сезонна динаміка зараженості G. subangulata партенітами та личинками фасціол характеризується 
відносно високою екстенсивністю інвазії навесні, невеликим спадом в середині літа і максимумом в сер-
пні-вересні. Як показали наші спостереження, найбільш заражені церкаріями і редіями фасціоли, молюс-
ки з довжиною черепашки від 3,6 до 7,9 мм, тоді як у особин з розміром черепашок 0,9-3,5 мм паразитів 
не знаходили. 

Характер сезонної динаміки екстенсивності інвазії молюсків партенітами та личинками фасціол у різ-
них біотопах суттєво не відрізняється. Проте, рівень зараженості молюсків досить різний - від 1,5 до 
4,3% (сумарно за 1998-1999 роки). Аналіз цх даних вказує на те, що цей рівень певною мірою визнача-
ється саме типом водойми. У водоймах, що належать до першої категорії гальбових біотопів екстенсив-
ність інвазії партенітами і личинками фасціол в середньому за два роки сягає 3 %, тоді як у водоймах 
другої категорії цей показник виявився значно нижчим – лише 1,7% (Р ≥ 95%). У водоймах, що віднесені 
нами до третьої категорії гальбових біотопів, G. subangulata не були заражені партенітами фасціол. 

Аналізуючи трематодофауну G. Subangulata, слід відзначити, що в згаданому молюску крім партеніт 
фасціол, розвиваються і інші види трематод. Зокрема, нами були виявлені церкарії групи Echinostomata, в 
тому числі Echinostoma revolutum (Frohlich, 1802) та Echinoparyphium recurvatum (Linstow, 1879). Проте 
співпаразитування різних видів трематод у досліджуваних молюсках не було відмічено. 

Із вищесказаного видно, що екологічні особливості поширення популяцій G. subangulata залежать від 
типу біотопів, що проявляється у щільності заселення молюсків, зараженості їх партенітами і личинками 
фасціоли. 
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Житова О.П. Екологія Galba subangulata і епізоотологічна роль гальбових біотопів різного типу в 
умовах Житомирського Полісся. 

Исследовано распространение, плотность поселения G. subangulata и заражённость их партенитами и 
личинками Fasciola hepatica в условиях Житомирского Полесья.  

Zhytova O.P. Ecology of Galba subongulata aud episotological role of galb biotopes of various typrs under 
the conditions of Zhytomyr Polissya. 

Spread density of settlements of mollusks Limnaea (G. subangulata) as well as their infection with parthenitae 
and larvae Fasciola hepatica under the conditions of Zhytomyr Polissya have been studied. 
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МОЛЛЮСКИ В ЭВТРОФИРОВАННЫХ  РАЙОНАХ  УКРАИНСКОГО ШЕЛЬФА 
ЧЕРНОГО МОРЯ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЙ 1997 – 1998 гг.) 

Наводяться дані  розподілу молюсків в евтрофірованих районах Чорного моря та суміжних акваторій. 
На підставі збору бентосу в 1997-1998 роках в морських експедиціях  визначені їх чисельність та біома-
са як у відкритих частинах моря, так и в прибережній смузі, а також у відкритих лиманах. Показано 

співвідношення молюсків до інших груп бентосних безхребетних. 

1.Материал и методика. Для написания этой статьи были использованы материалы экспедиций Укра-
инского Центра экологии моря (УкрНЦЭМ) на экпедиционном судне "Прибой" (прибрежные участки 
моря) и на научно-исследовательском судне "Паршин" (съемка всей северо-западной части Черного моря 
и глубоководных участков у Крымского полуострова). 

Отбор и обработка бентосных проб  проводилась в соответствии с общепринятыми методами гидробио-
логических исследований. При отборе проб с борта  э/с "Прибой" был использован  дночерпатель с площа-
дью захвата  0,02  кв.м., а НИС "Паршин" укомплектован дночерпателем большей площади – 0,25 м2. 

2. Исследование  открытых районов моря  с глубинами более 10 м. Дночерпательные пробы отбира-
лись от устья Дуная до Крымского полуострова. Особое внимание было уделено районам трансформации 
речных вод и наиболее загрязненным участкам, подверженным воздействию урбанизированных участков 
побережья. 

Как известно, районы повышенной гидродинамической активности водных масс (предгирловые аква-
тории моря) характеризовались максимальными биомассами макрозообентоса [1]. Однако в придунайс-
ком районе наблюдается некоторое перемещение высокопродуктивных участков бентоса далеко на вос-
ток от дельты Дуная, вплоть до острова Змеиный. На обширной акватории моря, прилегающей к устью 
Дуная, обнаружена так называемая "некрозона", где моллюски и другие представители макрозообентоса 
отсутствовали. Исключение составила шельфовая часть ( на траверсе озера Сасык), где находились учас-
тки с не очень высокими показателями  донной фауны. В составе бентоса здесь было обнаружено всего 
3 вида моллюсков: Cuniarca thomasiana (плотность поселения –  4 экз/м.кв, биомасса – 31,6 г/м.кв.), Мya  
arenaria (плотность поселения – 28 экз/м.кв., биомасса –  35,6 г/м.кв.) и Cerastoderma glaucum (плотность 
поселения – 8 экз/м.кв., биомасса – 6,4 г/м.кв.). 

Отношение моллюсков к другим компонентам макрозообентоса в придунайском районе по биомассе 
выражалось показателем  32:1 соответственно.  

Аналогичное смещение высокопродуктивных участков наблюдалось в районе, прилегающем к Днест-
ровскому лиману, где, как и в районе Дуная, были небольшие по площади  "мертвые пятна" – участки 
морского дна почти, или полностью лишенные живого макрозообентоса. Средние показатели   поселения 
моллюсков на траверсе Днестровского лимана  были следующими: Mytilus galloprovincialis – 48 экз/м.кв. 
со средней биомассой 11,8  г/м.кв., M. arenaria- 8 экз/м.кв. со средней биомассой  22,4 г/м.кв.,C. 
glaucum – 8 экз/м.кв. со средней биомассой 38,9  г/м.кв. 

Отношение моллюсков к остальным группам донных гидробионтов по биомассе – 10:1 соответствен-
но. 

 Одесский залив является  наиболее урбанизированным участком  всего украинского побережья Чер-
ного моря. Наибольшие скопления донных организмов в этом районе моря наблюдались   на траверсе 
мыса "Е" (с глубиной  10,4 м). Здесь плотность поселений M.galloprovincialis составляла 28 экз/м.кв. при 
биомассе 514 г/м.кв. Среди мидий встречались такие моллюски как Abra ovata (16 экз/м.кв. и 4,48 
г/м.кв.), C.glaucum (12 экз/м.кв. и 12,8 г/м.кв.). Отношение моллюсков к остальным группам зообентоса  
составляло  по биомассе 94:1 соответственно. В районе на траверсе Сухого лимана плотность поселения 
мидий (недавно осевших) равнялась 8 экз/м.кв. при биомассе 0,24 г/м.кв. 

В других участках Одесского залива и прилегающих к нему акваторий моря, расположенных на севе-
ро-западе, обнаружены большие площади дна, зараженных сероводородом, где живые моллюски и дру-
гие бентосные животные отсутствовали. 

У южного берега Крыма  в ноябре 1998 года была обнаружена обширная заморная зона. На глубинах 
18 – 116 м вода была заражена сероводородом. Целые тонкие створки двустворчатого моллюска Modiolus  
phaseolinus  указывают на то, что животные погибли не более двух лет тому назад. В данном случае ве-
роятно, что бентофауна погибла вследствие подъема сероводорода с глубинных слоев воды. Возобнов-
ление ее возможно только в случае опускания сероводородного слоя  до прежних границ. Оседание и по-
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полнение личинок  моллюсков возможно только с прибрежной зоны или с других мелководных участков 
северо-западной части моря. 

У восточного побережья Крыма на глубинах, превышающих 10-метровую изобату, живых моллюсков 
не обнаружено, как и бентоса в целом. Очевидно, этот район следует отнести к чрезвычайно неудовлет-
ворительным зонам по экологическим условиям. 

В районе западного побережья Крымского полуострова "некрозона" обнаружена только в северной 
части Каламитского залива, где на глубине 64 м  был отмечен сероводород. На других станциях этой ак-
ватории моря бентос в целом и, в частности, моллюски были в сравнительно удовлетворительном состо-
янии. В Каламитском заливе обнаружены следующие виды моллюсков: A. ovata, M..galloprovincialis, C. 
glaucum и Polytitapes aurea. Средняя численность моллюсков у западного побережья Крыма на глубинах, 
превышающих 10-метровую изобату,  составляла 50 экз/м.кв. со средней биомассой 186,3 г/м.кв. Отно-
шение моллюсков к остальным видам макрозообентоса – 15:1, по  бимассе соответственно. 

На акватории моря, прилегающей к городу Севастополю, на глубинах 55-87 м  зафиксированы сле-
дующие виды моллюсков: M. phaseolinus (средняя плотность поселений 178 экз/м.кв.,средняя биомасса – 
9,76 г/м.кв.), C. glaucum (со средней плотностью поселений 12 экз/м.кв. и средней биомассой – 3,8 
г/м.кв.). Соотношение моллюсков с другими видами бентосных беспозвоночных –  1: 2 по биомассе соо-
тветственно. 

3.Гидробиологические исследования на участках  с глубинами от  2,5 до 10 м. 
Одесский залив, район мыса "Северный". Пробы отбирали на глубине 2,5 м на акватории моря, 

которая в значительной степени подвержена влиянию очистительных сооружений г. Одессы и рядом ра-
сположена рейдовая стоянка кораблей Одесского порта. Здесь донное сообщество состояло исключите-
льно из моллюсков: M. galloprovincialis (средняя численность – 14150 экз/м.кв., средняя биомасса –1300 
г/м.кв.), M. arenaria (средняя численность 300 экз/м.кв, биомасса – 11 г/м.кв.), C. glacum (средняя чис-
ленность – 154  экз./м.кв., средняя биомасса – 20,75 г/м.кв.). 

Одесский залив и смежная акватория моря. По материалам наблюдений 1966 г. [2],  в прибрежной 
зоне моря (в районе ботанического сада ОГУ) были благоприятные условия для развития биоты: кисло-
родный режим на протяжение года характеризовался высокими значениями – 7,0-11,3 мг/л  у поверхнос-
ти воды, а в придонных горизонтах количество кислорода уменьшалось до 1,9 мг/л. Прозрачность воды 
достигала 4,5 – 6,3 м. В этих условиях основу дночерпательных проб зообентоса составляли моллюски (8 
видов), ракообразные (7 видов) и полихеты (4 вида). Наиболее численной формой были мидии, биомасса 
которых достигала 7 кг/м.кв. на мидиевой гряде и до 4 кг/м.кв. на илистых биотопах. Количество поли-
хет (Melina palmata ) достигало 600 экз./м.кв. В дальнейшем видовое разнообразие бентоса и его числен-
ность стали сокращаться. 

В настоящее время прозрачность воды в этом районе уменьшилась более чем в два раза, а мидиевая 
гряда сократила свои границы, однако вдоль береговой линии появились гидротехнические сооружения, 
где успешно развиваются моллюски. В 1987 г. на гидротехнических сооружениях плотность поселения 
моллюсков достигала 33825 экз/м.кв. Массовое преобладание мидий в июле определяла следующую ста-
дию сукцессии ценоза обрастаний: возрастает видовое разнообразие, подвижная часть ценоза обрастания 
состояла из полихет (4 вида), изопод (3 вида) и амфипод (10 видов). Всего в ценозе обрастания было об-
наружено 22 таксона [3].  

В наших сборах за пределами гидротехнических сооружений встречались те же виды моллюсков, что 
и в районе мыса "Северный". Средняя численность в целом по исследованной акватории Одесского зали-
ва составила 576 экз.м.кв. при средней биомассе  232 г/м.кв. 

Григорьевский лиман.  В настоящее время  прибрежная часть лимана в северной части является ме-
стом промысла мидий. Загрязнение водной среды в водоеме наблюдается при проведении дноуглубите-
льных работ, во время которых грунт сбрасывается в море. Постоянное антропогенное воздействие про-
является в смене морфометрии и орографии водной поверхности, составу веществ, особенно грануломе-
трического состава донных грунтов, что, в свою очередь, вносит изменения в характер гидродинамичес-
ких и литодинамических процессов, которые наблюдаются в районах дноуглубления  и отвала грунта. 
Поэтому  в этом районе совершенно отсутствуют как моллюски, так и многие другие гидробионты. В ве-
ршине лимана встречаются те  же виды моллюсков (за исключением M. arenaria), что и в Одесском зали-
ве в следующих объемах: M. galloprovincialis – численность 32500 экз/м.кв, биомасса 1285 г/м.кв.; C. 
glaucum – численность  75 экз/м.кв.,  биомасса 187,5 г/м.кв. 

Сухой лиман. По сравнению с другими акваториями макрозообентос  Сухого лимана характеризует-
ся относительно большим видовым разнообразием. Здесь обнаружено 3 вида ракообразных, усоногие ра-
ки и только один вид моллюсков – M. galloprovincialis  со средней численностью 2925 экз/м.кв. и биома-
ссой 21,44 г/м.кв. 

Район, прилегающий к Тилигульскому лиману. Район отдален от промысловых предприятий. Его 
гидрологическая ситуация складывается под влиянием днепровской воды. В зависимости от направления 
ветра в прибрежных акваториях моря может наблюдаться значительное опреснение. В исследованной ча-
сти моря донный биоценоз состоял преимущественно из ракообразных (Rhitropanopeus harrisi tridentata, 
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Gammarus  aequicauda, Spharoma pulchellum, Balanus improvisus) и полихет. Из моллюсков можно отме-
тить только мидий с численностью до 12375 экз/м.кв и биомассой  до 3072,9 г/м.кв. 

Санжейка. Акватория моря, расположенная между гирлом Днестровского лимана и Сухим лиманом. 
Этот район всегда отличался высокой продуктивностью, а заморные явления здесь были менее выраже-
ны по сравнению с другими акваториями северо-западной части Черного моря. Это относительно благо-
приятный район для функционирования донных биоценозов и, возможно, поэтому здесь наблюдается 
высокий темп роста мидий [4]. Однако во время наших исследований в этом районе преобладали моло-
дые мидии, в связи с чем возможно предположить, что в 1993-1994 годах здесь был резкий спад числен-
ности моллюсков. Донное сообщество не отличалось разнообразием. В его состав входило 3 вида мол-
люсков  (M. galloprovincialis  со  средней  численностью 2050 экз/м.кв и биомассой 650 г/м.кв., M. 
arenaria – численность 25 экз/м.кв, биомасса 7,5 г/м.кв., C. glaucum – численность 75 экз/м.кв., биомасса 
50 г/м.кв.), 3 вида ракообразных и полихеты. 

Шаганская банка. Район находится под влиянием вод Дуная. Проведенные ранее исследования по-
казали, что на протяжение многих лет на глубинах более 10 м в Дунайско-Днестровском междуречье 
донные биоценозы не отличались ни большим количеством видов, ни высокой биомассой. Шаганская 
банка на фоне всего этого выделялась высокой продуктивностью бентоса, особенно за счет мидий. Одна-
ко и здесь в отдельные годы наблюдались длительные заморные явления. 

По результатам исследований 1998 г. на Шаганской банке было обнаружено всего  4 вида представи-
телей макрозообентоса, среди которых 2 вида моллюсков: M. galloprovincialis со средней численностью 
550 экз/м.кв, биомассой 998 г/м.кв., M. arenaria  с показателем численности 50 экз/м.кв и биомассы 26,3 
г/м.кв. 

Как известно из литературных источников, на украинском шельфе Черного моря было отмечено бо-
лее 50 видов моллюсков [5]. На исследованной в 1997-1998 годах акватории найдено всего 7 видов, упо-
мянутых в тексте. Из них С. thomasiana ранее не встречался и этого моллюска следует отнести к новым 
вселенцам в черноморскую фауну. К наиболее массовым видам следует отнести в настоящее время M. 
galloprovincialis и C. glaucum. 
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го моря (по результатам наблюдений 1997 – 1998 гг.) 

Приводятся данные по распределению моллюсков в эвтрофированных районах Черного моря и смежных 
акваторий.  На  основании  сборов бентоса  в  1997- 1998 годах,  в  морских  экспедициях определены их 
численность и биомасса как в открытых частях моря, так и в прибрежной части. Показано соотноше-

ние моллюсков  к остальным группам бентосных беспозвоночных. 

Makarov Yu. N., Kostylyov E.F. Molluscs in eutrophic areas of the Ukrainian shelf of the Black Sea 
(observations 1997-1998). 

The paper contains the data on distribution of mollusks in eutrophic areas of the Black Sea and adjacent water 
areas. On the basis of the benthos samples of 1997-1998 marine expeditions their number and biomass both in 
the open parts of sea and in the coastal part as well as in open lagoons are determined. The relation of the mol-

luscs to other groups of invertebrate benthos is considered. 
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М’ЯКУНИ У ЖИВЛЕННІ ЗЕМНОВОДНИХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ 

На основі аналізу вмісту кишечників понад 3500 особин 13 видів земноводних, відловлених у 7-и західних 
областях України, встановлено, що м’якуни не мають суттєвого значення у їхньому живленні. Вони бу-
ли знайдені  переважно поодинокими особинами у вмісті шлунків 8 видів земноводних (Triturus vulgaris 

L., T. cristatus Laur., Salamandra salamandra L., Bufo bufo L., Rana ridibunda Pall., R. esculenta L., R. tempo-
raria L., R. terrestris And.). 

Відомостей щодо живлення земноводних м’якунами порівняно мало. Їх знаходили у вмісті шлунків 
тритона гребінчастого (Triturus cristatus Laur.), жаби озерної (Rana ridibunda Pall.), жаби ставкової (Rana 
esculenta L.), жаби трав’яної (Rana temporaria L.), кумки звичайної (Bombina bombina L.) і часничниці 
(Pelobates fuscus Laur.) [1; 2; 3; 4]. У багатьох роботах, присвячених живленню окремих видів земновод-
них, м’якуни не згадуються. 

В 60-70-ті роки, коли ще не стояло так гостро питання про збереження біологічного різноманіття, за 
завданням професора Ф.Й.Страутмана, в семи західних областях України, як у низинних районах, так і в 
Карпатах, студентами-зоологами  було відловлено понад 3500 особин земноводних. Вони відловлювали-
ся в основному в червні-серпні, переважно в полудневі години. Нами проведено аналіз вмісту кишечни-
ків 13 видів. 

М’якуни були знайдені в кишечниках тритона звичайного (Triturus vulgaris L.), тритона гребінчастого, 
саламандри плямистої (Salamandra salamandra L.), ропухи звичайної (Bufo bufo L.), жаби озерної, жаби 
ставкової, жаби трав’яної і жаби гостромордої (Rana terrestris And.). 

Тритони відловлювалися у водний період їх життя. У вмісті 1,7% проаналізованих шлунків тритона 
звичайного були знайдені горіхівки (Pisidium sp.), в одному шлунку не більше двох особин. В харчовому 
раціоні значно більшого тритона гребінчастого в 12% шлунків були знайдені дрібненькі черевоногі – за-
тулка звичайна (Cincina piscinalis Müll.), бітинія щупальцева (Bithynia tentaculata L.) i побережник 
(Lithoglyphus sp.), в одному шлунку до 9 особин та в 33% шлунків дрібненькі двостулкові – горіхівки і 
кульки (Spherium sp.), в одному шлунку до 12 особин. 

Саламандра плямиста відловлювалася на суші. В 34,4% проаналізованих шлунків були слимаки: ян-
тарка (Succinea sp.), клаузилія (Clausilia sp.), і напівперетравлені слимакові (Helicidae). Всі разом стано-
вили 11,3% від усіх з’їдених саламадрою тварин. 

У 6,7% шлунків ропухи звичайної були знайдені слизневі (Limacidae), які становили лише 0,12% від 
усіх з’їдених тварин. 

У шлунках усіх жаб, в тому числі і водних, знайдені були тільки сухопутні слимаки. В жаби озерної 
слимаки з родин янтаркових (Succineidae) і слимакових траплялися у 8,8% шлунків і становили тільки 
1,2% від усіх харчових компонентів; у жаби ставкової – відповідно 8,9%  і 1,6%. У шлунках жаби 
трав’яної слимаки родин янтаркових і слимакових становили 20% проаналізованих вмістів шлунків і 
4,9% від усіх з’їдених тварин. Такі самі слимаки були знайдені в 11% проаналізованих шлунків жаби го-
стромордої, що становило 2,9% від усіх харчових компонентів. 

В окремих біотопах і при певних умовах (пора року, година дня, температура і вологість повітря) ці 
показники можуть значно коливатися. В наших матеріалах представлено середні показники, взяті з бага-
тьох різних біотопів, з порівняно великої території. В цілому ж малорухливі м’якуни значно рідше по-
їдаються різними видами земноводних, які надають перевагу активнішим комахам. На досліджуваній те-
риторії водні м’якуни активно поїдаються тритоном гребінчастим, а сухопутні – найчастіше саламанд-
рою плямистою і жабою трав’яною, які ведуть переважно нічний спосіб життя, коли більшість комах 
спить в оціпенілому, нерухомому стані. У проаналізованому вмісті 100 шлунків деревної жаби (Hyla ar-
borea L.) не знайдено ні жодного м’якуна. 
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Павлюк Р.С. Мякуны в питании земноводных Запада Украины. 

На основании анализа содержимого кишечников более 3500 особей 13 видов земноводных, отловленных в 
7-и западных областях Украины, установлено, что моллюски занимают незначительное место в их 
трофике. Моллюски найдены в содержимом желудков 8 видов земноводных (Triturus vulgaris L., T. 

cristatus Laur., Salamandra salamandra L., Bufo bufo L., Rana ridibunda Pall., R. esculenta L., R. temporaria 
L., R. terrestris And.). 

Pavlyuk R.C. Mollusks in trophics of Amphilia of Western Ukraine. 

On the basis of observations of stomach contents (3500 individuals of 13 species of Amphibia which were cap-
tured in 7 regions of Ukraine) an insignificant part of Mollusca in amphibia' trophics is discovered. Mollusca 

have been found in stomachs of 8 species of (Triturus vulgaris L., T. cristatus Laur., Salamandra salamandra L., 
Bufo bufo L., Rana ridibunda Pall., R. esculenta L., R. temporaria L., R. terrestris And.). 
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НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ В 
КОНИНСКИХ ОЗЕРАХ – ОХЛАДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ДВУХ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Проведено дослідження рівня кількісного складу та розмірно-вагові  характеристики 5 видів дво-
стулкових  молюсків родини Unionidae в місцях їх сумісного проживання в Конинській охолоджувальній 
системі (Центральна Польща). На основі аналзху умов, при яких кількісні характеристики цих молюсків 

досягають найбільшого розвитку, показано розподілення ними екологічних ніш.  

Конинская охладительная система (Центральная Польша) была создана более 40 лет назад на базе пяти 
естественных озер. Трансформация в охладительную систему осуществлялась поэтапно по мере ввода в 
эксплуатацию в 1958 г. Конинской, а затем в 1970 г. Патновской ТЭС. В начальный период функциониро-
вания Конинской охладительной системы в 60-70-х гг.  малакофауна незначительно отличалась от других 
мезо- и эвтрофных озер центральной и северной Польши  [1]. В бентосе доминировала Dreissena 
polymorphа (Pall.). Сравнительно низкая численность дрейссены  в литорали озер (300-900 экз/м2) польски-
ми экологами объяснялась влиянием подогрева на смертность оседающих личинок, низкой концентрацией 
кислорода в гиполимнионе озер, а также дефицитом твердых субстратов [2; 3]. C включением в единую ох-
ладительную систему озер искусственного водоема первичного охлаждения сбросных вод (ВПО) и каналов 
значительно увеличилось разнообразие термических и  гидродинамических условий,  грунтов и твердых 
субстратов. Это создало предпосылки для повышения разнообразия состава бентоса и перифитона [4; 5]. 
Изменение условий, произошедшее в процессе трансформации условий естественных озер в охладитель-
ную систему (усиление циркуляции воды, повышение температуры и как следствие – улучшение кормовой 
базы), было особенно благоприятным для развития моллюсков – фильтраторов. Аборигенная фауна мол-
люсков сем. Unionidae представлена в Конинской системе видами, широко распространенными в озерах, 
прудах и реках Польши [6]. К ним относятся Anodonta anatina (Linnė), Unio tumidus Philipsson, U.pictorum 
(Linnė) и Dreissena polymorphа (Pall.).  В середине 80-х годов, в процессе зарыбления озер растительнояд-
ными рыбами   произошло спонтанное вселение термофильного моллюска Anodonta woodiana woodiana 
(Lea) [7]. За почти 20-летний период этот вид адаптировался к условиям  Конинской системы и занял доми-
нирующее  положение в популяции двустворчатых моллюсков (в среднем около 70% в суммарной биомас-
се Unionidae). 

Целью данной работы был анализ популяционных характеристик моллюсков сем. Unionidae, а также 
выяснение  распределения экологических ниш между представителями аборигенной малакофауны и ви-
дом – вселенцем. Исследование проводили в июле-августе 1999 – 2000 гг. на 54 станциях Конинской си-
стемы озер, охватывающих весь диапазон условий обитания моллюсков. Было проведено изучение таких 
популяционных характеристик моллюсков, как биомасса, численность, размерно-весовая структура. 

 На период проведения исследования виды A. anatina  и U. tumidus были встречены   только в озерах, 
испытывающих на себе минимальный и средний уровень влияния подогрева  (27–29,5 °С) и характеризо-
вались относительно невысоким обилием (численность 3-7 экз/м2, биомасса – 42,7–184,4 г/м2).  Средняя 
масса моллюсков этих видов составляла 16,0–25,5 г, максимальная не превышала 38,2 г. В естественных 
озерах Польши популяционные характеристики моллюсков этих видов находятся на сходном уровне [6].  
В лотических условиях (например, в реке Шпрева, Германия) максимальная масса моллюсков этих видов 
достигала 96,6 –115,0 граммов. Возможно, на высокий уровень их весовых характеристик повлияли гид-
родинамические особенности (р. Шпрева протекает через крупные озера), а также благоприятные трофи-
ческие условия вследствие высокого развития планктона  [8]. В лотических условиях Конинской систе-
мы (Можеславский канал) U. tumidus  были отмечены только в 1996 г. Причиной элиминирования 
U. tumidus могло быть отмеченное на этой станции в  период 1996-1998 гг. увеличение  в 2 раза биомас-
сы A. woodiana, и  почти на порядок – обрастания унионид дрейссеной.  

Высокую встречаемость  моллюсков U.pictorum  в Конинской системе определили широкий диапазон 
толерантности моллюсков этого вида к температурным и гидродинамическим условиям, а также к разли-
чным типам грунтов [6].  Развитие U.pictorum  в озерах было относительно невысоким: средняя числен-
ность – 5 экз/м2, биомасса-–57,6 г/м2. Исключение составляла часть популяции, обитающая в удаленной 
от непосредственного влияния сброса подогретых вод части ВПО, где было отмечено повышение чис-
ленности моллюсков до 26 экз/м2, а биомассы – до 261,6 г/м2.  Часть популяции моллюсков этого вида, 
обитающая в каналах, имела более высокие показатели обилия и средней массы моллюсков (численности – 
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в 2,2 раза, биомассы – в 5 раз, средней массы особей – в 1,6 раза), по сравнению с характеристиками час-
ти популяции, обитающей в озерах. Наибольшие значения обилия  моллюсков этого вида (32 экз/м2, 1136 
г/м2) отмечены в сборном канале, куда попадает охлажденная до 27° С  вода из ВПО и обогащенная ор-
ганическим веществом вода из рыбоводных прудов. Наибольшие массы моллюсков этого вида были от-
мечены как в лотических, так и в лентических условиях  и  составляли соответственно 48-52 г. Получена 
отрицательная корреляция биомассы U.pictorum и температуры, особенно выраженная в лотических 
условиях (R2= -0,68), свидетельствующая о лимитировании развития популяции моллюсков этого вида в 
каналах Конинской охлаждающей системы.  

Поселения D. polymorphа были обследованы на различных субстратах в диапазоне температур 24-33° 
С. В период проведения исследований в Конинской системе 64% обследованных биотопов в каналах и 
81% в литоральной и профундальной части озер были представлены моллюсками Unionidae. Среднее 
обилие дрейссены в озерах составило: численность – 11830 экз/м2, биомасса – 1,25 кг/м2. Наибольшие 
значения обилия моллюсков в озерах достигали 11-14 тыс. экз/м2 и 11,04 кг/м2. Уровень численности 
дрейссены в каналах был выше, а биомассы ниже, чем в озерах (58,5 - 97,7 тыс. экз/м2 и 4,85-8,55 кг/м2).  
Длина размерного спектра моллюсков данного вида в зависимости от условий варьировала от 1 до 7 раз-
мерных групп. Этот показатель можно рассматривать как один из маркеров благоприятных для развития 
популяции моллюсков условий. Наибольшей длинной размерного спектра моллюсков характеризовалась 
часть популяции,  обитающая в лотических условиях на живых Unionidae. Максимальные значения  мас-
сы  дрейссены как в озерах  (2,192- 2,404 г),  так и в каналах (4,310 г), были отмечены в поселениях на 
живых Unionidae  и их раковинах, а также в друзах на песчаном дне. Сравнение популяционных характе-
ристик дрейссены в биотопах с различными гидродинамическими характеристиками и отрицательная 
корреляция обилия дрейссены в каналах и температуры  (R2= – 0,43-0,68) свидетельствуют о том, что 
предпосылками для наибольшего развития популяции этих моллюсков являются лотические условия и  
температура, не превышающая в летний период 28°С.  

Положительная корреляция обилия моллюсков и температуры отмечена только для вида A.woodiana 
Моллюски этого вида предпочтительнее заселяют илисто-песчаные грунты, в отличие от аборигенных уни-
онид, которые лучше развиваются на песчаных грунтах. Это смягчило конкуренцию данного вида с абори-
генными видами унионид в бентосе в биотопах с высокой степенью влияния подогрева, где обычно заиле-
ние дна выше, чем в других биотопах. Высокая положительная корреляция (R2=+0,70) обилия моллюсков и 
температурных условий их местообитаний в озерах обусловила сгущение их плотности и биомассы при те-
мпературе 33°С до 68 экз/м2 и 24,7 кг/м2 соответственно. Здесь же отмечены наибольшие значения макси-
мальной массы особей – 495–572 г. В озерах со слабым и умеренным влиянием подогрева (t=25-29°С) сре-
дняя плотность поселений A.woodiana не превышала 5 экз/м2, а биомасса – 322 г/м2. В каналах средняя пло-
тность A.woodiana составляла 41 экз/м2,  сгущение биомассы моллюсков отмечено при температуре 31,2-
31,8° С в зонах повышенной турбулентности потока воды (15,4 кг/м2). Средняя биомасса моллюсков в ло-
тических условиях в 2, 2 раза превышала таковую в  озерах. Для размерно-весовой структуры A.woodiana, 
обитающей в озерах и каналах Конинской системы, характерен широкий диапазон  длины и массы особей, 
включающий годовиков и моллюсков старших возрастных групп [9].  Особенностью размерно-весовой 
структуры поселений на участках с высокой плотностью популяции A.woodiana в условиях повышенной 
турбулентности потока воды (район дюкера) было практически полное отсутствие молоди моллюсков (33–
35% от общей численности составляли моллюски весом 135,3–143,2 г). По мере удаления от участка канала 
с высокой турбулентностью отмечалось появление в составе поселения годовиков, доля которых была от-
носительно невелика – 6%. По мере удаления от зон сильного влияния подогрева, доля моллюсков-
годовиков в суммарной численности увеличивалась. Отрицательная корреляция с температурой отмечена 
не только для численности молоди A.woodiana, но и для их массы. У редко встречаемых в июле-августе се-
голеток A.woodiana тонкая и хрупкая раковина не может служить надежной защитой от высоких темпера-
тур воды. Морфологические особенности раковин, по-видимому, объясняют тот факт, что молодые моллю-
ски отдают предпочтение биотопам с незначительными скоростями течения и умеренными температурами.  

Анализ литературных данных, касающихся обрастания дрейссеной моллюсков Unionidae в различных 
водоемах,  показывает, что биомасса дрейссены связана с массой моллюска-носителя прямой корреляти-
вной связью и зависит от состояния популяции моллюсков - обрастателей. Так, при появлении дрейссены 
в оз.Нарочь ( Беларусь) в период быстрого роста популяции дрейссены гибель моллюсков-хозяев отме-
чалась при средней биомассе обрастания 34 г/1 особь моллюска-носителя [10]. Аналогичный характер 
взаимоотношений аборигенных моллюсков Unionidae и вселенцев дрейссен, а также сходные соотноше-
ния биомассы дрейссены и моллюсков-хозяев отмечены в водоемах Северной Америки [11].  В то же 
время  при стабилизированном состоянии популяций моллюсков обрастателей и носителей на мелковод-
ном участке Киевского водохранилища уровень обрастания дрейссеной  23,3-38,6 г/1 особь моллюска-
носителя не оказывал на унионид отрицательного влияния [12]. 

На момент вселения A.woodiana в Конинскую охладительную систему популяция дрейссены находи-
лась в стационарном состоянии. В связи с дефицитом в Конинской системе твердых субстратов для при-
крепления дрейссены заселение A.woodiana рыхлых заиленных грунтов следует рассматривать как по-
ложительный фактор для расширения биотопов дрейссены. Кроме того, показателем кондиционирования 
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условий обитания дрейссены при поселении на живых A.woodiana являются увеличение максимальных 
масс и длины размерного спектра, по сравнению с поселениями дрейссены на других субстратах. 

В диапазоне толерантных для дрейссены температур в лотических условиях среднее соотношение ма-
ссы обрастания  дрейссеной на 1 экз. A.woodiana составляло 76,8±42,5 г/ 1 экз., в лентических –
22,7±14,35 г/ 1 экз. Данные расчеты показывают, что наиболее жесткие конкурентные отношения между 
дрейссеной и A.woodiana складываются только в каналах в диапазоне толерантных для дрейссены темпе-
ратур. Верхний порог толерантности по температуре у A.woodiana выше, чем у дрейссены Это обуслови-
ло разнонаправленное изменение массы моллюсков-носителей и обилия моллюсков-обрастателей в био-
топах, испытывающих  сильное влияние сбросов подогретых вод ТЭС, которое привело к значительному 
снижению биомассы  дрейссены, приходящейся на 1 экз. A.woodiana.  

Таким образом, в построении конкурентных взаимоотношений двух наиболее массовых в Конинской 
охладительной системе видов унионид – D. polymorphа и A.woodiana – основную роль играет разделение 
ними экологических ниш по температуре, гидродинамическим условиям и субстратам. Появление такого 
термофильного компонента донной фауны, как A.woodiana в целом значительно повысило ее экологиче-
скую емкость.  
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Синицына О.О., Крашевский А., Здановский Б.  Некоторые популяционные характеристики двуст-
ворчатых моллюсков в Конинских озерах –  охладительной системе двух тепловых электростан-

ций. 

Проведено исследование уровней обилия  и размерно-весовых характеристик 5 видов двустворчатых 
моллюсков сем. Unionidae в местах совместного обитания их в Конинской охладительной системе 

(Центральная Польша). На основе  анализа  условий, при которых количественные характеристики 
этих моллюсков достигают наибольшего развития,  показано разделение ими экологических ниш. 

Sinitsyna O.O., Kraszewski A., Zdanowski B. On population characteristics of bivalve mollusks in the lakes of 
Koninskie district – the cooling system of two thermal power stations. 

The levels of abundance and length-weight characteristics of 5 Unionidae species in Koninskie Lakes System (Cen-
tral Poland) ware studied. The article presents the analysis of the conditions under which the quantitative charac-

teristics of these mollusks reach the greatest development which stimulates the division of ecological niches. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДОВ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРОВ 
РЕЛИКТОВЫХ ЦЕНОЗОВ 

Використання видів наземних молюсків в якості індикаторів суспільств реліктового і до реліктового пе-
ріодів в умовах півдня лісостепового ландшафту. Поставлення питання про внесення наземних видів в 

списки регіональних червоних книжок. 

Выделение новых особо охраняемых территорий и увеличение площади заповедных зон можно по 
праву считать насущной задачей сегодняшнего времени. Однако эти мероприятие порой сопровождается 
рядом трудностей, в частности вызванных отторжением земель, являющихся объектом частной или кол-
лективной собственности. Необходимо четкое и убедительное обоснование, которое опирается на при-
сутствие в пределах этих территорий редких и исчезающих видов, а также реликтовых биоценотических 
комплексов.  

На юге лесостепной зоны Среднерусской возвышенности, весьма сильно страдающей от хозяйствен-
ной деятельности человека, эта проблема стоит наиболее остро. Связана она с расширением недавно соз-
данного здесь заповедника "Белогорье". Для описания новых участков, наряду с фитоценотическими и 
различного рода фаунистическими данными (в основном по насекомых и позвоночным), было предло-
жено использовать наземную малакофауну. 

Наземные гастроподы очень тесно связаны с условиями, преобладающими в различных биотопах. 
Особенно это касается влажности, температурного режима, а также рельефа, характера почвенного по-
крова и растительности [1]. В связи с этим, в каждом отдельном биотопе они формируют своеобразные и 
относительно устойчивые комплексы видов, которые являются индикаторами этих условий. Такое поло-
жение в полной мере относится и к реликтовым сообществам.  

В изучаемом районе особое внимание уделяется  сообществам, сформировавшимся на обнажениях 
мела - это так называемые "тимьянники", "исопники" и "сниженные альпы". Все эти ассоциации вклю-
чают в себя ряд реликтовых, внесенных в красную книгу, видов растений, появление которых на Сред-
нерусской возвышенности датируется ледниковыми эпохами: иссоп меловой (Hyssopus officinalis L.), 
дрок донской (Genista tanaitica P. Smirn.), смолевка меловая (Selene cretacea Fisch.), полынь беловойлоч-
ная Artemisia hololeuca Bess.), норичник меловой (Scrophularia alata Gilib.), проломник козо-полянского 
(Androsace koso-poljanskii Ovcz.), шиверикия подольская (Schivereckia podolica Andrz.), володушка мно-
гожилковая (Bupleurum falcatum L.) и др. Все эти растения входят в группировки альпийского и горного 
типа [2]. 

В таких фитоценозах присутствуют виды ксерофильных моллюсков, относящихся к трем реликтовым 
группам [3]. Первая, так называемая средиземноморская группа, включает Helicopsis striata Mull., Pupilla 
triplicata Stud., Pupilla sterri Voith., вторая - восточно-средиземноморская - Chondrula tridens Mull., третья 
- среднеевропейская - Truncatellina cylindrica Fer. Все эти виды свойственны горным областям Европы и 
Азии, и также как представители горно-альпийской флоры могли предположительно проникнуть на Сре-
днерусскую возвышенность в эпоху максимального (Днепровского) оледенения. Ввиду того, что возвы-
шенность не покрывалась ледником [4], эти виды смогли сохраниться здесь и впоследствии, после отс-
тупления ледника, расселиться на другие сопредельные территории. 

Все указанные виды (исключая Pupilla sterri Voith), были обнаружены нами при описании меловых 
сообществ создаваемого Айдарского участка заповедника "Белогорье", а так же аналогичных биотопов 
"Белая гора" (памятник природы) и "Нагольное" (участок Ровеньского природного парка). Кроме того, 
Helicopsis striata Mull. и Chondrula tridens Mull. были отмечены на меловых обнажениях в уже созданном 
заповедном участке "Лысые горы" и в окрестностях заповедника "Ямская степь". Во всех указанных био-
топах присутствует так же довольно многочисленный и широко распространенный голарктический вид 
Pupilla muscorum L. 

Еще одним реликтовым видом, известным из плейстоценовых отложений Европы [5], является Сepaea 
vidobonensis Fer. Ныне, на территории Среднерусской возвышенности, этот вид приурочен исключитель-
но к реликтовым сообществам доледникового и ледникового периодов, таким как меловые боры и наго-
рные дубравы. В этих сообществах произрастают останцы третичного периода - сосна меловая (Pinus 
silvestris L. var. cretacea Kom.) и волчеягодник (Daphne sophiae Kalen)[6]. На юге лесостепной зоны Сред-
нерусской возвышенности C. indobonensis был зафиксирован нами при описании памятника природы 
"Бекарюковский бор", заповедного участка "Стенки изгорья" и поймы реки Ворскла. 

Исходя из вышесказанного, помимо использования названных реликтовых групп моллюсков как ин-
дикаторов произрастания одноименных групп растений, хотелось бы поставить вопрос о внесении этих 



Э.А. Снегин. Использование видов наземных моллюсков в качестве индикаторов реликтовых ценозов 

 129

видов моллюсков в списки региональных красных книг как составных элементов реликтовых комплек-
сов. 

Робота была виполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проэкт 
№ 01-04-48212). 
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der the conditions of the southern partially wooded steppe region. Stating a problem of inserting the species 

mentioned in the lists of regional Red Books. 
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМАТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 
МОЛЛЮСКАМ АРИДНОЙ ЗОНЫ КАЗАХСТАНА 

Узагальнені дані камеральної обробки матеріалу попередніх років (1991-2000 р.р.) з фауни, системати-
ки, екології і ролі наземних і водних молюсків в різних екосистемах аридної зони. 

По Южному и Юго-восточному Казахстану всего установлено 55 видов брюхоногих моллюсков из 11 
родов и 15 семейств и 15 видов двустворчатых моллюсков из 8 родов и 4 семейств. 

В изученных водоемах бассейна р.Сырдарьи наиболее разнообразно моллюски представлены в по-
ймах рек Чу, Талас, Арысь, Ассы, Сырдарьи, где доминантами являются Lymnaeidae (5 видов). Planor-
bidae (4) и амфибионгы (Succincidae 3), Agriolimacidae (2), Zonitidae (1), а в солоноватоводных озерах 
Приаралья преобладают Dreissenidae (2), Neritidae (1). Прудовики наиболее широко распространены и 
занимают одно из первых мест по частоте встречаемости и численности, заселяя водоемы различного ти-
па. Наивысшей плотностью и биомассой моллюсков Dreissena polymorpha aralensis  (3160 экз/м2, 23 г/м2), 
Theodoxus pallasi (1500 экз/м2, 54,5 г/м2), Colletopterum piscinale (32 экз/м2, 3178 г/м2) отличается прибре-
жная зона солоноватоводного озера Камыслыбас. Такое количественное развитие моллюсков приводит к 
аккумуляции органических веществ, определяющих ведущую роль моллюсков как биологического фак-
тора среды. На распределение моллюсков решающее влияние оказывают гидрологический и гидрохими-
ческий режимы, растительность, характер грунта водоема, величина аккумуляции органического вещест-
ва. 

Количественное развитие моллюсков Lymnaea auricularia bactriana (2-4 экз/м2) оказалось наиболее ни-
зким в водохранилище Тасоткель (существует с 1977 г.), что связано с ограниченностью растительности 
биотопов, которые служат хорошим субстратом для многих фитофильных видов моллюсков и кормовой 
базой органического детрита. 

Обработан живой материал из 14 проб, собранных в бассейнах Балхаш-Илийском и Сырдарьи. Выяв-
лено 9 видов двустворчатых моллюсков, относящихся к 5 родам семейства Uniconidae, Corbiculidae, 
Lymnocardiidae, Dressenidae. Из них 4 вида из Балхаш-Илийского бассейна (роды Colletopterum, Sinano-
donta, Hypanis, Dreissena) и 5 видов – бассейна р. Сырдарьи: очень редкий Corbicula puepurea prime  и 4 
вида беззубок из родов Colletopterum, Sinanodonta. Они отличаются друг от друга по форме, окраске, 
вздутости и расположению наиболее выпуклой точки раковины и вероятно образуют новые морфы. Сре-
ди них интродуцированные виды: Sinanodonta gibba, Sinanodonta  puerorum, Hypanis colorata,  Colletop-
terum ponderosum volgense, C. piscinale. 

Проведен сравнительный анализ возрастного состава популяции Sinanodonta  puerorum. Так, в мае 
1997 г. преобладали беззубки 3-3,5 летнего возраста (ДР: 105-127 мм, ВР: 63-81 мм, ШР: 39-49 мм) – 
41,7 % от общего количества в пробе. Беззубки до 3 лет (ДР: 61-76 мм, ВР: 43-49 мм, ШР: 32-37 мм) сос-
тавляют 2,5%, 4-5,5 лет (ДР: 137-166 мм, ВР: 74-100 мм, ШР: 48-64 мм) – 33,4%, а крупные – 6-8,5 лет 
(ДР: 164-178 мм, ВР: 94-101 мм, ШР: 48-64 мм) – 12,5%. 

В мае 1999 г. возрастной состав меняется с преобладанием моллюсков 4-5 летнего возраста (ДР: 132-
143 мм, ВР: 76-95 мм, ШР: 45-57 мм) – 52%; другие возрастные группы: до 2 лет (ДР: 83-86 мм, ВР: 54,5-
58 мм, ШР: 29,5-31 мм) составляет 9,5%; 2-3,5 лет (ДР: 104;119 мм, ВР: 64-72 мм, ШР: 37-39 мм) и 6-7 
лет (ДР: 167-172 мм, ВР: 90-99 мм, ШР: 59-62 мм) – 19% в каждой группе. Данной молоди (менее 1 года) 
нет, так как в мае-июне у беззубок только начинается выход глохидий. 

Выявлены изменения количественного и возрастного состава в популяциях беззубок Чардаринского 
водохранилища (справа от плотины) Colletopterum cyreum sogdianum в возрасте 1-3 года (ДР: 49-118 мм, 
ВР: 29-78 мм, ШР: 16-51 мм) составляют 19 % от общего количества в пробе; Sinanodonta gibba 2-4 года 
(ДР: 100-138 мм, ВР: 57-98мм, ШР: 31-55 мм) – 66,7 %; от 4-6 лет (ДР: 128-159 мм, ВР: 81-102 мм, ШР: 
57-62 мм) – 14,3 %. 

