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Легеневі молюски підроду Peregriana родини Lymnaeidae мають широке поширення у прісних водоймах 

світу. У Європі, за сучасними даними, їх нараховується декілька десятків видів [2]. Надзвичайно висока 

мінливість черепашок цих молюсків стала причиною неоднакового підходу різних малакологів до систематики 

родини Lymnaeidae. Представники різних таксономічних шкіл у складі даної родини  вказують різну кількість 

видів [2-4]. Ключовою проблемою в систематиці лімнеїд є проблема визначення рангу вищих таксонів, яка часто 

виникає у вигляді дилеми «рід - підрід». Ті таксони, які розглядаються як підроди роду Lymnaea у системах 

представників однієї таксономічної школи [2, 3], у інших [4] вважаються самостійними родами. Відповідно і 

переважна більшість видів, яка вказується одними малакологами  [2],  іншими зведені у синоніми декількох видів 

[4]. 

На сьогодні в систематиці молюсків провідна роль належить морфологічному критерію. Тому мета нашого 

дослідження полягала у вивчені морфологічних особливостей молюсків підроду Peregriana секції Cyphideana та їх 

порівняльному аналізі. Збір матеріалу для досліджень проводили у травні-вересні 2014 р. у водоймах поліської 

зони Житомирської області. Видову належність ставковиків визначали згідно проведеної ревізії цієї групи 

молюсків [2] з використанням компараторного методу [1]. За допомогою штангенциркуля вимірювали різні 

морфометричні параметри черепашки: висоту i ширину черепашки, особливості тангент-лiнiї, висоту завитка, 

висоту останнього оберта та його ширину без устя, висоту i ширину устя з колумелярним загином i без нього, 

кiлькiсть обертiв, вiдношення висоти черепашки до її ширини (основний iндекс черепашки), вiдношення висоти 

завитка до висоти черепашки. Звертали увагу на колір та мікроскульптуру черепашки. Для анатомічних 

досліджень молюсків фіксували 70%-ним етанолом. При вивченні особливостей будови статевої системи  

здійснювали аналіз таких показників: морфологiя сiм'яних пухирцiв, матки, провагiни, форма резервуара 

сперматеки та довжина її протоки, положення сперматека вiдносно перикарда та палiального гонодукта, форма та 

довжина проксимального i дистального вiддiлiв простати, довжина мiшка пенiса та препуцiума і співвідношення 

їх довжин. 

У ході дослідження у водоймах поліської зони Житомирської області було виявлено 2 види молюсків секції 

Cyphideana підроду Peregriana - Lymnaea monnardi та L. fulva. Слід зазначити, що L. monnardi має прозору, 

тонкостінну, свiтло-жовту або рогово-жовту черепашку середніх розмірів з вухоподібним устям, що належить до 

ампла-подібної життєвої форми. Поверхня черепашки блискуча, з тонкою мiкроскульптурою iз серповидних 

зморшок. Кiлькiсть обертiв – 3,5, вони роздiленi неглибоким швом. Тангент-лiнiя черепашки увiгнута. Завиток 

дуже маленький, широко-конiчний. Висота його становить 0,03 висоти черепашки. Останнiй оберт дуже великий i 

випуклий. Його висота становить 0,95 висоти черепашки. Устя велике, вухоподiбне, дещо вище за висоту 

черепашки. Колумелярний загин широкий, колумелярна складка маленька, добре помiтна. Пупок щiлеподiбний. 

Основний iндекс черепашки знаходиться в межах 0,91-0,99. 

Аналізуючи черепашку L. fulva помічено, що дещо відрізняється як за якісними та кількісними показниками 

від черепашки L. monnardi. Зокрема, її форма більш видовжена - яйцеподібно-конічна. Вона  рогового або 

коричнево-рогового кольору, твердостiнна і має вигнуту тангент-лiнiю. Також має більше обертів – 4-5. Вони 

рiвномiрно опуклi та роздiленi глибоким швом. Завиток  значно вищий, ніж у L. monnardi, його висота становить 

0,4 висоти черепашки. Устя яйцеподiбне, а не вухоподібне. Колумелярний загин широкий. Колумелярна складка i 

колумелярне втиснення чiтко вираженi. Основний iндекс черепашки становить 1,6, що значно вище, ніж у L. 

monnardi. 

Порівнюючи особливості будови статевої системи  також помічені певні відмінності в її будові у обох 

видів. Для L. monnardi характерні сiм'янi пухирцi альвеолярного типу. Матка мiшкоподiбна, рiзко вiдмежована вiд 

вузької провагiни. Дистальний вiддiл простати грушеподiбний, з однiєю складкою всередині, яка  нерозгалужена. 

Цей відділ простати трохи довший за вузький проксимальний вiддiл. Резервуар сперматеки кулеподiбний, лежить 

пiд провагiною поблизу палiального гонодукта. Протока сперматеки дуже коротка. Мiшок пенiса в 1,5 раза 

коротший за препуцiум. 

У L. fulva сiм'янi пухирцi також альвеолярні, матка округлої форми, чiтко вiдмежована вiд звуженої до 

протоки сперматеки провагiни. Проте, дистальний вiддiл простати у 2-2,5 рази коротший за стрiчкоподiбний 

проксимальний  відділ. Резервуар сперматеки великий, видовжений, протока її коротка. Мiшок пенiса, на відміну 

від  L. monnardi, трохи довший за препуцiум. 
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