В 1999 г. на том же побережье молодь беззубки в возрасте до 1 года развития обитали в литоральной 
зоне на глубине до 1 м и омываемом прибрежье, откуда они продвигались на глубину, оставляя хорошо 
видимые на песчаном грунте следы, прямые, изогнутые, иногда круговые с петлями бороздки, по кото-
рым их можно было легко узнать. Плотность их популяций составляла на глубине 0,1-0,7 м в основном 
2-3 экз/м2, реже 4-5 экз/м2 . Молодые беззубки, возраст – 1, 2-2,5 года (ДР: 58-102 мм, ВР: 40-62 мм, ПТР 
24-39 мм), 3-4 года (ДР: 94,5-121 мм, ВР: 62,0-76,5 мм, ШР: 42-51 мм); взрослые особи, возраст 6-7 лет 
(ДР: 161 мм, ВР: 107 мм, ШР: 76,5 мм), встречались редко на глубине 1,5 м. Взрослые особи составляют 
1,7%, молодь 98,3 % в пробе. 

В августе 1999 года наблюдается другая картина популяционной структуры 3 видов беззубок в р. Сы-
рдарье: в разливах реки (за плотиной Чардаринской ГЭС), в литоральной зоне (0,1-1,2 м) обитают мол-
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люски  Colletopterum kakandicum различного возрастного состава: взрослые особи, возраст 3-8 лет (ДР: 
119-188 мм, ВР: 65- 130 мм, ШР: 53-88 мм) составляют 34,7%; молодые особи 1-2,5 года (ДР: 68-138 мм. 
ВР: 45-100 мм, ШР: 30-70 мм) – 22,7%; молодь до 1 года (ДР: 18-52 мм, ВР: 10-35 мм, ШР: 4-17 мм) – 
42,6%; С.cyreum sogdianum, молодь возраст 5-8 месяцев (ДР: 27-38 мм, ВР: 16 мм, ШР: 8-14 мм), моло-
дые 1-2 года (ДР: 50-104 мм, ВР: 33,5- 74 мм, ШР: 17,5-52 мм) – 42,2%; Sinanodonta gibba, молодь возраст 
6-7 месяцев (ДР: 40-50 мм, ВР: 26-29 мм, ШР: 12-16 мм); молодые до 1 года(ДР: 56-74 мм, ВР: 34-42 мм, 
ШР: 18-24 мм).  

Здесь не обнаружены живые корбикуллы С. purpurea prime (ДР: 9-14,5 см, ВР: 7,5-12,5 см, ШР: 5-9 
см) до 17 экз/м2. Они не крупные, желто-зеленой окраски, внутренняя поверхность почти белая. Мол-
люск редкий и считался вымершим. При этом корбикуллы составляют 37,8% от общего количества двух-
створок в пробе. 

Изучена морфология и описание раковины глохидий вида  Colletopterum cyreum sogdianum.  Данные 
морфологии глохидий имеют важное значение для систематики унионид. Короткий период инвазии, оче-
видно привел к выработке у глохидий ряда приспособлений, которые достаточно видоспецифичны. 

Мелководье реки с тугайными островками у кромки воды (значительная часть занята тростником), в 
омываемом прибрежье на песчаном грунте обитают амфибиотические брюхоногие моллюски (Succinei-
dae, Planorbidae, Zymnecidae). 

При изучении большинства крупных наяд (надсем. Unionitormes) нами обнаружено, что казахстанс-
кие беззубки из р Сырдарьи продуцируют речной жемчуг, т.е. обладают свойством пресноводных жем-
чужниц (сем. Maegaritanidae), которые обитают на севере Евразии, Северной Америки и Восточной 
Азии. Такое явление для беззубок считалось нехарактерным и выявлено впервые. Подобный фактор об-
наружения жемчуга у беззубок является сенсационным сообщением в известной мировой малакологиче-
ской литературе. 

Исследовано 43 экз. Colletopterum kakandicum, возраст 1-8 лет Жемчужинки обнаружены в соедини-
тельной ткани верхней части мантии под самой верхушечной впадиной; у беззубок 1,5-2 и 4-5- летнего 
возраста (ДР: 104-148 мм, ВР: 65- 95 мм, ШР: 52-70 мм). Найдена одна жемчужина у беззубок 7-летнего 
возраста (ДР: 188 мм, ВР: 123 мм, ШР: 83 мм) - 2 жемчужины диаметром 2,5 мм под макушками с обеих 
сторон. Диаметр жемчужины 1,5-2,5 мм розового цвета, круглой, овальной формы. 

Следует также отметить, что в Южном Казахстане объектами аквакультуры и промысла могут быть и 
водные моллюски. Крупных двустворчатых моллюсков Colletopterum, Sinanodonta в виде сухой массы 
можно использовать для выращивания молоди рыб в рыбзаводах и рыбпитомниках. Исходным материа-
лом могут служить популяции из пойменных водоемов р. Сырдарьи. 

Антропогенные факторы влияют на популяцию моллюсков, изменяя экологические условия их оби-
тания. На юге (Шымкентская обл.) прудовики, янтарки, гигромиды заселяют почти все ирригационные 
системы, поливаемые рисовые и люцерновые поля, накопители питьевых вод, каналы, арыки, питьевые 
колонки, железобетонные лотки с большой плотностью популяции (200-500 экз/ м2). Возникает необхо-
димость изучения экологических особенностей распространения моллюсков в зонах ирригаций. 

В Балхаш-Илийском бассейне, в дельте р. Или, в Капчагайском водохранилище фауна двухстворча-
тых моллюсков пополнилась еще 3-мя видами: Colletopterum ponderosum volgense, С. piscinale, Sinano-
donta puerorum. Из них Colletopterum piscinale обитают совместно с Sinanodonta puerorum  в дельте р. Или 
(левое побережье, Ащигарайская система озер, район Топара), Colletopterum ponderosum volgense – в 
верховьях Капчагайского водохранилища (вход в устье р. Или, р. Актогай), где численность его достига-
ет 34 экз/м2 у берега. C. piscinale встречается в дельте р. Или впервые. Моллюск  S. puerorum     является 
элементом китайской фауны. 

В агроценозах 5 колхозов и совхозов 4 районов Алматинской, Жамбылской и Чуйской областей про-
ведены работы по изучению современного состояния вредоносности и методам борьбы популяций со 
слизней-вредителей сельскохозяйственных культур. Установлены ареалы вредоносности слизней, охва-
тывающие юго-восточные районы Казахстана и прилегающих к ним сопредельных территорий Респуб-
лики Казахстан. 

Анализ собранного материала подтверждает, что слизнями 3 видов заражены овощные культуры с 
плотностью поселений 129 экз/м2 и плодовые сады с плотностью поселений до 70 экз/м2. Выделены 4 во-
зрастные группы: 1) генерация с длиной тела 3-4 см; 2) генерация с длиной тела 2,5-1,5 см; 3) генерация с 
длиной тела 1,0-0,5 см; 4) молодь с длиной тела 0,1-0,2 см. Выявлены вредящие фазы развития слизней и 
места их основных резерваций (оросительные каналы, сады). Наличие воды в теле и яйцах является жиз-
ненно важной необходимостью. Тело Deroceras содержит 80% воды, яйца – свыше 85%. При потере 20% 
воды они погибают. 

В зоне поливного земледелия выявлен новый завезенный европейский вид слизня – Arion 
circumscriptus, который размножаясь, образует устойчивые популяции и на культурных растениях и име-
ет тенденции к распространению зоны вредоносности. Определены вредоносные возрастные группы. 
Изучены факторы, регулирующие скорость и ритмичность яйцекладок слизней в лабораторных услови-
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ях. Установлена популяционная структура видов в агроценозе. Разработан фенопрогноз слизней, обита-
ющих на посадках овощных (огурцы, свекла, редис) и ягодных (садовая земляника) культур. 

Получен патент № 4524. Штамм гриба Beauveria bassina (Bals) для получения препарата против вред-
ных брюхоногих моллюсков (Gastropoda, Pulmonata). 

 
Матеріал надійшов до редакції 17.07.01. 

Увалиева К.К. Важнейшие результаты систематико-экологических исследований по моллюскам 
аридной зоны Казахстана. 

Обобщены данные камеральной обработки материала предыдущих лет (1991-2000 гг.) по фауне, систе-
матике экологии и роли наземных и водных моллюсков в различных экосистемах аридной зоны. 

Uvaliyeva K.K. The most important results of the systemic-ecological research of molluscs from the arid zone 
of Kazakhstan. 

The paper contains the generalized data on the cameral fauna analysis of 1991-2000, systematics of ecology and 
the role of terrestrial and water mollusсs in different ecosystems of the arid zone. 
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О ПИТАНИИ ЗАРАФШАНСКОГО ФАЗАНА НАЗЕМНЫМИ МОЛЛЮСКАМИ 

У харчуванні Зарафшанского фазана, поряд з насінням, ягодами і плодами, зустрічаються і різноманітні 
комахи.  Особливе місце займають наземні молюски із родини Succineidae – Oxyloma elegans (Risso), 

Ariophantidae - Macrochlamys sogdiana Martens і Hygromiidae – Xeropicta candaharica (L. Pff.). Вживаючи 
їх  у їжу, фазан виконує роль санітара, тому що ці молюски є проміжними хазяянами паразитів тварин 

і людини. 

Известно, что моллюски довольно часто встречаются в рационе питания как наземных [1;2], так и во-
доплавающих птиц [3;4]. В Узбекистане, работ которые содержали бы какие -либо данные по питанию 
птиц моллюсками нет. 

В течение 1980-1998 гг. мы занимались изучением экологии Зарафшанского фазана. До недавнего 
времени эта птица считалось обычной в бассейне реки Зарафшан и реки Кашкадарьи. В настоящее время 
этот фазан имеет очень ограниченный ареал. Встречается лишь на особо охраняемых территориях, т.е. в 
среднем течении р.Зарафшан (наиболее многочислен  в Зарафшанском заповеднике) и в ее нижнем тече-
нии (на территории Варданзинского заповедника). 

Сейчас одним из наиболее эффективных метод сохранения численности Зарафшанского фазана в 
конкретных условиях заповедника, обеспечивающего восстановление и стабилизацию численности птиц 
при катастрофических проявлениях считается искусственное дичеразведение. Поэтому были проведены 
специальные исследования для разработки технологии искусственного разведения этого подвида. Одним 
из важных вопросов являлось изучение питания этой птицы. Результаты анализа 36  желудков и зобов 
показали, что состав поедаемых кормов неодинаков в разные сезоны года. В зимнем рационе можно от-
метить значительное преобладание различных ягод и семян растений. Среди ягод и плодов особенно 
важны, облепиха и лох. Довольно часто встречаются семена акации, джиды, пшеницы, кукурузы, сорго. 

Весной и летом наряду с большим количеством различных семян, поедаются плоды красного и чер-
ного паслена, ягоды шелковицы, самая различная зелень – листья солодки, бобовых и, наконец, большое 
количество разнообразных насекомых. На первом месте среди них стоят саранчевые, истребляя которых 
фазан несомненно приносит большую пользу. Из других насекомых важное место занимают муравьи, 
различные мелкие жуки, нимфы цикад. Из желудков и зобов были извлечены раковины наземных мол-
люсков из семейств Succineidao – Oxyloma elegans (Pisso), Ariophantidae – Macrochlamys sogdiana Martens 
и Hygrоmiidae – Xeropicta candaharica (L. Pff). 

Первый из них голарктический вид. Мезофил живет как на водных растениях, так и на околоводных. 
Встречается у родников, по берегам ручьев, у самого уреза вода и на влажных лугах. Амфибионт. 

Второй – среднеазиатский вид тропического корня, живет в тенистых влажных местах у арыков, 
ручьев, родников, под камнями, среди растительности и в свежей почве Мезофил.  

Третий – так же, как и предыдущий вид, – является среднеазиатским. Обитает в садах и огородах, 
на адырах, под камнями, среди пней, на растениях. Может подниматься и в кроны деревьев, на высоту 
1-1,5м. 

Эти виды в местах обитания фазана многочисленны, поэтому были довольно часты в рационе пита-
ния данной птицы. 

Количество первых моллюсков у некоторых особей фазана в весенний период (апрель-май), доходило 
до 104 экземпляров, вторых – до 56, а третьих – до 20.   

В литературе есть указания, что у целого ряда птиц существует избирательность при питании моллю-
сками [4;7]. Результаты наших наблюдений показали, что у Зарафшанского фазана такой зависимости 
нет и он питается наиболее многочисленными и доступными моллюсками. 

Хотелось бы особо отметить, что среди наземных моллюсков Узбекистана выявлен ряд видов, кото-
рые являются промежуточными хозяевами паразитических червей, вызывающих тяжелые заболевания 
(дикроцелиоз, мюллериоз, давениоз) домашних животных [5;6]. 

Из всего этого следует, что наземные моллюски играют определенную роль в питании фазана, кото-
рый, употребляя их в пищу, выполняет роль санитара, так как моллюски являются промежуточными хо-
зяевами паразитов животных и человека. 
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Фундукчиев С.Э., Иззатуллаев З.И. О питании Зарафшанского фазана (Phasianus colchicus 
zerafchanicus Taru.) наземными моллюсками. 

В питании Зарафшанского фазана, наряду с семенами, ягодами и плодами, встречаются и разнообраз-
ные насекомые.  Особое место занимают наземные моллюски из семейства Succineidae – Oxyloma 

elegans (Risso), Ariophantidae - Macrochlamys sogdiana Martens и Hygromiidae - Xeropicta candaharica 
(L. Pff.). Употребляя их  в пищу, фазан выполняет роль санитара, так как эти моллюски являются про-

межуточными хозяевами паразитов животных и человека. 

Fundukchiev S.E., Izatullaev Z. On  feeding Phasianus colchicus (Teru.) with terrestrial molluscs. 

In nourishment of Phasianus conchicus zeratchanicus alongside seeds, berries and fruits a certain share is given 
to insects and mollusks. Among the latter Succineidae-Pxyloma elegans (Risso), Ariophantidae-Macrochlamys 
sogdiana Martens and Hydromiidae-Xeropicta candaharica (L.Pff) families are especially important. By eating 
these mollusks Phasianus colchicus fulfils sanitary fanctions and kills dangerous intermediate hosts of parasites 

which affect people and animals. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ У РОЗТОЧЧІ 

Аналізуються дані щодо екологічних особливостей  молюсків у водоймах Розточчя. Встановлено, що не-
сприятливі умови для розвитку  молюсків склались у водоймах, розташованих неподалік ВО "Сірка". 

Молюски, як гетеротрофні компоненти водних екосистем, беруть участь у кругообігу речовин та 
трансформації енергії і є облігатними проміжними живителями личинок трематод, що викликають за-
хворювання домашніх, мисливсько-промислових тварин і людини. 

Літературні відомості щодо поширення та екології прісноводних молюсків на території Західної 
України знаходимо у працях Bąkowski [1], В.І.Здуна [2;3;4], Х.Г. Макогон [5], А.П. Стадниченко [6;7], 
І.П.Яворського[8;9] та інших. 

Метою наших досліджень було з’ясувати видовий склад, поширення, екологічні особливості прісно-
водних молюсків в різних водоймах (річки, заплави річок, ставки). Молюсків вивчали в річці Шкло і ста-
вках, які входять в межі міст Яворів і Новояворівськ, а також в річці Ставчанка неподалік с.м.т. Івано-
Франково та оточуючих його ставках. 

Дослідження проводили в весняно-літньо-осінні періоди 1995-2000 рр., під час малакологічних дослі-
джень враховували такі параметри водойм: глибина, прозорість і температура, кислотність, швидкість 
течії (рух води), рослинність. 

В межах м. Яворова в річці Шкло виявлено 5 видів молюсків: великий ставковик, видовжений ставко-
вик, витушка роговидна, річкова лунка, рогова кулівка. Домінуючими видами є великий ставковик і ви-
тушка роговидна зі щільністю заселення весною 4-7 екз/м², влітку 9-22 екз/м², восени 2-3 екз/м². Молюс-
ки заселяють переважно прибережні зони та заплави річки. Поодиноко трапляється річкова лунка, рогова 
кулівка та видовжений ставковик (2-3 екз/м²). В стоячих водоймах виявлено 7 видів молюсків. Переважає 
великий ставковик, болотяний ставковик та витушка роговидна. Щільність їх заселення становила вес-
ною 5-10 екз/м², влітку 8-20 екз/м², восени 3-4 екз/м². Чисельність особин болотяної горохівки, рогової 
кулівки, які заселяли дно ставків, є незначною. Малий ставковик та видовжений ставковик трапляються в 
заплавах ставків зі щільністю заселення влітку 8-12 екз/м². 

В межах м. Новояворівська в річці Шкло трапляється 3 види молюсків: великий ставковик, витушка 
роговидна, річкова лунка. Щільність особин першого виду становить весною 3-5 екз/м², влітку 6-11 
екз/м², восени 3 екз/м², а двох останніх – влітку 3-4 екз/м². Стоячі водойми є малосприятливими для засе-
лення та розвитку в них молюсків. В таких водоймах траплялися лише великий ставковик, болотяний 
ставковик та роговидна витушка. Щільність особин цих молюсків влітку є незначною (до 2-5 екз/м²). В 
окремих водоймах, що розташовуються поблизу ВО "Сірка" м. Новояворівська, молюсків не виявлено. 

В річці Ставчанка трапляються 4 види молюсків. Великий ставковик є найбільш масовим зі щільністю 
заселення весною 7-13 екз/м², влітку 10-25 екз/м², восени 3-4 екз/м². Що стосується болотяного ставкови-
ка, видовженого ставковика, гладкого ставковика, то вони трапляються на незначній глибині заплавів рі-
чки. Щільність їх заселення коливається в межах 1-2 екз/м² весною, 4-6 екз/м² влітку, 2-3 екз/м² восени. В 
стоячих водоймах с.м.т. Івано-Франково відмічено великого ставковика, болотяного ставковика зі щіль-
ністю поселення їх весною 6-10 екз/м², влітку 9-16 екз/м², восени 3-5 екз/м². В заплавах ставів трапляєть-
ся також малий ставковик. Чисельність особин його коливається в таких границях: весною 6-18 екз/м², 
влітку 80-126 екз/м², восени 4-11 екз/м². 

Більшість виявлених молюсків є евріедафічними, вони заселяють прибережні зони водойм і замулені 
відклади. 

Фауна молюсків значною мірою залежить від вищої рослинності: 
Chlorophyta, Elodea canadensis, Ceratophyllum demersum sp., Phrahmytes australis, Lemna sp. та інші. 

При її відсутності якісний і кількісний склад молюсків змінюється. Зменшується видове різноманіття та 
щільність заселення молюсків. На поширення молюсків впливає також глибина водойм. Для амфобійно-
го молюска малого ставковика найкращі умови для розвитку склалися на глибинах 0,02-0,04 м, де щіль-
ність заселення його особин досягає 200 екз/м² і більше. Ставковик видовжений переважно заселяє водо-
йми глибиною до 0,6 м. 

На поширення та розвиток молюсків впливає також рух води. В стоячих водоймах молюски мають 
кращу змогу прикріплятися до субстрату. В таких водоймах вища температура води і багатша рослин-
ність, ніж в текучих. Все це позитивно впливає на розвиток молюсків, що підтверджується розмірами їх 
черепашок. В стоячих водоймах вони більші, ніж в текучих. 
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На поширення молюсків впливає також рН води. Найбільш толерантними щодо коливань рН від 0,5 
до 0,9 є великий ставковик, малий ставковик, болотяний ставковик, видовжений ставковик при рН 7,5-
8,6. 

З наведених даних можна зробити висновок, що в більшості водних систем Розточчя склалися сприя-
тливі умови для розвитку прісноводних молюсків. Винятком є водойми, які розташовані поблизу ВО 
"Сірка". Можна вважати, що відсутність молюсків в цих водоймах пов’язана із забрудненням відходами 
сірчаного виробництва. 
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Й.В. Царик,  І.П. Яворський. Экологические особенности пресноводных моллюсков в Розточье. 

Анализируются данные в отношении экологических особенностей моллюсков у водоемах Розточья. Ус-
тановлено, что неблагоприятные условия для развития моллюсков сложились в водоемах, расположен-

ных вблизи ПО "Сірка". 

Tsaryk J.V. Javorsky I.P. Ecological peculiarities of freshwater molluscs in Roztochchia. 

Data concerning ecological peculiarities of Mollusca in water reservoirs of Roztochchia are analysed. It was es-
tablished that water reservoirs near "Sirka" factory have unfavorable conditions for development of Mollusca. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕРНОМОРСКОЙ МИДИИ И 
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕЁ ПОПУЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДЫ 

Аналізується мінливість у часі популяційних характеристик мідій, відзначається спрощення і значне 
омолодження вікової структури, зменшення біомаси мідій, середньої маси однієї особи, репродукційних 

властивостей молюсків, часу виживання когорти і максимальної тривалості їхнього життя, 
спостерігається збільшення Р/В-коефіцієнта і смертності мідій, що свідчить про більшу швидкість 

обороту органічної речовини в умовах значної евтрофікації вод Чорного моря . 

Двустворчатый моллюск мидия Mytilus galloprovincialis Lamarck – промысловый вид и объект мари-
культуры в Черном море. В прошлом он был широко распространен на украинском шельфе, образуя 
здесь очень плотные массовые поселения (поля). В 60-е годы запасы этого моллюска в советских регио-
нах Черного моря оценивались в 9 млн. тонн [1]. Однако последующее возрастание уровня эвтрофирова-
ния вод, сопровождающееся появлением и распространением зон придонной гипоксии, способствовало 
деградации мидиевых поселений на северо-западном шельфе Черного моря и вызвало перестройку стру-
ктурной организации их популяции. 

В данной работе анализировали изменчивость во времени ряда популяционных характеристик: плот-
ности поселения, биомассы, средней массы одной особи моллюска, продукционных и репродукционных 
свойств мидий, их смертности, среднего возраста, максимальной продолжительности жизни, степени во-
спроизводства. 

Материалом для работы послужили практически ежегодные (с 1983 по 1996 гг.) сборы мидий, осуще-
ствляемые на 32 стандартных гидробиологических станциях, охватывающих различные регионы северо-
западного шельфа Черного моря.  

Индивидуальный возраст мидий определяли на основе подсчета ежегодных приростов, выявляемых 
во внутреннем, перламутровом слое на продольном распиле раковины [2]. Показателем продолжитель-
ности жизни мидий служил их максимальный возраст. Средний возраст рассчитывали как среднюю 
взвешенную численности возрастных классов. Коэффициент смертности мидий вычисляли на основе их 
среднего возраста  [3]. 

Следует отметить, что важным показателем состояния популяции является ее размерно-возрастная 
структура. Она отражает уровень пополнения поселений молодью, характеризует рост, смертность и 
продолжительность жизни моллюска в данных условиях среды. Анализ динамики возрастной структуры 
позволяет выявить направленность процессов, происходящих в популяции.  

Анализируя изменения, произошедшие в возрастной структуре популяции мидий, в том числе и в со-
отношении численности возрастных классов  за исследуемый период, нетрудно заметить значительное 
омоложение поселений моллюсков. Если в 80-е годы средняя доля сеголеток в поселениях моллюсков 
северо-западного шельфа Черного моря составляла 37 %, то к началу 90-х годов ее значения возросли до 
60 %, а в последующие годы – до 70 %. При этом доля мидий старших возрастных классов (более 5 лет) 
значительно снизилась и теперь эти моллюски составляют 0,6 % от общей численности поселения, хотя в 
80-е годы мидии такого возраста здесь составляли свыше 10 %. Оказалось (см. таблицу), что за десятиле-
тний период средний возраст моллюсков уменьшился вдвое и теперь его значение для поселений мидий 
северо-западного шельфа Черного моря составляет менее одного года. Резко снизилась и продолжитель-
ность жизни моллюска. Так, если максимальный возраст мидий в1983-1984 гг. составлял 26 лет, то в на-
чале 90-х годов он снизился до 9 лет, а в последующие годы уменьшился до 8 лет. 

Наблюдается значительное уменьшение размеров моллюсков. Так, если в 80-е годы масса одной осо-
би в среднем составляла 2,4 г, то в 90-е – только 1,1 г. Средняя биомасса мидий за исследуемый период 
снизилась более чем в три раза, а средняя плотность их поселений достоверно не изменилась. Коэффици-
ент смертности мидий возрос более чем в два раза и теперь ежегодно в поселениях северо-западного ше-
льфа Черного моря выживает не более 30% от первоначальной численности моллюсков. Значительное 
омоложение размерно-возрастной структуры поселений мидий повлекло за собой снижение их репроду-
кционного потенциала. Так, если в конце 80-х годов с 1 м2 площади поселения моллюски поставляли в 
среднем 155 млн. яиц, то в 90-е годы репродукционный потенциал мидий снизился (р= 0,05) почти втрое. 
За счет высокой смертности моллюсков уменьшилось время выживания когорты и снизилось число по-
томков, оставляемых одной самкой в течение ее жизни. 
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Таблица 1. 
Изменения во времени популяционных характеристик черноморской мидии 

 
Годы Популяционные характеристики мидий 

80-е 90-е 
Уровень до-
стоверности 
различий 

 
 

Средняя масса одной особи, г 2,4 1,1 0,95 
Плотность поселения, экз/м2 960 790         <0,95 
Биомасса, г·м-2 2571 709 0,95 
P/B-коэффициент 0,65 1,0 0,99 
Средний возраст, год 2,3 0,9   0,999 
Продолжительность жизни, год 26 8   0,999 
Коэффициент смертности 0,45 1,12 0,99 
Время выживания когорты, год 4,5 3,1 0,99 
Среднее число потомков 1 самки, млн. 4,4 1,2 0,95 
Репродукционный потенциал, млн. яиц/м2 155 59 0,95 

 
Изменились и продукционные показатели мидий, P/B-коэффициент возрос в среднем до 1. В некото-

рых регионах северо-западного шельфа, где гибель моллюсков очень высока в результате ежегодно по-
вторяющихся заморов гидробионтов от длительной по времени гипоксии, значения P/B-коэффициента 
составляют 3 - 5, что свидетельствует об очень высокой скорости оборота органического вещества в этих 
участках моря. 

Исходя из анализа изменений популяционных характеристик черноморской мидии, можно заключить, 
что, находясь в условиях постоянного усиления уровня эвтрофирования вод,  сопровождающегося еже-
годной длительной гипоксией, вызывающей высокую гибель мидий, популяция моллюска структурно 
перестроилась. Длительно цикличные (много возрастные) крупные особи заменились мелкими, коротко 
цикличными, быстро растущими и  более продуктивными моллюсками. Если следовать концепции r- и 
К-отбора [4], то следует заключить, что популяция черноморской мидии, сформированная в прошлом К-
отбором, переходит в состояние формирования r-отбора. Обычно такие популяции существуют в непред-
сказуемо изменчивых местообитаниях, в которых благоприятные условия для быстрого роста перемежа-
ются с неблагоприятными периодами неизбежной гибели. Организмам, подверженным r-отбору, прогно-
зируются более мелкий размер, ускоренное созревание, более высокая доля ресурсов, направляемая на 
размножение и более мелкое, многочисленное потомство.  Такие популяции мало расходуют ресурсов на 
выживание, которое значительно колеблется в зависимости от непредсказуемых флуктуаций среды оби-
тания. 

Переход популяции черноморской мидии в состояние r-отбора будет отрицательно сказываться на хо-
зяйственном ее использовании. В естественных  донных поселениях мидии  достигают промыслового ра-
змера 40-50 мм за 3-5 лет. При столь высоком уровне смертности мидий, доживших до такого возраста, в 
популяции теперь остаётся очень малая доля и промысловое изъятие их на пищевые цели становится не-
целесообразным. Однако в условиях мелководного, высокопродуктивного северо-западного шельфа Че-
рного моря, популяция мидий остаётся важным источником сырья для получения лечебно-
профилактических препаратов, где используется и мелкоразмерная мидия. Учитывая высокую пищевую 
и лечебно-профилактическую ценность черноморской мидии, следует активно развивать марикультуру 
мидий, поскольку популяция еще способна обеспечить поставку личиночного материала в достаточном 
количестве. 
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стратегия формирования её популяции в современных условиях среды. 

Анализируется изменчивость во времени популяционных характеристик мидий, отмечается упрощение 
и значительное омоложение возрастной структуры,  уменьшение биомассы мидий, средней массы од-
ной особи, репродукционных свойств моллюсков, времени выживания когорты и максимальной продол-
жительности  их жизни, наблюдается увеличение P/B-коэффициента и смертности мидий, что свиде-
тельствует о более высокой скорости оборота органического вещества в условиях значительного эв-

трофирования  вод Черного моря. 

Shurova N.M., Stadnychenko S.V. Changes of the population characteristics of the Black Sea mussel and 
strategy of forming its population in modern conditions of environment. 

The temporal variability of the population characteristics of mussels from the Black Sea was analyzed. The sim-
plification and significant rejuvenation of the age structure, decrease of  biomass of mussels, average mass of a 
single  mussel, reproduction of molluscs, time of surviving of cohorts and maximal duration of their life were es-

tablished,, the augmentation of P/B-coefficient and mortality of the mussels were estimated, that testifies to 
higher rate of a revolution of organic matter under the conditions of significant eutrophication  of the Black Sea 

waters. 
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ КРЫМА 

Визначенi морфо-функциональнi характеристики Helix  lucorum, Eobania vermiculata та Helix  pomatia (Dр, 
Hр, Wр, mм,V). Розрахованi швидкостi руху Helix  lucorum в природних умовах та в експериментi. Проведено 

монiторинг чисельностi вищезазначених представникiв наземноi фауни за перiод 1998-2000 рр. 

Наземные брюхоногие моллюски являются важнейшим звеном, связывающим консументы разных 
порядков в трофической цепи. Представителями наземной фауны Крыма являются Helix lucorum, Eobania 
vermiculata и Helix pomatia, которых специалисты относят к малоизученным видам и считают их удоб-
ными модельными объектами для решения широкого круга общебиологических проблем в области эко-
логии, морфологии, физиологии, генетики, биохимии, лесоведения, культивирования и др. 

Специфика климата в Крыму (жаркое, сухое лето), а также использование химических препаратов для 
уничтожения вредителей с/х культур приводят к сокращению численности наземных моллюсков, био-
масса которых является определяющей среди консументов второго порядка лесного сообщества. Назем-
ные брюхоногие играют также важную роль в почвообразовательных процессах и представляют цен-
ность как традиционный деликатесный продукт в ряде стран Европы, где их разводят искусственно на 
специальных фермах. В конце 80-х годов прошлого столетия ряд предприятий и фирм занялись сбором 
улиток для продажи за границу. Эти компании были взяты под контроль Государственным комитетом 
Крыма по охране природы. Наряду с организацией рационального промысла на кафедре зоологии ТНУ и 
в малакологической лаборатории фирмы "Альянс" (г.Бахчисарай), начаты эксперименты по искусствен-
ному разведению моллюсков, что позволит уже в ближайшие годы наладить новую сферу хозяйственной 
деятельности, известную в Западной Европе под названием "Гелицекультура" [1]. 

Целью настоящей работы является изучение локомоторного поведения H.lucorum, морфометрические 
исследования и мониторинг численности локальных популяций массовых видов наземных моллюсков в 
долине р.Черной (с.Черноречье). 

Сбор материала осуществлялся в 1998-2000 годах в бассейне р.Черной, которая  на протяжении более 
12 км  протекает в извилистой теснине, сдавленной с обеих сторон скалами высотой в несколько десят-
ков метров. Русло реки с многочисленными обширными перекатами и каскадами. Чернореченский кань-
он – это сложнейшая геоморфологическая система, где микроклимат меняется каждые 200-300 метров 
[2]. 

Крымская горная улитка H.lucorum является наиболее крупным представителем данного рода в Кры-
му. Раковина ее имеет шаровидно-кубаревидную форму, 4-5 оборотов, разделенных неровным швом. 
Основной фон окраски – светло-кремовый, но на раковине имеются многочисленные коричневые ради-
альные полосы с размытыми контурами, которые в случае интенсивного развития придают раковине до-
вольно темную окраску. На верхних оборотах имеются темные ленты, сходные с таковыми у обыкновен-
ной улитки. Устье слегка овальное, внутри блестящее; края устья очень слабо утолщены и несколько от-
вернуты. Губа выражена очень слабо. Высота раковины от 40 до 52 мм, диаметр - 41-53 мм. Вес крупных 
особей достигает 35 г [1]. 

Настоящая виноградная улитка (H.pomatia) до недавнего времени в Крыму не обитала, осенью 1993 
года в дубовограбовых лесах Бахчисарайского и Белогорского районов было выпущено по 400 кг улиток, 
собранных в Витебской области. Чрезвычайно засушливое лето 1994 года вызвало высокую смертность 
моллюсков, но, тем не менее, саморасселение особей на прилежащей территории наблюдается. Размера-
ми и формой раковины виноградная улитка похожа на H.lucorum, но отличается однообразной буровато-
серой окраской со слабовыраженными коричневыми спиральными лентами [1]. 

Широко распространена в Крыму обыкновенная улитка (E. vermiculata). Раковина у нее кубаревидной 
формы с тупым коническим завитком и четырьмя оборотами. Окраска серовато-белая или желтовато-
коричневая, имеются в большинстве случаев пять коричневых спиральных лент, однако число и ширина 
лент сильно варьируют (их количество может быть от 1 до 6). Устье почти круглое, слегка скошено; его 
несколько утолщенные края образуют так называемую губу, окрашенную по внутреннему краю в розо-
вый или красновато-бурый цвет. Наличие губы указывает на то, что моллюск достиг половозрелости и 
его рост прекратился. В различных популяциях высота раковины взрослых особей варьирует от 26 до37 
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мм, большой диаметр - 28-39 мм. В 1995 году общий лимит добычи E. vermiculata на территории Крыма 
был определен в объеме 202 тонны [1]. 

Нами был проведен мониторинг численности локальных популяций массовых видов наземных мол-
люсков посредством  тотального учета и определением экологической плотности организмов [3]. Мор-
фометрические исследования осуществляли путем непосредственного измерения морфологических па-
раметров моллюсков с помощью штангенциркуля, а также рассчитывали по формуле, предложенной 
Рекшем [4] : 

 ОР = ДР2 (ВР/2),   (1) 
где ОР - объем раковины, ДР- диаметр раковины, ВР - высота раковины. Средняя величина входного 

отверстия определялась стандартным методом [5]. 
Массу определяли взвешиванием животных на аптечных весах. Скорость движения моллюсков в ес-

тественных условиях рассчитывали по стандартной формуле V = S/t, измеряя линейкой расстояние, а се-
кундомером - время. В экспериментальных условиях скорость движения животных определяли с помо-
щью фотосъемки, которая осуществлялась с периодичностю 1 кадр через каждые 5 секунд. 

Результаты исследования показали, что за период наблюдений с 1998 по 2000 годы количество мол-
люсков резко сократилось в среднем на 90%, что, по-видимому, связано с уменьшением количества  
осадков с 1020 мм/год в 1998 году до 410 мм/год в 2000 г. и увеличением рекреационной нагрузки от  
1010 до 3020 чел./год, что согласуется с литературными данными [6]. Динамика численности H.lucorum, 
H.albescens и H.pomatia за эти годы представлена в таблице 1. 

Таблица 1.  
Динамика численности  локальных популяций массовых видов наземных моллюсков в долине  реки Черной 

(с.Черноречье) 
 

Вид Год Численность, экз. Плотность, экз/м2 
Helix lucorum 1998 

1999 
2000 

680 
260 
40 

3,4 
1,3 
0,2 

Eobania ver-
miculata 

1998 
1999 
2000 

690 
280 
60 

3,45 
1,4 
0,3 

Helix pomatia 1998 
1999 
2000 

220 
80 
10 

1,1 
0,4 

0,05 
По морфометрическим параметрам улитки были распределены на три размерные группы: мелкие, 

средние и большие [4]. Средний диаметр мелких моллюсков составил 3,0 см, средних - 3,5 см, больших - 
4,0 см. Высота раковины - соответственно 1,5 см, 2,5 см и 3,0 см. Исходя из полученных данных, опреде-
лили объем раковины по  представленной выше формуле (1). Он составил у мелких моллюсков 6,75 см3, 
у средних - 15,3 см3, у больших - 24,0 см3. 

В таблице 2 представлены некоторые морфометрические показатели исследуемых видов моллюсков: 
Dр - диаметр раковины, Wр- объем раковины, Hр- высота раковины, mм- масса моллюска. 

Таблица 2. 
Морфометрические параметры некоторых представителей наземных моллюсков Крыма 

Вид 
Кол-
во, 
экз. 

Dр, 
см Wр mм, г  Hр, cм mм/ Dр mм/ Hр Wр/Dр Wр/Hр 

Helix lu-
corum 

2 
3 
6 
3 
3 

4,1 
4,5 
4,8 
5,0 
5,3 

21,9 
20,3 
32,3 
36,3 
42,1 

13 
15 
18 
23 
28 

2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 

3,2 
3,3 
3,8 
4,6 
5,3 

5,0 
5,5 
6,3 
7,9 
9,3 

5,3 
4,5 
6,7 
7,3 
7,9 

8,4 
7,5 

11,5 
12,5 
14,1 

Eobania 
vermiculata 

1 
4 
6 
3 
2 

4,0 
4,2 
4,8 
5,0 
5,3 

20,0 
23,8 
32,3 
36,3 
42,1 

11 
13 
17 
23 
28 

2,5 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 

2,8 
3,1 
3,5 
4,6 
5,3 

4,4 
4,8 
6,1 
7,9 
9,3 

5,0 
5,7 
6,7 
7,3 
7,9 

8,0 
8,8 

11,5 
12,5 
14,0 

Helix al-
bescens 

1 
1 
6 
4 

2,8 
2,9 
3,2 
3,8 

3,9 
6,3 

10,2 
18,1 

5 
6 
8 

10 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

1,8 
2,0 
2,5 
2,6 

5 
4 
4 
4 

1,4 
2,2 
3,2 
4,9 

3,9 
4,2 
5,1 
7,2 
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Относительные величины  mм/ Dр  и mм/ Hр  указывают на то, что в процессе роста H.lucorum и 
H.pomatia морфометрические параметры изменяются непропорционально: при увеличении массы  мол-
люска почти в 2 раза диаметр раковины и высота изменяются незначительно, тогда как у E. vermiculata  
увеличение массы  моллюска вдвое сопровождается ростом высоты раковины в 2,5 раза, а также незна-
чительным увеличениям ее диаметра. Показатели mм находятся в прямой зависимости от объема ракови-
ны, причем у  E. vermiculata  она выражена наиболее ярко (увеличение массы моллюска в 2 раза сопро-
вождается увеличением объема раковины у  H.lucorum и H.pomatia в 2 раза, а у E. vermiculata – в 6 раз). 
Относительные величины Wр/Dр и Wр/Hр свидетельствуют о прямой зависимости между ростом объема, 
диаметра и высоты раковины. При увеличении объема в 2 раза у H.lucorum и H.pomatia и в 6 раз у Helix 
albescens наблюдается увеличение высоты раковины в среднем в 1,5-2 раза, тогда как диаметр при этом 
увеличивается у H.lucorum и H.pomatia в 1,5 раза, а у E. vermiculata – в 3,4 раза. Таким образом, у 
H.lucorum и H.pomatia габитуальные отличия не выражены. Отклонения морфометрических параметров 
E. vermiculata от таковых других изученных нами представителей наземных моллюсков можно объяс-
нить их видоспецифичностью. 

Изменение интенсивности обмена веществ у брюхоногих моллюсков находится в непосредственной 
зависимости от температурных пределов, в которых жизненные процессы протекают нормально, т.е. от 
биокинетических температур [7]. Скорость движения моллюсков определяется в естественных условиях 
как индикатор интенсивности метаболизма и находится в непосредственной зависимости от температур-
ного фактора среды. В зоне активной деятельности этого фактора в известных пределах применимо пра-
вило Вант-Гофа, согласно которому скорость обмена веществ возрастает в 2-3 раза на каждые 10о повы-
шения температуры или также падает при соответственном ее понижении. Данная закономерность сви-
детельствует об изменении скорости обмена веществ, адекватном  динамике температуры. Нами были 
получены скорости движения H.lucorum в диапазоне температур от 7о до 36о. Эксперименты проводили в 
долине реки Черной с 10 до 11 часов с 12 марта по 20 августа 2000 г. Из таблицы 3 видно, что макси-
мальная скорость движения моллюсков наблюдалась при температуре воздуха 22-24оС (V=0,02 мм/с). 
При температурах 7-8оС и 34-36оС отмечена минимальная скорость передвижения животного, что объяс-
няется, по-видимому, низкой интенсивностью  физико-механических процессов в клетках и тканях орга-
низма в связи с низкой температурой воздуха в окружающей среде и тепловым оцепенением при высо-
кой температуре. 

Таблица 3. 
Зависимость скорости движения H.lucorum от температуры окружающей cреды 

 
to,C 7-8 10-12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32 34-36 

V, мм/с 

0,003 
0,004 
0,002 
0,003 
0,003 

0,004 
0,005 
0,005 
0,006 
0,005 

0,006 
0,006 
0,007 
0,005 
0,006 

0,009 
0,01 

0,008 
0,009 
0,009 

0,02 
0,02 
0,03 
0,01 
0,02 

0,009 
0,01 

0,009 
0,009 
0,008 

0,005 
0,006 
0,004 
0,005 
0,005 

0,003 
0,002 
0,004 
0,003 
0,003 

Vср, 
мм/с 0,003 0,005 0,006 0,009 0,02 0,009 0,005 0,003 

Для всех брюхоногих моллюсков характерен  миоподиальный движитель, который представляет осо-
бый  экоморфологический интерес, поскольку занимает промежуточное положение между движителями, 
обеспечивающими истинное скольжение и основанными на работе тех или иных ходильных аппаратов 
[8]. Опорные валики – миоподии, в сущности, не скользят по субстрату, а постоянно перестраиваются 
таким образом, что поверхность тела "шагает" по субстрату. Подошва ноги моллюска представлена 
внешней периметральной скользящей каймой и внутренней зоной подвижных поперечных валиков. 
Функция каймы заключается в сохранении вакуума в зоне подвижных валиков. Это превращает подошву 
в мощную присоску, благодаря которой моллюск прочно прикреплен к субстрату и может перемещаться 
по любым отрицательным поверхностям. В процессе наблюдений за продвижением моллюсков по раз-
ным субстратам вблизи ручья было установлено, что все моллюски, независимо от первоначального по-
ложения, вытягивали тело по направлению к ручью и передвигались в этом направлении с максимальной 
скоростью. Можно предположить, что улитки воспринимают звуковые волны, влагу и запахи, исходящие 
от ручья, что стимулирует их двигательную активность. Отмеченные скорости движения моллюсков в 
естественных условиях при 24oC колебались от 0,01 до 0,02 мм/с, тогда как в эксперименте средняя ско-
рость при той же температуре составила 0,003 мм/с. Это можно объяснить наличием поисковых движе-
ний и отсутствием прямолинейной траектории движения. 

В результате проведенных исследований показано, что в период наблюдений 1998-2000 годов чис-
ленность локальных популяций массовых видов наземных моллюсков Крыма (долина реки Черной) рез-
ко сократилась в среднем на 90%, что можно объяснить повышением рекреационной нагрузки и умень-
шением количества осадков с 1020 мм/год в 1998 году  до 410 мм/год в 2000 году. Скорости движения 
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моллюсков в температурном диапазоне 7о-36оС составили 0,009-0,02 мм/с. Наибольшую подвижность 
наблюдали при 22о - 24оС, что свидетельствует о закономерном изменении скорости обмена веществ, аде-
кватном  динамике температуры. Таким образом, скорость передвижения моллюсков может служить ин-
дикатором интенсивности метаболизма исследуемых животных. Полученные нами морфометрические 
параметры указывают на морфологическое сходство Helix lucorum и Helix pomatia и видоспецифичность 
Eobania vermiculata. 

ÑÏÈÑÎÊ  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÎÉ  ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 

1. Попов В.Н. Виноградные улитки в Крыму // Природа. – 1996. – №1. – С.6-8. 
2. Веникеев Е.В. Севастополь и его окрестности. – М.: Искусство, 1968. – 175 с. 
3. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1986. – 376 с. 
4. Крамаренко С.С. Некоторые методы популяционной биологии наземных моллюсков. – Николаев, 1995. – 40с. 
5. Полянский Ю.И., Браун А.Д., Вермизин Н.М. и др. Общая биология. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с. 
6. Костюшин В.А.Воздействие рекреации на живую природу  -К.: Национальный экологический центр Украины, 
1997. – 42 с. 
7. Новиков З. Энциклопедический словарь, 1979. – 433 с. 
8. Алеев Ю.Г. Экоморфология.-К.: Наук.думка, 1986. – 424 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції  5.07.01. 

Бондаренко Л.В., Оскольская О.И., Шевченко О.А. Морфо-функциональные характеристики неко-
торых представителей наземных моллюсков Крыма. 

Определены морфо-функциональные характеристики Helix lucorum, Eobania vermiculata и Helix pomatia 
(Dр, Hр, Wр, mм,V), рассчитаны скорости движения H.lucorum в естественных условиях и в эксперимен-
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дов. 
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representatives of Crimean terrestrial mollusks. 

Morpho-functional characteristics of Helix lucorum, Eobania vermiculata and Helix pomatia are determined, 
velocity of the movement of H.lucorum natural conditions and in the  experiment are calculated. Monitoring of  

the number of the given terrestrial fauna representatives during 1998-2000 is carried out. 
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СООТНОШЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ 
ТРАКТЕ МИДИЙ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Наші дослідження вказують, що мідії Чорного моря властиві широкі харчові спектри. Особливо чітко 
це простежується у екземплярів довжиною 20-45 мм. Однак у живленні кожної групи мідій переважу-
ють 2-3 види, а інші мають підлегле значення. Для мідії Одеської затоки характерні сезоні зміни складу 
їжі. Це явище пов’язане зі зміною біологічних сезонів фітоценозу та з періодом масового розмноження 
безхребетних, особливо у  простіших. Так, у весняний період головною їжею є фітопланктон, здебільшо-
го діатомові (57,6 %  за кількісттю та 84,8 %  за вагою) та перидінієві водорості (66,7 % за кількіст-
тю та 88,5 % за вагою). Зоопланктон у живленні мідій весною відіграє  другорядну роль (0,1-5 %), в той 
час як в літній період – одне з ведучих місць в раціоні молюсків (40-70 %) (тінтіни, копеподи). Другоряд-
ну роль у живленні мідій відіграють залишки та фрагменти організмів, цілі тварини (мшанки, коловер-
тки, личинки турбелярій, яйця ізопод, ноктілюка та ін.). Таким чином, у літній період головна роль у 

живленні мідій належить зоопланктону, а у весняний – фітопланктону. 

Вопросам питания и пищевых отношений между организмами принадлежит одно из центральных 
мест в современной гидробиологии. Исследования пищевых взаимоотношений невозможны без точного 
знания качественного и количественного состава пищи населяющих водоем организмов. 

Несмотря на относительно большое количество работ, посвященных питанию двустворчатых моллю-
сков, нет и по настоящее время целостного представления о пищевых спектрах мидии Черного моря. 

Литературные данные о питании мидии разноречивы. Так, согласно некоторым данным основу пищи 
мидии Mytilus galloprovincialis в Черном море летом составлял детрит, в Азовском море главное значение 
в питании этого моллюска принадлежит фитопланктону [1; 2]. Отмеченную противоречивость данных 
можно истолковать как проявление естественной изменчивости пищевого спектра, обусловленной пре-
жде всего сезонными и локальными изменениями кормовой базы. Кроме того, мы предполагаем, что та-
кое расхождение во мнениях о преобладании той или иной пищи у мидии объясняется тем, что ее состав 
изучался разными методами. 

В связи с этим, целью наших исследований было попытаться выяснить причины вариаций соотноше-
ния разных видов пищи в пищеварительном тракте моллюсков. Для этого мы провели в течение несколь-
ких лет (1986 -1989 гг.) многоразовые съемки во все сезоны года по питанию мидии в Одесском заливе 
Черного моря. 

Состав пищи анализировали у мидий, культивируемых на искусственных субстратах на глубине 3 м. 
Для этого один-три раза в месяц отбирали моллюсков длиной от 3 до 84 мм. Для полного представления 
о пищевом спектре мидий нами были внесены изменения в методику изучения питания гидробионтов 
(окрашивание содержимого пищевого комка водным 5 %-м раствором эритрозина). При исследовании 
пищевого спектра мидий мы изучали питание моллюсков раздельно по размерным группам, имея в виду 
тот факт, что состав пищи меняется с возрастом. 

У молоди мидий (3-19 мм) в апреле ведущее место по числу форм занимали зеленые водоросли (87 
%), в то время как по массе лидировали перидиниевые (80,6 %), а в мае основную часть содержимого 
желудка составили диатомовые водоросли, которые преобладали в пищевом спектре по количеству, мас-
се и частоте встречаемости (соответственно 43,6; 67,6; 50 %) (табл. 1). 

Таблица 1. 
Состав пищи мидии первой размерной группы (3-19 мм) в мае 

 
Пищевые компоненты 
 

Доля отдельных групп  
организмов, % 

Частота встречае-
мости, % 

 по массе по количеству  
Bacillariophyta    
Melosira 8,6 18,0 22,2 
Navicula 3,0 8,9 11,1 
Другие Bacillariophyta 56,2 18,0 22,1 
Pyrrophyta 29,1 5,1 33,1 
Coccolithinae 1,4 38,5 11,1 
Chlorophyta 1,7 10,2 5,5 
Споры растений  1,3 11,1 

В летний период (июль-август) и в начале сентября из растительных форм доминировали только 
Prorocentrum micans (65,9 % от общего числа водорослей в желудке мидии, но по массе – 37, 3 %). 
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Летом в питании мидии наравне с растительными объектами доминировали и животные, что согласу-
ется с литературными данными о других двустворчатых моллюсках [2]. Среди животных наибольшее 
число составили два вида инфузорий (71,1 % по количеству). Но по массе и частоте встречаемости веду-
щая роль в пищевом спектре мидий принадлежала копеподам (33,6 и 50 %). Значительную часть в пище-
вом тракте мидии приобретают и другие ракообразные (встречаемость остракод до 20 %). В целом, соот-
ношение животных и растительных компонентов пищи молодых мидий проявляет тенденцию к преобла-
данию пищи животного происхождения.  

Вторая группа включает особей длиной 20-45 мм. В летний период у этих мидий пищевой спектр 
значительно шире, чем у молоди. Число видов животного спектра увеличивается. Основу пищи состави-
ли те же виды инфузорий, что и у молоди: Coxliella helix и Favella ehrenbergi (54,5 и 38,0 %), они также 
доминировали по количеству. Роль ракообразных в питании мидий повышалась по массе (40,1 %) и по 
частоте встречаемости 77,2 %.  Довольно часто присутствуют яйца животных (24,2 %). Растительная пи-
ща в желудке мидий состояла из перидиниевых и диатомовых водорослей, с преобладанием перидинеи 
P. micans (65,9 % по количеству; 37,5 % по массе) 

В целом, соотношение животных и растительных организмов в пищевом спектре особей средней гру-
ппы составило 60 : 40. 

Весной пищевой спектр мидии этой группы значительно шире, чем у молоди (табл. 2). 
Таблица 2. 

Состав пищи мидии второй размерной группы (20-45 мм) в мае 

Пищевые компоненты 
 

Доля отдельных групп 
организмов, % 

Частота встреча-
емости, % 

 по массе по количеству  
Bacillariophyta    
Navicula 7,3 33,0 72,2 
Coscinodiscus 84,8 5,8 25,5 
Melosira 1,3 24,6 65,0 
Другие Bacillariophyta 3,6 4,8 46,5 
Pyrrophyta 2,9 5,9 19,0 
Coccolithinae - 1,1 4,2 
Chlorophyta 0,11 13,0 8,5 
Cyanophyta 0,08 11,2 2,1 
Споры растений - 0,1 6,4 
Спорангии растений - 0,5 6,4 
В апреле основу питания составили перидиниевые водоросли как по количеству, так и по массе (66,7 

и 88,5 %). Но в мае ведущее место в питании мидии занимают диатомовые водоросли (Navicula; 
Melosira), вместе с тем обнаружены и более крупные Coscinodiscus  (84,8 %) по массе, по количеству 
снова доминировали Melosira (24,6 %); Navicula (33%). Диатомовые, как Thallassiosira, Cocconeis, 
Synedra sp., Diploneis и др. составили небольшую долю пищевого комка мидии (0,1-0,3 %). 

Третью группу составили мидии длиной 46-65 мм. Спектр питания мидии слегка суживается, но еще 
большое разнообразие сохраняется как для растительных объектов весной, так и для животных и расти-
тельных организмов летом. 

В апреле-мае моллюски питались в основном диатомовыми водорослями. В пищевом комке мидий 
снова доминировали такие формы, как Navicula, Melosira (табл. 3). 

Весной, наряду с фитопланктоном, мы наблюдали в пищеварительном тракте моллюсков также и 
зоопланктон в малых количествах – фрагменты ракообразных, коловратки (Keratella quadrata), оболочки 
яиц, икра хамсы, копеподы (0,1-1 %). Кроме этого, в пищеварительном комке встречались спорангии во-
дорослей, обломки макрофитов, колонии неопределенных форм, минеральные частицы, детрит, бакте-
рии, морские грибы.  

Летом и в начале осени моллюски старшей группы питались в основном крупными ракообразными на 
первых стадиях развития: копеподами (32,4 % по массе) и кладоцерами (29 %). Но чаще встречались ти-
нтинны C. velox и F. ehrenbergi (45,1 и 12 % соответственно), а доля их в пищевом комке – 39 и 24 %. 
Копеподы сохраняли доминирующее значение и по числу встречаемости (39,3 %). 

Таблица 3. 
Состав пищи мидии третьей размерной группы (46-65 мм) в весенний период 

Пищевые компоненты Доля отдельных групп 
организмов, % 

Частота встречаемости, 
% 

 по массе по количеству  
Bacillariophyta    
Coscinodiscus 48,3 1,2 28,6 
Melosira 4,3 8,7 57,1 
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Пищевые компоненты Доля отдельных групп 
организмов, % 

Частота встречаемости, 
% 

 по массе по количеству  
Navicula 31,5 23,4 100 
Другие Bacillariophyta 5,5 8,4 100 
Pyrrophyta 9,6 5,1 28,6 
Chlorophyta 0,4 4,8 85,7 
Cyanophyta 0,4 49,0 28,6 
Неопределенные - 0,7 27,6 
Спорангии растений - 0,2 5,5 

 
Основным пищевым объектом для мидии из растительных организмов служили диатомовые водорос-

ли (60,3 %) и перидинея P. micans, которая по количеству составила 82,6 %, а частота ее нахождения в 
пищевом комке – 60,8 %. 

Из этого следует, что для мидии Черного моря характерны сезонные изменения состава пищи так же, 
как и для других морских и пресноводных моллюсков [3; 4 ; 5; 6]. Это явление связано с сезонным цик-
лом развития фитопланктона и с периодом массового размножения беспозвоночных и других животных. 
Так, в летний период основная роль в питании особей принадлежит зоопланктону. В весенний период в 
питании моллюсков преобладает фитопланктон, в основном диатомовые и перидиниевые водоросли, в 
остальные периоды года – детрит и водоросли.    
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Данилова М.М. Соотношение растительных и животных объектов в пищеварительном тракте 
мидий Черного моря. 

Из наших исследований вытекает, что для мидии Черного моря характерны широкие пищевые спектры. 
Особенно четко это прослеживается у особей длиной 20-45 мм. Однако в питании каждой группы ми-
дий преобладают 2-3 вида, а остальные имеют подчиненное значение. Для мидии Одесского залива ха-
рактерны сезонные изменения состава пищи. Это явление связано сменой биологических сезонов фито-
ценоза и с периодом массового размножения беспозвоночных, особенно простейших. Так, в весенний пе-
риод преобладающей пищей является фитопланктон, в основном диатомовые (57,6 % по количеству и 

84,4 % по массе) и перидиниевые водоросли (66,7 % по количеству и 88,5 % по массе). Зоопланктон в пи-
тании мидий весной играет  второстепенную роль (0,1-5 %), в то время как в летний период  это одно 
из ведущих мест пищевого комка моллюсков (40-70 %) (тинтинны, копеподы). Второстепенную роль в 
питании мидий играли остатки, фрагменты организмов и целые животные (мшанки, коловратки, ли-
чинки турбеллярий, яйца изопод, ночесветки и др.). Таким образом, в летний период основная роль в пи-

тании мидий принадлежит зоопланктону, а в весенний – фитопланктону. 

 Danilova M.M.  Ratio of plant and animal organisms in the gastric tract of  the Black Sea mussels. 

The Black Sea mussels have a broad food spectrum which is especially noted in 20-45 mm specimens. However, 
in each group 2-3 species dominate. For the Odessa Bay mussels there is a seasonal trend in food composition 
which is connected with charges in the biological seasons of the phytocoenosis and with the period of mass re-

production of invertebrata, especially protozoa. In the spring, diatoms (57,6 % in a abundance, 84,8 % in mass) 
and peridineans (66,7 % – in abundance and 88,5 % in mass) predominate. In spring, zooplankton plays a sec-

ondary role (0,1-5 %) in mussel nutrition. In summer it makes up 40-70 % of the food pellet consisting of 
tintiniids and copepods. Remnants and fragments of organisms and whole animal bodies (bryophytes, rotatoria, 
turbellarian larvae, eggs of isopods, noctiluca and oth.) are also secondary. Zooplankton  in summer and phyto-

plankton in the spring are the main component in mussel nutrition. 
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СТЕРИНЫ НЕКОТОРЫХ МОЛЛЮСКОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Дослiджено  змiст стеринiв у найбiльш масових видiв двостворчатих молюскiв пiвнiчно-захiдноi части-
ни Чорного моря - мiдiй, устриць, мiй, cкафарок. Виявлено, що мiдii та устрицi -  багатшi на змiст сте-
ринiв, нiж мiї та скафарки. Але, незважаючи на кiлькiсну рiзницю у змiстi cтеринiв у дослiджуваних 

молюскiв, всi вони можуть бути об’єктами культивування та джерелом важливих бiологiчно активних 
речовин лiпiдноi природи, якi здатні до використання  у  приготуванні лiкувально-профiлактичних пре-

паратiв. 

Биологические ресурсы океана представляют собой гигантский резерв биохимических веществ. На 
фоне истощения наземных источников биологически активных веществ (БАВ) открытие нового неисчер-
паемого резерва вспомогательных веществ, характеризующихся значительным химическим разнообрази-
ем и широкой гаммой физико-химических свойств, открывает большие возможности и перспективы соз-
дания новых лекарственных препаратов. 

В настоящее время назрела необходимость комплексного использования биологических ресурсов 
Мирового океана, что составляет основу для  образования новой отрасли фармацевтической науки –  
морской фармации. Следует отметить, что исторические истоки этого нового направления восходят к 
фармации Древнего Египта и Древнего Китая, когда впервые документировано изготовление лекарств из 
морских организмов. 

Необходимость разработки фармации  лекарств морского происхождения стала особенно очевидной 
только в связи с широким исследованием гидробионтов на наличие БАВ  и применением их в качестве 
лекарственных препаратов в эксперименте и клинике. 

Среди промысловых беспозвоночных северо-западной части Черного моря большой интерес для нас 
представляют двустворчатые моллюски, которые содержат значительные количества стеринов подчас 
необычного строения и биологического действия. Особое место среди исследованных моллюсков зани-
мает мидия Mytilus galloprovincialis, которая обладает высокими пищевыми качествами. Мясо мидии бо-
гато белками, углеводами, биологически активными веществами [1; 2; 3 ]. 

Исследование стеринов мидий северо-западной части Черного моря показало, что наиболее низкое 
суммарное содержание провитаминов Д3 , а также 7-дегидрохолестерина, латостерина и метостенола на-
блюдалось у мидий промыслового размера Днестровско-Дунайского междуречья и Центрального района. 
Мидии Каркинитского и Тендровского заливов, Приднепровского района и в районе между Одессой и 
устьем Днепра оказались в два раза и более богаче провитаминами Д3 в расчете на сырую массу (0,0053 
% и 0,0104 % соответственно). Наибольшее содержание холестерина в мидиях отмечено в районе Днест-
ровско-Дунайского междуречья. Исследование мидий прибрежной полосы Одесского залива показало, 
что в летний период, с увеличением антропогенной нагрузки, наблюдается снижение содержания стери-
нов у мидий. 

Устрица Ostrea taurica – промысловый моллюск Черного моря, который обитает в Каркинитском за-
ливе и в районе Тендровской косы и является так же, как и мидия, объектом марикультуры. По пита-
тельной ценности мясо устриц превосходит мясо многих рыб, богато витаминами, белками, минераль-
ными компонентами, биологически активными веществами [4]. Из литературы известно, что питательная 
ценность устриц, как и мидий, стоит почти наравне с яйцом. 

У устриц Каркинитского залива более высокое содержание неомыляемых веществ и провитаминов 
Д3, чем у мидий того же района (0,0141 % и 0,0094 % соответственно). Холестерина у них в два раза 
меньше (0,0179 % и 0,0328 % соответственно), что очень ценно [5]. 

Мия Mya arenaria  – вселенец в Черное море, распространившийся в последние годы по морскому по-
бережью, но еще не нашедший хозяйственного применения. По содержанию стеринов мии Дунайского 
района в несколько раз беднее мидий этого же района [6]. 

Скафарка Scapharca inaequivalvis  – вселенец в Черное море из Адриатического. Она также привлека-
ет внимание как потенциальный источник провитаминов Д3. О стеринах данного моллюска есть  немного 
литературных данных [7,8,9], а о моллюске, акклиматизировавшемся в Черном море, нет никаких дан-
ных. 

Мы исследовали стерины скафарки у разных возрастных групп (2 - 3, 3 - 4 и 4 - 5 см) и в различных 
экологических условиях. Процентное содержание отдельных стеринов – -7-дегидрохолестерина, латосте-
рина, метостенола  и холестерина выше в размерной группе (3-4 см в расчете на неомыляемую фракцию). 

Экологические условия также оказывают существенное влияние на количественные показатели сте-
ринов у скафарки. В пробах моллюсков, собранных в западной, более продуктивной части Черного моря, 
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содержание стеринов выше, чем у скафарки с восточного побережья. В среднем оно колеблется от 9 до 
31 мг/100 г сырой ткани, тогда как у мидии – от 2 до 231 мг/ 100 г сырой ткани. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что все проанализированные моллюски со-
держат определенное количество стеринов. Наиболее высокие концентрации обнаружены у устриц. Не-
смотря на количественные различия в содержании стеринов у исследуемых моллюсков, все они могут 
быть объектами культивирования и источником важных биологически активных веществ липидной при-
роды, которые могут быть использованы для приготовления различных лечебных и лечебно-
профилактических препаратов, а также в качестве кормовых добавок в рацион животных и птиц. 
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Кандюк Р.П. Стерины некоторых моллюсков северо-западной части Черного моря  и перспективы 
их использования. 

Исследовали содержание стеринов у массовых видов двустворчатых моллюсков северо-западной части 
Черного моря - Mytilus galloprovincialis, Ostrea taurica, Mya arenaria и Scapharca inaequivalvis. Показано, 
что устрицы и мидии богаче стеринами, чем мидии и скафарки. Но, несмотря на количественные раз-
личия в содержании стеринов у исследованных моллюсков, все они могут быть объектами культивиро-
вания и источником важных биологически активных веществ липидной природы, которые могут быть 

использованы для приготовления различных лечебно-профилактических препаратов. 

Kandiuk R.P. Sterols of some molluscs in north-west Black Sea and perspectives of their utilization. 

The sterol content of mass bivalve molluscs in north-west Black Sea - Mytilus  galloprovincialis, Ostrea taurica, 
Mya arenaria and Scapharca inaequivalvis was investigated. In spite of the quantitative difference in sterol con-

tent, all of investigated molluscs may be the object of cultivating and source of significant biologically active 
substances of lipid nature that may be utilized for creating medical-prophylactic preparations.
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ВПЛИВ ТОКСИКАНТІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ НА ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ 

Досліджено вплив кількох токсикантів різної природи (хлорид амонію, сульфат натрію, сечовина, ета-
нол, гідроксиламін) на молюсків Lymnaea stagnalis і Planorbarius corneus (Gastropoda, Pulmonata). Визна-

чено основні токсикологічні показники для цих речовин. 

Сучасний стан розвитку науки і техніки, промислового виробництва і сільського господарства гостро 
ставить перед  людиною проблему антропічного забруднення навколишнього середовища. Обсяг викидів 
шкідливих речовин  у повітря, воду, ґрунт  зростає; змінюється їх якісний склад. Живі організми, в тому 
числі гідробіонти, зазнають  впливу все нових і нових ксенобіотиків. У зв’язку з цим все більшої актуа-
льності набувають дослідження, спрямовані на визначення впливу речовин різної природи на живі орга-
нізми, реакції рослин та тварин на забруднення, встановлення припустимих меж вмісту ксенобіотиків у 
навколишньому середовищі. 

Окремим напрямком досліджень такого роду є токсикологія гідробіонтів, зокрема малакотоксиколо-
гія. Питання  токсикології прісноводних молюсків досліджено ще вкрай недостатньо. Досі не повністю 
встановлені значення основних токсикологічних параметрів навіть для найбільш поширених видів  мала-
кофауни. 

Матеріал та методика. 
Об’єктами нашого дослідження послужили ставковик великий Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) і виту-

шка рогова Planorbarius corneus (Linné, 1758), зібрані у водоймах басейну р.Тетерів протягом осінньо-
зимового періоду 2001/02 рр. 

Нами досліджено дію на молюсків розчинів п’яти полютантів: гідроксиламіну, сечовини, хлориду 
амонію, сульфату натрію, етанолу. Досліджувані речовини є представниками 5 груп полютантів різної 
фізіологічної дії. Наведемо коротку характеристику останніх [1]. Три з них є важливими забруднювачами 
навколишнього середовища.  

Сечовина (карбамід). Речовина цитоплазматичної дії. Будучи одним з важливих продуктів життєдія-
льності водних організмів, присутня у природних водах у помітних концентраціях (до 10-50% суми азо-
товмісних органічних сполук в перерахунку на азот). Значні кількості сечовини надходять у водні 
об’єкти з господарсько-побутовими стічними водами, з колекторними водами, а також з поверхневим 
стоком в районах використання її як азотного добрива. Значний вплив на концентрацію сечовини мають 
позаорганізмові ферментативні процеси. У річкових незабруднених водах концентрація сечовини коли-
вається в межах 60-300 мг/дм3. ГДК (водойми для рибогосподарських цілей) – 80 мг/дм3. 

Сульфат натрію. Речовина ензиматичної дії. Йон натрію є одним з головних компонентів хімічного 
складу природних вод, що визначає їх тип. Основним джерелом надходження Na+ в поверхневі води є 
вивержені та осадові породи. Велике значення мають також біологічні процеси, в результаті яких утво-
рюються розчинні солі натрію. Крім того, Na+ надходить в природні води з господарсько-побутовими та 
промисловими стічними водами і водами із зрошувальних полів. Концентрація його у річкових водах ко-
ливається від 0,6 до 300 мг/дм3. ГДК Na+ для водойм господарсько-питного, культурно-побутового кори-
стування – 200, для водойм рибогосподарського користування – 120 мг/дм3. 

Хлорид амонію. Виявляє комбіновану дію на організм гідробіонтів. Вміст йонів  амонію у природних 
водах варіює від 10 до 200 мг/л (в перерахунку на азот). Основними джерелами надходження йонів амо-
нію у водні об’єкти є тваринницькі ферми, господарчо-побутові стічні води, стічні води підприємств ха-
рчової, коксохімічної, лісохімічної і хімічної промисловості. У стоках промислових підприємств містить-
ся до 1 мг/дм3 амонію, в побутових стоках – 2-7 мг/дм3. ГДК (водойми господарсько-питного і культур-
но-побутового значення) – 2 мг/дм3 (по азоту) і 2,6 мг/дм3 (у вигляді йона NH4+). Присутність в незабру-
днених водах йонів амонію пов’язана головним чином з процесами біохімічної деградації білкових речо-
вин, дезамінування амінокислот, розкладу сечовини під дією уреази. 

Досліди ставилися згідно загальноприйнятої схеми токсикологічного експерименту (Алексєєв, 1981). 
Молюсків вміщували у розчини токсикантів різних концентрацій (0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000; 10000; 
15000; 20000; 25000; 30000; 50000 мг/дм3) строком на 48 год. Розчини готували на дехлорованій добовим 
відстоюванням воді з житомирської водогінної мережі. Відпрацьовані розчини замінялися свіжими через 
24 год. Результати (смертність, ослизнення, зміни поведінки та ін.) знімали через такі проміжки часу: 10, 
30 хв, 1, 3, 6,12, 24, 36  та  48 год. За експериментальними даними, було визначено наступні токсикологі-
чні показники: витривалість (вітальна (LC0),  летальна (LC100) концентрації), зону токсичної дії, чутли-
вість; розраховано  значення LC50. Експеримент проводився у кількаразових (3-5) повторностях.  
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Результати дослідження. 
В результаті проведеного експерименту, встановлено конкретні значення витривалості молюсків що-

до впливу на них різних токсикантів. Значення LC0, LC100, LC50 подані у табл. 1. 
Таблиця 1. 

Зона токсичної дії деяких полютантів на молюсків 
Полютант Вид молюска LC0 LC50 LC100 

Planorbarius corneus 10 505  1000 
Гідроксиламін 

Lymnaea stagnalis 100 550  1000 

P. corneus 100 550  1000 
Хлорид амонію 

L. stagnalis 100 2550  5000 

P.corneus 10000 30000  50000 
Сечовина  

L.stagnalis 10000 30000  50000 

P.corneus 1000 25500  50000 
Сульфат  натрію  

L.stagnalis 1000 5500   10000 

P.corneus 10000 20000   30000 
Етанол  

L.stagnalis 15000 17500   20000 

Порівнянням між собою витривалості Lymnaea stagnalis  і Planorbarius corneus встановлено, що при 
концентрації гідроксиламіну  100 мг/дм3 спостерігається загибель 20 – 40%  особин P.corneus, тоді як для 
L.stagnalis дана концентрація є вітальною. Це свідчить про дещо вищу витривалість L.stagnalis до дії да-
ного токсиканта. Значення максимально витримуваної концентрації (LC0) хлориду амонію для обох видів 
збігаються, а летальної концентрації (LC100) розрізняються у 5 разів (Р > 99,9%). При концентрації хлори-
ду амонію 1000 мг/дм3 спостерігається загибель до 20% особин L.stagnalis, тоді як для P.corneus ця кон-
центрація є летальною. Тобто, витривалість L.stagnalis  до дії хлориду амонію  вища. Співпадають зна-
чення основних токсикологічних параметрів обох видів для сечовини, а також значення LC0 для сульфа-
ту натрію. Значення LC100 для сульфату натрію розрізняються у обох видів у 5 разів, становлячи 50000 
мг/л для P.corneus і 10000 мг/л для L.stagnalis, що свідчить про більшу витривалість витушки рогової до 
дії цього полютанту. Значення LC0 і LC100 етанолу для обох видів досить високі, причому  дещо вищі 
значення LC100 для P.corneus (LC100 для цього виду становить 30000, LC100 L.stagnalis - 20000 мг/дм3), що 
свідчить про більшу витривалість витушки рогової до дії етилового спирту порівняно із ставковиком. За-
галом слід відзначити більш вузький діапазон LC0 – LC100  для етанолу порівняно з іншими токсикантами 
стосовно обох видів молюсків: як правило, LC0 відрізняється від LC100 на 1-2 порядки, у випадку ж вико-
ристання етилового спирту летальна і вітальна концентрації розрізняються всього у 1,5 – 3 рази. Також 
необхідно вказати на деякі особливості реакції молюсків на дію етанолу: підвищення їх рухової активно-
сті в перші години після початку дії етанолу і значне зниження її (аж до повної нерухомості і майже по-
вної втрати чутливості) при подальшому утриманні їх у розчині токсиканту. Тривалість фази підвищеної 
активності залежить від концентрації спирту і коливається від 1 год для концентрацій 25000 – 30000 
мг/дм3 до 3-6 год для концентрацій 15000 – 20000 мг/дм3. Для нижчих концентрацій спирту фази збу-
дження і пригнічення молюсків виражені не так яскраво. 

Для порівняльної характеристики дії різних токсикантів на молюсків було застосовано показник токси-
чності. Токсичність [3] – властивість хімічної речовини ушкоджувати живі організми або летально діяти на 
них. Кількісно токсичність речовини для окремого організму визначається як величина, обернена до меді-
анної концентрації: Т = 1/LC50. Значення Т для досліджуваних речовин подані у таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Токсичність деяких полютантів для молюсків 

Полютант Planorbarius corneus Lymnaea stagnalis 

Гідроксиламін 

Хлорид амонію 

Сечовина 

Сульфат натрію 

Етанол  

1,9·10-3 

1,8·10-3 

3,(3)·10-5 

4,0·10-5 

5,0·10-5 

1,8·10-3 

3,9·10-4 

3,(3)·10-5 

1,8·10-4 

5,7·10-5 
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Значення Т гідроксиламіну, сечовини, етанолу для обох досліджуваних видів молюсків практично 
збігаються. Це вказує на приблизно однакову токсичність даних речовин як для P.corneus, так і для 
L.stagnalis. Значення Т хлориду амонію для P.corneus на порядок вище, ніж  для L.stagnalis, що свідчить 
про більшу токсичність даного полютанту для  витушки рогової. Значення ж Т сульфату натрію для 
P.corneus на порядок нижче, з чого випливає висновок про більшу токсичність цієї речовини для  ставко-
вика великого. Загалом токсиканти за ступенем токсичності для P.corneus можна розмістити наступним 
чином: гідроксиламін > хлорид амонію > етанол > сульфат натрію > сечовина. Для L.stagnalis  послідо-
вність полютантів за ступенем токсичності виглядатиме дещо інакше:  гідроксиламін > хлорид амонію > 
сульфат натрію > етанол > сечовина. Отже, незважаючи на деякі відмінності абсолютних значень ток-
сичності окремих речовин для різних видів молюсків, послідовність розташування їх за відносною ток-
сичністю майже збігається для обох об’єктів дослідження.  

В результаті експерименту отримано дані, що характеризують чутливість організмів до дії полютан-
тів. Дані представлені у таблицях 3,4. 

Таблиця 3. 
Смертність Planorbarius corneus  при дії токсикантів 

Гідроксиламін Хлорид амонію Сечовина Сульфат натрію Етанол Концен-
трація 

токсикан-
та, мг/дм3  

екз. % екз. % екз. % екз. % екз. % 

10 

100 

1000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

50000 

0 

1 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

20 

100 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

4 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

80 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

1 

- 

5 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

20 

- 

100 

0 

0 

0 

1 

- 

- 

2 

- 

5 

0 

0 

0 

20 

- 

- 

40 

- 

100 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

5 

- 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

40 

100 

- 

Примітка. В таблицях 3,4 "-" – дана концентрація не досліджувалась 

Таблиця 4. 

Смертність Lymnaea stagnalis  при дії токсикантів 
 

Гідроксиламін Хлорид амонію Сечовина Сульфат натрію Етанол Концен-
трація 

токсикан-
та, мг/дм3  

екз. % екз. % екз. % екз. % екз. % 

10 

100 

1000 

10000 

20000 

25000 

30000 

50000 

0 

0 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

1 

5 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

20 

100 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

5 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

100 

0 

0 

0 

5 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

100 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

5 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

100 

- 

- 

- 

Встановлено, що при дії гідроксиламіну 100%-ва смертність для обох видів спостерігається при кон-
центрації його 1000 мг/дм3. Порівняно зі значеннями летальних концентрацій інших досліджуваних ре-
човин, значення LC100 даного токсиканту є найменшим. Це свідчить про те, що обидва досліджувані види 
молюсків найбільш чутливі саме до дії гідроксиламіну. При дії сечовини  100%-ва смертність спостеріга-
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ється при значно вищих концентраціях (50000 мг/дм3), що вказує на незначну чутливість L.stagnalis і 
P.corneus  до дії цієї речовини. Виражену токсичну дію на молюсків проявляють лише досить високі 
концентрації сечовини (більше 10000 мг/дм3). Це, на нашу думку, можна пояснити високим природним 
вмістом сечовини у незабруднених природних водах, оскільки сечовина є продуктом нормальної життє-
діяльності багатьох тварин. Обидва види досить чутливі до хлориду амонію. Загибель 20 – 80% особин 
спостерігається вже при концентраціях 500 – 1000 мг/дм3, 100%-ва загибель особин – при концентрації С 
= 10000 мг/дм3. За чутливістю до сульфату натрію L.stagnalis і P.corneus розрізняються. Загибель всіх 
особин L.stagnalis спостерігається при 1000 мг/дм3, тоді як у випадку P.corneus при цій концентрації ги-
нуть лише 20% особин. Тобто, ставковик великий більш чутливий до дії сульфату натрію. 

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Метелев В.В., Канаев А.И., Дзасохова Н.Г. Водная токсикология. – М.: Колос, 1971. – 247 с. 
2. Алексеев В.А. Основные принципы сравнительно-токсикологического эксперимента // Гидробиол. журн. – 1981. 
– Т.17. – № 3. – С.92-100. 
3. Кузьменко М.И., Брагинский Л.П., Ковальчук Т.В., Романенко Л.В. Гидроэкологический русско-украинско-
английский словарь-справочник / под ред. акад. В.Д. Романенко. – К.: Демиур, 1999. – 262 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 18.03.01. 

Кризская Е.В. Влияние токсикантов различной природы на брюхоногих моллюсков. 

 Исследовано влияние нескольких токсикантов  различной природы (хлорид аммония, сульфат натрия, 
мочевина, этанол, гидроксиламин) на моллюсков Lymnaea stagnalis и Planorbarius corneus (Gastropoda, 

Pulmonata). Определены основные токсикологические показатели. 

Krizskaya K.V. Influence of  toxic agents of different  nature  on gastropoda molluscs. 

Influence of some toxic agents of different  nature   (chloride of ammonium, sulphate of sodium, urea, ethanol, 
gidroksilamin) on molluscs Lymnaea stagnalis and Planorbarius corneus (Gastropoda, Pulmonata) is investi-

gated. The basic toxicological parameters are determined. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛИКОГЕНА В МИДИЯХ ОБРАСТАНИЙ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА 

Вивчались сезонні зміни  вмісту глікогену у двох розмірних групах (2-3, 3-4 см) мідій у обростаннях Оде-
ської затоки. Спостерігалась пряма кореляція (r=0,82) між вмістом глікогену та температурою і зво-

ротня залежність (r=-0,56) із солоністю. 

Непрерывное антропогенное воздействие существенным образом сказывается на состоянии экосис-
темы северо-западной части Черного моря. Большие объемы поступающих в море биогенных элементов 
вызывают ефтрофикацию, нарушая сложившиеся экологические связи гидробионтов с основными фак-
торами водной среды. В ефтрофированных акваториях гидробионты-фильтраторы усиливают самоочи-
щающий потенциал морской среды. Одним из наиболее активных фильтраторов является черноморская 
мидия Mytilus galloprovincialis L. 

Литературные данные свидетельствуют о том, что во многих аквториях, таких как залив Сан-Франциско 
(США), некоторых североамериканских Великих озерах, Вадзензее (Нидерланды), Балтийском море отме-
чается положительная роль фильтрующих организмов в круговороте биогенных веществ [1].  

Вдоль Одесского побережья на участке от мыса Ланжерон до мыса Большой Фонтан функционирует 
система берегозащитных сооружений протяженностью около 14 км. Системой траверсов, бун и волно-
ломов прибрежная зона моря площадью 1 км2 разделена на ряд бассейнов, общим числом порядка 50. Из 
них 35 бассейнов отделены волноломами от открытых участков моря и имеют ограниченный или затруд-
ненный водообмен. 

Для выявления оптимальных условий существования мидий в обрастаниях гидротехнических сооруже-
ний и их взаимодействия с факторами окружающей среды, были проведены эколого-биохимические иссле-
дования. Изучение содержания гликогена – основной составляющей энергетического запаса у мидий – мо-
жет быть индикатором степени благополучия (well-being) организма в данных условиях среды [2]. 

Экспериментальные работы проводились в районе мыса Ланжерон в зоне берегоукрепительных соо-
ружений. Отбор проб мидий производился на 5 точках, расположенных в разных бассейнах (рис. 1).  

Период водообмена в бассейне А был самым продолжительным. Он в два раза превышал период во-
дообмена в бассейне Б и в 14-15 раз в бассейне В. Во всех бассейнах пробы мидий отбирались с глубины 
1,0-1,5 м. Точка 1 находилась на внутренней стороне незатопленного волнолома с волноотбойной стен-
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кой. Точки 2, 3, 4 – на траверсах. Точка 5 – на опоре свайного причала, представляющей собой металли-
ческую трубу диаметром 0,5 м.  

Таким образом, в наиболее благоприятных условиях находились мидийные обрастания в точках 3 и 5. 
При этом мидии в обрастаниях на металлических сваях причала по своим характеристикам значительно 
превосходили все остальные. По данным И.А. Говорина и др. [3], в томе 5 на акватории с интенсивным 
водообменом бимомасса мидий (18,06 кг/м2) была выше, чем в донных поселениях как внутри акваторий 
(9,3 кг/м2), так и за линией волнолома (4,5 кг/м2). Доля мидий в общей биомассе обрастаний бетонных 
стенок гидротехнических сооружений колебалась в пределах 71,3-85,5 %, а на сваях причала она состав-
ляла 83,2 %. 

Известно, что динамика содержание гликогена у мидий тесно связана с их половым циклом. При соз-
ревании половых продуктов он интенсивно расходуется и восстанавливается после их вымета [4]. Коли-
чество гликогена в теле мидий зависит также от их кормовой базы, от абиотических факторов и от степе-
ни ассимиляции пищи. Мидии питаются фитопланктоном и детритом, фильтруя большие объемы воды 
[5]. В процессе фильтрации происходит изъятие из воды значительного количества взвешенных веществ. 
За год одна мидия массой 2 г при средней концентрации взвеси 5 мг/л-1 профильтровывает 2,8 м3 массой 
10 г – 5,8 м3 и 30 г – 9,8 м3 воды [6]. 

Содержание гликогена определялось по методу Сейфтера с использованием антрона. По нашим дан-
ным, наиболее высокое в среднем за год содержание гликогена наблюдалось в тоте 5 – 2,88 % и 3,80 % от 
сырой массы соответственно для размерных групп 2-3 см и 3-4 см (Рис. 2). 

В течение всего периода исследований осуществлялся контроль гидрометеорологических параметров 
среды. Для корреляционного анализа были привлечены данные ежесуточных береговых наблюдений, 
выполненных  Морской геофизической лабораторией Одесского гидрометеорологического института. 

Расчет корреляционных связей с температурой и соленостью морской воды показал, что имеется до-
статочно устойчивая связь между этими океанографическими элементами и содержанием гликогена в 
мидиях. 

Температура оказывает непосредственное влияние на фильтрующие способности мидий, ускоряя или 
замедляя процессы метаболизма. Черноморские моллюски значительно повышают фильтрационную ак-
тивность в области относительно низких температур (7-10 °С), почти не изменяют ее при температурах 
11-18 °С и резко снижают при дальнейшем повышении температуры. При температурах воды выше 20°С 
происходит значительное подавление фильтрационной активности [6]. В среднем коэффициент корреля-
ции между температурами морской воды, осредненными по пентадам и содержанием гликогена в мидиях 
составил r = 0,82. С повышением температуры воды растет содержание гликогена. Тот диапазон темпе-
ратур воды, который наблюдался в исследуемый период, в целом был благоприятен для содержания гли-
когена в мидиях.  

Мидии достаточно устойчивы к колебаниям солености морской воды. Фильтрационная активность, а 
следовательно и процессы жизнедеятельности значительно снижаются при нижнем пределе солености 
10 ‰. За период наблюдений соленость воды в районе исследований в основном находилась в пределах 
11-16 ‰. В среднем коэффициент корреляции между соленостью морской воды и содержанием гликоге-
на в мидиях составил r = - 0,56, т.е. в данном случае обнаружена обратная  зависимость. 

Таким образом динамика содержания гликогена тесно связана не только с половым циклом  мидий, 
но и с абиотическими факторами окружающей среды. 
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Рис. 2. Содержание гликогена в мидиях разных размерных групп (среднее 
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Лисовская В.И., Иванович Г.В., Адобовский В.В., Говорин И.А. Сезонные изменения гликогена в ми-
диях обрастаний Одесского залива. 

Изучалось содержание гликогена в мягких тканях мидий Mytilus galloprovicialis в обрастаниях берегоук-
репительных сооружений Одесского залива. Наблюдалась прямая корреляционная зависимость (r=0,82) 
между содержанием гликогена и температурой морской воды и обратная (r=-0,56) с соленостью. 

Lisovskaya V.I., Ivanovich G.V., Adobovsky V.V., Govorin I.A Seasonal changes in glycogen content in mus-
sels of Odessa Bay foulings. 

Seasonal changes in glycogen content in two groups of mussels (2-3, 3-4 cm) in Odessa Bay foulings have been 
studied. A direct correlation (r=0.82) has been noted between glycogen content and temperature, and between 

the former and salinity (r=-0.56). 
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ВПЛИВ ОБСИХАННЯ НА РИТМ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ У COLLETOPTERUM PISCINALE 
(BIVALVIA: UNIONIDAE) 

Досліджено вплив обсихання на ритм серцевих скорочень та тривалість життя молюсків Colletopterum 
piscinale різних вікових груп. Відмічено залежність ритму серцебиття та тривалості життя молюсків 

в умовах обсихання від їх віку та зараженості паразитами.  

Colletopterum piscinale – представник родини перлівницевих (Unionidae),  широко розповсюдженої 
групи прісноводних двостулкових молюсків України, що зустрічається в прибережній зоні багатьох її 
водойм. Водний режим більшості з них коливається протягом року, через що перлівницеві нерідко опи-
няються за межами водної товщі (в осушній зоні). Безперечно, за подібних умов у цих молюсків вироби-
лись пристосування до дії такого абіотичного чинника середовища як обсихання. Тому метою нашої ро-
боти було з’ясування особливостей впливу обсихання на ритм серцевих скорочень у перлівницевих на 
прикладі C. piscinale. 

Матеріал і методика. Матеріалом послужили 368 екз. молюсків, зібраних із одного біотопу 
(р.Коденка, басейн р. Тетерів) в січні – червні 2001 р. протягом декількох діб (до 12) гідробіонтів підда-
вали дії обсихання у посудинах з вологим піском при сталій температурі (15-170С) та відносній вологості 
повітря (93-98%). Частина молюсків була спонтанно інвазована статевозрілими гельмінтами Aspidogaster  
conchicola (8,2%) та спороцистами Bucephalus polymorphus (1,6%). Цифрові результати дослідів обробле-
но методами варіаційної статистики за Лакіним [1]. 

Результати та обговорення. Відмічено, що у молюсків усіх розмірно-вікових груп, що опинились в 
умовах обсихання, в перші 1,5-3 години спостерігається різке підвищення ритму серцевих скорочень: у 
ювенільних особин – в 2  рази, у статевозрілих в середньому –  в 1,5 рази. Відомо однак, що у морських 
гідробіонтів – мешканців літоралі – при 3-часовому обсиханні спостерігається різка брадикардія аж до 
повного блокування серцевої діяльності. Характерно, що у перлівницевих така підвищена у порівнянні з 
водним середовищем активна діяльність серця зберігається досить тривалий час (5-7 діб), поступово 
знижуючись до рівня її норми. Пізніше настає різке зниження ритму серцевих скорочень і швидка заги-
бель гідробіонтів (через 1-2 доби). Різке зростання кількості серцевих скорочень в перші години перебу-
вання молюсків в умовах обсихання може бути пов’язане з різким підвищенням їх рухової активності в 
цей час. Вона супроводжується характерними міграційними коловими рухами, які спостерігаються ще 
протягом доби, про що є й літературні свідчення [3].  

Динаміка серцевих скорочень у C. piscinale під впливом обсихання в нормі має такі характерні риси. 
Кількість і сила серцевих скорочень у молюсків усіх розмірно-вікових груп поступово зменшується про-
тягом усього терміну обсихання аж до повної загибелі гідробіонтів. При цьому ритм серцевих скорочень 
змінюється ступінчато, що особливо помітно у ювенільних особин та молодих (3-5-річних) статевозрілих 
молюсків. У 6-10-річних гідробіонтів ступінчастість дещо згладжена. Частота серцебиття закономірно 
зменшується з віком молюсків. Для порівняння: в першу добу у ювенільних особин вона становить 14,2± 
0,4 уд/хв., у молодших статевозрілих – 8,7±0,3 , а у старших статевозрілих – 8,2±0,4 уд/хв. (рис.1). 

Середня тривалість життя молюсків в умовах досліду закономірно змінюється у зворотньому напрям-
ку і для ювенільних особин становить 5,5, а для статевозрілих – 6 діб. Характерно, що всі, без виключен-
ня, молюски в перші 2 доби залишаються живими.  

Відмічено зменшення кількості серцевих скорочень та тривалості життя в умовах обсихання у молю-
сків, інвазованих гельмінтами A.  conchicola та спороцистами B. polymorphus у порівнянні з неінвазова-
ними особинами: через одну добу 6,4±0,4 уд/хв., 6,0±0,5 та 8,2±0,4 відповідно. Характерно, що  у  біль-
шості інвазованих молюсків перед загибеллю спостерігалось підвищення ритму серцебиття. На наш по-
гляд, це пов’язано із порушенням цілісності перикардіальної стінки у молюсків, уражених аспідогастра-
ми, статевозрілі особини яких, як відомо, паразитують саме в перикардіальній сумці. 

Виявлено зниження частоти серцебиття у молюсків із зябровою вагітністю. Для порівняння: через од-
ну добу у особин з зябровою вагітністю вона становить 6,4±0,2, а у нормі – 8,2±0,4 уд/хв. тривалість жит-
тя таких гідробіонтів в умовах досліду не зменшується у порівнянні з невагітними молюсками (рис. 2). 

Відмічено сезонні зміни тривалості життя молюсків при обсиханні. Вона виявилась найвищою у зи-
мовий період, найнижчою у весняний і дещо вищою на початку літа. Для порівняння: у молодших стате-
возрілих молюсків середня тривалість життя у лютому становить 8,2 діб, у березні – на початку травня 
2,9, а на початку червня – 5,5 діб. На наш погляд, найвищі значення цього показника у зимовий період 
пояснюються пониженим рівнем обміну речовин у гідробіонтів у цей час, а підвищення тривалості життя 
в умовах обсихання влітку  у порівнянні з весняним може бути пристосуванням молюсків до переживан-
ня несприятливих умов при зниженні рівня води у водоймах у цей період (рис. 3). 
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Рис.1. Вплив обсихання на ритм серцевих скорочень у Colletopterum piscinale 
різних вікових груп (норма).
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Рис. 2. Вплив інвазії та зябрової вагітності на ритм серцебиття в умовах 
обсихання у Colletopterum piscinale.
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Рис.3. Сезонні зміни тривалості життя молюсків Colletopterum piscinale різних 
вікових груп в умовах обсихання.
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Минюк М. Е. Влияние осушения на ритм сердечных сокращений у Colletopterum piscinale (Bivalvia: 
Unionidae). 

Исследовано влияние осушения на ритм сердечных сокращений и продолжительность жизни моллюсков 
Colletopterum piscinale разных возрастных групп. Отмечена зависимость ритма сердцебиений и про-
должительности жизни моллюсков в условиях осушения от их возраста и зараженности паразитами. 

Minyuk M. Ye. The effect of aerial exposure on the heart rate of the freshwater mussel, Colletopterum 
piscinale (Bivalvia: Unionidae). 

The effect of aerial exposure on the heart rate and on the life-span of the freshwater mussel, Colletopterum 
piscinale from different age groups are investigated. Dependence of the heart rate and the life-span under the ef-

fect of the aerial exposure on the infection by parasites and the age of mollusks are shown. 
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АКТИВНІСТЬ ВІЙОК МИГОТЛИВОГО ЕПІТЕЛІЮ ЗЯБЕР І НОГИ UNIO CONUS (IN VITRO) 
ЯК ТЕСТ-ФУНКЦІЯ ПРИ ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Досліджено активність війок переживаючих клітин миготливого епітелію зябер і ноги Unio conus у но-
рмі. Розглянуто вплив фізіологічного статусу, зараженості паразитами, сезонності та температури 

на швидкість биття війок миготливого епітелію та тривалість їх роботи. 

Перлівниця Unio conus – найпоширеніший в Україні вид родини Unionidae. Для цих молюсків важли-
вою є діяльність гідрокінетичного апарату, який забезпечує їх дихання, живлення, виділення та розмно-
ження. Провідна роль у здійсненні руху води в мантійній порожнині належить миготливому епітелію зя-
бер. Робота війок переживаючих клітин миготливого епітелію зябер і ноги може бути обрана як тест-
функція, котра є досить зручною для використання її в еколого-фізіологічних дослідженнях. Такі дослі-
дження особливо актуальні в наш час, коли постійно зростає забруднення навколишнього середовища, в 
тому числі і його "теплове забруднення". 

Матеріал і методика: 186 екз. U. conus, зібраних вручну із річок Тетерів (Житомир, села Тетерівка та 
Перлівка), Гуйва (села Гуйва та Пряжево), Коденка (Пряжево), Лісова (Бондарці), Уж (Коростень) з чер-
вня 2000 р. по травень 2001 р. Молюсків транспортували в полотняному мішечку, вставленому у пакет із 
поліетилену (останній не зав’язували). Доставлених у лабораторію тварин одразу піддавали камеральним 
дослідженням. Для цього гідробіонтів серіями по 5-10 екз. на 1-2 доби вкладали до скляних посудин 
(6 л), які заповнювали дехлорованою відстоюванням (1 доба) водопровідною водою. Потім у молюсків з 
однієї сторони тіла перерізали замикальні м’язи і розкривали стулки черепашки. Роботу миготливого епі-
телію вивчали за методикою Вєсєлова [1] на шматочках (1-1,5 см), вирізаних із вільного краю зябер та 
переднього краю ноги. Їх уміщали в годинникові скельця з розчином Рінгера для холоднокровних тва-
рин, розведеному у 6 разів, як це рекомендує робити Джамусова [2;3;4]. Підраховували кількість ударів, 
що здійснюються фронтальними війками миготливого епітелію зябер за одиницю часу (1 хв), за допомо-
гою мікроскопу БИОЛАМ Р-15 (×135) у затіненому полі зору (діафрагмування освітлювача) та встанов-
лювали час повного пригнічення активності війок за нормальних умов (температура 13-18˚С). Крім того, 
визначали теплостійкість миготливого епітелію зябер і ноги. За показник клітинної (тканинної) тепло-
стійкості обрано час збереження (за певної температури) активності війками переживаючих клітин миго-
тливого епітелію [3]. Цифрові результати дослідів оброблено методами варіаційної статистики за Лакі-
ним [5].  

Результати та обговорення. При температурі середовища 13-18˚С швидкість биття війок миготливо-
го епітелію зябер і ноги U. conus становить 317,3±0,8 і 319,2±0,9 уд./хв. відповідно, а тривалість іх функ-
ціонування – 20311,6±864,1 і 6040,6±92,8 хв, тобто активність війок миготливого зябрового епітелію бі-
льша за активність війок епітелію ноги у 3,4 рази. 

При дослідженні цих показників ми врахували можливість їх зміни залежно від фізіологічного стату-
су молюсків, зараженості їх паразитами, від сезону року та ін. З’ясовано, що  у U. conus статистично 
ймовірні відмінності між самцями і самками не простежуються ні за тривалістю роботи війок миготливо-
го епітелію зябер і ноги, ні за швидкістю їх биття. 

В мантійній порожнині цих молюсків нами виявлено кліщів роду Unionicola. Розташовані вони на ма-
нтії, зовнішніх та внутрішніх півзябрах, але найчастіше зустрічаються між півзябрами. Інколи кліщі за-
повзають у комірки між філаментами зябер і тримаються там, висовуючи назовні гіпостом. Інтенсивність 
заселення ними досліджуваного виду незначна – від 1 до 8 екз. Невелика також і екстенсивність заселен-
ня ними хазяїна – 2,7%. Через наявність у зябрах цих епіойків тривалість роботи їх миготливого епітелію 
скорочується на 7,6, а ноги – на 2,6%. 

У перикардії та нирці перлівницевих паразитує марита гельмінт у Aspidogaster conchicola, розвиток 
якого відбувається в організмі одного хазяїна. Екстенсивність інвазії ним  U. conus становить 50,5%, 
причому в період із жовтня по січень вона значно менша (15,1%), порівняно з березнем-травнем (81%). 
Перикардій заселений гельмінтом частіше (47,3%), ніж нирка (8,6%), і інтенсивність його інвазії вища 
(12 екз. у перикардії проти 3 екз. в нирці). З’ясовано, що А. сonchicola не впливає на роботу миготливого 
епітелію досліджуваних органів. 

Абсолютні значення швидкості биття війок миготливого епітелію молоді (1-3-річні особини) більші 
за значення цих показників у дорослих особин (на 7-10 уд./хв). Це свідчить про те, що молодь є ефектив-
нішим фільтратором: об’єм профільтрованої нею води більший (в перерахунку на 1 г сирої маси) [6;7] 
приблизно в 3 рази [8]. 

Виявлено сезонні зміни тривалості функціонування миготливого епітелію у U. conus. Найнижча три-
валість роботи миготливого епітелію зябер припадає на червень, а найвища – на березень, причому 
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остання у 12,2 рази більша за червневу тривалість (рис. 1). Максимальне значення тривалості активності 
миготливого епітелію ноги припадає на грудень. Цей показник має обмеженіший розкид значень, через 
що зростає різниця між ним і показником тривалості роботи зябрового епітелію з листопада до березня (у 
березні різниця становить 24041,1 хв, або 16 діб). 
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Рис. 1. Сезонні зміни тривалості функціонування війок миготливого епітелію зябер і ноги. 

Загальновідомо, що температурний чинник опосередковано впливає на активацію процесів деструкції 
органічної речовини, в результаті чого у водне середовище виділяються різні токсичні продукти. При 
цьому підвищення температури середовища знижує ступінь насичення води киснем, одночасно посилю-
ючи токсичну дію полютантів на гідробіонтів. Через це важливим є дослідження впливу температурного 
чинника на перебіг усіх, без виключення, процесів життєдіяльності гідробіонтів, у тому числі й на актив-
ність війок  миготливого епітелію у перлівницевих. Особливо актуальним  це стає останнім часом, коли 
безперервно зростає забруднення водного середовища різними за природою та концентрацією полютан-
тами. Однією із найнебезпечніших форм  забруднення  водного середовища є "теплове забруднення". 
Воно є наслідком як глобального потепління, так і інтенсивного розвитку теплової і атомної енергетики в 
Україні. Останній зумовив появу на її теренах унікальних водоймищ-охолоджувачів зі специфічним тем-
пературним режимом. Загальна площа таких водоймищ в Україні становить понад 10 тис га. Підвищення 
температури води (в межах теплового преферендуму) викликає інтенсивний ріст гідробіонтів, прискорює 
їх статеве дозрівання, підвищує їх кормову активність і засвоюваність їжі, а також стимулює перебіг об-
мінних процесів в їх організмі. Влітку, одначе, термічний режим таких водойм перевищує межі оптиму-
му для цих тварин, оскільки скиди підігрітих вод викликають прогрівання водного середовища до темпе-
ратури 33˚С [9]. За таких умов максимально стійкими до дії високої температури є особини середніх 
розмірів, які здатні витримувати підвищення температури води до 32˚С протягом 4-5 діб [10]. Взагалі те-
мпература 30-34˚С є верхнім температурним песимумом, який викликає розлагодження діяльності їх фі-
льтраційного апарату, і, перш за все, порушення функцій миготливого епітелію. Встановлено, що у пер-
лівницевих температура, котра викликає тепловий некроз клітин миготливого епітелію, значно вища від 
температури, яка при тому ж терміні дії призводить до термонекрозу організму [11]. Тобто, теплостій-
кість ізольованих шматочків зябер і ноги вища за теплостійкість цілого організму [12]. Для U. conus теп-
лостійкість зябер при 38˚С становить 130,3±3,7, ноги – 143,3±4,6 хв. При зниженні температури до 9˚С 
вона зростає як для миготливого епітелію зябер, так і для епітелію ноги, а при 4˚С тривалість роботи ми-
готливого епітелію ноги зростає на 85,8, тоді як зябер – зменшується на 21,4%. Імовірно тривалість фун-
кціонування зябрового епітелію добирає максимального значення при 9˚С, а за умов подальшого зни-
ження температури стійкість епітелію зябер прогресивно зменшується (в межах нижнього температурно-
го песимуму). Тенденція до зниження стійкості миготливого епітелію зябер і ноги при зростанні темпе-
ратури добре простежується на напівлогарифмічному графіку (рис. 2).  

Зміна швидкості биття війок мигтливого епітелію зябер і ноги під дією температурного чинника є од-
ноплановою. У температурному діапазоні від 4 до 18˚С швидкість більш-менш постійна. Це підтверджу-
ється спостереженнями інших дослідників [13], які помітили, що у холодостійких форм двостулкових 
молюсків війки миготливого епітелію залишаються активними при зниженні температури середовища 
майже до 0˚С . Отже, 0˚С є нижньою критичною точкою для функціонування миготливого епітелію U. 
conus. При підвищенні температури від 18 до 38˚С швидкість биття війок миготливого епітелію зростає. 
Із збільшенням швидкості руху війок зростає і об’єм профільтрованої молюском води [14]. Але при тем-
пературах, близьких до 30˚С, процес фільтрації води уніонідами стає нерівномірним: повне навантажен-
ня чергується з повним припиненням фільтрації води [15]. Це пов’язано з порушеннями нормальної ак-
тивності війок миготливого епітелію [16], можливо, обумовленими тим, що верхній температурний поріг 
фізіологічної активності миготливого епітелію у цих тварин знаходиться при температурах, близьких до 
33˚С [17]. Нашими дослідженнями встановлено, що при збільшенні температури води від 18 до 32˚С зро-
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стання швидкості биття війок миготливого епітелію відбувається рівномірно, а від 32 до 38˚С - сповіль-
нюється, тобто починається пригнічення активності війок. Для миготливого епітелію зябер U. tumidus 
[18] шкідливими виявляються температури, починаючи з 38˚С. Отже, зоною верхнього температурного 
песимуму є температури 38-40˚С, а зона температурного преферентуму для досліджуваної тканини ле-
жить в межах 4-38˚С. Якщо врахувати те, що навіть за температури 40˚С тривалість функціонування ві-
йок миготливого епітелію U. tumidus (виду, спорідненого з U. conus) становить 90 хв [18], то верхня кри-
тична точка для роботи війок лежить в межах 40-42˚С. 

 
 

Рис. 2. Залежність тривалості роботи війок миготливого епітелію від температури. 
 

Для порівняння змін у швидкостях біологічних процесів зі зміною температури середовища широко 
використовується коефіцієнт Вант-Гоффа. Він показує, у скільки разів прискорюється реакція при зро-
станні температури на 10˚С. Однак для біологічних явищ правило Вант-Гоффа не завжди справедливе, бо 
одна і та ж температура по-різному впливає на різні системи органів. Неоднакове значення Q10 для різних 
систем органів в межах дії однакових температур обумовлене тим, що біологічні процеси базуються на 
серії хімічних і фізичних явищ, кожне з яких характеризується своїм температурним коефіцієнтом [19]. 
Порівняння особливостей функціонування війок миготливого епітелію з іншими біологічними процеса-
ми в залежності від температури середовища представлено на рис.3. 
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Рис. 3. Залежність коефіцієнту Вант-Гоффа від температури. 
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Черномаз Т.В. Активность ресничек мерцательного эпителия жабер и ноги Unio conus (in vitro) как 
тест-функция при эколого-физиологических исследованиях. 

Исследована активность ресничек переживающих клеток мерцательного эпителия жабер и ноги Unio 
conus в норме. Изучено влияние физиологического статуса, заражености паразитами, сезонности и 

температуры на скорость биения ресничек мерцательного эпителия и продолжительность их работы. 

Chernomaz T.V. Ciliary activity of the glimmeral epithelium of gill and leg Unio conus (in vitro) as test-
function at ecologo-physiological investigations. 

Ciliary activity of outliving cells of the glimmeral epithelium of gill and leg of Unio conus in a norm was investi-
gated. The author determined the  influence of physiological status, invaded by parasites, season and tempera-

ture on the rate and duration of ciliary beating of glimmeral epithelium. 
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ТОКСИЧНІСТЬ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ СТАВКОВИКА (MOLLUSCA: PULMONATA: 
LYMNAEIDAE) 

Встановлено основні токсикологічні показники та особливості накопичення міді, цинку та свинцю став-
ковиком озерним. 

Загальновідомим є факт постійно зростаючої техногенної емісії важких металів у всі, без винятку, се-
редовища життя. Але навіть слідові їх кількості у водному середовищі часто спричиняють негативний 
вплив на гідробіонтів. Потрапивши ж до організму людини разом із продуктами харчування водного по-
ходження, вони, при кумуляції у певних концентраціях, здійснюють канцерогенний, мутагенний та тера-
тогенний вплив на нього [1]. На відміну від забруднювачів органічного походження, важкі метали здатні 
лише перерозподілятися між окремими ланками водних екосистем, не розкладаючись з часом, а постійно 
зберігаючи здатність до токсичного впливу [2; 3; 4]. Внаслідок цього у водоймах виникають численні пе-
ребудування систем різного рівня, і все це спрямовано у бік кращої відповідності [5]. Однак на сьогодні 
вплив вищеозначених полютантів на гідрофауну України є маловивченим. Досліджуються  здебільшого 
представники гіллястовусих ракоподібних [6; 7; 8], в той час як така важлива група тварин, як молюски 
залишається поза увагою більшості водних токсикологів. Для часткового усунення цієї прогалини нами 
встановлено деякі токсикологічні показники для ставковика Lymnaea stagnalis (Linné, 1758), одного з 
найзвичайніших представників прісноводної малакофауни України. Результати досліджень і лягли в ос-
нову цієї статті. 

Матеріал і методика досліджень. Матеріал: ставковик озерний L. stagnalis, зібраний у ставку на Соко-
лівці (басейн р.Тетерев; околиця Житомира) у 2000-2001 рр. Орієнтовний дослід поставлено за методи-
кою В.А. Алексеєва [9]. Як токсиканти використано сульфат міді, хлорид цинку та нітрат свинцю (всі со-
лі – ч.д.а.). Кількісне визначення вмісту важких металів у тканинах піддослідних тварин проводили ме-
тодом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Вміст важких металів у воді і донних відкладах був та-
ким (мкг/г): Cu2+ – 0,010 та 0,050; Zn2+ – 0,016 та 0,315; Pb2+ – 0,009 та 0,056 відповідно. Цифрові резуль-
тати оброблено методами варіаційної статистки за Г.Ф. Лакіним [10]. Коефіцієнти витривалості (КВ) об-
числювали для кожної із застосованих концентрацій важких металів за формулою: 

  КВ = Ек / Еп, 
  де Ек – час, за який загинули всі піддослідні тварини; Еп – час загибелі першої з них [11]. 
Результати та їх обговорення. Орієнтовним дослідом встановлено значення основних токсикологіч-

них показників (табл.1). Виходячи з них, з’ясовано зони токсичної активності досліджуваних полютан-
тів: сульфат міді – <0,1-10; хлорид цинку – <1-100; нітрат свинцю – <1-100 мг/л. Згідно до діючої в наш 
час шкали токсичності отруйних речовин для гідробіонтів [12], сульфат міді для ставковика озерного є 
сполукою сильнотоксичною, а хлорид цинку та нітрат свинцю – помірнотоксичними сполуками. Чутли-
вість L.stagnalis до вищезгаданих отрут показана в таблиці 2. 

Таблиця 1.  

Основні токсикологічні показники (мг/л) для ставковика озерного, підданого 48-годинній дії розчинів со-
лей важких металів 

ТОКСИКАНТ LC0 LC50* LC100 

СУЛЬФАТ МІДІ 0,1 2,0 10,0 

ХЛОРИД ЦИНКУ 1,0 20,0 100,0 

НІТРАТ СВИНЦЮ 1,0 20,0 100,0 

Примітка. Встановлено графічно [13]. 
На відміну від лужних металів, ефективність пристосування до яких у вторинноводних легеневих мо-

люсків знаходиться у прямій залежності від концентрації токсиканту в середовищі [14], зміна концентра-
цій важких металів майже не впливає на значення КВ (табл.3). Однак при цьому спостерігаються суттєві 
відмінності у значеннях обговорюваного показника при дії на молюсків різними токсикантами. Так, для 
нітрату свинцю значення КВ варіює у межах 2,490-2,912, для хлориду цинку – 1,413-1,828, а для сульфа-
ту міді – 1,212-1,264. На наш погляд, такий стан речей пояснюється особливостями механізму токсичної 
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дії досліджуваних полютантів. Адже, як відомо [12], для йонів міді та цинку характерна матеріальна ку-
муляція, а для свинцю, крім матеріальної, властива ще й кумуляція функціональна. 

Таблиця 2. 

Смертність (%) ставковика озерного у розчинах солей важких металів 
КОНЦЕНТРАЦІЯ, мг/л СУЛЬФАТ МІДІ ХЛОРИД ЦИНКУ НІТРАТ СВИНЦЮ 

0,001 0 0 0 
0,01 0 0 0 
0,1 0 0 0 
1 10 0 0 
10 100 20 10 
100 100 100 100 
1000 100 100 100 
10000 100 100 100 

 

Таблиця 3. 

Значення коефіцієнтів витривалості ставковика озерного, підданого дії розчинів солей важких металів 
КОНЦЕНТРАЦІЯ, 

мг/л СУЛЬФАТ МІДІ ХЛОРИД ЦИНКУ НІТРАТ 
СВИНЦЮ 

10 * 1,828 2,490 
1 1,198 1,282 2,587 
0,1 1,212 1,413 2,673 
0,01 1,237 1,497 2.789 
0,001 1,264 1.560 2.912 
Примітка. Концентрація токсиканту, що спричиняє 100%-ову летальність ставковиків при 48 годин-

ній експозиції. 

При моніторингу рівня забруднення водного середовища важкими металами та вивченні їх впливу на 
гідробіонтів одними з науживаніших показників є коефіцієнт накопичення (КН) та коефіцієнт донної 
біологічної акумуляції (КДБА). Перший з них визначають як відношення  кількості токсиканта у тому чи 
іншому органі чи тканині біонта до концентрації його у воді, в якій він живе. У другому випадку чисель-
ник той же самий, а дільник – кількість досліджуваного полютанту в донних відкладах. Як бачимо з таб-
лиці (табл. 4), найбільші значення КН характерні для йонів свинцю, на другому місці мідь, на третьому – 
цинк. Щодо КДБА, то тут картина дещо інша. В цілому спостерігаються ті ж тенденції, що і у КН, за ви-
нятком гепатопанкреаса, значення обговорюваного показника для якого по міді дещо більші. Слід відмі-
тити, що значення КДБА на декілька разів нижчі за КН. Це цілком закономірно, оскільки донні відклади 
є природними кумуляторами важких металів. 

Таблиця 4. 
Коефіцієнти накопичення та донної біологічної акумуляції йонів міді, цинку та свинцю ставковика озер-

ного 
 

НЕЗАРАЖЕНІ ЗАРАЖЕНІ ОРГАН, 
ТКАНИНА КН КДБА КН КДБА 

Мідь 
Нога 281 56 330 66 
Гепатопанкреас 725 145 815 163 
Гемолімфа 441 88,2 539 108 
Вісцеральна маса 375 75 429 86 

Цинк 
Нога 69 3,5 81 4,1 
Гепатопанкреас 82 4,2 115 5,8 

Гемолімфа 14 0,7 13 0,6 
Вісцеральна маса 59 3,0 68 3,4 

Свинець 
Нога 1053 171 1132 184 
Гепатопанкреас 872 141 1750 284 
Гемолімфа 861 140 1222 198 
Вісцеральна маса 488 79 546 89 



Ю.М. Бондарчук, Д.А. Вискушенко. Токсичність важких металів для ставковика (Mollusca: Pulmonata: Lymnaeidae) 

 165

Найбільші кількості міді у ставковика озерного кумулюються в гепатопанкреасі (7,25 мкг/г), на дру-
гому місці – гемолімфа (4,41 мкг/г), далі – вісцеральна маса та нога (3,75 і 2,81 мкг/г). Кількісна послідо-
вність накопичення цинку у різних органах та тканинах досліджуваних молюсків така: гепатопанкреас > 
нога > вісцеральна маса > гемолімфа (1,31; 1,11; 0,94 та 0,23 мкг/г відповідно). Депонування свинцю най-
інтенсивніше відбувається в нозі (9,48 мкг/г), майже однакові кількості його виявлено в гепатопанкреасі 
та гемолімфі (7,85 та 7,75 мкг/г відповідно), а найменші – зареєстровано у вісцеральній масі (4,49 мкг/г). 

Інвазія партенітами трематод у переважній більшості випадків призводить до суттєвого збільшення 
кількості важких металів у організмі гідробіонтів. Адже, як відомо [15], трематодна інвазія спричиняє 
порушення фізіологічних бар’єрів, що перешкоджають екстремальному накопичення важких металів у 
тілі молюсків. Єдине виключення стосується накопичення гемолімфою цинку. Тут взагалі не виявлено 
будь-яких статистично вірогідних відмінностей між інвазованими та вільними від інвазії особинами. 
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ВПЛИВ СУЛЬФАТУ МІДІ НА ВОДНИЙ БАЛАНС LYMNAEA STAGNALIS 

Досліджено вплив сульфату міді (0,2; 1; 1,8 мг/л) на зміни маси тіла Lymnaea stagnalis. Показано, що ін-
вазія є додатковим обтяжуючим чинником при дії на молюсків важкими металами. 

Різке погіршення стану довкілля призводить до все більшого забруднення усіх без винятку середо-
вищ життя, у тому числі і гідросфери. Полютанти, потрапивши у водне середовище, одразу ж включа-
ються у кругообіг речовин у біоценозах, що призводить до їх значного накопичення у тканинах гідро-
біонтів, а також і людини як кінцевого споживача продуктів водного походження. Чи не найбільшої 
уваги при цьому заслуговують токсиканти, які у водному середовищі не розкладаються на безпечні з 
санітарно-гігієнічної та рибогосподарської точок зору компоненти, а мігрують у ньому протягом три-
валого часу, кумулюючись у тілі різних гідробіонтів. До цієї групи належать такі небезпечні забруд-
нювачі середовища, як важкі метали, що можуть накопичуватись водними організмами у значних кіль-
костях [1-5], а потрапивши у організм людини, спричиняють на нього канцерогенний, мутагенний та 
тератогенний вплив [6]. Особливо гостро це питання постало в Україні у зв’язку з безконтрольним 
скиданням у водойми неочищених стічних вод металургійних та хімічних виробництв, сільськогоспо-
дарських та інших токсичних стоків, які містять у надмірних кількостях важкі метали, і все це при зро-
стаючих транскордонних забрудненнях. У наш час щорічне антропічне надходження багатьох важких 
металів у гідросферу в декілька разів перевищує таке з природних джерел [7]. Тільки за десять років 
концентрація найрозповсюдженіших важких металів (Cu, Zn, Cr, Pb) у внутрішніх водоймах України 
зросла у 3-12 разів [8]. 

Отже не викликає сумнівів актуальність дослідження впливу на гідробіонтів обговорюваних полюта-
нтів із метою впровадження їх результатів у систему екологічного моніторингу. Але до останнього часу 
тест-об’єктами у таких дослідженнях були, як правило, гіллястовусі ракоподібні [9:10], які однак не да-
ють змоги вичерпно оцінити стан водного середовища на різних його горизонтах. І це при тому, що нері-
дко мікроелементи мігрують у товщі води "згори вниз", в основному через зміни фізико-хімічного стану 
водного середовища [11].Саме тому і зростає роль бентичних організмів як надійних індикаторів забруд-
нення природних вод важкими металами [12]. На нашу думку, при таких дослідженнях зручним об’єктом 
може бути вторинноводний легеневий молюск – ставковик Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) – звичайний 
компонент прісноводних екосистем внутрішніх водойм України. 

Обрання нами як тест-показника зміни водного балансу ставковика викликане виключним значенням 
води у перебігу всіх фізіологічних та біохімічних процесів життєдіяльності як наземних, так і водних 
тварин. Тіло будь-якої тварини складається значною мірою з води, вона є середовищем, у якому відбу-
ваються всі реакції, притаманні організму, а також бере участь у реакціях гідратації, гідролізу, окисних 
реакціях, у набряканні колоїдів, тощо. Саме вода забезпечує (у вигляді водних розчинів) видалення шкі-
дливих продуктів обміну речовин та токсинів. При порушенні співвідношення води та сухого залишку у 
організмі відбуваються зміни у обміні білків, жирів, вуглеводів та мінеральних речовин [13]. Отже, зру-
шення водного балансу у будь-який бік свідчить про яскраво виражені патологічні зміни у організмі тва-
рин. Однак помірне накопичення води у тілі водних безхребетних при дії на них токсичних речовин деякі 
дослідники [14;15] розглядають як захисно-пристосовну реакцію, скеровану на виживання їх у несприят-
ливих умовах середовища. 

Матеріал і методика досліджень. У дослідах використано 176 екз. ставковика озерного Lymnaea stag-
nalis (Linné, 1758), зібраного у стоячих водоймах на околицях с. Дубовець та с. Березівка (Новоград-
Волинський район) у вересні-жовтні 1999 та жовтні-листопаді 2000 рр. Молюсків транспортували у не-
величких полотняних мішечках, уміщених у свою чергу в пакети з поліетилену. Щоб уникнути ушко-
дження черепашок молюсків та м’яких частин їх тіла, тварин звичайно перекладали водною рослинніс-
тю. До лабораторних умов ставковиків аклімували протягом 14 діб. Як токсикант використано сульфат 
міді (ч.д.а.). Розчини готували на дехлорованій відстоюванням (1 доба) воді з водогінної мережі. Зміни 
водного балансу при дії на молюсків токсичного середовища встановлювали їх зважуванням, попередньо 
обсушивши фільтрувальним папером. Результати дослідів знімали через 30 хв, 1, 3, 6, 12, 24 та 48 год. У 
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випадку встановлення достовірної різниці між масою тварин на початку та під час досліду робили висно-
вок про порушення у молюсків водного балансу. 

 Таблиця 1. 
 Вплив сульфату міді на зміну маси тіла (г) Lymnaea stagnalis 

 
Незаражені Заражені Час, год M±mM σ V M±mM σ V 

0,2 мг/л 
0 10,57±0,44 1,65 15,61 11,83±0,55 1,75 14,79 
0,5 10,88±0,47 1,77 16,27 12,14±0,57 1,79 14,74 
1 10,93±0,46 1,74 15,92 12,05±0,62 2,00 16,60 
3 11,20±0,55 2,06 18,39 12,16±0,69 2,18 17,93 
6 11,60±0,44 1,65 14,22 12,96±0,51 1,64 12,65 
12 11,65±0,43 1,60 13,73 12,80±0,47 1,49 11,64 
24 11,51±0,41 1,55 13,47 12,63±0,53 1,69 13,38 
48 11,09±0,40 1,50 13,53 12,30±0,55 1,74 14,15 

1 мг/л 
0 6,98±0,67 2,11 30,23 9,26±0,36 1,13 12,20 
0,5 6,47±0,52 1,63 25,19 8,80±0,42 1,32 15,00 
1 6,64±0,41 1,28 19,28 8,42±0,37 1,17 13,90 
3 5,78±0,33 1,05 18,17 7,81±0,35 1,11 14,21 
6 5,76±0,33 1,05 18,23 7,86±0,36 1,14 14,50 
12 5,76±0,34 1,09 18,92 7,56±0,31 0,97 12,83 
24 6,09±0,41 1,28 21,02 7,06±0,28 0,88 12,47 
48 6,20±0,45 1,41 22,74 7,45±0,23 0,72 9,66 

1,8 мг/л 
0 4,73±0,30 0,89 18,82 7,32±0,45 1,35 18,44 
0,5 5,04±0,44 1,34 26,59 7,17±0,32 0,96 13,39 
1 4,21±0,54 1,61 38,24 7,06±0,42 1,25 17,71 
3 4,64±0,38 1,13 24,35 6,70±0,37 1,11 16,57 
6 4,74±0,40 1,21 25,53 7,07±0,39 1,16 16,41 
12 4,86±0,27 0,80 16,46 7,27±0,37 1,10 15,13 
24 4,88±0,28 0,85 17,42 6,56±0,26 0,79 12,04 
48 5,02±0,31 0,93 18,53 6,82±0,35 1,05 15,40 

 
Результати та їх обговорення. Попередніми дослідженнями [16] в орієнтаційному експерименті [17] 

встановлено значення основних токсикологічних показників щодо обговорюваного токсиканту для став-
ковика озерного :LC0 = 0,1; LC50

1
 = 2 та LC100 = 10 мг/л. Виходячи з цього, ми обрали для основного до-

сліду три концентрації токсиканту у проміжку від LC0 до LC50 (0,2; 1; 1,8 мг/л) з тим, щоб отримати 
більш детальну картину перебігу захисно-пристосовного та патологічного процесів, які розвиваються у 
ставковика озерного під дією сульфату міді. 

При 0,2 мг/л цього токсиканту у розчині спочатку спостерігається деяке підвищення маси тіла тва-
рин як інвазованих (протягом перших 6-ти год), так і вільних від інвазії особин (впродовж 12 год) на 
9,5 та 10,2 % відповідно), а потім – поступове її зниження. Перший етап цього процесу можна розгля-
дати як помірну акумуляцію води у організмі, що має захисно-пристосовне значення [14; 15]. Внаслі-
док цього процесу, відбувається "розведення" токсичних речовин, що потрапили у внутрішнє середо-
вище гідробіонтів, а отже і їх детоксикація. Але слід враховувати, що надмірне накопичення води у ор-
ганізмі призводить до зниження еластичності тканин, здавлювання лакун та судин кровоносної систе-
ми, ушкоджень судинних стінок внаслідок збільшення їх порозності, негативних змін у тканинному 
обміні тощо. Тому й не дивно, що тварини для уникнення такого стану речей починають посилено ви-
водити воду з організму, водночас намагаючись протиставити руйнівній дії токсиканту захисні поведі-
нкові та фізіологічні реакції. Класичним прикладом першої групи реакцій вважають підвищення рухо-
вої активності піддослідних тварин. У цьому випадку тварини, намагаючись уникнути токсичного се-
редовища, здійснюють цілеспрямований рух у одному напрямку – вгору, збираючись при цьому над 
урізом води. Чи не найяскравішою фізіологічною реакцією є ослизнення тіла тварин, що піддані дії то-
ксиканту. Слиз, інтенсивно виділяючись, обгортає тіло молюсків з усіх боків, зменшуючи тим самим 
                                                           
1 Встановлено графічно [18]. 
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площу контакту токсиканту зі шкірою гідробіонтів. Ця реакція ефективна при нетривалому перебуван-
ні ставковиків у середовищі з підвищеними концентраціями отруйних речовин, однак стає додатковим  
пригнічуючим фактором при тривалій дії полютантів. Адже слиз, затрудняючи контакт поверхні тіла з 
токсикантом, перешкоджає також і перебігу нормального газообміну між шкірою гідробіонтів та на-
вколишнім середовищем. Останній же, як відомо [19], відіграє в їх організмі таку ж роль, як і легеневе 
дихання. Очевидно, що порушення шкірного газообміну призводить до ще більшого загострення пато-
логічного процесу. 

При більшій концентрації полютанту (1 мг/л) картина отруєння дещо інша. Ставковики, потрапивши 
у затруєне середовище, одразу ж починають знижувати масу свого тіла (протягом 12-24 год). Однак піз-
ніше (у період від 24-ох до 48-ми годинної експозиції) цей процес, як і при 0,2 мг/л, набуває зворотної 
тенденції – маса тіла тварин зростає. Причиною цього, на наш погляд, є необхідність протистояти пато-
логічним змінам, які відбуваються у тварин при негативному водному балансі [20]: зростання осмотич-
ного тиску, дистрофічні зміни у тканинах, збільшення кількості продуктів розкладу в тканинах різних 
органів, гіпопротеїнемія та ін. При порівнянні динаміки змін водного балансу неінвазованих та інвазова-
них молюсків нами виявлено, що останні дещо більше змінюють масу свого тіла. Так, у них вже через 3 
год від початку досліду з’являється статистично достовірна різниця зміни маси тіла порівняно з контро-
лем (Р=98,2 %), яка зберігається до 48 год експерименту включно (Р=99,8%) (див. табл.). Водночас у не-
заражених ставковиків за цих умов статистично достовірної різниці між контролем та дослідом не вияв-
лено, хоч різниця між ними іноді досягає 17,5 % (3-12 год). 

При 1,8 мг/л сульфату міді у середовищі маса піддослідних тварин коливається у відносно незначних 
межах (приблизно до ±10 %). У тварин не спостерігається яскраво виражених змін водного балансу. Од-
нак у інвазованих тварин дещо різкіше змінюється їх маса тіла, що може свідчити про деяке розбалансу-
вання у них фізіологічних та біохімічних процесів внаслідок негативних впливів, спричинених паразита-
ми. 
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Выскушенко Д.А., Павельчук Т.М., Шимкович А.Д. Влияние сульфата меди на водный баланс Lym-
naea stagnalis. 

Исследовано влияние сульфата меди (0,2; 1; 1,8 мг/л)  на изменения массы тела Lymnaea stagnalis. Пока-
зано, что инвазия является дополнительным отягчающим фактором при действии на моллюсков тяже-

лыми металлами. 

Vyskushenko D.A., Pavelchuk T.M., Shimkovich O.D. Copper Sulphate Influence on Water Balance of Lym-
naea stagnalis. 

Water balance changes of Lymnaea stagnalis under the influence of copper sulphate are analyzed in the article. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРЕСНОВОДНЫМИ 
МОЛЛЮСКАМИ 

Обговорюються особливості накопичення іонів важких металів в залежності від типу живлення молю-
сків. Визначено рівень кумуляції Cd, Zn, Pb, Cu в різних тканинах та органах цих тварин. Виведені рів-

няння поліноміальної залежності накопичення іонів важких металів  від маси органа. 

Население водоемов находится во взаимосвязи с абиотическими (донные отложения, вода) и биоти-
ческими (кормовая база,  хищники и другие организмы) факторами среды. Поэтому какие-либо измене-
ния гидрохимического или гидрологического режимов водоёма существенно влияют на гомеостаз гидро-
бионтов. Установлено, что гидробионты накапливают тяжелые металлы в количествах, в сотни (железо), 
в тысячи (медь, кадмий) и сотни тысяч (цинк, марганец) раз превышающих их концентрации в воде [1]. 
Известно [2], что водные организмы, концентрируя микроэлементы, обеспечивают тем самым нормаль-
ный синтез биологически активных веществ типа ферментов, гормонов и витаминов. Однако при конце-
нтрациях,  превышающих нормальное их содержание, в организме стирается грань между их физиологи-
ческим и токсическим действием [3]. Кроме этого, наряду с прямым токсическим действием, тяжелые 
металлы вызывают опасные отдаленные последствия, а именно: мутагенное, эмбриотоксическое, гонадо-
токсическое и другие типы воздействия [4]. Исходя из выше сказанного, мы попытались установить за-
кономерности накопления ионов тяжелых металлов в организме обычных гидробионтов пресноводных 
экосистем – моллюсков. Была также предпринята попытка проанализировать количественные взаимоот-
ношения металлов, накапливаемых пресноводными моллюсками, в зависимости от типа их питания. 

Материал и методика исследований 

Для определения уровня накопления ионов тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, Pb) использованы 40 экз. 
одноразмерных Lymnaea stagnalis Linne, 1758, 30 - одноразмерных Planorbarius purpura, 29 экз. 4-х летних 
Colletopterum ponderosum и 26 экз. 4-х  летних Unio rostratus, собранных вручную в сентябре 2000 г в ба-
ссейне Среднего Днепра  –  р. Тетерев  (г. Житомир). Животных очищали от обрастаний и донных отло-
жений и выдерживали в течение четырев часов в аквариумах, заполненных отстоянной (1 сут) водопро-
водной водой (для очищения кишечника). Каждый экземпляр взвешивали, определяли возраст или раз-
мерные характеристики. У двустворчатых моллюсков определяли также пол с помощью временных гис-
тологических препаратов изготовленных из гонады животных. Для определения содержания тяжелых 
металлов использовали у брюхоногих моллюсков: гемолимфу, мантию, раковину, гепатопанкреас, ногу, 
у двустворчатых – раковину, жабры, гепатопанкреас, ногу, гонаду, мантию.  Материал для определения 
тяжелых металлов готовили по методике Кьельдаля. Орган или ткань извлекали полностью и фиксирова-
ли 96-%-ным этиловым спиртом и через 6-12 часов упаривали при температуре 105 оС [5]. Затем их сжи-
гали в азотной кислоте (марки ОСЧ) в течении 12-24 час до полного обесцвечивания смеси. Количест-
венное содержание ионов тяжелых металлов устанавливали с помощью атомно-адсорбционного спект-
рофотометра С-115М с пламенным анализатором (стандарт СЭВ 5346). Всего выполнено 2720 анализов. 
Концентрацию металлов выражали в мг/кг сырой массы животных при естественной влажности воздуха. 
Статистическая обработка материалов выполнена по общепринятым методикам [6]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Сравнительный анализ содержания ионов тяжелых металлов (Cd, Zn, Pb, Cu)  в различных органах и 
тканях пресноводных моллюсков позволил выявить закономерности тканевого распределения микроэле-
ментнов и особенности их накопления в зависимости от видовой принадлежности и типа питания мол-
люсков (рис.1-4). Проанализированы различные по типу питания моллюски – полифаги (фильтраторы) 
(Colletopterum ponderosum, Unio rostratus), детритофаги (Lymnaea stagnalis) и фитофаги (Planorbarius 
purpura). Изучение кумуляции металлов в зависимости от массы исследуемой ткани или органа позволи-
ла вывести полиномиальные зависимости для каждого вида моллюсков с учетом конкретной ткани, а та-
кже для раздельнополых двустворчатых (табл.1)  
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Таблица 1. 
Полиноминальные уравнения зависимости кумуляции ионов тяжелых металлов в зависимости от массы 

исследуемой ткани 
Орган Ион Пол Уравнение R2 

1 2 3 4 5 
Colletopterum ponderosum 

♀ y =  0.626 x2 -1.8611 x +1.721  Cd 
♂ y =  -0.237 x2 +1.0369 x -0.5602  
♀ y =  0.6845 x2 -2.0513 x +2.3416  Cu 
♂ y =  -0.2171 x2 +0.8621 x +0.1027  
♀ y =  -2.2568 x2 +6.6937 x -0.6993  Pb 
♂ y =  -0.9221 x2 +3.6763 x +0.5038  
♀ y =  1.5143 x2 -5.0139 x +8.5266  

Раковина 

Zn 
♂ y =  -0.5271 x2 +2.1643 x +2.6034  
♀ y =  - 0.2327x2 + 1.0413x - 0.283  Cd 
♂ y =  0.3076x2  - 1.0077x +1.4729 0.1637 
♀ y = 0.1618 x2 - 0.8586 x +2.3266  Cu 
♂ y = -0.6 x2 + 2.3591 x -0.8559 0.3884 
♀ y = -0.1695 x2 + 0.8252 x +2.9901  Pb 
♂ y = 0.0119 x2 - 0.135 x +4.109 0.0122 
♀ y = 0.5166 x2 - 1.27 x +5.9932 0.2460 

Гепатопанкреас 

Zn 
♂ y = 1.638 x2 - 6.6056 x +12.057 0.2996 
♀ y = 0.4201 x2 - 1.0735 x +1.2891  Cd 
♂ y = -0.5494 x2 + 1.6271 x -0.4619  
♀ y = 1.2293 x2 - 3.4234 x +4.1054  Cu 
♂ y = 1.6308 x2 - 4.6391 x +5.1755 0.4881 
♀ y = 0.3003 x2 - 0.626 x +2.2679  Pb 
♂ y = 0.8068 x2 - 2.3295 x +3.5309 0.2408 
♀ y = -0.563 x2 + 1.3349 x +5.744  

Жабры 

Zn 
♂ y = -0.686 x2 + 2.5048 x +4.2865 0.2231 
♀ y = 0.0342 x2 - 0.118 x + 0.3917  Cd 
♂ y = -0.0426 x2 + 0.124 x + 0.2248 0.0034 
♀ y = 0.7037 x2 - 3.0328 x + 4.2815  Cu 
♂ y = 1.5134 x2 - 4.9576 x + 5.2417 0.2609 
♀ y = -0.1712 x2 + 0.3563 x + 0.7074  Pb 
♂ y = 0.7138 x2 - 2.0732 x + 2.3915 0.2620 
♀ y = 3.3166 x2 - 8.4234 x + 12.166  

Нога 

Zn 
♂ y = 1.334 x2 - 4.7621 x + 10.532 0.2301 
♀ y = 0.0152 x2 -0.053 x + 0.835  Cd 
♂ y = -0.0415 x2 +0.1088 x + 0.7261 0.1335 
♀ y = -0.26 x2 +0.5147 x + 3.0638  Cu 
♂ y = 0.3308 x2 -1.5831 x + 4.4717 0.0772 
♀ y = 0.0866 x2 -0.1925 x + 1.1716  Pb 
♂ y = -0.2421 x2 +1.0923 x – 0.0684 0.0859 
♀ y = -0.3323 x2 +1.3289 x + 3.7238  

Гонада 

Zn 
♂ y = 0.5014 x2 -2.1611 x + 6.9533 0.1735 
♀ y = 0.0791 x2 -0.272 x + 0.5287  Cd 
♂ y = -0.0552 x2 +0.1739 x + 0.1816 0.0244 
♀ y = -0.435 x2 +2.3757 x + 0.8437  Cu 
♂ y = -0.1887 x2 +1.1801 x + 2.1548 0.4167 
♀ y = 0.3794 x2 -1.4828 x + 2.9067  Pb 
♂ y = -0.6952 x2 +1.8955 x + 0.5659 0.438 
♀ y = 1.6336 x2 -5.4052 x + 10.114  

Мантия 

Zn 
♂ y = 0.3149 x2 -0.9704 x + 6.4688 0.0208 

Unio rostratus 
♀ y =0,1549 x2 - 0,3961 x + 1,692 0.040 Cd 
♂ y =1,4157 x2 - 4,3956 x + 4,6258 0.4375 
♀ y =0,2115 x2 + 0,0905 x + 2,9549 0.3738 

Раковина 

Cu 
♂ y =2,4034 x2 - 7,3219 x + 8,9106 0.4647 
♀ y =0,7575 x2 - 2,1036 x + 6,4026 0.1143  Pb 
♂ y =0,0754 x2 + 1,1914 x + 3,1586 0.2472 
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♀ y =3,2537 x2 - 10,354 x + 14,401 0.3947  Zn 
♂ y =4,6386 x2 - 12,497 x + 15,251 0.2862 
♀ y =0,7713 x2 - 0,9929 x + 0,8931 0.5416 Cd 
♂ y =-0,1099 x2 + 0,845 x + 0,1735 0.6645 
♀ y =-1,1 x2 + 2,3228 x + 0,8733 0.0428 Cu 
♂ y =-0,7921 x2 + 2,2935 x + 0,7864 0.4044 
♀ y =1,6222 x2 - 2,217 x + 4,3867 0.5886 Pb 
♂ y =-0,3154 x2 + 1,2668 x + 3,0149 0.1663 
♀ y =0,5895 x2 - 0,006 x + 6,8277 0.1283 

Гепатопанкреас 

Zn 
♂ y =-4,7417 x2 + 11,03 x + 0,888 0.3615 
♀ y =0,2357 x2 - 0,3499 x + 0,7748 0.1614 Cd 
♂ y =-0,0112 x2 + 0,3272 x + 0,3529 0.3605 
♀ y =0,956 x2 - 1,2733 x + 4,3405 0.5811 Cu 
♂ y =2,4948 x2 - 3,4751 x + 4,8253 0.4524 
♀ y =-1,5913 x2 + 3,3611 x + 1,1955 0.1665 Pb 
♂ y =-0,0879 x2 + 0,4437 x + 2,3995 0.074 
♀ y =2,7049 x2 - 4,8283 x + 8,2832 0.5412 

Жабры 

Zn 
♂ y =4,1304 x2 - 7,5499 x - 9,6008 0.3753 
♀ y =0,2636 x2 + 0,0106 x + 0,4636 0.1946 Cd 
♂ y =1,6625 x2 - 0,7129 x + 0,3684 0.7655 
♀ y =1,6935 x2 - 2,7324 x + 2,6392 0.0662 Cu 
♂ y =3,5816 x2 - 2,3146 x + 2,4157 0.2770 
♀ y =1,6935 x2 - 2,7324 x + 2,6392 0.0662 Pb 
♂ y =-2,0268 x2 + 3,5915 x + 0,3487 0.3961 
♀ y =-4,2462 x2 + 6,678 x + 4,5882 0.2415 

Нога 

Zn 
♂ y =-11,714 x2 + 13,172 x + 4,0324 0.0650 
♀ y =-0.2653 x2 + 1.2547 x - 0.2205 0.8057 Cd 
♂ y =-0.5961 x2 + 2.8369 x + 1.3807 0.7865 
♀ y =-0.738 x2 + 3.3448 x + 1.0959 0.7002 Cu 
♂ y =-0.0539 x2 + 0.6043 x + 0.1922 0.5972 
♀ y =-1.2656 x2 + 2.888 x - 0.4203 0.1268 Pb 
♂ y =0.029 x2 + 0.0346 x + 0.8747 0.0162 
♀ y =-4.9935 x2 + 10.954 x + 0.347 0.3850 

Гонада 

Zn 
♂ y =1.004 x2 - 1.0154 x + 6.0094 0.1097 
♀ y =0.0586 x2 + 0.1526 x + 0.5018 0.1244 Cd 
♂ y =-0.9759 x2 + 1.436 x + 3.2952 0.0974 
♀ y =1.9765 x2 - 4.4103 x + 6.2096 0.0359 Cu 
♂ y =-0.2862 x2 + 0.7082 x + 0.4545 0.0453 
♀ y =-0.718 x2 + 1.0601 x + 1.7623 0.0996 Pb 
♂ y =2.3015 x2 - 4.0934 x + 3.6638 0.2527 
♀ y =-3.102 x2 + 5.4721 x + 4.7085 0.5230 

Мантия 

Zn 
♂ y =-1.3222 x2 + 2.4265 x + 5.0411 0.0671 

Lymnaea stagnalis 
Cd  y =0,5274 x2 - 1,0435 x + 0,5181 0,5879 
Cu  y =0,2677 x2 - 0,1682 x + 0,9603 0,2023 
Pb  y =14,712 x2 - 46,953 x + 39,743 0,4611 

Раковина 

Zn  y =4,5279 x2 - 15,17 x + 17,798 0,0956 
Cd  y =-7,7658 x2 + 6,2459 x + 3,0685 0,054 
Cu  y =-12,721 x2 + 15,667 x - 1,649 0,3717 
Pb  y =-12,813 x2 + 13,082 x + 0,4167 0,1293 

Гепатопанкреас 

Zn  y =-59,359 x2 + 63,687 x + 2,5092 0,0806 
Cd  y =43,758 x2 - 30,298 x + 8,0362 0,1219 
Cu  y =44,895 x2 - 29,78 x + 7,0532 0,0666 
Pb  y =20,79 x2 - 11,108 x + 4,2948 0,1160 

Нога 

Zn  y =75,806 x2 - 32,84 x + 18,255 0,1123 
Cd  y =-102,49 x2 + 40,526 x + 0,6845 0,0831 
Cu  y =-116,77 x2 + 44,656 x - 1,2088 0,1253 
Pb  y =142,06 x2 - 49,281 x + 7,3394 0,0857 

Мантия 

Zn  y =63,783 x2 + 0,6806 x + 11,278 0,0889 
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Cd  y =-0,0569 x2 + 0,2692 x + 0,2964 0,0333 
Cu  y =0,3601 x2 - 1,6147 x + 2,1072 0,0681 
Pb  y =-0,1199 x2 + 0,6457 x + 0,4492 0,0166 

Гемолимфа 

Zn  y =-1,7506 x2 + 4,115 x + 3,4215 0,0727 
Planorbarius purpura 

Cd  y =-0,1996 x2 + 0,516 x + 0,5623 0,5035 
Cu  y =-1,5873 x2 + 4,7282 x + 1,7402 0,4815 
Pb  y =-0,2018 x2 + 0,6326 x + 0,1223 0,1355 

Раковина 

Zn  y =-1,9112 x2 + 6,4066 x - 0,0496 0,2784 
Cd  y =-13,842 x2 + 7,2984 x + 3,0885 0,2664 
Cu  y =-144,95 x2 + 75,639 x + 18,588 0,2411 
Pb  y =-14,465 x2 + 6,6424 x + 2,6015 0,5070 

Гепатопанкреас 

Zn  y =-217,96 x2 + 135,63 x + 9,8975 0,3057 
Cd  y =-9,5015 x2 + 6,7553 x + 0,1732 0,3146 
Cu  y =-57,045 x2 + 38,362 x + 8,4891 0,3753 
Pb  y =-10,474 x2 + 7,0313 x + 1,599 0,1929 

Нога 

Zn  y =-161,71 x2 + 104,64 x + 30,454 0,5982 
Cd  y =-40,922 x2 + 12,838 x + 3,1208 0,4771 
Cu  y =-67,89 x2 + 26,335 x + 2,1631 0,3321 
Pb  y =-67,271 x2 + 25,76 x + 2,0743 0,5209 

Мантия 

Zn  y =-146,03 x2 + 60,305 x + 3,4091 0,3764 
Cd  y =-0,1015 x2 + 0,2086 x + 0,3586 0,3731 
Cu  y =-2,6887 x2 + 7,3127 x + 2,9459 0,4423 
Pb  y =-1,1916 x2 + 2,9591 x + 2,2340 0,3958 

Гемолимфа 

Zn  y =-2,5085 x2 + 5,3277 x + 10,265 0,4803 

Цинк активно циркулирует в водной среде в результате различных геологических и геохимических 
процессов [3]. Он является одним из важнейших микроэлементов, входит в состав ферментов (карбоан-
гидраз, дегидрогеназ, фосфотаз, протеиназ, пептидаз и т.п.), играет существенную роль в стабилизации 
рибосом и биополимеров [7]. От его внутриклеточного содержания зависит прохождение гликолитичес-
ких и окислительных процессов. Исследование накопления этого микроэлемента в различных органах и 
тканях пресноводных моллюсков показало, что у разных видов выстраиваются следующие ряды: 

Lymnaea stagnalis                          Раковина< гемолимфа < мантия < нога < гепатопанреас 
Planorbarius purpura                      Раковина  < мантия < гемолимфа < гепатопанкреас < нога 
Colletopterum ponderosum            Гонада < раковина < гепатопанкреас < мантия < жабры < нога  
Unio rostratus                                 Гонада < мантия < жабры < гепатопанкреас < нога < раковина 
Низкое содержание этого элемента в гонадах двустворчатых моллюсков объясняется тем, что они бы-

ли собраны  в период латентного состояния гонад. 
Известно [3], что медь входит в состав тканей и органов в меньшем количестве, чем цинк.   Доказана 

способность аккумулировать этот микроэлемент из окружающей среды либо захватом гидроокисей жабра-
ми, либо хемосорбцией ионов на слизистой [3], либо поглощением её из донных отложений. Анализ собст-
венных результатов исследования показал, что этот микроэлемент кумулируется следующим образом: 

Lymnaea stagnalis                    гемолимфа < раковина <  нога < гепатопанкреас  < мантия 
Planorbarius purpura                мантия  < раковина < гемолимфа <  нога < гепатопанкреас       

Рис.1 Содержание ионов тяжелых металлов в организме Colletopterum ponderosum
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

1

Со
де
рж
ан
ие

 и
он
ов

, м
г/к
г 

Сd (раковина)
 Cu (раковина)

Pb (раковина)
 Zn (раковина)
Cd  (гепатопанкреас)
 Cu (гепатопанкреас)

Pb (гепатопанкреас)
 Zn (гепатопанкреас)
Cd (жабры)
 Сu (жабры)

Pb (жабры)
Zn (жабры)
 Cd (нога)
Cu (нога)
 Pb (нога)

Zn (нога)
Сd (гонада)
 Cu (гонада)
Pb (гонада)
Zn (гонада)
Cd (мантия)
Cu (мантия)
Pb  (мантия)
Zn (мантия)



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 10. Біологічні науки  

 174

Colletopterum ponderosum      раковина  < гепатопанкреас <  нога < жабры < гонада < мантия 
Unio rostratus                           раковина < гепатопанкреас < нога < жабры < гонада < мантия   

Интересно отметить, что у брюхоногих моллюсков гепатопанкреас характеризуется высоким уровнем 
накопления этого иона. Это подтверждает общеизвестный факт, что гепатопанреас может выполнять од-
ну из функций печени теплокровных животных, а именно  является депо ряда микроэлементов, прежде 
всего меди. Нами не обнаружено статистически достоверных различий в содержании одного и того же  
микроэлемента в органах и тканях моллюсков с одинаковым типом питания, что созвучно полученным 
экспериментальным данным по другим видам животных [8,9].  

Незначительная кумуляция свинца может быть на высоких трофических уровнях, характерных для 
беспозвоночных [10]. Исследования уровня накопления ионов свинца в различных органах и тканях мол-
люсков показали, что он распределяется в них следующим образом: 

Lymnaea stagnalis                    гемолимфа < нога < мантия < раковина < гепатопанкреас 
Planorbarius purpura                раковина < нога < гепатопанкреас < гемолимфа < мантия 
Colletopterum ponderosum      нога < гонада < мантия < жабры < гепатопанреас < раковина  
Unio rostratus                           гонада  < нога < мантия < жабры < гепатопанкреас < раковина 
Для многих груп моллюсков также наблюдается  интенсивное накопление свинца в раковине [10]. 
Биологическая роль такого  химического элемента как кадмий еще не выяснена. Для этого микроэле-

мента выявлены следующие ряды кумуляции: 
Lymnaea stagnalis                   раковина < гемолимфа < нога < гепатопанкреас < мантия 
Planorbarius purpura               гемолимфа < раковина < нога < гепатопанкреас < мантия 
Colletopterum ponderosum     нога < мантия < раковина < жабры < гонада < гепатопанкреас 
Unio rostratus                          нога  < жабры < гонада < гепатопанкреас < мантия < раковина 
Максимальная концентрация кадмия у большинства видов наблюдается во внутренних органах, что 

вызвано присутствием в них кадмийсодержащих металлотионеинов [10]. 

Рис. 2 Содержание ионов тяжелых металлов в организме Unio rostratus
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Рис. 3 Содержание ионов тяжелых металлов в организме Lymnaea stagnalis
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно отметить, что тяжелые металлы распределяют-
ся по органам и тканям не равномерно. Неодинаковое  их соотношение, вероятно, обусловлено их разли-
чной физиологической функцией в организме моллюсков. Возможно, микроэлементы в организме гид-
робионтов распределяются неоднородно, подчиняясь общим закономерностям, обусловленным функци-
ональными и морфофизиологическими особенностями органов и тканей, а также различными физико-
химическими свойствами самих металлов [11]. 
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Киричук Г.Е. Особенности накопления ионов тяжелых металлов пресноводными моллюсками 

Обсуждаются особенности накопления ионов тяжелых металлов в зависимости от типа питания мол-
люсков. Определен уровень кумуляции Cd, Zn, Pb, Cu в разных тканях и органах этих животных. Выве-
дены уравнения полиноминальной зависимости накопления ионов тяжелых металлов от веса органа 

Kirichuk G.Ye. Peculiarities of cumulation of heavy-metal ions by freshwater mollusks. 

The article deals with peculiarities of cumulation of heavy-metal ions depending on the type of mollusks’ food. 
The level of cumulation of Cd, Zn, Pb, Cu in different tissues and organs of these animals has been determined. 

The author has derived the equations of polynominal dependence of heavy-metal-ion cumulation on the weight of 
the organ. 

Рис. 4 Содержание ионов тяжелых металлов в организме Planorbarius purpura
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ЗРУШЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВОДНОГО БАЛАНСУ У СТАВКОВИКІВ ПІДДАНИХ ДІЇ 
ХЛОРИДА ЦИНКУ 

Досліджено вплив розчинів хлориду цинку (2, 10, 18 мг/л) на водний баланс ставковиків озерних  в нормі і 
інвазованих трематодами. 

Вміст води в м’якому тілі ставковика озерного Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) становить 70,9±0,6 %. 
Вже один цей факт говорить про велику значимість води в життєдіяльності цих тварин. Одначе для нор-
мального життя молюсків провідне значення має не тільки наявність певної кількості води в їх тілі, але й 
стабільність водного балансу, вкрай необхідна для підтримання гомеостазу їх внутрішнього середовища 
на оптимальному рівні. 

В умовах зростаючого з дня на день забруднення водного середовища неочищеними або недостатньо 
очищеними стічними водами промислових підприємств (металообробних, машинобудівних, сталеплави-
льних, гальванічних, хімічних, інструментальних та ін.), рудничними та шахтними водами збільшується 
забруднення їх йонами важких металів. Щодо гідробіонтів, усі вони є дуже небезпечними полютантами, 
оскільки, потрапляючи до організму, утворюють стійкі комплекти з біологічно важливими сполуками бі-
лкової природи (ферменти, гормони та ін.), котрі втрачають при цьому притаманні їм властивості. Це су-
проводжується порушеннями різних фізіолого-біохімічних процесів, які призводять до зниження життє-
здатності тварин, а у важких випадках – до їх загибелі. 

Серед йонів важких металів одним з найпоширеніших є Zn2+. Його розчинну у воді сіль (хлорид цин-
ку) ми й обрали для проведення дослідів. 

Матеріалом для них послужили 235 екз. L. stagnalis (155 незаражених і 79 заражених партенітами та 
личинками трематоди Echinoparyphium aconiatum (Dietz)), зібраних вручну у червні-липні 2000р. в ставку 
(басейн р. Кам’янка, Житомир). Відомості про масу тіла використаних у дослідах тварин можна знайти в 
таблицях 1 і 2. 

Таблиця 1.  
 

Загальна маса (мг) тіла піддослідних Lymnaea stagnalis 
 

Концентрація 
токсиканта, 

мг/л 
Незаражені Заражені Р, % Відхилення, % 

0 6100±10,24 7970±18,45 >99,9 31,0 
2 6470±0,43 6770±0,59 >99,9 4,6 

10 5670±0,34 7610±0,52 >99,9 34,0 
18 6870±0,25 6600±0,52 >99,9 3,9 

 
 

Таблиця. 2. 
 

Маса (мг) м’якого тіла піддослідних Lymnaea stagnalis 
 

Концентрація 
токсиканта, 

мг/л 
Незаражені Заражені Р, % Відхилення, % 

0 3060±5,5 3850±7,81 >99,9 26 
2 3180±0,23 3600±0,28 >99,9 13 

10 2840±0,22 3630±0,28 >99,9 32 
18 3530±0,3 3390±0,19 >99,9 4 

 
Розчини токсикантів готували на дехлорованій відстоюванням (24 год) водопровідній воді. Викорис-

тано три концентрації – 2, 10, 18 мг/л хлорида цинку. Експозиція становила 48 год. Через 24 год розчини 
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замінювали свіжевиготовленими. Тварин, вилучених з токсичного середовища по завершенні гострого 
досліду, обсушували фільтрувальним папером і зважували на технічних терезах (Т-100) з точністю до 1 
мг. Потім звільняли їх тіло від черепашки, намагаючись не ушкодити при цьому вісцерального мішка, і 
встановлювали його масу. Пізніше отримували гемолімфу методом прямого знекровлювання та за допо-
могою діабетичного шприца вимірювали її об’єм. Далі зі шматочка гепатопанкреаса виготовляли тимча-
совий мікропрепарат і досліджували його під мікроскопом (МБР) для реєстрації наявності чи відсутності 
партеніт і личинок трематод, видову приналежність яких встановлювали на живому матеріалі. Цифрові 
результати експериментів оброблено варіаційно-статистичними методам за Лакіним [1]. 

У дослідах використано тварин однієї і тієї ж генерації, тобто однакового віку. Аналіз матеріалів, на-
ведених у таблицях 1 і 2, свідчить про те, що як загальна маса, так і маса м’якого тіла у заражених пара-
зитами тварин статистично вірогідна більша (Р більше 99,9 %), ніж у незаражених особин. Це – підтвер-
дження явища, названого гігантизмом і описаного раніше щодо інших видів молюсків [2]. 

При 2 мг/л хлорида цинку (1 ГДК по Zn2+) у воді та 48-годинній його дії на молюсків маса м’якого ті-
ла усіх піддослідних  тварин не зазнає статистично вірогідних змін. Отже, за цих умов робота систем, які 
забезпечують стабільність водного балансу ставковиків, не порушується. Це стосується як не інвазова-
них молюсків, так і уражених трематодами. А це означає, що за обговорюваним показником санітарно-
гігієнічна норма ГДК, прийнята зараз для Zn2+   –  1 мг/л, не є для них шкідливою. 

В середовищі, що містить 10 мг/л токсиканта (5 ГДК по Zn2+), спостерігається зростання негативного 
водного балансу (на 9 % проти норми) у вільних від паразитів ставковиків. Натомість у інвазованих осо-
бин значення вищезазначеного токсиканта зростає тільки на 6 %. Відомо, що зрушення водного балансу 
у межах до 10 % є сумісними із життям [3]. 

При 18 мг/л хлорида цинку в середовищі (9 ГДК по Zn2+) у неінвазованих ставковиків інтенсивно від-
бувається гідратація, що призводить до появи у них позитивного водного балансу. Маса м’якого тіла у 
них зростає на 15 % проти норми. Натомість у інвазованих тварин продовжується подальше зневоднен-
ня: маса м’якого тіла їх зменшується проти норми на 14,4 %, що свідчить про яскраво виражений  нега-
тивний водний баланс. Отже, при найвищій із використаних у наших дослідах концентрацій у незараже-
них ставковиків спостерігається статистичне вірогідно (Р більше 99,9 %) порушення водного балансу ді-
аметрально протилежного характеру. Обидва вони вкрай небезпечні для тварин. Але все ж таки, котрий 
із них можна вважати менш шкідливим для молюсків за умов перебування їх у токсичному середовищі? І 
чому за однакових інших умов (затруєння середовища хлоридом цинку в концентрації 18 мг/л) у незара-
жених молюсків має місце позитивний, а у заражених – негативний водний баланс? 

Відомо [3], що обводнення тканин до певного рівня (коли вміст води в організмі молюсків досягає 85-
86 % від їх загальної маси) є захисно-пристосувальною реакцією. Вона сприяє посиленому надходженню 
кисню в клітини та інтенсифікації дихання. Крім того, накопичення води в організмі при впливі на них 
токсикантів має значення для детоксикації, оскільки відбувається розведення нею токсичних речовин [5]. 
Отже, незаражені ставковики при 18 мг/л хлорида цинку у воді спроможні стимулювати надходження 
води в їх організм. 

Зневоднення молюсків у будь-яких випадках виявляється для них небезпечно шкідливим. У інвазова-
них трематодами тварин при максимальній застосованій нами в дослідах концентрації токсиканта (18 
мг/л) через вплив паразитарного чинника розладнуються захисно-пристосувальні механізми, порушуєть-
ся водний обмін у бік розвитку негативного водного балансу. Слід наголосити на тому, що зрушення 
останнього торкаються лише м’якого тіла ставковиків, але не їх гемолімфи (Табл. 3.).  

 
Таблиця 3. 

Об’єм гемолімфи (мл) піддослідних Lymnaea stagnalis 
 

Концентрація 
токсиканта, 

мг/л 
Незаражені Заражені Р, % Відхилення, % 

0 0,9±0,07 1,2±0,14 94,3 33 
2 0,92±0,07 1,12±0,15 77,0 22 

10 0,87±0,09 1,11±0,15 39,1 31 
18 1,0±0,054 1,20±0,15 80,6 20 

 
Це свідчить про той факт, що на фоні зазначених вище зрушень водного балансу загальний об’єм ге-

молімфи у всіх без виключення, піддослідних тварин залишається на рівні норми. 
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ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ UNIO STEVENIANUS НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ РЕКИ ЧЕРНОЙ 

(ЗАПАДНЫЙ КРЫМ) 

Вивчено морфологiчнi, фiзiологiчнi та бiохiмiчнi характеристики Unio stevenianus з чотирьох ділянок рiчки 
Чорна, що вiдрiзняються абiотичними показниками. Встановлено,що зниження основних фiзiолого-

бiохiмiчних показникiв в м’яких тканинах молюскiв при пiдвищеннi рiвня евтрофiкацii компенсуються зро-
станням робочих поверхней та, як наслiдок, збiльшенням показникiв ступеня розсiченностi зябер. 

Река Черная является основным источником водоснабжения г.Севастополя, а ее бассейн отнесен к 
охраняемой территории. Это река северо-западного склона Крымских гор, отличающаяся полноводно-
стью. Ее длина более 40 км, глубина в среднем течении достигает 2,5 м, скорость течения от 0,2 до 2,1 
м/с, фауна довольно разнообразна. Одним из редких видов гидробионтов является перловица Стевена 
(Unio stevenianus (Krenick, 1837), эндем Крыма и Северного Кавказа. Являясь фильтратором, этот мало 
изученный моллюск, играет важную роль в трансформации вещества и конденсации взвеси из речной 
воды. Морфологической структурой, принимающей на себя основную нагрузку при загрязнении среды, у 
пластинчатожаберных моллюсков являются жабры. Их сложная структурная организация позволяет вы-
полнять как дыхательную, так и трофическую функции. Гемоглобин жаберных  филаментов переносит 
сульфиды к бактериальным симбионтам и поглощает аминокислоты из воды [1]. В связи с изложенным, 
авторы задались целью изучить морфо-физиологический отклик перловицы Стевена на качество среды 
обитания. 

Задачами настоящего исследования являются определение важнейших характеристик воды и донного 
осадка, а также изучение реакции моллюсков на изменяющиеся условия среды на биохимическом, струк-
турном и габитуальном уровнях. 

Для выполнения поставленной задачи с 1993 года ведется постоянный мониторинг состояния реки 
Черной в следующих районах: 1-й район соответствует среднему течению реки, источники загрязнения 
отсутствуют, максимальная глубина около 2 м, русло стеснено скалами, образует каскады; 2-й район 
приурочен к месту впадения притока - ручья Упы, берущего начало в зоне активного садоводства, глу-
бина реки здесь порядка 1,5 м, перепад высот уменьшается; 3-й район находится на территории села 
Черноречье, подвержен бытовому загрязнению, перепад высот небольшой, скорость течения реки снижа-
ется; 4-й район расположен ниже села Хмельницкое в сельскохозяйственной зоне, река выходит на рав-
нину, русло становится мельче и шире, присутствуют источники эвтрофикации воды. 

Для оценки состояния среды обитания моллюсков были взяты пробы воды, в которых определяли со-
держание кислорода, фосфора по стандартным методикам [2; 3] и пробы грунта для определения содер-
жания органического углерода сжиганием белка с реактивом Фолина [4] и малонового диальдегида 
(МДА) [5]. Физиологическое состояние моллюсков определяли по уровню АТФазной активности, соде-
ржанию каротиноидов (Ск),  белков (Сб), липидов (Сл) и суммарных углеводородов (Су) в мягких тканях 
моллюсков : жабрах (ж) и  гепатопанкреасе (гп) [6]. Кроме того, в жаберной ткани определяли продукты 
перекисного окисления липидов – гидроперекиси и малоновый диальдегид [5]. 

Габитуально-морфологическими  характеристиками  служили длина, высота, ширина моллюсков, их 
вес (с мантийной жидкостью), соотношения этих параметров (высота к длине и масса к длине), а также 
разработанный авторами [7] показатель приведенной удельной поверхности жаберного аппарата (So), ра-
вный отношению корня квадратного из площади всех жаберных филаментов к корню кубическому из их 
объема, и число жаберных филаментов N. 

Приведенные  в таблице 1 данные характеризуют  абиотические факторы среды обитания  перловицы. 
Из  этих  данных следует, что по мере продвижения от района 1 к району 4 наблюдается ухудшение ки-
слородного режима, снижение средней скорости движения реки и незначительное повышение среднесу-
точной температуры воды. Эти изменения связаны с геоморфологическими особенностями бассейна ре-
ки. 

О развитии инфауны в донных осадках, взятых по течению реки, судили по количеству белка. Мак-
симальное количество белка на единицу массы влажного грунта зафиксировано в районе 2, где в весен-
ний период происходит смыв азотных удобрений с прибрежных садов. Минимальное – в районе 1 в верх-
нем течении реки. Этот район отличается повышенным содержанием свободного кислорода, низким 
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содержанием углерода и большими глубинами. Низкое содержание белка в районе 1 соответствовало вы-
сокому значению показателя МДА.  В донных осадках других районов количество МДА было значи-
тельно ниже. Это может быть следствием влияния более жестких абиотических факторов на инфауну в 
этом  районе, не последнее место среди которых занимает возможность образования синглетного кисло-
рода, инициирующего процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) [8], конечным продуктом которо-
го является МДА.  

Таблица 1.  
Некоторые показатели состояния воды и донного осадка р.Черной (апрель 2001 года) 

Район Показатели воды 
 

Показатели донных осадков 
 

Гранулометрический 
состав, % 
 

 О2, 
мг/л 

Р, 
мг/л 

to C V, 
 м/с 

орга-
нич. С, 
% 

белок, 
мг/г грун-
та 

МДА, 
D532/1мг 
белка 

песок ил глина 

1  8,0 0,5 6,2 1,5 27 0,37 0,394 100 - - 
2 7,9 0,7 6,5 1,2 40 5,48 0,164 5,1 94,9 - 
3 7,5 0,9 8,7 0,7 42 1,62 0,235 2,4 97,6 - 
4 7,2 1,2 7,0 0,5 51 2,14 0,154 - 25,5 74,5 

 
Увеличение концентрации фосфора в воде и углерода в донных осадках, а также уменьшение размера 

составляющих осадок частиц  свидетельствуют о значительной эвтрофикации и заилении. Изменения 
условий среды сказываются как на морфологических, так и на биохимических показателях перловицы 
(табл.2). 

Таблица 2. 
Некоторые морфофизиологические характеристики Unio stevenianus из разных участков реки Черной 

(средние значения для размерной группы с длиной створки от 28 до 29 мм) 
 

Район So N Концентрация (на сухой вес) 
 

А** 
 

В/Д* 
 

М/Д* 

   Сб, % 
 

Су,% 
 

Сл,% Ск,%    

   ж гп ж гп ж гп ж гп ж гп   
1 14,3 720 7,0 23,3 70,9 64,2 12,2 11,9 8,0  7,3 1,3 0,4 0,71 0,91 
2 14,7 780 7,9 23,1 79,1 66,4 11,7 9.2 7,7  7,0 1,1 0,3 0,63 0,52 
3 14,6 796 10,4 23,2 78,7 68,2 10,3 7,7 7,2  6,4 0,9 0,3 0,63 0,64 
4 15,9 816 14,0 23,2 79,9 70,0 6,0 6,7 6,1  5,3 0,3 0,2 0,68 0,66 

 
* В/Д - отношение высоты створок моллюсков к их длине; М/Д - отношение массы моллюсков с ман-

тийной жидкостью к длине их створок.  
** А - АТФазная активность (мкг фосфора/ мин х г белка) 

 
Размерно-весовые характеристики максимальны для моллюсков, приуроченных к наиболее "чисто-

му"району 1, тогда как показатели степени рассеченности жабр (So, N) возрастают по мере снижения 
концентрации кислорода в воде и увеличения концентрации биогенов, достигая значений So= 15,9 и N= 
816   в районе 4. Аналогичные тенденции прослежены нами при изучении двустворчатых моллюсков Ду-
ная [9]. Результаты биохимического анализа свидетельствуют о некотором увеличении концентрации бе-
лков и углеводов в мягких тканях моллюсков и подавлении синтеза липидов и каротиноидов, обладаю-
щих антиоксидантными свойствами по мере роста эвтрофикации. Анализ уровня АТФазной активности 
позволяет говорить о критических изменениях в обмене веществ у моллюсков из района Хмельницкого, 
так как АТФаза в жабрах снижается в 6 раз, причем снижение ферментативной активности в гепатопанк-
реасе менее значительны (в 1,6 раза). Очевидно, что увеличение степени  рассеченности  жабр в эвтро-
фированной части реки компенсирует снижение важнейших физиологических параметров. Кроме того, 
нами отмечено, что продуктивность перловицы в нижнем течении реки  увеличивается в 1,5 раза, что со-
ответствует стратегии выживания вида [10].  

В жаберной ткани моллюсков определяли продукты ПОЛ - гидроперекиси липидов и МДА (табл.3). 
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Таблица 3.   
Количество гидроперекисей липидов (ГП) и МДА в жаберной ткани Unio stevenianus 

 

Район Белок  
(мг/1г сыр.веса) 

      ГП 
       (D480/1мг белка) 

МДА  
   (D532/1мг белка) 

1 54,54 5,95 0,035 
2 65,03 4,08 0,039 
4 64,91 5.95 0,037 

В норме количество продуктов ПОЛ находится под контролем антиоксидантной системы и на стаци-
онарно низком уровне. При действии на организм неблагоприятных факторов различной природы коли-
чество продуктов ПОЛ возрастает и может служить характеристикой состояния живых организмов. Из 
таблицы следует, что уровень образования  продуктов ПОЛ в жаберной ткани моллюсков из всех иссле-
дованных районов, практически, одинаков. Так как реакции ПОЛ являются частью механизма обратимых 
изменений внутриклеточных структур при долговременной адаптации [11], логично предположить, что у 
моллюсков, отличающихся морфологическими характеристиками, процессы ПОЛ в жабрах стабилизиро-
вались и стали оптимальными для  их мест обитания. 

Морфо-физиологическая пластичность  жабр перловицы Стевена, выражающаяся в увеличении сте-
пени их рассеченности при снижении АТФазной активности и концентрации липидов и каротиноидов, 
позволяет моллюскам адаптироваться к районам обитания с пониженным содержанием кислорода в воде 
и повышенным содержанием биогенов. 
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Оскольская О.И., Нестерова Р.А., Тимофеев  В.А. Влияние хозяйственной деятельности на морфо-
физиологические характеристики unio stevenianus из разных районов реки Черной (ЗападныйКрым). 

Изучены морфологические, физиологические и биохимические показатели Unio stevenianus из четырех 
различных  по условиям обитания районов реки Черной. Установлено, что снижение основных физиоло-
го-биохимических показателей в мягких тканях моллюсков при повышении уровня эвтрофикации ком-
пенсируется ростом рабочих поверхностей, и, как следствие, увеличением показателя степени рассе-

ченности жабр. 

Oskolskaya O.I., Nesterova R.A., Timofeyev V.A. The effect of economic activities, on morpho-physiological 
characteristics of Unio stevenianus from different regions of the Chorna river (Western Crimea). 

The morphological, physiological and biochemical parameters of Unio stevenianus from four various of regions 
of the river Chorna are considered.  It is established that the basic physiological-biochemical parameters in soft 
fabrics of mollusks at increase of a level pblution is compensated by growth of wosking surfaces, and, as a con-

sequense, increase of a parameter of a degree of gills cutting. 
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ВПЛИВ ХЛОРИДА ЦИНКУ НА ЛЕГЕНЕВЕ ТА ШКІРНЕ ДИХАННЯ СТАВКОВИКА 

Встановлено основні показники, котрі характеризують особливості легеневого та шкірного дихання 
Lymnaea stagnalis у нормі та при інвазії партенітами та личинками трематод у середовищі, затруєно-

му хлоридом цинку у кількостях 1,2,4 мг/л. 

Задля оцінки інтенсивності обміну речовин під дією тих чи інших чинників часто користуються пока-
зниками, котрі характеризують певні фізіолого-біохімічні процеси, що відбуваються в організмі. Дуже 
часто при цьому з них використовують такі, які характерні для процесу дихання, зокрема дихальний ко-
ефіцієнт (СО2/О2). При дослідженні безхребетних можна, одначе, скористатися й іншими показниками, 
отримання яких не вимагає застосування респірометричних методів дослідження.  

Легеневі черевоногі молюски (Pulmonata), в тому числі й ставковик озерний Lymnaea stagnalis (Linné, 
1758), використовують для дихання атмосферний кисень, який надходить в їх легеневу порожнину (но-
вонабутий [1] у процесі еволюції орган при переході цих тварин спочатку від прісноводного до наземно-
го, а пізніше – знов до водного способу життя). Коли вміст кисню у легенях ставковика падає з 20-21 до 
4%, він піднімається до плівки поверхневого натягу води [2], щільно прилягає до неї дихальним отвором, 
відкриває його з характерним хлюпаючим звуком, і повітря заповнює порожнину легень. Такі "вдихи" 
повторюються через певні проміжки часу, протяжність яких, як і тривалість самих "вдихів", зумовлю-
ються швидкістю використання кисню, котрий знаходиться в легенях. Інтервали між "вдихами", трива-
лість забору повітря при кожному спливанні до поверхні води, об’єм повітря, поглинутого під час венти-
лювання легеневої порожнини, й було запропоновано В.І.Жадіним [3] використовувати як показники ін-
тенсивності перебігу процесу дихання у легеневих молюсків. 

Відомо [4], що водні молюски, у тому числі й прісноводні, біля 50 % кисню, який надходить в їх ор-
ганізм, отримують завдяки шкірному диханню, тобто дифузно. Останній із згаданих вище авторів запро-
понував методику, призначену для оцінки тривалості життя легеневих молюсків при "вимкненому" леге-
невому диханні. 

Тепер, коли йони важких металів за своїм поширенням і їх значимістю стали однією з найпоширені-
ших форм забруднення природних прісних водойм, таке середовище стало звичайним місцеперебуван-
ням гідробіонтів. У ньому проходить усе їхнє життя від народження до смерті. Тому цікаво з’ясувати, як 
на показниках легеневого та шкірного дихання цих тварин відбивається перебування їх у середовищах 
різного рівня забруднення. Це було метою нашого дослідження.  

Об’єкт дослідження – один з найпоширеніших у наших водоймах легеневих молюсків – L. stagnalis. 
Вибір на цьому біонті ми зупинили, по-перше, через його доступність, а, по-друге, через великі, як на 
ставковиків, розміри тіла (висота черепашки до 51мм). Матеріал зібрано вручну в ставку (с.Глибочиця 
Житомирської обл..) та в р.Тетерів (Житомир) влітку 2000р. У лабораторію тварин доставляли в поліети-
ленових пакетах (без води) і одразу використовували в дослідах. Умови експерименту: температура во-
ди – 19-23°С, рН-7,2-8,6, вміст кисню – 8,6-8,9 мг/л. Токсикант – хлорид цинку (ч.д.а.), обрані для експе-
рименту концентрації – 1,2,4 мг/л. Розчини готували на відстояній протягом доби водопровідній воді. 
Експозиція – 2 доби. Усі досліди супроводжувалися контролем. 

Зараженість молюсків партенітами і личинками трематод визначали шляхом мікроскопіювання 
(МБИ-1) гістопрепаратів, виготовлених із шматочків гепатопанкреаса. Видову належність паразитів 
встановлювали при дослідженні живого матеріалу [5]. 

Тривалість інтервалів між черговими підняттями для забору повітря коливається у ставковика озерно-
го від 16,75 до 32,11хв (середнє значення – 28,00±2,77) у вільних від інвазії тварин і відповідно 15,34-
35,15 та 23,00±1,36 хв у заражених трематодами (редіями та церкаріями) Echinoparyphium aconiatum 
(Dietz). Отже, заражені тварини швидше витрачають кисень, депонований в легеневій порожнині, що 
безперечно свідчить про більш високий рівень у них загального обміну речовин (Р=94,5%) порівняно з 
незараженими тваринами. Ці відомості підтверджують свідчення інших авторів на користь висловленого 
вище твердження. З’ясовано [6], що при інвазії помірної інтенсивності у молюсків зростає ритм серцевих 
скорочень і збільшується тепловіддача [7]. Все це прояви захисно-пристосувального процесу, скеровано-
го на підтримання рівня життєдіяльності молюсків-хазяїв на оптимальному рівні, що дозволяє їм проти-
стояти ушкоджуючій дії паразитів. 

Значення ГДК (санітарно-гігієнічна норма) для Zn2+ становить 1 мг/л [8]. При залпових скидах проми-
слових стоків у природні водойми концентрація його нерідко буває дещо вищою або значно вищою, 
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принаймні неподалік  від місця скиду. Через це в наших дослідах використано концентрації Zn2+ менші 
та більші за ГДК (0,5; 1; 2 ГДК),що відповідає 1,2,4 мг/л хлориду цинку. 

Вже при найменшій із застосованих нами концентрації (1 мг/л) спостерігається скорочення (на 
34,7 %; Р більше 99,9 %) інтервалів між "вдихами" (таблиця), що свідчить про те, що Zn2+ у концентрації 
0,5 ГДК викликає у інвазованих тварин депресивну стадію (9) патологічного процесу, викликаного їх от-
руєнням. У вільних від інвазії ставковиків за цих же умов значення обговорюваного показника залиша-
ється на рівні норми. При 2 мг/л солі цинку, як і при наступній її концентрації, у інвазованих молюсків 
значення показника тривалості інтервалів між послідовними заборами повітря статистично вірогідно не 
змінюється. Отже, в межах концентрацій хлориду цинку 1-4 мг/л у них триває фаза депресії. У незараже-
них особин вона розвивається при більш високій концентрації токсиканту, а саме при 2 мг/л, коли трива-
лість інтервалів між "вдихами" скорочується в 2,2 рази (Р більше 99,9 %), і триває при  підвищенні кон-
центрації хлориду цинку в середовищі до 4 мг/л. 

Таблиця 1. 
Вплив хлорида цинку на легеневе та шкірне дихання Lymnaea stagnalis 

Інтервал між чер-
говими заборами 

повітря, хв 

Тривалість за-
бору повітря, хв 

Об’єм "вдиху", кі-
лькість пухирців 

Тривалість 
життя при запо-
вненні легень во-

дою, газ Інвазія n 

−

x ± m
−

x  
V −

x ± m
−

x  
V −

x ± m
−

x  
V −

x ± m
−

x  
V 

Контроль 
Нет - 20 28,10±2,77 44,00 2,06±0,04 9,72 58,25±3,69 28,30 56,40±2,53 20,08 
Есть + 21 23,00±1,36 27,125 2,14±0,07 14,00 70,29±5,11 33,35 60,57±2,50 18,93 

1мг/л 
Нет - 20 29,00±4,65 72,167 1,26±0,05 18,19 55,00±2,91 23,64 5,67±3,16 24,06 
Есть + 10 15,10±2,2 30,20 1,47±0,14 30,21 70,00±5,03 22,71 56,8±8,29 24,15 

2мг/л 
Нет - 16 13,00±0,53 16,31 1,43±0,08 22,14 53,21±6,10 42,55 55,21±6,28 42,50 
Есть + 11 14,00±3,97 39,12 1,26±0,10 46,32 61,77±3,99 36,05 34,29±2,60 42,25 

4мг/л 
Нет - 18 14,43±2,00 19,77 1,46±0,06 25,79 49,29±9,29 44,34 59,27±5,28 37,83 
Есть + 12 12,68±1,55 41,30 1,19±0,16 61,23 459,47±4,2 29,28 36,53±6,87 44,25 
 

Щодо тривалості "вдиху", то в контрольній групі тварини статистично вірогідної різниці між незара-
женими і зараженими ставковиками не виявлено (таблиця). В обох групах тварин, підданих дії розчинів 
хлориду цинку, зміни значень обговорюваного показника однонаправлені і значно скорочуються  (Р бі-
льше 99,9 %): у вільних від інвазії тварин в 1,3-1,6, у інвазованих – в 1,4-1,8 разів. Отже, в межах дослі-
джених концентрацій за цим показником фаза депресії спостерігається вже при мінімальній із застосова-
них у дослідах концентрації – 1 мг/л. 

Дослідженням впливу різних концентрацій хлориду цинку на об’єм повітря, котре надходить під час 
"вдиху" в легеневу порожнину, з’ясовано, що характер зміни цього показника такий же, як і попередньо-
го. Одначе у контрольній групі тварин спостерігається істотна відмінність (Р більше 99,9 %) між незара-
женими та зараженими особинами: у других з них значно більшим (на 20 %) є об’єм "вдиху". Це дозво-
ляє інвазованим ставковикам задовольняти зрослі внаслідок дії на них паразитарного чинника на 30-50% 
потреби у кисні. У токсичному середовищі найнижчої концентрації (1 мг/л) значення обговорюваного 
показника в обох групах тварин залишається на рівні норми, а зі збільшенням концентрації хлорида цин-
ку – неухильно падає, поволіше у незаражених, стрімкіше – у заражених молюсків. 

Виживаємість тварин при виключно шкірному диханні (при заповненні водою легеневої порожнини) 
обох досліджуваних груп майже однакова. У незаражених ставковиків вона залишається незмінною в 
усіх концентраціях хлорида цинку. Натомість у інвазованих  молюсків при 2 і 4 мг/л токсиканта вижива-
ємість скорочується майже удвічі, що свідчить про більшу чутливість і меншу витривалість їх до дії об-
тяжуючого чинника – трематодної інвазії. 
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ter environment are described. 
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ЧЕРЕВОНОГІ ЛЕГЕНЕВІ МОЛЮСКИ (MOLLUSCA: GASTROPODA: PULMONATA) В 
СИСТЕМІ БІОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

Наведено рекомендації по використанню черевоногих легеневих молюсків у системі біологічного моніто-
рингу. 

На межі тисячоліть в умовах зростаючого забруднення навколишнього середовища поміж інших по-
лютантів на одне з перших місць вийшли йони важких металів, особливо таких поширених як мідь і 
цинк. Забруднення ними прісних континентальних водойм відбувається внаслідок скидання у річки та 
водні басейни сповільненого водообміну неочищених або недостатньо очищених від цих полютанів сто-
ків промислових виробництв (металообробних, машинобудівних, інструментальних, хімічних, гальваніч-
них та ін.) та рудникових і шахтних вод.  Найчастіше ці реагенти потрапляють у навколишнє середовище 
у вигляді розчинених у воді солей, молекули яких дисоціюють на йони. Діючою на організми складовою 
їх молекул є йони металів. Відомо [1], що на перших етапах впливу на гідробіонтів вони виступають у 
ролі отрут локальної дії, спричиняючи припікаючий вплив на шкірні покриви та вистилку легені черево-
ногих легеневих молюсків (Pulmonata). Пізніше, надходячи в організм цих тварин шляхом дифузії або 
адсорбції [2] та накопичуючись у ньому (матеріальна кумуляція), ці полютанти негативно впливають на 
різні біохімічні та фізіологічні процеси, що в ньому перебігають [3]. Зумовлене це тим, що йони важких 
металів, які надійшли в організм тварин, утворюють у ньому складні комплекси з біологічно активними 
речовинами (гормони, ферменти та ін.), які, внаслідок цього, втрачають притаманні їм функції, що при-
зводить до розлагодження як загального обміну речовин, так і певних фізіологічних функцій організму. 
Дослідження цих порушень є актуальним з огляду на можливості застосування отриманих результатів у 
системі біологічного моніторингу стану забруднення водного середовища йонами важких металів. При 
цьому об’єктами регулярних спостережень мають бути широко розповсюджені водні тварини на теренах, 
де проводиться екологічний моніторинг. Крім того, необхідно, щоби популяції їх були тут багаточисель-
ними та характеризувалися значною густиною населення. Таким  умовам відповідають дві групи легене-
вих черевоногих молюсків фауни Поліської лісової, Лісостепової та Степової зон України, –   ставковики 
(Lymnaeidae) та витушкові (Bulinidae). До того ж вони відповідають іще одній вимозі, котрій повинні 
відповідати об’єкти біологічного моніторингу, а саме: вони відзначаються найкрупнішими розмірами се-
ред інших черевоногих молюсків, через що дають можливість отримати достатню кількість матеріалу  
(тканини, органи) для здійснення біохімічних або фізіологічних тестів. Тому як матеріал для проведення 
моніторингу ми рекомендуємо використовувати саме ставковиків (окрім дрібних видів – представників 
підроду Galba) і витушкових (види роду Planorbarius).  

За останні 3-4 десятиліття у світовій науковій літературі  накопичилося чимало робіт, присвячених дії 
різних за природою та концентраціями токсикантів на гідробіонтів, у тому числі й на прісноводних мо-
люсків, зокрема на легеневих (реферативний журнал "Water pollution"). Одначе скористатися ними у пер-
важній більшості випадків неможливо з низки причин, на чому наголошують й інші дослідники [4]: 
1) нестандартні умови дослідів; 2) видові відмінності, зумовлені застосуванням дуже широкого спектру 
об’єктів токсикологічних досліджень; 3) невелика кількість досліджених особин; 4) короткотривалість 
експериментів. Через все це значення вихідних токсикологічних показників у кожному токсикологічному 
дослідженні токсикологічних (LC0, LC50, LC100), отриманих для одних і тих же видів при застосуванні 
однакових полютантів, нерідко дуже різняться між собою. 
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На наш погляд, у системі біологічного моніторингу рівня забрудненості води в межах кожного регіо-
ну доцільним є  використання невеликої кількості видів тест-об’єктів, але таких, які детально досліджені  
у плані впливу найпоширеніших йонів важких металів (Cu2+, Zn2+) на гістологічні зміни покривів їх тіла, 
вистилки легень, на біохімічний склад різних тканин і органів, на перебіг основних фізіологічних функ-
цій. Встановлення чутливості і витривалості, у тому числі й до впливу на них Cu2+ і Zn2+, слід встанов-
лювати з використанням стандартних методик. Наш досвід роботи свідчить, що найзручнішою серед 
інших для цього є така, запропонована В.А. Алексєєвим [5]. Щоб уникнути елементів випадковості при 
дослідженні молюсків – об’єктів біологічного моніторингу – слід використовувати таку кількість тест-
об’єктів, яка була б достатньою для обробки цифрових результатів методами варіаційної статистики. На-
решті, раніше, ніж види молюсків буде визначено як тест-об’єкти, вони повинні бути всебічно 
досліджені в короткотривалих (bioassey) гострих (48 год) і тривалих хронічних дослідах (0,5-1 і 1-3 
місяці). Слід зазначити, що тривалість хронічних дослідів не може бути однаковою при використанні 
низьких і високих концентрацій токсикантів через погану виживаємість і швидку загибель тварин при за-
стосуванні останніх. 

З гістологічних показників локальної дії Cu2+ і Zn2+ на ставковиків і витушок слід використовувати 
такі, як: 1) набрякання або, навпаки, зменшення в об’ємі шару епітеліальних клітин шкіри та вистилки 
легень; 2) відторгнення епітелію шкіри від базальної мембрани; 3) злущування епітелію; 4) переповнення 
кров’ю кровоносних судин шкіри; 5) порушення цілісності цих судин аж до появи кровотеч. 

З біохімічних показників слід звернути увагу, перш за все, на зміни у вмісті речовин білкової природи 
у одному з основних компонентів внутрішнього середовища молюсків – їх гемолімфі. Особливу увагу 
необхідно приділяти дослідженню тих змін, які мають місце у кількісному складі ферментів, які регулю-
ють інтенсивність перебігу біохімічних реакцій у різних ланках загального обміну речовин. Крім того, 
можна скористатися різними показниками, котрі характеризують вуглеводний і ліпідний обміни. 

З фізіологічних показників у системі біологічного моніторингу, в першу чергу, найліпше скористатися 
такими, результати яких можна знімати візуально, без застосування приладів і складних методик. До них 
належать ритм серцевих скорочень і особливості процесу дихання,  що встановлюють за методиками, за-
пропонованими В.І. Жадіним [6]. Досить показовим, але складнішим і тривалішим у виконанні, є дослід по 
встановленню зрушення у трофіці тварин (визначення величини середньодобового раціону, швидкості про-
сування корму через травний тракт, інтенсивності живлення, частоти дефекації) [6]. Крім того, до симпто-
мокомплексу отруєння молюсків йонами важких металів належать показники їх водного балансу [7]. 

Особлива увага має звертатися на зміни, котрі відбуваються у здійсненні репродуктивної функції мо-
люсків, що підкреслюється й іншими дослідниками [8]. Адже від неї, в першу чергу, залежать темпи від-
творення чисельності популяцій, їх густини і, кінець-кінцем, – збереження видів. Для цілей біологічного 
моніторингу пропонується отримувати значення таких показників: 1) зміни статевої поведінки (наявність 
парування, частота його або відсутність цього процесу); 2) кількість кладок, які припадають на одну осо-
бину; 3) кількість яєць, які припадають на одну кладку; 4) кількість яєць (на одну кладку), які не розви-
ваються; 5) кількість тератогенних порушень (на одну кладку); 6) тривалість розвитку яєць до виходу з 
них молоді; 7) тривалість статевого дозрівання ювенільних особин; 8) LCo, LC50,  LC100 яєць (у кладках), 
ювенільних особин різного віку і статевозрілих молюсків. 

Деяку інформацію щодо впливу середовища, забрудненого йонами важких металів, можуть дати спо-
стереження за такими поведінковими реакціями, як реакція уникнення та реакція обмирання, а також за 
деякими швидкими фізіологічними реакціями (ослизнення тіла, поява спочатку пастозності, а пізніше – 
розлитих набряків, "випотівання" гемолімфи, стрімка дефекація аж до виділення порожніх перітрофічних 
мембран, абортування недозрілих кладок). 

Зрозуміло, що найповніші відомості про статус обстежуваних тест-об’єктів отримуємо при комплекс-
ному застосуванні усіх вищезазначених показників – гістологічних, біохімічних, фізіологічних, 
біологічних, етологічних. Одначе досить інформативними можуть бути й різні їх композиції, підібрані з 
урахуванням особливостей об’єкту, місцевих умов і можливостей матеріального забезпечення 
досліджень. 
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РОЛЬ МОЛЮСКІВ У РОЗПОДІЛІ РАДІОНУКЛІДІВ У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 

Відмічено плямистий характер забруднення водних екосистем басейну Середнього Дніпра радіонукліда-
ми ( 40K, 90Sr, 134-137Cs, 226Ra, 232Th). Досліджено роль молюсків у процесах міграції радіоактивних речовин 

у водоймах. 

Відомо [1], що загальний радіоактивний фон природного середовища формується за рахунок таких 
основних джерел: індукування хімічних елементів космічним випромінюванням; теплові енергетичні 
станції; атомна промисловість; неконтрольоване використання радіонуклідовмісних сировинних матері-
алів; ядерні вибухи та аварії на АЕС. Зрозуміло, що на теренах України, постраждалих від аварії на Чор-
нобильській атомній електростанції (26 квітня 1986 р.), домінуючу роль у радіоактивному забрудненні 
довкілля відіграло останнє з вищезгаданих джерел. Внаслідок вибуху на ЧАЕС на водозбір Середнього 
Дніпра (а особливо – басейну Прип’яті) площею близько 5 млн. га випало (за офіційними відомостями) 
понад 50 млн. Ки радіоактивних речовин.  

На Житомирщині під радіоактивне забруднення потрапили 900 тис. га земель, які знаходяться на те-
ренах восьми північних районів області. Нині основна частка радіоізотопів припадає на 137Cs та 90Sr. 
Якою є ця частка, неважко зрозуміти зі слів Д. Гродзинського (1996), який пише, що за радіоактивним 
цезієм, який потрапив у природне середовище, його потужність у 300 разів перевищила наслідки атомної 
бомби, скинутої на Хіросіму [2]. Значна частина радіонуклідів після аварії у вигляді аерозолів потрапила 
у поверхневі води. Найбільше забруднення річкових екосистем відзначалось саме у початковий після-
аварійний період, тобто навесні 1986 року. Так, у цей час сумарна радіоактивність води у р. Прип’ять по-
близу Чорнобиля сягала значення 8-10 Бк/л [3]. Зараз забруднення здійснюється за рахунок змиву радіо-
активних речовин з площ водозбору. У 2000 р. загальна β-радіоактивність води, за даними Житомирської 
обласної СЕС та літературними джерелами [4; 5], у різних водоймах басейну Середнього Дніпра стано-
вила 0,025-0,56 Бк/л, а вміст у ній цезію-137 і стронцію-90 коливався у межах 0,002-0,06 і 0,005-0,16 Бк/л 
відповідно.  

Розподіл та міграція радіонуклідів у водних екосистемах обумовлені складним взаємопов’язаним 
впливом гідрологічних та фізико-хімічних процесів. Динаміка вмісту радіоактивних речовин у водоймах 
визначається періодом напіврозпаду радіонуклідів, надходженням та виносом їх з водними масами, осі-
данням з детритом на дно, процесами сорбції-десорбції з донних відкладів, впливом гідробіонтів тощо. 
Саме тому радіоактивне забруднення природних вод є дуже нерівномірним і далеко не завжди його інте-
нсивність співпадає з щільністю забруднення поверхні грунту – параметром, узятим за основу поділу те-
риторії України на радіоактивні зони (I-IV категорії). Радіоактивність водойм залежить, як доведено гід-
робіологічними дослідженнями останніх років [6; 7; 8] та власними спостереженнями, від низки чинни-
ків: рельєфу та глибини річкового русла, швидкості течії, характеру донних відкладів, різноманіття рос-
линного і тваринного населення тощо. Переважна більшість радіонуклідів, які потрапляють у водойми, 
концентрується у донних відкладах із-за їх високої сорбційної ємності. Саме тому значну роль у проце-
сах міграції радіонуклідів відіграють тварини бентосу і, зокрема, молюски.  

За своєю функцією у трофічних ланцюгах молюски належать до консументів різних порядків. Відфі-
льтровуючи воду, вони сприяють осадженню дрібнозернистих зависей на дно водойми (процес біоседи-
ментації), а також міграції радіонуклідів по трофічних ланцюгах. Крім того, молюски здатні накопичува-
ти радіоактивні ізотопи у своєму організмі, виводячи їх зі стану інтенсивного колообігу (зокрема, 90Sr у 
черепашці).  

Загальна β-радіоактивність тіла молюсків формується за рахунок як внутрішнього опромінення (ра-
діонукліди надходять з їжею – перорально і через шкірні покриви – перкутанно), так і під впливом зов-
нішнього опромінення із навколишнього середовища. Основним шляхом проникнення радіоактивних ре-
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човин в організм тварин є пероральний. У шлунково-кишковому тракті молюсків відбувається перетво-
рення радіоактивних сполук у розчинну форму, всмоктування їх у гемолімфу, поширення в організмі і 
концентрація у певних органах і тканинах. Інтенсивність і величина всмоктування радіонуклідів у киш-
ковому тракті залежать від хімічної форми сполук і фізико-хімічних властивостей. Радіоактивні сполуки, 
що містяться в їжі молюсків, можуть бути в іонізованому вигляді, адсорбованими на поверхні, входити 
до складу рослинних тканин та твердих оплавлених часток різних розмірів. У молюсків з поліських річок 
і стоячих водойм виявлено радіоізотопи п’яти хімічних елементів, а саме: 40K, 90Sr, 134-137Cs, 226Ra, 232Th. 
Кількісні співвідношення їх дозволяють утворити такий ряд: 40K < 90Sr < 137Cs < 226Ra < 232Th. 

Характер поширення і концентрації радіонуклідів в організмі тварин специфічний для різних ізотопів, 
що зумовлене радіусом іонів і розчинністю їх сполук. Так, для 134-137Cs, 40K, 232Th характерний рівномір-
ний тип розподілу радіонуклідів, а для 90Sr і 226Ra – остеотропний. Стронцій накопичується переважно у 
черепашках молюсків, заміщуючи собою кальцій (коефіцієнти його накопичення відносно води дуже ви-
сокі, від 2-ох до 6-ти тисяч) [7; 9]. Цезій переважає у м’якому тілі цих тварин, будучи аналогом натрію та 
калію. За значеннями коефіцієнтів накопичення цих двох радіонуклідів прісноводними молюсками утво-
рюються такі зростаючі ряди: 

90Sr – зябри < мантія < вісцеральна маса < нога < черепашка; 
137Cs – черепашка < вісцеральна маса < зябри < мантія < нога. 

Основні радіологічні дослідження були проведені нами у період 1998-2001рр. на базі радіологічних 
лабораторій обласної санітарно-епідеміологічної станції та агроекологічної академії (м. Житомир) за за-
гальноприйнятими методиками. 

Нами визначено загальну β-радіоактивність донних відкладів із 23 пунктів збору водойм і водотоків 
різних річкових басейнів України [10]. Для багатьох виді двостулкових молюсків родини перлівницевих 
(Unio pictorum, U.conus, U.rostratus, Batavusiana musiva, Anodonta cygnea, Colletopterum piscinale ) із водо-
йм Центрального Полісся з’ясовано вміст у тілі 232Th і 226Ra [11]. Зазначені показники коливаються у різ-
них біотопах басейнів річок Случ, Тетерів, Жерев, Уж, Осира від 2,61 до 1122,9 Бк/кг для 226Ra (найви-
щий вміст радіонукліду у гідробіонтах із с. Демківці Любарського р-ну Житомирської обл., р. Осира); від 
2,7 до 98,5 Бк/кг – для 232Th (найвищий вміст у тілі Colletopterum piscinale з с. Городище Черняхівського 
р-ну, р. Свинолужка). 

Детально досліджено вміст 137Cs у донних відкладах, водних рослинах та тілі молюсків родів 
Lymnaea, Unio, Anodonta, Batavusiana, Colletopterum. Проби добуто у річкових басейнах із різних зон 
України за щільністю радіоактивного забруднення території: став у басейні Прип’яті (30-км зона, Чорно-
биль, понад 20 Ки / км2), річки Норинь, Жерев (друга зона, 5-15 Ки / км2), річки Уж, Уборть, Случ (третя 
зона, 1-5 Ки / км2), річки Тетерев, Лісова, Свинолужка, Гнилоп’ять (умовно чиста зона, до 1 Ки / км2). Ре-
зультати досліджень представлено у таблиці 1.  

Таблиця 1. 
Вміст 137Cs у різних компонентах річкових екосистем басейну Середнього Дніпра (1999-2001 рр.) 

 
Вміст цезію-137, Бк/кг  

Річковий басейн Донні відклади Водні рослини Lymnaea Unionidae 
Прип’ять (став) 
Тетерів 
Лісова 
Гнилоп’ять (став) 
Свинолужка 
Уж 
Уборть 
Случ 
Жерев  
Норинь 

121-17400 
15-138 

178 
268 

132-145 
121-1600 
112-144 
81-106 

212-369 
256-3030 

- 
2-10 

- 
- 
- 

50-320 
- 
- 
- 

135-320 

31-4950 
10-16 

- 
- 
- 

31-57 
- 
- 
- 

52-85 

38-4930 
7-68 
26 
48 

13-58 
35-237 
34-83 
15-27 

37-197 
- 

 
Не менш цікавими є відомості, котрі стосуються β-радіоактивності черепашок річкових молюсків 

(зумовлені, як зазначалось, накопиченням у них переважно 90Sr). Зазначені дані представлені на рис.1. Це 
робочі матеріали Л.І. Францевича, В.А. Гайченко, В.І. Крижанівського, які у значній мірі базуються на 
польових зборах молюсків, здійснених студентами природничого факультету ЖДПУ в 1989-1990 рр., до-
сліджених на вміст стронцію-90 у радіоблоці Інституту зоології НАН України ім. Шмальгаузена. 

Отримані результати підтверджують плямистий, мозаїчний характер радіоактивного забруднення те-
риторії. 
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Рис.1. Рівень β-радіоактивного забруднення ( 90Sr, Бк/кг)черепашок річкових видів молюсків 

 
При загальній тенденції до зменшення рівня накопичення 90Sr у черепашках молюсків у напрямку 

від Чорнобиля на захід до р. Жерев (в 11,5-176 разів) поблизу Чорнобиля (у радіусі 25-35 км) спостері-
гався у 1989-1990 рр. неоднаковий рівень радіоактивного забруднення дослідженого матеріалу з різних 
водойм. Так, у р. Уж β-радіоактивність  черепашок річкових молюсків становила 2146 Бк/кг, у той час 
як для особин з р. Ілля (далі від епіцентру радіоактивного вибуху) вона сягала 27602 Бк/кг (рис.1). Ос-
новним ізотопом, що зумовлює радіоактивність  черепашок тварин, є стронцій-90. Коефіцієнти його 
накопичення щодо води дуже високі (3-5 тисяч для черепашок прісноводних молюсків, 15-20 тисяч – 
для наземних) [9]. 

На Житомирському Поліссі, виходячи з питомої радіоактивності конхіологічного матеріалу, найбіль-
шою забрудненістю у 1989-1990 рр. відзначались річки Жерев, Грезля та Уж, а Тетерів у цьому аспекті 
був набагато чистішим (рис. 1). Ця особливість розподілу радіонуклідів збереглася дотепер, що підтвер-
джено нашими дослідженнями (табл. 2). 

Таблиця 2 
Вміст 90Sr у черепашках прісноводних молюсків (2000 р.) 

 
Молюск Біотоп Вміст стронцію-90, Бк/кг 

Lymnaea stagnalis 
Planorbarius purpura 
Viviparus viviparus 
Unio conus 

смт. Чорнобиль 
став у басейні Прип’яті  

(30-км зона) 

3120-58650 
3970-59512 
4150-57990 
4085-59580 

Lymnaea stagnalis 
Planorbarius corneus 
Unio conus 

с. Н. Шарне, Народицький 
район, 
 р. Уж 

(ІІ зона) 

584-919 
617-935 
554-893 

Lymnaea stagnalis 
Planorbarius corneus 
Unio conus 

с. Тетерівка, Житомирський 
район, р.Тетерів 

(умовно чиста зона) 

310-580 
289-630 
309-677 

 
Підводячи підсумок, можна виділити кілька тенденцій у процесах накопичення радіонуклідів у водо-

ймах.  
По-перше, найбільш забруднений компонент екосистем – це донні відклади, причому спостеріга-

ється тенденція до збільшення вмісту радіонуклідів у глинистих, замулених та кам’янистих донних 
відкладах у порівнянні з піщаними. Наприклад, на піщаних донних відкладах р. Жерев (с. Повч Жито-
мирської області, друга зона) зафіксована загальна β-радіоактивність  126 Бк/л, а поряд на кам’янистій 
ділянці річки – 368 Бк/л. У межах м. Біла Церква (Київська обл.)і на піщаних донних відкладах загаль-
на β-радіоактивність р. Протока становить 92-95 Бк/л, а на піщано-мулистому дні р. Рось – 151-156 
Бк/л [10]. 

По-друге, серед гідробіонтів найбільш інтенсивно акумулюють радіонукліди водні рослини та дво-
стулкові молюски-фільтратори, у меншій мірі – черевоногі молюски (фіто- та детритофаги) (табл. 1). 
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По-третє, вміст радіоактивних речовин збільшується у заплавах, дрібних притоках, рукавах, затонах, 
старицях, ставках у порівнянні з основним руслом річок. Зокрема, у стоячих та повільнотекучих водо-
ймах умовно чистої зони Житомирщини спостерігається вищий рівень загальної β-радіоактивності, ніж у 
річках цього ж річкового басейну. Так, для донних відкладів р. Лісової (лівобережна притока Тетерева, с. 
Бондарці Житомирського р-ну) характерний рівень забруднення 178 Бк/л, для силікатного кар’єру (Жи-
томир) з цього ж річкового басейну – 97, для копаного ставка (с. Гришківці Бердичівського р-ну) – 268, 
проте радіоактивність р. Тетерів у зазначеному регіоні відносно невисока – 15- 57 Бк/л. 

Велика роль молюсків у процесах міграції, осадження та накопичення радіонуклідів, значна біомаса 
цих гідробіонтів у складі бентосу, а також нескладні методики їх збору дозволяють вважати зазначену 
групу тварин перспективною для радіоекологічного моніторингу водних екосистем.  

Як відомо, іонізуюча радіація має виражену мутагенну дію. При радіаційному пошкодженні відбува-
ється накопичення радіонуклідів у тканинах, через що навіть найменші дози опромінення здатні викли-
кати генні, хромосомні та геномні мутації в соматичних і статевих клітинах, порушувати процеси мейозу 
та гаметогенезу, знижувати життєстійкість організмів [10; 12; 13]. Зокрема, при дослідженні каріотипів 
перлівницевих фауни України в багатьох популяціях було виявлено явища фрагментацій і делецій хро-
мосом, анеу- та поліплоїдні метафазні пластинки. Згадані аберації найчастіше реєструвалися у мікропре-
паратах сім’яників, інколи – зябер, в окремих випадках – яєчників. У мейозі сперматоцитів на стадії діа-
кінезу також зустрічались пластинки з полі- та анеуплоїдним хромосомним набором. 

Для оцінки зв’язку між радіоактивністю  донних відкладів і основними показниками цитогенетич-
них порушень використано коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (Rs) в межах кожного роду перлів-
ницевих. Для роду Colletopterum висока кореляція спостерігається між радіоактивністю  і хромосомни-
ми абераціями та гіперплоїдією, а для Anodonta – між радіоактивністю  та гіперплоїдією і порушеннями 
мейозу. Для Batavusiana і Pseudanodonta спостерігаються високі як позитивні, так і негативні значення 
Rs, що пов’язане, напевно, з невеликим обсягом матеріалу, якого було недостатньо для статистичної 
обробки і вагомих узагальнень. Якщо взяти за основу частоти цитогенетичних порушень у всіх перлів-
ницевих (не беручи до уваги видову приналежність), то, незважаючи на певну грубість аналізу, спо-
стерігається достовірна кореляція між частотою клітин гіпер-, поліплоїдних, з мейотичними порушен-
нями та радіоактивністю  донних відкладів у місцеперебуваннях тварин (Rs відповідно 0,571; 0,494; 
0,643; Р< 0,05) [13]. 

На даному етапі дослідження робити висновки про причини цитогенетичних порушень у популяціях 
перлівницевих передчасно: необхідне більш детальне екологічне обстеження навколишнього середови-
ща. Крім того, каріологічне дослідження цих молюсків знаходиться лише на початковому етапі, тому кі-
лькість матеріалу для висновків є явно недостатньою. Даний напрямок роботи у перспективі може бути 
використаним для оцінки екологічного стану водойм. 
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Стадниченко А.П., Мельниченко Р.К., Житова О.П., Янович Л.Н., Киричук Г.Е. Роль моллюсков в ра-
спределении радионуклидов в водных экосистемах. 

Отмечено пятнистый характер загрязнения водных экосистем бассейна Среднего Днепра радионукли-
дами ( 40K, 90Sr, 134-137Cs, 226Ra, 232Th). Исследована роль моллюсков у процессах миграции радиоактивных 

веществ в водоемах. 

Stadnychenko A. P., Melnychenko R. K., Zhytova O. P., Yanovich L. M., Kirichuk G. E. The role of mollusks 
in radionuklides distribution in water ecosystems. 

Patch pollution of the Middle Dnieper basin ecosystems with radionuclides ( 40K, 90Sr, 134-137Cs, 226Ra, 232Th) is 
registred. The role of mollusks in reservoir radioactive substances migration is investigated. 
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ВПЛИВ ТОКСИКАНТІВ (РАУНДАП НІТРАТ АМОНІЮ) НА ТКАНИНИ СТАТЕВОЇ ЗАЛОЗИ 
ПЕРЛІВНИЦЕВИХ 

Експериментально досліджувалась дія токсикантів – раундапу та нітрату амонію – на тканини ста-
тевої залози перлівницевих. 

Останнім часом на Центральному Поліссі все гострішою стає проблема забруднення навколишнього 
середовища засобами наростаючої хімізації сільськогосподарського виробництва. Порушення норм за-
стосування хімікатів нерідко спричиняє надходження їх у  водойми. Токсиканти при певній концентрації 
викликають гостре, підгостре або хронічне отруєння у гідробіонтів. Це потребує широкого нормування 
вмісту токсичних речовин. Найсуттєвішими показниками біологічного благополуччя будь-якого організ-
му є здатність його до розмноження і подальший розвиток потомства. Тому вони й беруть за основний, 
визначальний критерій токсичності [1]. 

Обидва обрані для досліду токсиканти відносяться до отрут нервово-паралітичної дії, але мають різну 
природу. Раундап – органічна сполука з високою молекулярною масою, а нітрат амонію – неорганічна 
сполука з низькою молекулярною масою. Нами вивчались морфологічні зміни тканини в статевих зало-
зах молюсків Colletopterum piscinale та Unio rostratus. Час експозиції та концентрації розчинів токси-
кантів для гістологічних досліджень відбиралися такі, щоб результати впливу токсикантів на тканини 
молюсків можна було зареєструвати на світлооптичному рівні. Використовувалися концентрації ЛK25 – 
15 діб, і ЛК75 – 2 доби. 

Матеріал і методика.  
В експерименті використано 400 екз. U. rostratus та 300 екз. C. piscinale, зібраних вручну в р.Гуйва 

(х.Довжик) в теплий період (червень-липень) 1996-1997 р.р. При ідентифікуванні молюсків співставляли 
їх зовнішні конхіологічні ознаки з описаними в літературі [2;3]. Як допоміжний застосовували й компа-
раторний метод [4]. Правильність визначення підтверджена к.б.н. О.В. Корнюшиним. У вибірку ввійшли 
4-6-річні особини. Доставлених у лабораторію тварин піддавали впродовж двох діб аклімації до лабора-
торних умов, вмістивши їх по 6 екз. у 3-літрові кристалізатори. Умови акламації: дехлорована відстою-
ванням (1 доба) вода з водогінної мережі, температура 18-20˚С, рН 7,2-7,5. Орієнтовний дослід поставле-
ний за методикою В.А. Алексєєва [5]. Фазовість процесу отруєння прийнято за Е.А. Веселовим (1968) 
[6]. Значення ЛК25 та ЛК75 виявлено графічно [7]. В хронічному експерименті молюсків піддавали дов-
готривалій (до 15 діб) дії низької (ЛК25) і короткотривалій (до 2 діб) дії високої (ЛК 75) концентрації ток-
сикантів. 

Для гістологічних досліджень статеві залози молюсків C. Piscinale та U. rostratus, експонованих в об-
раних концентраціях токсикантів, фіксували рідиною Буена, проводили через ряд спиртів і заливали в 
парафін загальноприйнятим методом. Серійні зрізи товщиною 6 мкм фарбували гематоксилін-анілін 
блау-оранж G (Кацнельсон, 1953). Стадії зрілості гонад визначали за шкалою А.А. Львової та 
Г.Є. Макарової [8]. Мікрофотографування гістологічних препаратів проводили на мікроскопі МБН-6 
звикористанням фотокамери "Зеніт" і плівки "Свема - 64". 

Результати та їх обговорення. 
Вивчення гістологічних препаратів дозволило встановити, що загальною безумовною реакцією неза-

лежно від токсиканта та його концентрації є стан стазу міжацинарної сполучної тканини (рис. 1). В за-
лежності від концентрації токсикантів ми зареєстрували ураження різного ступеня. При ЛК75 сполучна 
тканина двох видів молюсків зазнає змін, що проявляються в незначному розрихленні стромальної тка-
нини і збільшенні порожнин за рахунок накопичення міжклітинної рідини та клітинних елементів. При 
ЛК75 відмічається дезінтеграція опірної сполучної тканини між ацинусами та значне збільшення розмірів 
щілин і лакун за рахунок набряку. Відмітимо, що при дії нітрату амонію в тканині більше виражена дест-
руктуризація опірних елементів, а при дії раундапу – набряк (обводнення). Встановлено, що, незважаючи 
на морфологічну ізольованість статевих клітин від оточуючих тканин багатошаровими оболонками аци-
нусів та вираженими бар’єрними і захисними властивостями міжацинарної сполучної тканини, дія ток-
сикантів безпосередньо відбивається також і на станові статевих клітин різних стадій розвитку. Незалеж-
но від токсиканта та його концентрації, оболонки ацинусів втрачають свою цілісність (рис. 2), що ство-
рює умови для надходження токсикантів в порожнини ацинусів. В першу чергу, зазнають ураження 
дозріваючі ооцити, розташовані в порожнині ацинуса. При цьому кількість уражених ооцитів, що зазнали 
дегенеративних змін, виявилася прямопропорційною концентрації токсикантів. При низьких концен-
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траціях близько 1/3 ооцитів зазнає дегенеративних змін (рис. 1), а при високих концентраціях – близько 
4/5 (рис. 2). Дегенеративні зміни в ооцитах при впливі досліджених токсикантів проявляються перш за 
все у вакуолізації цитоплазми клітин різного ступеня вираження. У деяких із них зареєстровані розриви 
клітинних оболонок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Гонада молюска, підданого дії токсиканта в концентрації ЛК25: а-стінка синуса, б-г-статеві 

клітини. 
 

Звичайно, ураження такого типу відбувається на стані ядер ооцитів. Встановлено, що діапазон пато-
морфологічних змін в ядрах відповідно до ступеня ураження оболонок простягається від сітчастості 
каріоплазми до повного руйнування ядер. 

Підкреслимо, що для дозріваючих ооцитів будь-який із визначених ступенів патоморфологічних змін 
може трактуватися як необоротній процес. 

Між тим, доля молодих клітин в стадії росту, що морфологічно та трофічно зв’язані зі стінками аци-
нусів, реалізується неоднозначно. При низькій концентрації токсикантів окремі ділянки стінок ацинусів 
не зазнають змін й, ймовірно, що морфологічно зв’язані з ними оогонії будуть надалі (після звільнення 
молюска з токсичного середовища) розвиватися  нормально. Тим більше, що в сполучній тканині ураже-
них ділянок стінок ацинусів спостерігаються поновлювальні процеси: міграція клітин, клітинні поділи. 
При концентрації ЛК75 подальша доля дозріваючих оогоніїв і овоцитів, що ростуть, проблематична в 
зв’язку з тим, що майже вся стінка ацинусів зазнає патоморфологічних змін – від розрихлювання і ваку-
олізації до некроза окремих ділянок. 
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Рис. 2. Гонада молюска, підданого дії токсиканта в концентрації ЛК75: а,б-строма, в-стінка ацинуса,    

г-статеві клітини. 
 
Таким чином світлооптичними дослідженнями встановлено, що при дії нітрата амонія та раундапа в 

концентраціях ЛК25 і ЛК75 здатність молюсків підтримувати гомеостаз порушується, що проявляється в 
структурних та функціональних змінах тканин їх статевих залоз. 

Специфіка реактивних тканинних змін у молюсків визначається сильним розвитком топографічно 
пов’язаної з лакунарною системою інтерстиціальної сполучної тканини, котра частково змінює капілярну 
сітку, та також слабкою васкуляризацією тканин [9;10]. Ці морфологічні особливості пластинчатозябро-
вих молюсків відбиваються на компенсаторних реакціях в їх тканинах – швидкий розвиток стазу з на-
ступним стійким розвитком набряку. Слід згадати, що використані в роботі токсиканти мають виражену 
нервово-паралітичну дію. По відношенню до потомства дія токсикантів на фізіологічному рівні прояв-
ляється абортивними явищами, а на тканинному – викликає патоморфологічні зміни структурних еле-
ментів ацинусів. Зареєстроване найбільше ураження зрілих ооцитів свідчить про те, що молюски на пе-
реднерестовій стадії більш уразливі до дії токсикантів, ніж молюски, що віднерестилися. Однак, якщо 
врахувати і встановлені за гістологічними препаратами руйнівні перетворення стінок ацинусів, слід при-
пустити, що і при сприятливому кінці плодючість молюсків знизиться. 

Тому, можливо, слід переглянути встановлений рівень ГДК для нітрату амонію та раундапу. 
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Янович Л.Н., Чернишова А.О. Влияние токсикантов (раундап, нитрат амония) на ткани половой 
железы перловицевых. 

Экспериментально исследовалось действие токсикантов – раундапа и нитрата амония – на ткани по-
ловой железы перловицевых. 

Yanovich L.M., Chernyshova A.O. The influence of the toxicant ("Raund-up", ammonium nitrate) on the 
gonads of mollusks of the family Unionidae. 

The article presents the results of laboratory experiments of toxic influence of "Raund-up" and  ammonium ni-
trate on the gonads of mollusks of the family Unionidae. 
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ВПЛИВ СУЛЬФАТУ МІДІ НА ВМІСТ КАРОТИНОЇДІВ У ГЕМОЛІМФІ СТАВКОВИКА 
ОЗЕРНОГО (MOLLUSCA: PULMONATA: LYMNAEIDAE) В НОРМІ ТА ПРИ ІНВАЗІЇ 

ПАРТЕНІТАМИ ТРЕМАТОД 

У середовищі, затруєному сульфатом міді (0,2, 1, 1,8 мг/л), вміст каротиноїдів у гемолімфі Lymnaea 
stagnalis знижується на 23-35%, причому у особин, інвазованих трематодами, – у більшій мірі, ніж у не-

заражених молюсків. 

На початок третього тисячоліття в забрудненні як природних, так і штучних водойм України, серед 
інших полютантів на одне з перших місць вийшли йони важких металів. Загальновідомо, що для усіх, без 
виключення, гідробіонтів вони є вкрай небезпечними через те, що, потрапивши в організм, утворюють у 
ньому стійкі комплекси з речовинами білкового походження, в тому числі з такими важливими для за-
безпечення нормальної його життєдіяльності, як ферменти, гормони та інші, котрі при цьому втрачають 
притаманні їм властивості. 

В останній чверті 20-го століття дослідженнями Карнаухова було з’ясовано [1], що у черевоногих ле-
геневих молюсків є захисно-пристосувальний апарат, дія якого скерована на підтримання життєздатності 
цих тварин за умов дефіциту кисню або забруднення навколишнього середовища токсикантами (в першу 
чергу – органічної природи). Він представлений каротиноксисомою – внутрішньоклітинним органоїдом, 
до складу якого входять каротиноїди, гемопротеїни (гемоціанін) та інші дихальні ферменти. Каротинок-
сисома, як гадає вищезгаданий автор, здатна депонувати кисень (акцептор електронів) і виробляти енер-
гію за умов нестачі кисню у водному середовищі або при забрудненні його різними токсикантами. З цьо-
го витікає, що про напруженість захисно-пристосувального процесу у молюсків має свідчити рівень вмі-
сту в їх організмі каротиноїдів. 

Ми прослідкували за динамікою цих речовин у гемолімфі ставковика озерного Lymnaea stagnalis 
(Linné, 1758) у нормі та при інвазії його партенітами і церкаріями ехіностоматидних ("пташиних") трема-
тод – Echinostomatidae (Echinostoma sp.), підданих дії різних концентрацій сульфату міді (CuSO4·5H2O). 
Зрозуміло, що при цьому потерпають різні фізіологічні функції організму, що проявляється у їх пригні-
ченні, а часом – у цілковитій неможливості здійснення. За цих обставин виникає інтерес до дослідження 
захисно-пристосувальних механізмів, дія котрих скерована на підтримання життєдіяльності гідробіонтів 
на оптимальному або близькому до нього рівні. 

Молюсків збирали вручну в басейнах річок Середнього Придніпров’я в 1979-2001 рр. (місця збирання 
матеріалу зазначені в таблиці 1). У лабораторію тварин доставляли в поліетиленових пакетах (без води) і 
одразу використовували в експериментах. Токсикологічні досліди поставлено за методикою Алексеєва 
[2]. Орієнтаційним дослідом встановлено значення основних токсикологічних показників – LC0 і LC100. 
Значення LC50 визначено графічно за Прозоровським [3]. У межах LC0 - LC50 ми підібрали три концент-
рації – 0,2, 1, 1,8 мг/л (з однаковим інтервалом між ними), котрі було використано в основному досліді. 
Усі розчини готували на дехлорованій шляхом відстоювання (1 доба) воді, взятій із житомирської водо-
гінної мережі. Тривалість експозиції тварин у затруєному середовищі становила 2 доби. 

Перед початком експозиції ставковиків вимірювали  штангенциркулем з точністю до 0,1 мм (визнача-
ли висоту черепашки), обсушували фільтрувальним папером і на електронних терезах (WPS 1200) вста-
новлювали тотальну масу тіла. Ці відомості зосереджені в таблиці 1. 

Гемолімфу отримували методом прямого знекровлювання тварин з метою виявлення в ній рівня вміс-
ту каротиноїдних пігментів за методикою Рачевського [4].  

З тканин гепатопанкреаса кожного з досліджених молюсків виготовляли тимчасові препарати на 
предмет виявлення у них трематодної інвазії. Паразитологічний матеріал визначали тільки на живих 
об’єктах [5]. 

Цифрові матеріали оброблено методами варіаційної статистики за Лакіним [6]. 
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Таблиця 1. 
Загальні відомості про матеріал дослідження 

 
Висота черепашки, мм Маса тіла, мг 

Інвазія n lim 
−

x ± m
−

x  lim 
−

x ± m
−

x  
Контроль 

27 37,0-46,2 40,89±0,35 1650-3380 2371,00±66,12 
 
Немає  
Є  23 34,4-49,3 41,33±0,73 1130-4050 2575,02±132,20 

0,2 мл/г 
30 36,7-48,3 41,27±0,64 1240-3140 2340,01±110,00 

 
Немає 
Є 26 36,9-47,8 43,12±0,59 1640-3570 2600,10±100,01 

1 мг/л 
34 33,3-49,8 40,06±1,07 1200-4910 2330,00±243,00 

 
Немає 
Є 18 38,4-48,9 38,40±48,90 1720-3900 2566,61±153,90 

1,8 мг/л 
39 26,4-44,9 40,84±1,08 1300-3030 2260,00±109,90 

 
Немає 
Є 18 37,6-45,7 42,79±1,004 1790-3010 2519,80±143,56 

 
Перше знаходження каротиноїдів у молюсків належить Комфорту [7], котрий виявив їх у яйцекліти-

нах Pomacea. Пізніше їх було виявлено в різних органах як прісноводних, так і морських молюсків – у 
гепатопанкреасі, гонадах, нирках, нервовій тканині та в очах [8-16]. В їх організм ці речовини надходять 
з їжею рослинного походжння. Зі 180 відомих на сьогодні каротиноїдів [17] у молюсків виявлено близько 
десяти, а переважають з них три – α- та β-каротиноїди і ксантофіл. У поліфагів домінуючим пігментом є 
ксантофіл, натомість у фітофагів – α- та β-каротиноїди. Найбільшим вмістом каротиноїдів відзначаються 
ті органи молюсків, де найінтенсивніше перебігає обмін речовин (гепатопанкреас, гонади). До наших до-
сліджень [18-19] вміст каротиноїдів у гемолімфі молюсків не визначався. 

З’ясовано, що концентрація каротинодів у внутрішньому середовищі ставковика озерного коливаєть-
ся в дуже широких межах – від 20 до 2400 γ% і підпадає сезонній (рис.1) і популяційній мінливості 
(табл. 2). 

 
 
 
 

Рис.1. Сезонна динаміка вмісту каротиноїдів (γ%) у 
гемолімфі Lymnaea stagnalis 

 (ставок, хутір Затишшя). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 2. 
Вміст каротиноїдів (γ%) у гемолімфі Lymnaea stagnalis  із різних популяцій 

 

Біотоп n lim 
−

x ± m
−

x  σ V 

р. Горинь, 
Славута 65 59,4 – 120,0 85,90 ± 6,50 27,8 32,40 

Став, 
хутір Затишшя 214 119,0-441,0 280,00±15,00 56,0 26,00 

Полой, 
р.Кам’янка 37 109,1 – 1200,0 527,78±53,59 325,8 61,58 

Затон 
р.Жерів, Лугини 106 1321,0 – 404,0 216,00±23,20 81,0 30,00 
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Як видно з рисунка, рівень вмісту каротиноїдів у гемолімфі ставковика влітку та восени найвищий і у 
цей час досить стабільний. Взимку ж і рано навесні спостерігається статистично вірогідне (Р більше 
99,9%) зниження значення обговорюваного показника. Це зумовлене тим, що в зимовий період часу ці 
тварини перебувають в анабіотичному стані, через що й не живляться. Рано ж навесні, невдовзі після ви-
ходу молюсків з анабіозу, несприятливими для них є умови живлення, що пов’язане зі слабким розвит-
ком у цей час водної рослинності – основного компонента їх кормової бази. 

Таблиця 3. 
Вміст каротиноїдів (γ%) у гемолімфі Lymnaea stagnalis, інвазованих  трематодами 

 

Біотоп Інвазія  Локалізація трема-
тод n lim 

−

x ± m
−

x  σ V 

Р.Горинь, 
Славута 

Opisthioglyphe 
ranae 

Перівісцеральний 
синус гемоцеля 31 34,5-

100,0 68,90±3,51 12,1 17,5 

Став, хутір 
Затишшя 

Opisthioglyphe 
ranae 

Перівісцеральний 
синус гемоцеля 178 113,0-

329,0 226,0±10,5 71,0 25,0 

Затон р. Же-
рів, Лугини 

Opisthioglyphe 
ranae 

Перівісцеральний 
синус гемоцеля 9 64,0-

590,0 127,0±21,7 65,0 24,7 

Полой 
р.Кам’янка Echinostoma sp. Гепатопанкреас 23 200,0-

1200,0 517,46±70,60 338,9 61,9
1 

 
Популяційні відмінності цього показника зумовлені особливостями біотопа, в першу чергу – якісним 

складом і ступенем розвитку водних макрофітів, переважаючих звичайно у  складі харчового комка став-
ковика. У стоячих водоймах розвиток багатоклітинних водоростей і квіткових рослин значно більший, 
ніж у водоймах проточних. Отже, і умови живлення ставковиків в останніх гірші. Гадаємо, що саме з цієї 
причини вміст каротиноїдів  у їх гемолімфі нижчий. Наприклад, у особин з тієї ділянки Горині, де швид-
кість течії сягає 1 м/с, а водна рослинність вкрай бідна, концентрація каротиноїдів у гемолімфі в 1,8 – 2,2 
рази нижча (Р більше 99,9%), ніж у тварин, приурочених у своєму поширенні до стоячих або слабкопро-
точних водойм (швидкість течії близько 0,1 м/с). 

Таблиця 4. 
Вплив різних концентрацій сульфату міді (мг/л) на вміст каротиноїдів (γ%) у гемолімфі Lymnaea 

stagnalis у нормі та при інвазії трематодами 
 

Інвазія n lim 
−

x ± m
−

x  σ V 

Контроль 
37 109,1-1200,0 527,78±53,59 325,8 61,58 Немає  

Є 23 200,0-1200,0 547,40±70,60 338,9 61,91 
0,2 мг/л 

20 150,0-1200,0 395,26±59,18 266,3 67,38 Немає  
Є 26 150,0-1200,0 364,96±49,20 250,9 68,75 

1 мг/л 
14 150,0-1200,0 407-,88±78,62 290,9 71,32 Немає  

Є 18 146,3-1200,0 331,06±60,22 252,9 76,40 
1,8 мг/л 

20 48,0-2400,0 340,56±49,88 217,49 63,86 Немає  
Є 10 160,0-2400,0 372,91±77,95 220,60 59,16 

 
У молюсків, інвазованих партенітами та церкаріями трематод, вміст каротиноїдів у гемолімфі зале-

жить від інтенсивності інвазії. При слабкому ступені ураження їх паразитами статистично вірогідні зміни 
цього показника відсутні (таблиця 3). При значній інвазії рівень вмісту каротиноїдів понижується в кіль-
ка разів (Р більше 99,9%). У чому тут причина? Їх, напевне, кілька. По-перше, каротиноїди молюсків- ха-
зяїв споживаються паразитами. Адже у тегументі партеніт трематод, у стінках кишковника редій, у сфо-
рмованих церкаріях неодноразово виявлено ці речовини [14], а джерелом їх може бути тільки організм їх 
проміжного хазяїна. По-друге, зменшення концентрації каротиноїдів у ставковиків може бути споводо-
ване некротичним розпадом значних ділянок гепатопанкреаса. По-третє, у інвазованих ставковиків при 
помірній інтенсивності інвазії зростає величина середньодобового раціону, але одночасно із тим і швид-
кість проходження їжі через травний тракт [20]. Останнє може спричинятися до того, що каротиноїди, 
котрі надходять в організм молюсків з їжею, не встигають всмоктуватися середньою кишкою і проходять 
через неї транзитом. 
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Таблиця 5. 
Вплив різних концентрацій сульфату міді (мг/л) на відхилення від норми (%) вмісту каротиноїдів у 

гемолімфі Lymnaea stagnalis 
 

Концентрація 
токсиканта Інвазія Відхилення Р,% 

0,2 Немає 
Є 

-25,11 
-33,34 

Більше 99,9 
Більше 99,9 

1,0 Немає 
Є 

-22,81 
-39,53 

Більше 99,9 
Більше 99,9 

1,8 Немає 
Є 

-35,47 
-31,88 

Більше 99,9 
Більше 99,9 

 
У середовищі, забрудненому сульфатом міді у концентрації 0,2-1,8 мг/л, у всіх піддослідних тварин 

спостерігається статистично вірогідне (Р більше 99,9%) зниження рівня вмісту каротиноїдів у гемолімфі 
(табл. 4). У незаражених особин концентрація каротиноїдів знижується на 23-35%. Рівень падіння їх 
вмісту у інвазованих трематодами молюсків дещо вищий – 32-40%, що може свідчити про напруженість 
захисно-пристосувальних механізмів у тварин, які підпали дії паразитарного чинника. Цікаво, що усі 
зрушення обговорюваного чинника в межах використаних у наших дослідах концентрацій токсикантів 
однонаправлені та близькі за значеннями, тобто не залежать від концентрації полютанта в середовищі 
(таблиця 5). Це стосується як вільних від інвазії, так і уражених паразитами тварин. 
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Стадниченко А.П., Иваненко Л.Д., Мостипака О.А., Степчук Л.О., Гоменюк Р.А. Влияние сульфата 
меди на содержание каротиноидов в гемолимфе прудовика озерного (Mollusca: Pulmonata: 

Lymnaeidae) в норме и при инвазии его партенитами трематод. 

Растворы сульфата меди (0,2-1,8 мг/л) вызывают падение уровня содержания каротиноидов в гемо-
лимфе Lymnaea stagnalis на 23-35%. У инвазированных особей это отклонение выражено намного ярче, 

чем у моллюсков незараженных. 

Stadnychenko A.P., Ivanenko L.D., Mostypaka O.A., Stepchuk L.O., Gomenyuk R.A. Trematoda invasion and 
sulphate copper impact upon carotenoids of haemolymph of Lymnaea stagnalis (Mollusca: Pulmonata: 

Lymnaeidae). 

Trematoda invasion and different concentrations of sulphate copper (0.2-1.8 mg/l ) impact on carotenoids of 
haemolymph of Lymnaea stagnalis have been investigated. These molluscs demonstrate a decrease of contents of 

carotenoids in haemolymph by 23-35%. This deviation is expressed in infected molluscs to a far greater extent 
than in noninfected ones. 
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ВПЛИВ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ГІДРОХІНОНУ НА ТРИВАЛІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПЕРЕЖИВАЮЧИХ КЛІТИН МИГОТЛИВОГО ЕПІТЕЛІЮ ЗЯБРОВОГО АПАРАТУ 

RIVICOLIANA RIVICOLA 

Досліджено вплив різних концентрацій гідрохінону(0,042; 0,42; 4,2 мг/л)  на тривалість функціонування 
переживаючих клітин миготливого епітелію  зябрового апарату Rivicoliana rivicola 

Наявність надлишкових кількостей фенолів у скидах ряду виробництв (коксо-хімічному, нафтопере-
робному, целюлозно-паперовому та ін.) призвела до того, що він є одним з факторів забруднення приро-
дних та штучних водойм. Вміст фенолів у викидах нерідко сягає високих значень – до 60-3800 мг/л [1], 
які перевищують прийняті гранично-допустимі концентраціі (ГДК) в десятки разів, що не може не відби-
ватися на стані гідрофауни. 

Один з фенолів, гідрохінон, є звичайним компонентом забруднення водного середовища. Він нале-
жить до отрут комбінованої дії (в невеликих дозах для нього характерна нервово-паралітична, а у вели-
ких – до того ж локальна дія). Вважають, що порогова концентрація цієї речовини для водних тварин 
становить 1,5-5,6 мг/л [2]. Він подразнює шкіру людини та слизові оболонки дихальних шляхів і очей, а 
для личинок ляща і синця ця речовина в 100 разів токсичніша, ніж фенол [1]. Проте наслідки впливу гід-
рохінону на гідробіонтів вивчені не достатньо. Тому ми намагалися з’ясувати, як впливає цей токсинкант 
на тривалість функціонування зябрового миготливого епітелію Rivicoliana rivicola в середовищі, затрав-
леному різними концентраціями гідрохінону та в нормі  при різних фізіологічних навантаженнях  

Матеріал та методи дослідження 
Матеріал: 586 екз. R. rivicola, зібраних у вересні-жовтні 1996-1998 рр. в р. Кам’янка (Житомир). Тва-

рин транспортували до лабораторії у великих відкритих ємкостях. Період аклімації складав 14 діб. Мо-
люсків утримували в акваріумах заповнених дехлорованою водопровідною водою (рН=7.3-7.5, вміст 
О2=8.9 мг/л, t=20-21оС).  Токсикологічні досліди ставили за методикою Алєксєєва [3]. Орієнтовним до-
слідом встановлено значення основних токсикологічних показників для R.  rivicola, яких було піддано дії 
гідрохінону: МПК= 0,1, ЛК50= 5, ЛК100= 100 мг/дм3. Для основного токсикологічного досліду в межах 
значень МПК та ЛК50 обрано три концентрації 0,042, 0,42, 4,2 мг/ дм3 токсиканту. Експозиція в котролі 
та досліді – 2 доби. Роботу миготливого епітелію вивчали за методикою Вєсєлова Є.Є. [4] на вирізаних 
шматочках зябр (1,5х1.5 см), вміщаючи їх в невеликі (100 мл) ємкості, заповненні дехлорованою водою 
або розчином досліджуваного токсиканта. Спостереження за роботою війок проводили за допомогою мі-
кроскопу МБИ-3 (7х8) при діафрагмуванні освітлювача. Встановлювали час повного припинення рухової 
активності війок. Цифрові результати оброблені загальноприйнятими методами  [5]. 

Результати дослідження 
У двостулкових молюсків зяброві пелюстки вкриті миготливим епітелієм, що зебезпечує безперервну 

циркуляцію води у їх зябровій порожнині. Він є основною частиною гідрокінетичного апарату двосту-
лок[6], сприяючи виконанню низки життєвоважливих функцій – живлення, дихання, виділення, розмно-
ження. Миготливий механізм розвинутий найбільш у тих тварин, які фільтрують поживний матеріал за 
допомогою війок [2]. До них належать і прісноводні молюски Pisidioidea. Миготливий епітелій зябрового 
апарату цих молюсків забезпечує відфільтровування, транспортування та доставку харчового матеріалу 
до рота. Крім того, забезпечуючи безперервну циркуляцію води через зябри, він сприяє газообміну, ви-
конуючи тим самим дихальну функцію. 

Рух війок миготливого зябрового епітелію здійснюється шляхом специфічного "гачкоподібного" зги-
нання [7], котре згинання виникає спочатку на вільному кінці війки, а потім переміщається до її основи. 
Активність миготливого епітелію регулюється механізмом, який обумовлює загальний стан організму [2]. 

Війки миготливого епітелію характеризуються високим рівнем автоматизму. Вони можуть тривалий 
час функціонувати  in vitro. Автоматизм функціонування – це властивість, яка притаманна самій війці і 
найтіснішим чином пов’язана з частиною клітини, котра прилягає до неї [7]. 

Встановлено, що в особин контрольної групи локомоція війок миготливого зябрового епітелію зале-
жить від фізіологічного навантаження, а саме, від зябрової "вагітності". Так, тривалість функціонування 
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війок переживаючих клітин зябрового епітелію в латентних особин становить 203,93±4,44 хв (табл.), в 
той час як у особин із зябровою "вагітністю" – 197,18±3,74 хв.  

Таблиця 1. 
Вплив різних концентрацій гідрохінону на тривалість рухової активності (хв) війок зябрового ми-

готливого епітелію in vitro Rivicoliana rivicola 
Статистичні показники Матеріал  

N X±mx δ CV 
1 2 3 4 5 

Контроль 
Особини із зябровою"вагітністю" 132 197,18 ± 3,74 42,94 21,78 
Латентні особини 69 203,93 ± 4,44 36,87 18,08 
Особини з 1 ембріоном 47 167,18 ± 4,12 48,97 20,09 
Особини з 2 ембріонами 51 198,20 ± 5,75 41,05 20,64 
Особини з 3 ембріонами 23 202,17 ± 9,29 44,05 22,05 
Особини з 4 ембріонами 10 173,80 ± 4,30 45,21 26,01 
Особини із зябровою "вагітністю" першої розмірної групи 30 191,59 ± 9,07 48,86 25,50 
Особини із зябровою "вагітністю" другої розмірної групи 98 198,97 ± 4,09 41,32 20,77 
Латентні особини першої розмірної групи 39 211,13 ± 6,81 42,50 20,13 
Латентні особини другої розмірної групи 30 196,87 ± 6,92 37,88 19,24 

0,042 мг/ дм3 
Особини із зябровою "вагітністю" 53 356,40 ± 2,43 17,69 4,96 
Латентні особини 97 343,91 ± 1,42 13,99 4,07 
Особини з 1 ембріоном 12 357,83 ± 1,96 6,79 1,90 
Особини з 2 ембріонами 22 358,64 ± 1,76 8,26 2,30 
Особини з 3 ембріонами 16 352,50 ± 2,09 8,36 2,37 
Особини з 4 ембріонами 3 353,26 ± 4,01 17,48 4,95 
Особини із зябровою "вагітністю" першої розмірної групи 12 361,92 ± 1,49 5,16 1,43 
Особини із зябровою "вагітністю" другої розмірної групи 41 354,78 ± 2,13 13,64 3,84 
Латентні особини першої розмірної групи 16 352,50 ± 2,09 8,36 2,37 
Латентні особини другої розмірної групи 97 344,28 ± 1,84 18,12 5,26 

0,42 мг/ дм3 
Особини із зябровою "вагітністю" 66 184,68 ± 2,07 16,82 15,46 
Латентні особини 90 186,58 ± 3,04 28,84 9,11 
Особини з 1 ембріоном 24 180,83 ± 1,98 9,70 5,36 
Особини з 2 ембріонами 31 183,06 ± 2,54 14,14 7,72 
Особини з 3 ембріонами 9 203,56 ± 3,01 9,03 4,44 
Особини з 4 ембріонами 3 200,91 ± 2,41 7,99 3,98 
Особини із зябровою "вагітністю" першої розмірної групи 21 181,76 ± 2,32 10,63 5,85 
Особини із зябровою "вагітністю" другої розмірної групи 45 186,04 ± 4,08 27,37 14,71 
Латентні особини першої розмірної групи 83 186,81 ± 2,44 22,23 11,90 
Латентні особини другої розмірної групи 7 183,86 ± 1,78 4,71 2,56 

4,2 мг/ дм3 
Особини із зябровою "вагітністю" 57 109,66 ± 2,43 18,35 16,73 
Латентні особини 22 112,64 ± 1,24 5,82 5,17 
Особини з 1 ембріоном 21 110,19 ± 1,98 11,02 10,00 
Особини з 2 ембріонами 25 101,76 ± 2,09 10,45 10,27 
Особини із зябровою "вагітністю" першої розмірної групи 4 115,00 ± 1,76 3,52 3,06 
Особини із зябровою "вагітністю" другої розмірної групи 53 109,26 ± 2,83 20,60 18,85 
Латентні особини першої розмірної групи 17 120,88 ± 3,04 12,53 10,37 
Латентні особини другої розмірної групи 5 84,60 ± 2,97 6,64 7,85 
Зазначимо, що в особин із 2 ембріонами тривалість локомоції на 17,35%, а з 3 ембріонами – на 20,93% 

вища, ніж у особин з 1 ембріоном. Однак, у особин з 4 ембріономами спостерігається спад цього показ-
ника і його значення доходить до такого, як і в особин з 1 ембріоном. Можливо, із збільшенням кількості 
ембріонів у марсупіальних сумках відбувається руйнування клітин зябрового миготливого епітелію, що 
не так яскраво виражено в особин з 1-3 ембріонами, а в особин з 4 ембріонами це веде до розвитку пато-
логічного процесу, а саме до скорочення тривалості функціонування клітин миготливого епітелію.  
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Час локомоції війкового епітелію у особин із зябровою "вагітністю" першої розмірної групи (молодих 
особин) та у "вагітних" другої розмірної групи (дорослих особин) знаходиться на одному рівні. Це, 
ймовірно, пояснюється тим, що у молодих і дорослих особин "вагітність" призводить до зрівняння  
розмірів функціонального навантаження. 

При аналізі досліджуваного показника у "вагітних" і латентних особин першої розмірної групи, зафі-
ксовано збільшення його на 10,99% у останніх, у той час як у відповідних особин другої розмірної групи 
цей показник зменшується у латентних особин на 1,06%. Отже, для молодих особин контрольної групи 
"вагітність" є більшим обтяжуючим чинником, ніж для дорослих молюсків. 

Встановлено, що у особин, експонованих у розчинах гідрохінону з концентрацією 0,042 мг/дм3 (в 4,7 
рази нижче від ГДК), тривалість функціонування переживаючих клітин зябрового миготливого епітелію 
зростає в 1,67-2,14 разів (в порівнянні з контролем). Зазначимо, що у вагітних особин з 1 ембріоном цей 
показник вище в 2,14 рази, з 2 ембріонами – в 1,81, а  з 3 ембріонами – в 1,74 рази, ніж у відповідних 
особин контрольної групи. Отже, залежність тривалості роботи війок зябрового епітелію у двостулкових 
молюсків є оберненопропорційною щодо кількості ембріонів у марсупіальних сумках. З’ясовано, що у 
латентних особин першої і другої розмірних груп значення показників тривалості локомоції війкового 
епітелію в даній концентрації істотно не відрізняються. Крім того, робота мерехтливого епітелію у осо-
бин із зябровою "вагітністю" першої розмірної групи подовжується на 88,90%, а у "вагітних" другої роз-
мірної групи – на 78,31% (в порівнянні з контролем). Отже, зростання віку молюска в поєднанні із зябро-
вою "вагітністю" при даній концентрації токсиканта викликає незначний ефект пригнічення локомоції 
війок. Тенденція підвищення тривалості роботи миготливого епітелію переживаючих клітин у всіх під-
дослідних тварин вказує на те, що концентрація гідрохінону 0,042 мг/дм3  для переживаючих клітин зяб-
рового миготливого епітелію відповідає фазі стимуляції.. 

У досліджуваних екземплярів R. rivicola, підданих дії поллютанта концентрацією 0,42 мг/дм3, встано-
влено розвиток початкових етапів депресії. Про це свідчить більш швидке (на 5,41-13,02% в порівнянні із 
конролем) припинення локомоції війок мерехтливого епітелію. Так, тривалість функціонування війково-
го епітелію зменшується у "вагітних" особин на 6,77%, а у латентних на 9,29% (в порівнянні з контро-
лем). Зазначимо, що у особин з 1 ембріоном тривалість роботи війок зябрового епітелію подовжується на 
8,16%, з 3 ембріонами – на 0,69% в порівнянні з відповідними особинами контрольної групи, а у особин з 
2 ембріонами цей показник  зменшується на 8,27%, ніж у відповідних контрольних особин. 

З’ясовано, що в цій концентрації тривалість роботи війкового епітелію у латентних особин першої і 
другої розмірних груп знаходиться майже на одному рівні (статистично вірогідних відмінностей не від-
мічено). Проте у особин із зябровою "вагітністю" першої розмірної групи функціонування війок зяброво-
го епітелію припиняється швидше на 2,36%, ніж у вищезазначених особин другої розмірної групи. 

Збільшення концентрації до 4,2 мг/дм3 гідрохінону (21 ГДК) призводить до ще більшого пригнічення 
локомоції війок клітин мерехтливого епітелію. Таку ж тенденцію відмічено раніше при дослідженні 
впливу різних інгібіторів ферментів та інших хімічних агентів [8] на роботу переживаючих клітин миго-
тливого епітелію двостулкових молюсків. Нами встановлено, що при цій концентрації полютанта трива-
лість локомоції війок зябрового епітелію у латентних особин подовжується на 2,72%, в порівнянні з осо-
бинами із зябровою "вагітністю". Зазначимо, що в особин з 1 ембріоном тривалість функціонування ві-
йок зябрового епітелію припиняється швидше на 51,72, а з 2 ембріонами – на 94,77%, ніж у відповідних 
контрольних груп. Отже, зяброва "вагітність" у даній концентрації гідрохінону є значним обтяжуючим 
фізіологічним чинником. За цих умов у молюсків спостерігається вікова мінливість обговорюваного по-
казника. Так, латентні особини першої розмірної групи зберігають життєздатність війок на 42,88% дов-
ше, ніж особини другої розмірної групи. Однак, у тварин із зябровою "вагітністю" такої тенденції не від-
мічено, що, як ми гадаємо, пояснюється одночасно дією на них двох чинників: впливу токсиканту та зна-
чного фізіологічного навантаження – зябрової "вагітності".  

Тривалість локомоції війок у особин, експонованих в 0,042 і 0,42 мг/дм3 токсиканта, у першій концен-
трації вища на 73,17 – 99, 12%, ніж у особин, експонованих в 0,42 мг/дм3 гідрохінону. Спостерігається 
збільшення тривалості війкової локомоції у особин із зябровою "вагітністю" витриманих в концентраціях 
гідрохінону 0,042 мг/дм3 на 92,98, в той час як у латентних – на 84,32%. У латентних особин першої і 
другої розмірних груп в цій концентраціїобговорюваний показник збільшився відповідно на 88,69 і 
87,25%. У "вагітних" особин першої розмірної групи час локомоції збільшився на 99,12, у "вагітних" 
другої розмірної групи на 90,70%, а у особин з 1 ембріоном описуваний показник збільшився в 1,98 разів, 
з 2 ембріонами – в 1,96 рази, з 3 ембріонами – в 1,73, з 4 ембріонами – в 1,76 рази. 

Порівнюючи значення показників тривалості локомоції війкового зябрового епітелію у особин, екс-
понованих у концентраціях гідрохінону 0,042 і 4,2 мг/дм3, між собою,  ми встановили, що в першій кон-
центрації описуваний показник збільшується в 2,92 – 4,07 рази в порівнянні з другою.У особин із зябро-
вою "вагітністю" час роботи війок збільшився в 3,25, в той час як у латентних – у 3,05 рази. Латентні 
особини першої розмірної групи характеризуються збільшенням обговорюваного показника у 2,92, а 
другої розмірної групи – в 4,07 рази. У особин із зябровою "вагітністю" першої розмірної групи спостері-
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гається збільшення тривалості локомоції  в 3,15, в той час як у "вагітних" другої розмірної групи в 2,25 
рази. 

Аналіз показника тривалості функціонування війок мерехтливого епітелію у концентраціях гідрохі-
нону 0,42 і 4,2 мг/дм3 між собою, показав, що спостерігається подовження даної функції у особин, експо-
нованих у першій концентрації токсиканту в 1,54-2,17 рази, в порівнянні з особинами, експонованими в 
4,2 мг/дм3 полютанта. Показано, що у латентних особин і особин із зябровою "вагітністю" тривалість ро-
боти війок збільшується відповідно на 65,64 і 68,41%. Збільшення описуваного показника спостерігаєть-
ся і у латентних особин другої розмірної групи в 2,17 рази, в той час, як у латентних першої розмірної 
групи він збільшується лише в 1,54 рази. У "вагітних" особин першої розмірної групи локомоція триває 
на 58,05% довше, а у даних особин другої розмірної групи на 70,27%. Отже, наявність зябрової "вагітно-
сті"у молюсків призводить до більш швидкого припинення війкової локомоції в порівнянні з латентними 
особинами.  

Встановлено, що слабкий розчин гідрохінону (0,042 мг/дм3) відповідає фазі стимуляції. Затравлення 
ним середовища  (0,42 мг/дм3  токсиканта) викликає початкові етапи фази депресії, а експонування мо-
люсків у розчині токсиканту концентрацією 4,2 мг/дм3  призводить до розвитку глибокої депресії у під-
дослідних тварин. 
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ХАРАКТЕР ЗМІН КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ МАЛАКОФАУНИ І ЗВ’ЯЗОК ЙОГО З 
КЛІМАТИЧНИМИ УМОВАМИ 

У данiй статтi запропоновано новий пiдхiд для вiдтворення природних умов минулих епох. У його основi 
лежить видiлення у складi малакокомплексiв холодолюбних, вологолюбних i тiньолюбних груп молюскiв, 
кiлькiснi змiни яких використано для вiдстеження динамiки окремих характеристик клiматiв та ланд-

шафтiв. 

Науковцями кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Іва-
на Франка впродовж тривалого проміжку часу проводяться комплексні дослідження плейстоценових від-
кладів лесово–грунтової серії Волино–Поділля та Передкарпаття. Впродовж 1997–2001 рр. одним з типів 
аналізів, що використовуються при дослідженнях, був палеомалакофауністичний: досліджено на прикладі 
18 розрізів відклади верхнього плейстоцену (за основу поділу відкладів було взято стратиграфічну схему 
проф. А. Богуцького (табл. 1) [1]). Загальні результати даних досліджень висвітлено у роботах [2]. 

 
Таблиця 1. 

Детальна стратиграфія верхнього плейстоцену 
 
Стратиграфічна схема верхньоплейстоценової лесово–ґрунтової серії 

західного Волино–Поділля (Богуцкий, 1986) 
Стратиграфічна схе-

ма УРМСК 
Горизонти Підгоризонти Горизонти Індекси 

1. Сучасний ґрунт     
2е Лес 

2д Похований діяльний шар – красилів-
ський 

2г Лес 

Причорно-
морський pć 

2в Соліфлюкція (рівень оглеєння, викоп-
ний грунт) – рівненський 

Дофіновсь-
кий df 

2б Лес 

2. Верхній горизонт верхньо-
плейстоценових лесів 

2а Похований діяльний шар (соліфлюк-
ція) 

Бузький bg 

3. Дубнівський викопний ґрунт Вітачівський vt 
4б Лес 

4. Нижній горизонт верхньо-
плейстоценових лесів 4а Похований діяльний шар (соліфлюк-

ція) 
Удайський ud 

5б Ґрунт другої (степової) фази ґрунто-
творення 5. Горохівський викопний  

ґрунтовий комплекс 5а Ґрунт першої (лісової) фази ґрунто-
творення 

Прилуцький pl 

 
Проведений детальний (на рівні підгоризонтів, згідно використовуваної стратиграфічної схеми) ана-

ліз фауни молюсків показує, що загальні закономірності зміни кліматичних умов у кожному конкретно-
му розрізі супроводжується певними відхиленнями, обумовленими локальними особливостями території, 
причому часто абсолютна чисельність якогось виду у пробі не може достатньо характеризувати клімати-
чні умови часу формування відповідної стратиграфічної одиниці. 

Більш інформативним у цьому плані є відстеження часової і просторової змін складу малакофауни в 
кожному розрізі, що дозволяє відтворити тенденції змін кліматичних умов. Однак чисельність кожного 
окремого виду залежить не тільки від кліматичних умов, але й від інших чинників, зокрема орографічних 
особливостей території, міжвидової конкуренції тощо. Тому відтворення кліматичних умов за динамікою 
чисельності окремих видів може призводити до суперечливих висновків. 

З огляду на це, більш надійним (точним) індикатором кліматичних умов повинна бути сумарна кіль-
кість екологічно споріднених видів, причому, зважаючи на дуже різну загальну чисельність виявлених 
молюсків у окремих пробах, такою надійною характеристикою є їх відносна кількість, виражена у відсо-
тках. 
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У вузьких часових рамках природа реагує на зміну кліматичних умов у першу чергу кількісними змі-
нами складу флори і фауни і тільки в подальшому (впродовж тривалого проміжку часу) це може призвес-
ти до якісної зміни складу. З огляду на це, слід простежити зміни кількісного складу малакофауністич-
них комплексів на протязі досліджуваного періоду.  

Для цього виділимо зі складу малакофауни наступні групи видів молюсків: холодолюбні, вологолюб-
ні, тіньолюбні. Вони можуть служити індикаторами змін таких кліматичних характеристик: температури, 
зволоженості території і характеру рослинних угрупувань. Решту видів малакофауністичних комплексів 
складають здебільшого види – убіквісти. 

Для підвищення достовірності одержаних результатів при аналізі використовувалися дані проб, в 
яких сумарна кількість виявлених особин молюсків становить не менше 20 штук. Такий критерій відбору 
проб для аналізу обумовлений намаганням мінімізувати вплив випадковості при аналізі молюсків і під-
рахунку складу малакологічного комплексу. Нами не брались до уваги також ті зразки, у яких переважа-
ючими складовими малакофауністичних комплексів (більше 60 %) були прісноводні форми. 

Аналіз розподілу по підгоризонтах кількості холодолюбних видів показує, що, незважаючи на суттєві 
відмінності абсолютних значень цього показника для різних розрізів, загальний характер зміни цього па-
раметра за стратиграфічними одиницями залишається подібним. Це може бути пояснене тільки впливом 
загальних для досліджуваної території кліматичних змін. Розбіжності ж частки холодолюбних, а в інших 
випадках вологолюбних і тіньолюбних видів в одному підгоризонті різних розрізів, пояснюється місце-
вими (локальними) особливостями географічного положення даного розрізу. 

З урахуванням одержаних результатів надалі при аналізі використовувалися усереднені характерис-
тики для всієї території. 

Такі ж усереднені дані підраховано для досліджуваних підгоризонтів для інших двох характеристик – 
кількості вологолюбних та тіньолюбних таксонів. Нижче приведені дані розподілу по стратиграфічних 
одиницях усереднених часток холодолюбних (табл. 2), вологолюбних (табл. 3) і тіньолюбних (табл. 4) 
таксонів. Ці ж результати представлені у вигляді діаграм відповідно на рисунках на рис. 1-3. Для аналізу 
використані дані наступних стратиграфічних одиниць: підгоризонтів 4б, 2а, 2б, 2в, 2г і горизонту 3. Інші 
підгоризонти (4а, 2д і 2е) не приведені у даному аналізі через низьку представленість їх у аналізованих 
розрізах або ж через малу чисельність молюсків у пробах з цих підгоризонтів. 

 
Таблиця 2. 

Частка холодолюбних видів молюсків у досліджуваних відкладах лесово-ґрунтової серії верхнього плей-
стоцену 

 
Стратиграфія Група молюсків 4б 3 2а 2б 2в 2г 

Частка холодолюбних 
видів, % 31,1 21,8 25,3 27,6 21,8 37,8  

 
 

 
 

Рис.3 Розподіл усередненої частки тіньолюбних видів по стратиграфічних одиницях
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Таблиця 3. 
Частка вологолюбних видів молюсків у досліджуваних відкладах лесово-ґрунтової серії верхнього 

плейстоцену  
 

Стратиграфія Група молюсків 4б 3 2а 2б 2в 2г 
Частка вологолюбних 

видів, % 19,9 39,3 52,7 38,2 45,7 34,2 

Таблиця 4. 
Частка тіньолюбних видів молюсків у досліджуваних відкладах лесово-ґрунтової серії верхнього 

плейстоцену 
 

Стратиграфія Група молюсків 4б 3 2а 2б 2в 2г 
Частка тіньолюбних  
видів, % 2,6 7,7 12,0 9,5 20,8 10,7 

 
На рис. 4 наведений розподіл часток холодолюбних, вологолюбних і тіньолюбних видів по досліджу-

ваних стратиграфічних одиницях.  

При аналізі динаміки цих характеристик стає помітною подібність зміни кількості вологолюбних і ті-
ньолюбних (їх частка разом зростає або спадає), а також дуже часто протилежна поведінка кількості хо-
лодолюбних форм, тобто спостерігається певна взаємозалежність між цими показниками.  

Для характеристики такої залежності використаємо коефіцієнт кореляції r, який показує міру лінійної 
залежності однієї величини від іншої.  

Обчислення коефіцієнта кореляції проводилось за формулою 1 [3]. 
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Якщо за х прийняти частку вологолюбних видів, а за у – частку холодолюбних видів, то коефіцієнт 
кореляції між ними rвх дорівнює – 0,55, що підтверджує наявність певного, можливо, невеликого зв’язку 
між кількістю вологолюбних і холодолюбних молюсків у пробах. 

Наявність такої залежності вказує на те, що при зміні середніх температур змінювалася також і зво-
ложеність території, причому при зниженні температури абсолютні показники зволоженості також зме-
ншувалися. Це може бути пояснене відносною арідизацією кліматичних умов при зниженні середніх те-
мператур за рахунок виморожування вологи. Такий механізм і може призводити до одночасного збіль-
шення кількості холодолюбних форм (внаслідок зниження температур), і зменшення кількості вологолю-
бних таксонів, спричиненого зниженням зволоженості внаслідок виморожувальної арідизації (що і відо-
бразилось через від’ємне значення коефіцієнта кореляції). 

Аналіз співвідношення чисельності вологолюбних і тіньолюбних видів дає коефіцієнт кореляції rвт= 
0,74, що свідчить про досить сильний зв’язок між цими характеристиками.  

Однак тут слід врахувати той фактор, що деякі види віднесено до обох цих екологічних груп , тобто ці 
величини (кількість вологолюбних і тіньолюбних таксонів) не є повністю незалежними, як цього вимагає 
кореляційний аналіз, тобто вони наперед обумовлюють значне значення коефіцієнта кореляції rвт.  

Коефіцієнт кореляції між холодолюбними і тіньолюбними таксонами становить лише – 0,39, що вка-
зує на незначну взаємозалежність між цими характеристиками малакокомплексів. Однак, враховуючи 
сказане вище, про часткове перекриття між собою множин вологолюбних і тіньолюбних форм, цей коре-
ляційний зв’язок можна повністю віднести на рахунок кореляцій між частками холодолюбних і волого-
любних видів.  

Ми при підрахунку використали прямолінійну кореляційну залежність, хоча не виключено, що з ви-
користанням іншого типу кореляційної залежності значення коефіцієнтів кореляції не виростуть. 

На основі проведеного кореляційного аналізу можна сказати, що: 
 – існує досить помітний зв’язок між частками холодолюбних і вологолюбних видів, причому зі 
зростанням чисельності холодолюбних видів чисельність вологолюбних знижується, що можна по-
яснити значною арідизацією; 
 – виявлений сильний кореляційний зв’язок між чисельністю тіньолюбних і вологолюбних видів 
можна пояснити наступним чином: у міжстадіальні етапи кількість вологи, як температура, зроста-
ла, що призводило до збільшення ареалів поширення чагарникової та деревної форм рослинності; 
суттєвий вплив має і те, що окремі форми молюсків входять до обох екологічних груп. 
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Дмытрук Р.Я. Характер изменений количественного состава малакофауны и связь его с климати-
ческими условиями. 

В статье рассмотрен новый метод для исследования естественных условий прошлого. Он заключается 
в выделении в малакофаунистических комплексах холодолюбивых, влаголюбивых и тенелюбивых групп 
моллюсков, количественные изменения которых использованы для исследования динамики отдельных 

климатических и ландшафтных характеристик. 

Dmytruk R.Ya.  The character of changes of the quantitative composition of malacofauna and its dependence 
on climatic conditions. 

The article presents a new method for investigating the natural conditions of the past. It consists in segregating 
malacofauna complexes into cold-requiring, moisture-requiring and shade-requiring groups of mollusks whose 
quantitative changes were used for investigating the dynamics of certain climatic and landscape characteristics. 
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И.А. Халиман, 

 
(Таврическая Государственная Агротехническая Академия) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРОЦЕССА "ПОНТИЗАЦИИ" АЗОВСКОГО МОРЯ НА 
ПРИМЕРЕ МОЛЛЮСКОВ  

У фауні Азовського моря виявлено 9 видів молюсків, характерних для чорноморської фауни. 

Давним и очевидным является интерес исследователей к малакофауне Азовского моря. Однако дан-
ные фаунистических исследований быстро устаревают. Сравнительно недавно на небольшом участке 
Азовского моря обнаружены 13 видов новых для региона. 

Анализ гидрологического режима северного побережья Азовского моря, проведенный нами в 2001 
году, показывает, что соленость моря повышается. Это создает благоприятные условия для проникнове-
ния сюда черноморских видов. В течение 2000-2001 годов нами проведена работа по изучению фауны 
моллюсков центральной и северо-западной частей побережья Азовского моря. Здесь тип Моллюски 
представлен двумя классами: Gastropoda и Bivalvia. Установлено, что класс Bivalvia представлен 23 ви-
дами, принадлежащими к 19 родам, 13 семействам, 4 отрядам (Таблица 1.). Из класса Gastropoda нами 
исследовался подкласс Pectinibranchia. Учитывая полученные нами результаты и литературные данные 
установлено, что этот класс включает 47 видов, входящих в 21 род, 16 семейств, 10 отрядов, 4 подкласса 
(Таблица 1.). 

Самым многочисленным отрядом класса Bivalvia является отряд Venerida, включающий 9 семейств и 
17 видов, которые обитают в участках моря с различной соленостью. Кроме ранее отмеченных видов  
нами часто обнаруживались свежие створки Solen vagina Linnaeus, 1758 (сем. Solenidae). Это вид не упо-
минается ранее, поэтому его, видимо, можно считать новым для Азовского моря. 

Из отр. Cyrtodontida, кроме общеизвестных видов Mytilus Galloprovinciallis Lamarck, 1819 и Mytilaster 
Lineatus (Gmelin, 1790) семейства Mytilidae Rafinesque, 1815, были обнаружены из береговых выбросов в 
районе острова Бирючий несколько десятков свежих раковин Ostrea lamellosa Brocchi, 1814, семейства 
Ostreidae Rafinesque, 1815. Многочисленные находки из этого же района отлично сохранившихся рако-
вин Flelxopecten ponticus (Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1889) сем. Pectinidae Rafinesque. 1815, отряд 
Pectinidae, могут свидетельствовать об обитании этих двух видов в исследуемой части Азовского моря, а 
также позволяют пополнить список видов класса Bivalvia видами, новыми для этой части бассейна. 

Видовое разнообразие отряда Astartida в исследуемой части невелико – всего 2 вида: Licinella divari-
cata (Linne, 1758) и Loripes licunalis (Lamarck, 1818) сем. Lucinidae Fleming, 1828. Многочисленные посе-
ления указанных видов обнаружены в районах с повышенной соленостью (северо-западная часть Азовс-
кого моря). 

В сравнении с классом Bivalvia, класс Gastropoda более многочисленен. По данным В.В. Анистратен-
ко, отряд Trochiformes Ferussac, 1822 представлен в Азовском море одним видом Tricola pullus (Linneaus, 
1758), семейство P hasianellidae (Swainson, 1940). 

В районе косы Бирючий Остров мы обнаружили раковины Gibbula albida (Gmelin, 1791) сем. Trochi-
dae (Rafinesque, 1815). Единственное обнаружение раковины этого моллюска было отмечено А.А. Остро-
умовым в 1893 году. Здесь же нами найдены свежие, среди которых есть и ювенильные, раковины 
Steromphala divaricata (Linnaeus, 1758) этого же семейства. Последний вид нигде ранее не указывался в 
сводках, поэтому может также считаться новым для Азовского моря. 

В результате наших исследований отряд Cerithiiformes пополнился еще одним видом Cerithium vulga-
tum (Bruguire, 1789), семейство Cerithium (Bruguiere, 1789). Западнее пос. Кирилловка нами собрано бо-
лее 100 экземпляров раковин этого моллюска. Количество видов вышеупомянутого отряда составляет 3, 
с учетом отмеченных ранее: C.pusillum (Jeffreys, 1856) и В. reticulatum (Da Costa, 1778). 

Отряд Littoriniformes по-прежнему представлен 3 видами рода Thalassobia (Bourguignat in Mabilli, 
1877). Th. Moitessieri (Bourguignat, 1876); Th. Raussina (Rodoman, 1974); Th. Contagnei (Bourguignat in 
Contagne, 1881). 

Самым многочисленным по числу видов является отряд Rissoiformes. К уже отмеченным в централь-
ной части Азовского моря 19 видам мы добавили еще один вид – Truncatella subcylindrica (Linne, 1766), 
семейство Truncatellidae Gray, 1840, обнаруженный западнее р-на Золотой Берег острова Бирючий. Здесь 
же мы обнаружили свежие раковины Cyclope neritea (Linnaeus, 1758) семейство Nassariidae (Iredale, 
1916). Помимо трех видов рода Tritia Risso, 1826. отмеченных, О.Ю. Анистратенко с соавт. (2000), этот 
вид указывается нами для региона впервые. 

Только одним видом Cytharella costata (Pennant, 1767), семейство Raphitomidae (Bellard, 1875), пред-
ставлен в центральной части северного побережья Азовского моря отряд Coniformes. Этот средиземно-
морский вид в Азовском море до сих пор не отмечался. 
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Небольшим количеством видов представлен в изучаемой части Азовского моря отряд Neritopsiformes – 
всего три вида из семейства Neritidae Rafinesque, 1815: Th. Danasteri (Lindholm, 1908); Th. Fluvistilis (Lin-
neaus, 1758); Th. pallasi (Lindholm, 1924). 

Подклассы Sinistrobranchia, Opistobranchia и Pulmonata представлены в Азовском море на момент исс-
ледования соответственно 4; 3; и 1 видом. 

Таким образом, очевидным является проникновение в Азовское море из Черного наиболее эврибион-
тных видов. Это говорит о том, что процесс "понтизации" Азовского моря продолжается. Пополнение 
малакофауны изучаемого водоема на 9 видов является веским тому доказательством. 

Таблица 1.  
Состав малакофауны северо-западного побережья Азовского моря 

 
Классы П/кл.; над/отр. Отряд Кол-во видов 

Bivalvia Autobranchia 

Cyrtodontida  
Pectinida  
Astarida 
Venerida 

3 
1 
2 

17 

Gastropoda  Pectinibranchia 

Trochiformes 
Cerithiiformes 
Littoriniformes 
Rissoiformes 
Bucciniformes 
Coniformes 
Neritopsitomes 

4 
3 
3 

20 
5 
1 
3 

 Sinistrobramchia Pyramidelliformes 4 
 Opistobranchia Bulliformes 3 
 Pulmonata Subulitiformes 1 
Всего        14     70 

 
Матеріал надійшов до редакції 12.09.01. 

Халиман И.А. Предварительные итоги процесса "понтизации" Азовского моря на примере моллюсков. 

В фауне Азовского моря обнаружено 9 видов моллюсков, характерных для черноморской фауны. 

Haliman I.A. Preliminary results of the "pontization" process of the Azov Sea on the example of mollusks. 

The 9 species from Black Sea fauna has been discovered in the fauna of the Azov Sea. 
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(Екологічний фонд "Природна спадщина", Одеса) 

ПЕРВІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ЧЕРЕПАШКИ У МОЛЮСКІВ ТА ЇЇ РЕОРІЄНТАЦІЯ В КОНТЕКСТІ 
ЕВОЛЮЦІЙНОЇ МОРФОЛОГІЇ 

Виявлені спільні закономірності росту черепашки у молюсків, які дозволяють вирішити низку ево-
люційних та морфологічних проблем, наведених нижче. Ключові слова: орієнтація, реорієнтація, чере-
пашка, зябра мантія, спіралізація, екзогастричний завиток, ендогастричний завиток, передній край, 
задній край, передній край, спіний край, черевний край, центр плавучості, центр тяжини, гідроста-

тичний, гідродинамічний, люмінофор, свічення. 

У більшості черепашкових молюсків задній край черепашки довший за передній. Досі за браком уза-
гальнення, така орієнтація залишалася непоміченою. Їй відповідає незвичайна особливість анатомії: зяб-
ра, чиєю функцією є абсорбція життєво важливих речовин з води, у більшості молюсків розташовані по-
близу анусу, що викидає у ту ж саму воду відходи організму (рис. 1). 

Така позиція свідчить про недосконалість видільної системи і пояснюється поглинанням виведених з 
організму солей [1].   

У разі спіралізації довший задній край виявляється зовнішнім краєм оберту, а коротший передній – 
внутрішнім. Отже, первісно орієнтована спіраль є спрямованою на голову – екзогастричний завиток. 

Реорієнтація у черевоногих 
У примітивних черевоногих протягом метаморфозу личинка розгортає черепашку з екзогастричним 

завитком на 180о (рис. 2). Цьому феномену було присвячено ряд теорій з яких найбільш визнанною є тео-
рія Нефа (Naef, 1911) [2]. Автор стверджує, що екзогастричний завиток був незручним для повзаючої 
тварини, спричиняючи тиск на передню, ведучу частину тіла і обмежуючи її мобільність. Молюск розго-
ртав раковину у більш зручну позицію, як нині чинять равлики у відповідних ситуаціях. Еволюція закрі-
пила нову орієнтацію. Колишнє положення черепашки Неф пояснював плаваючим способом життя гіпо-
тетичного предка. Екзогастричний завиток, згідно з гіпотезою Нефа, відповідав оптімальному розподі-
ленню пловучості, подібною до такої у наутилуса [2]. 

Ця реконструкція базується тільки на одному критерії – екзогастричному завитку і не підтверджується 
іншіми даними. Сумніви у її справедливості призвели до створення нових теорій, де відкидається не тільки 
реставрація предків, а й доцільність реорієнтації. Останнє робиться без будь-якої критики поданої тези [2]. 

 
Рис.1.  Анатомія і первісна орієнтація у молюсків 

З’ясування первісної орієнтації черепашки молюсків дозволяє уточнити теорію Нефа. Нерівнобічна 
черепашка більшості молюсків не заважає їхньому руху. Це було справедливо і для предків черевоногих, 
чия черепашка була блюдцеподібною, що відповідало потребам повільно повзаючої тварини, подібного 
до сучасної патели, або до хитонів. Пристосування до більш рухомого способу життя призвело до розви-
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тку мускулатури та потреби висовувати ногу за межі черепашки. З іншого боку, черепашка продовжува-
ла служити основним засобом захисту. Звідси зменшення площі отвору разом зі збільшенням обсягу. Че-
репашка спочатку перетворилася на екзогастрично зігнуту трубку, а потім, у екзогастричну спіраль. Саме 
тоді вона стала суттєвою перешкодою для пересування тварини. Далі події розвивалися згідно з Нефом.
  

 
Рис.2. Реорієнтація раковини (торсіон) у черевоногих. 

 

У більшості сучасних черевоногих черепашка є асиметричною. Її завиток первісно спрямований убік. 
Саме на необхідність його реорієнтації як причини вищеозначеного явища вказав Солем (Solem) у 
1974 р. [2]. Дійсно, у черевоногих з баштоподобною черепашкою завиток спрямовано взад, а з кубарепо-
дібною черепашкою – доверху. Проте кут повороту складає не 180, а лише 90о. Отже,  Солем відкрив до-
даткову реорієнтацію черепашки черевоногих, проте, прагнучи з’ясувати попередню, не помітив цього.   

Відкриття Солема дозволяє стверджувати, що асиметрія черепашки розвинулася вже після первісної 
реорієнтації та спричинила необхідність додаткового розвороту. 

Реорієнтація у головоногих 
По-перше, слід зазначити, що  головоногі орієнтовані відносно середовища інакше, ніж інші молюс-

ки. Задній край їх тіла перетворився на нижній, себто черевний, а передній – на спиний. 
У зовнішньочерепашкових головоногих збереглася первісна орієнтація черепашки – черевний край 

довший за спинний, а у спіральних форм розвивається екзогастричний завиток. У внутрішньочерепашко-
вих форм орієнтація зворотна. Така ознака описується у літературі без будь-якого аналізу. Відкриття пе-
рвісної орієнтації раковини молюсків змушує з’ясувати причини цього явиша. 

У головоногих з добре розвинутою черепашкою, остання містить камери, заповнені газом, і служить 
поплавцем. Така функція (на відміну від первісної – захисту м’якого тіла) збереглася і у примітивних 
внутрішньочерепашкових. Характерною рисою багатьох з них є важкий додаток – рострум, що служить 
противагою силі плавучості, у більш-менш прямій черепашці. 

 
Рис.3. Реорієнтація черепашки у прямочерепашкових головоногих. 

Ця деталь вже свідчить про перерозподіл сил плавучості. Без роструму черепашка була б нахиленою 
до горизонталі. Так було і в наружньочерепашкових предків з прямою черепашкою. Тварина приймала 
горизонтальну позицію під час реактивного стрибку і зберегала її завдяки імпульсу. У внутрішньочере-
пашкових горизонтальна позиція тіла завдяки роструму та плавцям, стала перманентною. Внаслідок цьо-
го, більш розвинена і тому опукла черевна частина занурилася вниз разом із лінією, що з’єднує центри 
плавучості. Прагнучі піднятися, центри плавучості розгортали черепашку (рис. 3), яка у внутрішньочере-
пашкових лежить вільно у мантійній торбі, не приростаючи до її стінок [3:33]. Крім того, зменшення че-
репашки у внутрішньочерепашкових призвело до віддалення від неї зябр і послаблення їх впливу на орі-
єнтацію.  

Систематична позиція спірули (Spirula spirula Linné, 1758) 

Спірула є реліктовим головоногим із внутрішньою спіральною черепашкою (рис. 4). На відміну від зов-
нішньочерепашкових наутилід та аммонитів, завиток спірули є не екзо-, а ендогастричним, тобто закруче-
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ним не на спину, а на черевну частину. Така риса вимушувала заперечувати спорідненність спірули із зов-
нішньочерепашковими спіральними головоногими. Натомість однакова орієнтація черепашки у спірули та 
викопних белемнітів (Belemnitoidea) інтерпретується як ознака її походження від останьої групи [4]. Безпо-
середні предками спірули вважається викопний підряд Belemnoseina ряду Spirulida. Представники цієї гру-
пи подібні до белемнитів, відрізняючись від них зігнутою камерною частиною черепашки (фрагмоконом). 
Крім того, рострум белемнозеін складався не з кальциту, як у белемнитів, а з менш стійкого арагоніту. То-
му знахідки белемнозеін дуже рідкісні і не дозволяють безпосередньо реставрувати філогенетичний ряд [4]. 
До того ж залишаються абсолютно нез’ясованими такі незвичні явища як спіралізація внутрішньої черепа-
шки замість її редукції та редукція рострума – вони просто постулюються. 

 
Рис.4. Спірула (з Chun K. Aus den Tiefen des Weltmeers. Jena; Verlag von Fisanet, 1902) 

Проти такої схеми свідчить морфологія черепашки белемнозеін. Так, на відміну від белемнитів рост-
рум белемнозеін внаслідок зігнутості фрагмокону не розвивається на його увігнутій вентральній частині 
(мал. 5). Вказана риса характеризує і белемнозеін з майже прямою черепашкою та їх нащадків, справжніх 
каракатиць (Sepiidae), де зігнутість не має заважати розвитку роструму. Така особливість свідчить про 
походження розпрямлених форми від зігнутих, а не навпаки. На початку ряду має стати спірула. 

Спірула має певні ознаки подібності до зовнішньочерепашкових головоногих. Її внутрішня черепаш-
ка випирає зі спиного та черевного боків тіла ребрами. Тобто, її діаметр разом із шкірою, що її вкриває 
більший за такий тулуба. 

Згідно реставрації Траута (Trauth), амоніти закривали отвір черепашки не головною лопасттю, як нау-
тіліди, а мантійним оперкулюмом, суцільним (анаптіх), або у вигляді стулок (аптіх). Таку реставрацію 
беруть під сумнів Шиндевольф і Леманн [5], інтерпретуючи відповідні знахідки як викопні щелепи, та 
захищають Друщіц і Догужаєва [6]. Спірула свідчить на користь останнього припущення. У разі небез-
пеки вона втягує голову з кінцівками у мантію, яка закривається мантійними клапанами [7]. 

Як було сказано вище, спірулу наближують до белемнитів, перш за все, через незвичну орієнтацю її 
черепашки. Так само, як і у первісно прямочерепашкових, реорієнтація відбулася внаслідок занурення 
центру плавучості. Проте події розвивалися дещо складніше.  

Тимчасове, а втім і перманентне занурення черепашки під мантію, сприяло зростанню швидкості пе-
ресування тварини, зменшуючи тертя об воду і захищаючи черепашку від обростання. У свою чергу, тва-
рина стала більш вразливою, що додатково збільшило значення швидкого пересування і зменшило за-
хисну функцію черепашки. Тіло перестало міститися в раковині, яка зсунулуся до аборального кінця тва-
рини. У новій позиції центр плавучості опинився позаду центру тяжіння, відхиляючи тіло від горизон-
талі. Більш рівномірний розподіл плавучості був досягнутий розкручуванням спіралі (геміконічна рако-
вина) (рис. 6, А). 

Крім того, якщо у зовнішньочерепашкових амонітів великий діаметр черепашки був розташований у 
вертикальному напрямку, у внутрішньочерепашкових він зсунувся вздовж осі тіла (як у спірули). Така 
трансформація сталася через ріст діаметру черепашки внаслідок її розкручування і додатково сприяла рі-
вномірному розподілу плавучості. У свою чергу, вона призвела до підняття вустя черепашки, а звідси до 
занурення центру плавучості, що був розташованний на протилежному кінці тіла і первісно займав верх-
ню позицію (рис. 6, А). 

Прагнучи піднятися, він здійснив поворот черепашки. На рисунку 6, Б показано схему розподілу пла-
вучості до повороту.  

Центр плавучості ц прикладав силу до верхньої точки черепашки в через камери, що лежали на одній 
лінії між ними.  Натомість вустя (у) (зайняте тканиною), а також попередні камери, заповнені рідиною 
прикладають силу тяжіння донизу через лінію ун, де н – нижня точка черепашки. Отже, н являє собою 
центр тяжіння. Лінії цв та цн були важелями, що визначили напрямок повороту вздовж осі вн. Проте та-
кому повороту заважала нижня стінка тіла. Натомість віссю стала линія ув. Більше того, внаслідок оста-
нього перевороту, черепашка зайняла б вищу позицію, чому завадила верхня стінка тіла. Тому поворот 
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супроводжувався зануренням осі. Ці стадії умовно відокремлені одна від одної (мал. 6, В та Г відповід-
но). На відміну від белемнітоподібних, довжина відповідних важелів є набагато більшою за ширину че-
репашки. Тож її початкова позиція була навіть менш стабільною, ніж у прямочерепашкових. Найменше 
відхилення тіла убік мало привести до повороту черепашки. 

Спірула є єдиним сучасним представником підкласу амонітів, що вважався вимерлим наприкінці ме-
зозою. Анатомічно до спірули близьки каракатиці, восьминоги, а також закритоокі кальмари, на відміну 
від справжніх або відкритооких кальмарів (Оеgорsіdа), які можуть бути нащадками белемнітоподібних 
форм. Звідси можливість дифілії сучасних внутрішньочерепашкових головоногих. Цей аспект потребує 
подальшої дискусії. 

Вважається, що розподіл плавучості у черепашці впливає на орієнтацію спірули у довкіллі. Тож це 
питання тісно прилягає до попереднього. 

Орієнтація тіла спірули 

Як було сказано вище, реорієнтація черепашки у головоногих відбулася при зануренні центру плаву-
чості внаслідок адаптації до утримання горизонтальної позиції у товщі води. У предків спірули така ада-
птація була неповною, і черепашка продовжувала відхиляти тіло доверху. Подальше пристосування від-
булося шляхом редукції завитка і розвитку роструму у прямих нащадків спірул (Belemnoseina), а втім і 
редукції камерної черепашки (Sepiolidae, Loliginidae, Octopoda).  

Початково вважалося, що спірула є седентарним організмом, що прикріплюється до дна головною 
присоскою (як виявилося пізніше, світлим органом) [7]. N. b. не було вирішене протиріччя між таким 
способом життя та наявністтю камерної черепашки. Таке уявлення було спростовано прямими спостере-
женнями Брууна (А. Bruun) за живими  спірулами. Виявилося, що спірула зависає вниз головою. Нині 
цей висновок є загальноприйнятим.  

 
Рис.5. Порівняльна морфологія черепашки белемнітів та белемнозеїн. 

Бруун вивчав спірул у акваріумі під атмосферним тиском, куди їх підняли з глибини від кількох сот 
до тисяч метрів [7]. При цьому плавучость черепашки різко підвищувалася і організм не міг з нею впора-
тися, займаючи вертикальну позицію, незалежно від природної орієнтації. 

Наскільки можна судити з літератури, прямі спостереження за спірулою далі не велися. 
Згідно з прийнятою версією, форма тіла спірули є гідростатичною у горизонтальному, спино-

черевному напрямку. Тому вважається, що спірула майже неспроможна рухатися у горизонтальній пло-
щині, тоді як у вертикальній вона добре забезпечується легкою раковиною. Отже, спірула є пасивним ор-
ганізмом. Таке уявлення заперечується гідродинамічною формою мантії у задньо-передньому напрямку 
(як у інших головоногих). Вказаної форми мантія набуває у дорослих спірул, тоді як у ювенільних вона 
дзвоникоподібна [8], себто гідростатитична з будь-якого боку, що відповідає пасивному способу життя 
останніх. 

Крім того, спірула є зграйною твариною [9:191]. Наявність люмінофору свідчить на користь активно-
го пошуку при формуванні зграй. Проте функція люмінофору залишається загадковою [9:191]. Тож рі-
шення проблеми орієнтації спірули пов’язано з останнім питанням. 

Функція люмінофору 

Люмінофор спірули розташований на аборальній частині його тіла у присоскоподібній западині, тоді 
як її очі спрямовані убік (рис. 4).  

Відомі наступні значення свічення організмів: 
– індеферентне (у бактерій, грибів) (стає еволюційною основою для функціонального, складна будова 

люмінофору спірули виключає таке становище); 
– поліпшення видимості. Цій функції заперечує спрямованість люмінофору за поле зору спірули; 
– приваблення здобичі. У цьому разі, люмінофори наближені до органів захоплення здобичі, тоді як у 

спірули – максимально віддалені; 
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Рис.6. Реорієнтація черепашки у спірулоподібних головоногих. 

– захисне. Включає створення протитіні на тлі світлого неба, осліплення ворога люмінісцентними чо-
рнилами. Розташування люмінофору не відповідає і такий функції; 

– комунікація і утворення зграї.  
Згідно з орієнтацією люмінофора, описаною вище, спірула може його побачити, тільки  якщо пливе 

боком до другої особини, що цілком вірогідно, якщо спірула пливає у нормальному положенні і немож-
ливо,  якщо тварина зависає вертикально. Чим більша відстань між параллельними площинами, що міс-
тять око однієї спірули і люмінофор другої, тим більше кут, під яким перша особина спроможна побачи-
ти люмінофор другої. У зграї спірули можуть орієнтуватися за безпосереднім видом особин чи гідротак-
тильно. Не слід виключати також можливість близької орієнтації спірул за промінцем від люмінофора у 
воді. Таке припущення, так само як і орієнтація спірули, можуть бути перевірені наочно у експедиції. 

Обмежена видимість люмінофору з боків має ускладнити знаходження спірули її ворогами на близь-
кій відстані.  
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Хейфец Е. О. Первичная  ориентация раковины у моллюсков и ее реориентация в контексте еволю-
ционной морфологии. 

Выявлены общие особенности роста раковины у моллюсков, позволяющие разрешить ряд эволюционных 
и морфологических проблем, приведенных ниже. Ключевые  слова: ориентация, реориентация, раковина, 
жабры,  мантия, спирализация, екзогастрический завиток, ендогастрический завиток, передний край, 
задний край,  спинной край, брюшной край, центр плавучести, центр тяжести, гидростатический, гид-

родинамический, люминофор, свечение. 

Heifetz E.O. Primary orientation of mollusc shell and its re-orieutation in the context of evolutionary mor-
phology. 

Common peculiarities of the shell growth in mollusks are discovered. They permit to solve a number of evolu-
tional and morphological problems, considered in the paper. Key words: orientation, reorientation, shell, gills, 
mantle, spiralization, exogastric spire, endogastric spire, fore boundary, hind boundary, dorsal boundary, ven-

tral boundary, center of buoyancy, center of gravity, hidrostatic, hidrodinamic, luminofore, luminiscence. 



 

© К.Я. Климова, 2002 
217 

УДК 483(071.1) 
К.Я. Климова, 

кандидат педагогічних наук, в.о. доцента  
(Житомирський педуніверситет) 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-БІОЛОГІВ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕМ З КУРСУ 

"ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ" ТА ІНШИХ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН) 

У статті йдеться про словесні методи викладання зоології і систему роботи з розвитку професійного 
мовлення студентів природничого факультету, яка реалізується через міжпредметні зв’язки фахових 
навчальних дисциплін і української мови. Статтю проілюстровано прикладами, де автор аналізує сту-
пінь оволодіння студентами науковою термінологією (зокрема при вивченні теми "Загальна характери-

стика типу Молюски (Mollusca)" та інших тем). 

Cum rem animus occupavit, verba ambiunt. 
Збагни тему, а слова знайдуться (Лат. вислів). 

Навчаючи студентів основ теорії, викладачі педагогічного вузу працюють з проекцією на подальшу 
професійну діяльність студентів (зокрема майбутніх учителів біології). Тому цілком органічним є звер-
тання до концепції шкільної біологічної освіти, завдання якої реалізуються через "встановлення загаль-
нонаукової, загальнокультурної, комунікативної та соціальної компетентності учнів"[1: 41]. З огляду на 
це, нам видається актуальним питання про комунікативну компетентність наших студентів. 

Чому ж ми звертаємося до міжпредметних зв’язків, беручи за приклад такі віддалені, на перший по-
гляд, навчальні дисципліни, як зоологія і українська ділова мова? По-перше, зоологія безхребетних ви-
вчається першокурсниками паралельно з українською мовою. По-друге, одним із завдань, які вирішують 
вчителі-словесники на заняттях з мови, є формування високої культури  наукового мовлення, а відповід-
но й логічного мислення, що неабияк сприяє становленню майбутніх вчителів-біологів: "Процес підгото-
вки високоосвіченого творчого вчителя нелегкий. Жоден з інститутів не в змозі навчати своїх студентів 
абсолютно всього, давати рекомендації на всі випадки життя. Проте сформувати знання та вміння, що 
становлять основу його професійної діяльності, вуз зобов’язаний. Студент повинен набути таких умінь 
(відповідно до нових завдань, поставлених перед шкільним учителем біології і хімії): вести бесіду,  роз-
повідати, опитувати учнів"[2: 31]. Саме відсутність належної мовленнєвої підготовки фахівців у педаго-
гічному вузі призводить до того, що випускники шкіл у переважній більшості не володіють майстерніс-
тю переконуючої комунікації, не мають необхідних для спілкування ознак мовлення: правильності, точ-
ності, логічності, доступності, виразності та ін. Першокурсники відчувають труднощі на всіх етапах під-
готовки до публічних виступів (у тому числі наукових), не можуть пояснити значення спеціальних тер-
мінів, вести діалог на фахову тематику тощо. На нашу думку, викладачеві мови не слід відмежовувати 
свій курс від фахових дисциплін, оскільки "здійснення міжпредметних зв’язків сприяє розвитку понять і 
логічного мислення учнів, створенню системи знань"[3: 35] (це саме можемо сказати про спільну діяль-
ність викладача і студентів). 

Розповімо про систему роботи з розвитку наукового мовлення студентів, яка впроваджується нами на 
природничому факультеті Житомирського педуніверситету протягом п’яти років. 

Одне з практичних занять з курсу української ділової мови ( тема "Стилі мови і мовлення") ми свідомо 
присвячуємо вивченню особливостей наукового стилю мови і зокрема наукової фахової термінології. 
Є.Неведомська цілком слушно зазначає, що "не можна говорити про свідоме засвоєння знань, їх застосу-
вання на практиці без пізнання мови науки, без засвоєння спеціальних термінів. Під час вивчення основ на-
уки  насувається лавина інформації, нових понять, термінів, позбавлених емоційного забарвлення"[4: 17]. 

 Отже, епіграфом до заняття є вислів: "Термін є ключем до розуміння мови предмета" [5: 17]. Студенти 
ознайомлюються з походженням слів "термін" (лат. Terminus), "термінологія" і пригадують ряд загальнона-
укових та спеціальних термінів, вживаних при вивченні питань з курсу зоології безхребетних: тип Молюс-
ки, клас Черевоногі молюски,  вид Перлівниця,  вид Виноградний слимак, інстинкт,  рефлекс та ін. Надзви-
чайно позитивним для засвоєння фахових термінів є ведення студентами термінологічних словників та по-
стійне звертання до спеціальної довідкової літератури (у тому числі зоологічного словника [ 6]).  

Слід зазначити, що велика кількість наукових слів-термінів має тотожне звучання у розмовно-
побутовій сфері мовлення ( йдеться про явища полісемії, омонімії): "Існує невідповідність побутових 
слів термінам і поняттям"[7: 34]. Викладач мови наголошує на тому, що вчителеві біології слід уважно 
поставитись до таких лексичних явищ, аби запобігти виникненню семантичної плутанини та порушенню 
стилістичних норм. Студенти ознайомлюються з думкою О.Д.Пономаріва: "Термін повинен  бути одно-
значним у межах однієї термінологічної системи, оскільки полісемія в цій сфері призводить до плутани-
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ни. Багатозначні  одиниці в різних термінологічних системах треба вважати омонімами: морфологія – 
розділ мовознавства, що вивчає будову слова (лінгв.), і наука про закономірності формотворення тварин-
них і рослинних організмів (біол.). "Синонімія в термінології – небажане явище, але синоніми й у цьому 
розряді лексики є. Вони виступають у функції пояснення…" [8: 94]. На прохання викладача студенти  
добирають свої приклади, щоб проілюструвати думку вченого: мантія – складка шкіри, яка огортає ос-
нову тулуба молюска ; широкий довгий одяг, тертка  – стрічка з роговими зубцями, за допомогою якої 
молюски зішкрабують їжу з поверхні підводних предметів; кухонний прилад, замок – особливі зубці та 
виїмки, що з’єднують стулки перлівниці; хазяйський пристрій для замикання чого-небудь ключем, чере-
пашка – мінерально-органічне утворення, що укриває все тіло молюска, виконує захисну функцію; мале-
нька черепаха-плазун, молюски – син. м’якуни, перлівниця – син. жабурниця, тертка – син. радула та ін.  

Майбутнім учителям запропоновано також ознайомитися з матеріалами, вміщеними у "Проектах 
концепції шкільної біологічної освіти", де йдеться про особливості використання наукової біологічної 
термінології на уроках: "При викладі матеріалу необхідно уникати надлишкової деталізації та мінімізу-
вати вживання термінів. За умови існування латинізованого терміна та його українського еквівалента 
завжди має переважати останній"[1: 38]. На нашу думку, на заняттях з мови завжди доцільно час від часу 
проводити зі студентами словникові диктанти, текстовою основою яких є наукові фахові терміни. 

Спираючись на діяльнісно-комунікативний підхід до вивчення будь-яких мовних явищ, на заняттях з 
української ділової мови студенти постійно аналізують тексти (більш чи менш пов’язані з майбутньою 
професією). Засвоївши особливості наукового стилю мовлення, при вивченні наступних тем на інших за-
няттях  ми знов-таки звертаємось до міжпредметних зв’язків. Це допомагає ілюструвати такі теми, як: 
"Види і жанри усного публічного мовлення (бесіда, дискусія, спростування, доповідь, виступ, лекція)", 
"Способи викладу матеріалу у документах з низьким рівнем стандартизації (опис, розповідь, міркуван-
ня)". Доцільним тут є звертання до методів навчання зоології у школі, описаних у  відповідній методич-
ній фаховій літературі[9]. Студенти дізнаються про те, що такі методи навчання зоології у школі, як бесі-
да, розповідь, потрібні не лише вчителю-словеснику: "У вивченні зоології бесіда займає провідне місце 
серед методів навчання. Вона активізує пізнавальну і творчу діяльність учнів, розвиває їх мислення і мо-
ву… Щоб провести бесіду на високому рівні, потрібна старанна підготовка вчителя"[9: 43]. "Розповіді у 
чистому вигляді майже не буває, вона найчастіше поєднується з бесідою. Це дає можливість ставити пе-
ред учнями запитання в ході викладу нового матеріалу, заслуховувати відповіді, побудовані на основі 
власних спостережень. Все це активізує пізнавальну діяльність учнів"[9: 45-46]. Майбутні вчителі  діз-
наються про те, що слід формулювати тему уроку коротко, запитання до учнів ставити чітко, виробивши 
при цьому відповідні інтонації; дотримуватися належного темпу у розповідях; працювати над силою го-
лосу, дикцією та іншими технічними засобами виразності мовлення вчителя. Вирішальним аргументом, 
який знищує можливі сумніви студентів у доцільності роботи над культурою професійного мовлення 
вчителя біології, є ознайомлення студентів з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з біоло-
гії [10]: початковий і достатній рівні передбачають відтворення школярами навчального матеріалу, вільні 
відповіді на запитання вчителя, тобто виконання завдань репродуктивного типу діяльності; високий рі-
вень оцінювання навчання – це обґрунтування  відповідей, логічно побудовані висновки, творчий, про-
дуктивний тип діяльності. Ми ставимо перед студентами запитання: Чи готові Ви оцінити свої навчальні 
досягнення з біології високо за шкільними критеріями? Чи можете Ви публічно виступити  на фахову 
тему?  Хоча такі запитання є, як правило, риторичними, вони впливають на студентів: майбутні вчителі 
ретельно готуються до виступів на заняттях з мови, обираючи теми, пов’язані з біологією та іншими фа-
ховими дисциплінами (особливо цікавими є повідомлення про видатних вчених). 

Дещо про розвиток писемного мовлення студентів природничого факультету. На заняттях з українсь-
кої мови практикуємо самостійний добір зразків шкільної та вузівської документації, таких як інструкція, 
список літератури, таблиця, план роботи гуртка, титульна сторінка дипломної, курсової роботи, рефера-
тів, відгук на наукову роботу, анотація до навчального посібника, підручника тощо. Випускники шкіл, як 
правило, володіють навичками роботи з підручником: "Самостійна робота з підручником була і є одним з 
основних методів навчання. У процесі навчання зоології вчитель виховує учнів любов до читання науко-
во-популярної літератури. Списки рекомендованої для читання літератури із зоології бажано вивішувати 
і, в міру виходу з друку нових книжок, поповнювати"[9: 51]. 

Зразки ділових документів та інших текстів повинні "працювати на студента", точніше, на його пода-
льшу професійну діяльність. Наведемо приклади:  

Список рекомендованих для вивчення у школі підручників з біології 

5 клас 
 1. Шаламов Р.В. та ін. Природознавство. – Харків: Світ дитинства, 1998, 2000. 
 2. Ільченко В.Р. та ін. Природознавство.  – К.: Генеза, 1999, 2001. 



К.Я.Климова. Актуальні проблеми формування культури наукового мовлення майбутніх учителів-біологів (на при-
кладі вивчення деяких тем з курсу "Зоологія безхребетних" та інших фахових дисциплін) 

 219

6 клас 
 1. Мусієнко М.М. та ін. Біологія – 6. - К.: Генеза, 1999, 2001. 

7 клас 
1. Вервес Ю.Г. та ін. Біологія – 7. – К.: Генеза, 1997, 2000. 
2. Шабанов Д.А. та ін. Біологія – 7. – Харків, Торсинг, 2000. 

8 клас 
 1. Шабатура М.Н. та ін. Біологія  людини. 8-9 кл. – К.: Генеза 1997; 8 кл. – 2000;9 кл. – 2001. 
 2. Присяжнюк М.С. Біологія людини. 8 кл. -  К.: Фенікс, 1999. 

10-11 класи 
 1. Кучеренко М.Є. та ін. Загальна біологія. – К.: Генеза, 1998, 2000, 2001. 
 2. Полянський Ю.І. Загальна біологія. 10-11 кл. – К.: Освіта, 1998.[10: 5]. 
 

Список праць викладачів природничого факультету з проблем вивчення молюсків (фрагмент) 

 1. Стадниченко А.П. Вплив  трематодної інвазії на скоплення іонів важких металів прісноводни-
ми молюсками // Паразитологія. – 1998р. – Т.32. – С. 357-362. 

 2. Cтадниченко А.П., Градовський В.М. Молюски роду Lytogliphus (Gastropoda, Pectinibranchia, 
Lytogliphidae) Західної України // Західноукраїнський зоологічний огляд. – 1995. – № 1. – С. 15-26. 

 3. Стадниченко А.П., Градовський В.М. Прісноводні молюски як показники стану річкових вод 
Волині // Всеукр. наук.-краєзн.конф.: Малинщина у просторі і часі. – Малин: Б.в, 1996. – С. 235-237. 

 4. Стадниченко А.П.,Киричук Г.Є. Значення особливостей будови порового апарату черепашки 
для таксономії молюсків підродини Pisidioidea  // Західноукраїнський зоологічний огляд. –  1995. – №1. – 
С. 49-59. 

 5. Киричук Г.Є., Янович Л.М. Екологія та біологія перлівницевих Полісся // Збірник наукових 
праць. Екологія. Біологічні науки. – Полтава, 1999. – Вип. 1. – С. 70-73. 

 6. Киричук Г.Є. Сучасний стан навколишнього середовища Житомирського Полісся та його вплив 
на кулькових молюсків // Всеукр. наук.-краєзн. конф.: Малинщина у просторі і часі. – Малин, 1996. – С. 
233-235. 

  
Таким чином, система роботи з розвитку професійно спрямованого мовлення студентів природничого 

факультету беззаперечно спирається на міжпредметні зв’язки. Крім того, сформувати риторичну особис-
тість завтрашнього вчителя можна лише завдяки спільним зусиллям усіх сторін навчального процесу – і 
викладачів, і студентів. Лише тоді втручання гнучких педагогічних технологій в усі аспекти вузівського 
життя не буде формальним, а навчальний процес у педагогічних освітніх закладах буде "спрямований на 
досягнення мети – навчити майбутніх вчителів робити аналіз і давати оцінку своєї діяльності та діяльно-
сті, спільної з учнем"[11: 33]. 
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Климова Е.Я. Актуальные проблемы формирования культуры научной речи будущих учителей-
биологов (на примере изучения некоторых тем курса "Зоология беспозвоночных" и других специаль-

ных дисциплин). 

В статье говорится о словесных методах преподавания зоологии и системе работы по развитию про-
фессиональной речи студентов естественного факультета, которая реализуется через межпредмет-
ные связи специальных учебных дисциплин и украинского языка. Статья проиллюстрирована примерами, 
в которых автор анализирует степень усвоения студентами научной терминологии (в частности при 

изучении темы "Общая характеристика типа Моллюски (Mollusca)" и других тем). 

Кlymova K.Ya. Topical  problems of mastering the professional style of speech by future biology teachers (on 
the example of studying "Zoology of Invertebrata" and some other special subjects).  

The paper focuses on verbal methods of teaching zoology and systematic work on the development of students’ 
professional style of speech at the Department of Natural Sciences. The work is realized through intersubject re-
lations of special disciplines and the Ukrainian language. The paper is illustrated with examples which present 

the author’s analysis of the degree of mastering special terminology by students (specifically when studying 
"General characteristics of Mollusca" and other topics). 
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МАЛАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  КАФЕДРИ ЗООЛОГІЇ  ЖИТОМИРСЬКОГО 
ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ ТА  ЇХ  ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

СТУДЕНТІВ І УЧНІВ 

В статті розглянуто об’єкти і  деякі напрямки досліджень малакологічної школи, а також значення та 
можливості використання досягнутих результатів в процесі навчання біології в школі. 

Тридцять років тому, в 1971р., на кафедрі зоології ЖДПУ ім. І. Франка невелика група студентів на 
чолі з А.П. Стадниченко, тоді кандидатом біологічних наук, доцентом, розпочала малакологічні 
дослідження на тему: "Біологічні основи освоєння, реконструкції та охорони малакофауни України". 
Згодом, в 1976 році, було створено  студентську наукову проблемну групу, яка стала однією зі складових 
малакологічної школи. А в 1992р. на базі факультету відкрили аспірантуру по спеціальності "Зоологія" 
(03.00.08) під керівництвом доктора біологічних наук, професора А.П. Стадниченко. З початку заснуван-
ня малакологічної школи і досьогодні викладачі, аспіранти, магістранти, студенти, учні загально-освітніх 
шкіл, які ведуть наукові дослідження  в межах малої Академії наук, працюють над вивченням фауни, 
морфології, фізіології, біології  і екології гідробіонтів,  які є однією з найчисельніших груп прісноводних 
тварин типу "Молюски". 

Об’єктами досліджень стали близько 200 видів молюсків, найбільш поширених в нашому регіоні. Це 
представники родів Lymnaea (6 видів), Batavusiana (3), Unio (6), Anodonta (3), Colletopterum (3 види) і ін-
ші. 

Найдетальніше досліджуються ті види молюсків, вивчення яких передбачено програмою з біології 
для загальноосвітніх шкіл. Це: 

Lymnae stagnalis – Ставковик озерний; 
Lymnae truncatula – Ставковик малий; 
Lymnae palustris – Ставковик болотяний; 
Lymnae auricularia – Ставковик вухатий; 
Lymnae ovata – Ставковик овальний; 
Unio tumidus falcatulus – Перлівниця серповидна; 
Unio cоnus borithenicus – Перлівниця барисфенова; 
Unio rostratus rostratus – Номінативна перлівниця довгодзьоба; 
Unio rostratus gentilis – Перлівниця споріднена; 
Unio limosus graniger – Перлівниця шорстка; 
Anodonta zellensis micheli – Беззубка Міхеля; 
Anodonta cygnea – Беззубка лебедина; 
Anodonta stagnolis – Беззубка озерна. 
Результати багаторічних досліджень показали, що об’єкти вивчення вибрані вдало. Вони допоможуть 

створити універсальну систему оцінки якості прісних вод, без якої, безперечно, не вдається вберегти біо-
сферу від руйнування. Ще одна з причин, яка спонукає працювати саме з цією групою тварин, полягає в 
тому, що молюски здатні вбирати, затримувати та нагромаджувати у своєму тілі різноманітні речовини, 
отримані із довкілля, сприяючи тим самим очищенню середовища. 

Якщо визначити вміст токсичних речовин в організмі молюсків і зробити відповідні розрахунки, то 
можна виявити вміст цих забрудників у воді, водних рослинах, донних відкладах, тощо. М’якуни є при-
датними для визначення рівня забрудненості середовища радіонуклідами, а також, що є дуже важливим, 
для визначення рівня накопиченості їх в організмі людини. Це пов’язане з тим, що в черепашках молюс-
ків накопичується стільки радіонуклідів, скільки в скелеті людини. Отже, визначивши, наприклад, яка кі-
лькість стронцію-90 знаходиться в черепашці молюска, можна безпомилково сказати, скільки його депо-
новано в організмі людини. Представники типу молюсків цікаві ще й тим, що вони є проміжними хазяя-
ми плоских червів, зокрема трематод. Останні викликають серйозні захворювання людини і тварин. От-
же, молюски беруть участь у поширенні гельмінтних захворювань серед різних груп хребетних тварин – 
як диких, так і свійських. При цьому вони викликають загибель значної кількості особин в популяціях, а 
в кращому випадку – знижують їх продуктивність. Крім того, студенти вивчають вплив різних антропо-
генних забруднень (пестицидів, мінеральних добрив, синтетичних миючих засобів, йонів важких металів, 
фенолів та ін.) на особливості поведінки, фізіологічні і біохімічні показники стабільності гомеостазу прі-
сноводних молюсків, розповсюджених в місцевих водоймах. Популяції їх досягають нерідко високих по-
казників чисельності і густоти населення. Тематика досліджень даної групи являє собою один із розділів 
комплексної теми, над якою працює викладацький склад кафедри зоології Житомирського педуніверси-
тету. 
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Матеріали власних наукових досліджень широко використовуються студентами з метою пропаганди 
екологічних і природоохоронних знань. Вони виступають з бесідами, лекціями, рефератами природоохо-
ронного змісту в школах, професійно-технічних училищах, коледжах, вузах, на підприємствах. 

Матеріали досліджень використовуються також для написання доповідей, які студенти презентують 
на Міжнародних, Всеукраїнських міжвузівських і університетських конференціях, а також для участі в 
конкурсах на кращу студентську наукову роботу. Вісім членів проблемної групи в різні роки  стали дип-
ломантами Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову студентську роботу з природничих наук. На 
жаль, в останні десять років такі конкурси з біологічних дисциплін не проводяться. 

Серед переможців республіканської олімпіади з біології семеро студентів, які були активними члена-
ми студентської наукової проблемної групи. Колишні її учасники, а тепер викладачі природничого факу-
льтету, вибороли право на отримання Соросовських грантів (Киричук Г.Є., Янович Л.М., Градовсь-
кий В.М.). 

На момент закінчення університету майже кожен член проблемної групи на основі власних оригіна-
льних досліджень захищає дві курсові і одну дипломну роботу,  а також 1-7 публікацій і 4-5 наукових 
доповідей. На державному екзамені з біології ці студенти демонструють глибокі знання з зоології, еколо-
гії та охорони природи. 

За час існування малакологічної школи, тобто з 1976 року її членами були 126 студентів. Ними, разом 
з викладачами, видано 147 публікацій, в тому числі 3 монографії і понад 50 статей у фахових журналах, 
захищено більше 70 дипломних робіт. Наукова продукція студентів і викладачів щорічно публікується у 
вигляді статей в наукових журналах "Вісник зоології", "Паразитологія", "Наукові доповіді вищої школи. 
Біологічні науки", " Гидробиологический журнал".   Найбільш здібні члени проблемних груп стали аспі-
рантами і під керівництвом професора А.П. Стадниченко захистили кандидатські дисертації. Це Гумін-
ський О.В., Киричук Г.Є., Янович Л.М., Градовський В.М., Астахова Л.Є., Гарбар О.В., Мельничен-
ко Р.К. 

Наукові роботи, в яких відображено результати багаторічної праці  поліських малакологів, відомі не 
тільки на Україні, але і далеко за її межами: в Росії, Естонії, Узбекистані, Польщі, Швеції, Норвегії, 
США, Австрії, Німеччині, Кореї, Бельгії, Іспанії, Єгипті, Чехії, на Кубі та  інших. 

Враховуючи все вищесказане, зрозуміло, що робота малакологічної школи значною мірою сприяє 
розвитку пізнавальної активності, формує стійкі пізнавальні інтереси студентів, про що свідчить резуль-
тативність роботи проблемної групи. 

З досягненнями,надбаннями,досвідом роботи студентської проблемної групи, результатами   прове-
дених досліджень необхідно  знайомити учнів загальноосвітніх шкіл з метою формування  у них пізнава-
льних інтересів, наукового світогляду, виховання почуття патріотизму і гордості за вітчизняну науку. Це 
особливо актуально під час викладання розділів "Рідний край", "Тварини", "Загальна біологія". 

Наприклад, вивчаючи тему "Тварини-мешканці водойм" у розділі "Рідний край", можна більш дета-
льно познайомити учнів із представниками типу молюсків на прикладі ставковика озерного. При цьому 
варто провести спостереження за поведінкою ставковиків або інших представників в кутку живої приро-
ди. 

Матеріали дипломної роботи на тему "Вплив токсикантів органічної природи на вміст загального біл-
ку в тканинах перлівницевих" варто використати під час уроку на тему: "Значення води. Використання 
води людиною. Охорона вод." Вивчаючи в розділі "Тварини" теми "Тип Плоскі черви" і "Тип Молюски," 
дані досліджень можна використати більш широко. Адже програмою передбачено ознайомлення учнів із 
загальними характеристиками типів, середовищем існування представників, особливостями їх будови і 
життєдіяльності, різноманітністю та значенням, в тому числі найпоширеніших представників свого регі-
ону. Зокрема, вивчаючи цикли розвитку плоских червів, необхідно звернути увагу на молюсків, які є 
проміжними хазяями окремих видів трематод, вказати на значення м’якунів, як розповсюджувачів інва-
зій. 

У нас, на Українському Поліссі, з цієї групи захворювань найпоширенішим є парамфістоматоз вели-
кої рогатої худоби. Він перебігає не в гострій, а в хронічній формі. У Володарськ-Волинському районі, за 
спостереженнями, здійсненими в забійних пунктах, виявлено 100% ураження великої рогатої худоби цим 
паразитом. А винуватцями цього є дрібні прісноводні молюски родини витушкових, які живуть у неве-
ликих пасовищних водоймах.  

Безпосередньо тип Молюски вивчається протягом трьох уроків. За цей час, виходячи із вимог до 
знань і вмінь з даної теми, учні повинні вивчити і вміти наводити приклади найпоширеніших видів мо-
люсків своєї місцевості, виділяти риси пристосованості їх до умов життя, розпізнавати тварин в природі, 
спостерігати за  пересуванням і добуванням їжі. Всі ці питання розглядаються в роботах членів малако-
логічної школи. Тому, з метою пропаганди екологічних і природоохоронних знань, а також профорієнта-
ції вчителям бажано повною мірою використовувати краєзнавчі матеріали, а саме результати плідної 
роботи дослідників кафедри зоології  Житомирського державного педагогічного університету імені Івана 
Франка. 
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В статье рассматриваются  объекты и некоторые направления исследований малакологической школы, 
а также значение и возможности использования достигнутых результатов в процессе преподавания 

биологии в школе. 

Mikheyeva G. N.  Malakological investigations carried out by the  Chair of Zoology of Zhytomyr Pedagogical 
University and their significance for the development of students’ cognitive interests. 

The article focuses on the objects and directions of malacological research and also on the significance of ap-
plying its results in teaching biology at school. 
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ЛІКАРСЬКА, ПЕДАГОГІЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ІВАНА ТАЛИМОНОВИЧА ЯМКОВОГО 

Автори представляють лікувальну, викладацьку діяльність покійного І.Т. Ямкового. 

 
І.Т. Ямковий народився 13 травня 1929 року в селі 

Білилівка Ружинського району Житомирської області в 
родині ветеринарного фельдшера Талимона Івановича 
Ямкового та Ганни Оникіївни. З глибокою повагою і 
захопленням згадував Іван Талимонович про свого батька. 
Він був працьовитою людиною, дбайливим господарем, ні-
жним чоловіком, турботливим батьком. Талимон Іванович 
чотири рази нагороджувався хрестом святого Георгія, був 
повним Георгіївським кавалером [4: 110-112]. У 1938 р. 
його  заарештували і вислали до таборів [1;2]. Двадцять 
років чекала дружина з двома дітьми (третю дитину родина 
втратила в роки голоду) на його повернення з далекого 
Сибіру, та через роки чекання отримала лише холодну 
офіційну довідку про смерть Талимона Івановича від 
паралічу серця. Ця звістка остаточно підірвала здоров’я 
матері.  Багато років по тому, працюючи з архівними 
документами для своєї книжки "Геноцид", Іван 
Талимонович знайшов документи про те, що батько був 
розстріляний ще у 1938 році [4:113-114], і всі чекання 
дружини і дітей були приреченими. Остатніми словами 
батька, зверненими до матері, коли вже на нього чекав 

чорний ворон, було прохання дати дітям освіту. Мати зробила все, що від неї залежало. 
Іван був здібним і вчився в школі непогано, однак відчуття невпевненості й страху переслідували 

його до її закінчення. Не раз директор школи П. Загороднюк погрожував хлопцеві: "Твій батько – ворог 
народу, а ти – "вражье отребье". Я тебе вишвирну зі школи" [4:123]. Після закінчення школи Іван 
вирішив їхати з села: дуже хлопцеві хотілося вчитися на лікаря. Проте голова сільради А.Т. Чижевський 
відмовив Івану у видачі довідки, що у той час заміняла паспорт, та ще й брутально вилаяв. Довелося 
хлопцю вдатися до хитрощів і прийти за довідкою до секретаря сільради тоді, коли голова поїхав на 
кілька днів до райцентру. 

У 1950 році Іван Ямковий був зарахований до Львівського медичного інституту. Студент Ямковий 
весь час навчання змушений був працювати. Він був препаратором, а потім старшим лаборантом 
кафедри нормальної анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, а в останній рік навчання 
виконував обов’язки асистента кафедри топографічної анатомії. Поєднання навчання і роботи дало Івану 
Талимоновичу змогу набути ґрунтовних знань і досвіду оперативного втручання. 

У 1956 році І.Т. Ямковий закінчив медичний інститут і розпочав свою лікарську діяльність хірургом-
ординатором Ємільчинської районної лікарні в Житомирській області, а у березні 1957 року наказом 
обласного відділу охорони здоров’я його було переведено на роботу в Житомирську обласну лікарню на 
посаду лікаря-анестезіолога  та за сумісництвом ординатора хірургічного відділення (0,5 ставки). Тут 
доля звела Івана Талимоновича Ямкового з головним лікарем обласної лікарні Олександром 
Федоровичем Гербачевським, який всіляко підтримував молодого лікаря в організації наукової 
лабораторії. Наукові пошуки молодого лікаря увінчалися успіхом і знайшли визнання серед фахівців. 11 
березня 1965 року І.Т. Ямковий першим з практичних лікарів області захистив кандидатську дисертацію 
на тему: "Комплексне лікування правця із застосуванням м’язевих релаксантів та нейроплегічних 
засобів". Пізніше завдяки піклуванню і допомозі І.Т. Ямкового ще чотори лікарі обласної лікарні 
виконали і успішно захистили кандидатські дисертації: А.О. Савченко, В.М. Красномовець, Г.М. Саль-
ков, В.П. Євтушенко. 

В Житомирській обласній лікарні І.Т. Ямковий заснував реанімаційно-анестезіологічну службу. У 
1959 році він був запрошений академіком АМН УРСР, заслуженим діячем науки УРСР, директором 
інституту серцево-судинної хірургії Миколою Михайловичем Амосовим для читання курсу лекцій з 
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анестезіології лікарям-курсантам у Київському інституті удосконалення лікарів. Незабаром Житомирська 
обласна лікарня стала базою передового досвіду в галузі анестезіології та реаніматології не тільки в 
області, а й в Україні. За досвідом до обласної лікарні приїздили лікарі-анестезіологи з 
Дніпропетровська, Вінниці, Луцька, Рівного, Харкова, Чернівців та інших міст України, де 
організовувалися відділення анестезіології. 

І.Т. Ямковий працював анестезіологом-реаніматологом, він мав вищу кваліфікаційну категорію, 
виконував найскладніші оперативні втручання, у тому числі на серці, стравоході, шлунку. І.Т. Ямковий 
першим в обласній лікарні освоїв і успішно виконував екстирпацію гортані, резекцію шлунка за методом 
Більрот I та Більрот II в модифікації Гофмейстера-Фінстерера, екстирпацію матки за Вертгейма, 
екстирпацію товстого кишківника з мобілізацією і вшиванням його у пряму кишку. І.Т. Ямковий освоїв 
судинний шов і багато інших оперативних втручань. Він вперше у тодішньому Радянському Союзі 
розробив методику комплексного лікування надзвизайно важкого захворювання – правця. Спільними 
зусиллями лікарів-епідеміологів, інфекціоністів та анестезіологів в області була проведена значна робота 
по профілактиці цього захворювання, яка дала змогу знизити його у 4-6 разів. 

І.Т. Ямковий відзначався високою ерудицією, добре знав вітчизняну та зарубіжну медичну 
літературу. В його особі гармонійно поєднувались лікарська майстерність, виняткова чуйність і увага у 
ставленні до хворих, вимогливість і доброзичливість до колег, з якими він щедро ділився знаннями і 
досвідом (А.О.Савченко, Е.Я. Доморацький, С.М. Гінзбург, Ю.І. Тузов, О.А. Фом’юк та інші). 

22 серпня 1966 року І.Т. Ямковий був зарахований на посаду керівника курсу цивільної оборони в 
Житомирському педагогічному інституті. Тут він розгорнув активну організаційну і санітарно-
просвітницьку роботу серед студентської молоді. Через два роки Вища Атестаційна Комісія СРСР 
присвоїла І.Т.Ямковому вчене званя доцента. Після виходу наказу "Про організацію в Житомирському 
педінституті кафедри цивільної оборони (8 грудня 1977 року) І.Т. Ямковвий бів призначений на посаду 
завідувача цієї кафедри (1 лютого 1978 року). Створена кафедра проводила значну роботу по підготовці 
медичних сестер цивільної оборони. Всі випускниці педінституту проходили курс медицини, що 
включав розділи "Хірургія", "Терапія", "Інфекційні хвороби", "Цивільна оборона", "Фармакологія". Після 
складання державного екзамену з медичних знань студентки отримували свідоцтво медичної сестри 
цивільної оборони. З ініціативи І.Т. Ямкового у вузі було організовано санітарну дружину, яка 
неодноразово виборювала призові місця в обласних змаганнях сандружин.  І.Т. Ямковий разом з 
ректором інституту І.Ф. Осляком, а пізніше П.С. Горностаєм, І.М. Кучеруком постійно дбали про 
зміцнення матеріальної бази кафедри, про поліпшення рівня медичної підготовки студентів. У 
педагогічному інституті було обладнано декілька кабінетів медицини, організовано медичну практику 
студентів в обласному військовому шпиталі та в обласній лікарні. Враховуючи профіль вузу, у 1991 році 
кафедру було перепрофільовано і перейменовано у кафедру "Основ медичних знань і охорони здоров’я 
дитини". До самої смерті І.Т. Ямковий очолював роботу цієї кафедри, залучав до викладацької діяльності 
кращих лікарів міста. 

Викладацьку діяльність І.Т. Ямковий поєднував з роботою лікаря-анестезіолога, з науковими 
дослідженнями. В цей час він плідно співпрацював з редакціями журналів "Вестник 
анестезиологии","Врачебное дело", "Вестник хирургии", "Клиническая хирургия",  "Новый хирургичесий 
архив", "Ортопедия, травматология и протезирование", "Кардиология", де вміщував результати 
узагальнень свого багаторічного досвіду. І.Т. Ямковий виїжджав на наукові конференції з доповідями 
про лікування правця до Львова і Києва, брав участь в роботі I з’їзду анестезіологів УРСР, де разом з 
О.Ф. Гербачевським представляв матеріали про організацію реаніматологічної допомоги  в умовах 
обласної лікарні (1966р.), він виступав з доповідями на XI з’їзді хірургів України в Одесі (1970р.), на VI 
міжнародному симпозіумі з анестезіології у Москві (1973р.), на II з’їзді анестезіологів-реаніматологів 
УРСР у Києві (1974р.), на IV – у Дніпропетровську (1984р.), на  V – у Ворошиловграді (1988р.), виїжджав 
на Європейський Конгрес анестезіологів у Берлін (1970р.). 

Очолюючи кафедру "Основ медичних знань і охорони здоров’я дитини", І.Т. Ямковий приділяв 
значну увагу санітарно-просвітницькій роботі серед студентства, про що свідчать його повідомлення на 
науково-практичних конференціях: "Підготовка студентської та учнівської молоді до надання 
невідкладної медичної допомоги потерпілим при клінічній смерті", "Навчання студентів самоконтролю 
зору" (разом з лікарем-офтальмологом В.Й. Білоусом), Роль студентської молоді у попередженні 
алкоголізму серед школярів" (разом з лікарем В.А. Батраком), "Участь школярів старших класів у 
наданні невідкладної допомоги при різних ушкодженнях" та інші. 

І.Т. Ямковий відзначався високим рівнем культури взаємовідносин. Досягнувши наукової зрілості, 
набувши непересічного лікарського досвіду, він завжди пам’ятав про свого наставника, своїх колег, своїх 
земляків. З-під його пера виходять статті, присвячені О.Ф. Гербачевському, книжка до 220-річчя першої 
Житомирської міської лікарні (разом з С.П. Щербою, О.С. Кузміним) [3]. Кров’ю серця і жалем душі Іван 
Талимонович пише книжку "Геноцид", яку присвячує батьку і матері, сільчанам-землякам. На сторінках 
цього архівно-документального нарису розгортаються картини життя багатостраждальної України, 
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рідного для автора села Білилівки та й самого Івана Талимоновича. Автор поетично оспівує природу 
своєї малої Батьківщини – цього куточка поліського краю, своїх батьків, знов і знов переживає страшну 
ніч арешту батька, довгі роки життя з ярликом "вражьего отребья", жахи війни і окупації, свій шлях у 
медицину, сповнений щоденної праці і пошуків. 

За плідну наукову та викладацьку діяльність І.Т. Ямковий неодноразово нагороджувався Почесними 
грамотами Житомирського педінституту (1979, 1989 р.р.), робота лікаря  І.Т. Ямкового відзначена 
медаллю "За трудову доблесть" та значком "Відмінник охорони здоров’я". У 2000 році Іван Талимонович 
став лауреатом обласної премії імені О.Ф. Гербачевського. 

Вірним другом і помічником в усіх справах для І.Т. Ямкового була його дружина Інна Георгіївна, яка 
тривалий час очолювала кардіологічну службу області. Іван Талимонович і Інна Георгіївна виростили і 
виховали двох дочок, які продовжують лікарську династію Ямкових. Наталія Іванівна працює 
терапевтом у Луганську, а Ганна Іванівна – сімейний лікар першої поліклініки територіального 
медичного об’єднання №1 міста Житомира та за сумісництвом викладач кафедри основ медичних знань 
Житомирського педуніверситету. 

15 квітня 2001 року перестало битися серце Івана Талимоновича Ямкового. Його було поховано на 
Корбутівському кладовищі в Житомирі. 

Іван Талимонович Ямковий, кандидат медичних наук, засновник реанімаційно-анестезіологічної 
служби на Житомирщині та в Україні, усім своїм життям стверджував принципи гуманізму. Більше 
сорока років віддав він благородній справі лікування людей і вихованню молодого покоління. Іван 
Талимонович мав розум вченого і палке серце патріота, був справжнім сином своєї багатостраждальної 
землі. 

Рідні, друзі, колеги і численні пацієнти та їх родичі пам’ятають Івана Талимоновича Ямкового – 
лікаря, викладача, науковця і громадянина. 
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лише великими літерами. Рекомендується використовувати прямі лапки (а не парні).    

5.   Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,75 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., ін-
тервал між рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (як-
що інше не передбачено даними правилами). 

6.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об’єкт  і разом з надписа-
ми поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. Нижній 
абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.   

7.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню «Таблиця». 
8.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати 

наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, Sub-
script/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 

f
l

T
=

1
2 µ

 
 

(4) 

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку 
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   

 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

9. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
−  стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи 
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  

− повідомлення - 0,25 др. арк. 
− рецензія - 0,3 др. арк. 
− хроніка - 0,2 др. арк. 
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10.  Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю). 
б) Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
в) Вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
г) Місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до 

складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться 
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю.    

в) Назва статті (напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням 
по центру). 

г) Коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий 
абзац з вирівнюванням по центру). 

д) Текст статті. 
е) Список використаної літератури. 
є) Місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад “__”_____ 2000 р. (окре-

мий абзац, вирівнювання по правому краю). 
ж) Анотації статті російською та англійською мовами. 
11. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [6:35], [8:21:9:117]. Список починається 
підзаголовком «Список використаної літератури» (напівжирний шрифт, вирівнюванням по центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.  Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.  
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О. М.  Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. - 1988. - № 6. - С. 18-25. 
Olemskoi  A. I.  Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - P.1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова  Н. Д.  Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. - Киев: Наукова думка, 1983. - С.9-12. 
Searle J. R.  What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р. В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. - Київ, 1997. - 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. 

наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В. М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов’янських мов // Проблеми 

зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. - 
Київ, 1996. - С.29-31. 

12. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 
Стеценко О. И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 

языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного функ-

ционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, синтаксиче-
ском и текстовом. 

Stetsenko O. I.  Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the mate-
rial of journal articles in the field of mechanical engineering). 

Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 

 
Матеріали, оформленні з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з методи-

кою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять остаточні (з 
усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у видавничий відділ 
університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей авторам не повертають-
ся.  
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