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ВИСНОВКИ 

1. Створено каталог черепашок беззубок малакологічної колекції 

кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. Опрацьовано 

276 черепашок виду A.anatina та 23 черепашки виду A. cygnea.  

2. За музейними матеріалами встановлено, що A.anatina  у 1999-2012 

роках відмічено у 7 областях (Житомирській, Полтавській та Харківській, 

Київській, Львівській, Рівненській, Чернігівській), а A. cygnea відмічано лише 

в Житомирській області. 

3. Вставновлено, що у поселеннях A.anatina відповідають особини 1-11 

років. Серед них переважають особини 3 роки (18%), 4 роки (22%), 5 років 

(19%), 6 років (15%). Молоді особини (1-2 роки) становлять 1% і 5 %, що 

переважно свідчить про неповноцінність поповнення популяції молоддю. 

4. Максимальний вік A.anatina 11 років, таких молюсків відмічено у  

Житомирській області, с. Пряжево, р. Коденка і вони становлять 0,5%, що 

свідчить про скорочення тривалості життя беззубок (за літературними 

джерелами молюски можуть жити до 20-30 років). 

5.  Максимальна довжина черепашки A.anatina 15 см ± 1,04 см 

відмічена у Вінницькій область, с. Кашперівка, р. Гуйва (басейн Дніпра).  

Мінімальна довжина черепашки A.anatina 3,1 см ± 0,43 см відмічена у 

Сумській області,  м. Глухів, р. Есмань (басейн Дніпра). 

Максимальну висоту черепашки A.anatina 8,7 см ± 0,74 см було 

відмічено у Вінницькій області, с. Кашперівка, р. Гуйва (басейн Дніпра).  

 Мінімальну висоту черепашки A.anatina 1,7 см ± 0,24 см було 

відмічено у Сумській області, м. Глухів, р. Есмань (басейн Дніпра). 

Максимальну висоту крила черепашки A.anatina 9 см ± 0,68 см було 

відмічено у Вінницькій області, с. Кашперівка, р. Гуйва (басейн Дніпра).  

Мінімальну висоту крила черепашки A.anatina 2 см ± 0,02 см було 

відмічено у Сумській області, м. Глухів, р. Есмань (басейн Дніпра). 
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Максимальну опуклість черепашки A.anatina 5,7 см ± 0,58 см було 

відмічено у Вінницькій області, с. Кашперівка, р. Гуйва (басейн Дніпра).  

Мінімальну опуклість черепашки A.anatina 0,8 см ± 0,15 см було 

відмічено у Сумській області, м. Глухів, р. Есмань (басейн Дніпра). 

6. Максимальна довжина черепашки A.cygnea 12 см ± 0,25 см відмічена 

у Житомирській області, м. Житомир, р. Тетерів (басейн Дніпра). 

Мінімальна довжина черепашки A.cygnea 7,9 см ± 0,25 см відмічена у 

Житомирській області, м. Житомир, р. Тетерів (басейн Дніпра). 

Максимальну висоту черепашки A.cygnea 6,2 см ± 0,13 см було 

відмічено у Житомирській області, м. Житомир, р. Тетерів (басейн Дніпра). 

 Мінімальну висоту черепашки A.cygnea 4,2 см ± 0,13 см було 

відмічено у Житомирській області, м. Житомир, р. Тетерів (басейн Дніпра).  

Максимальну висоту крила черепашки A.cygnea 6,8 см ± 0,14 см було 

відмічено у Житомирській області, м. Житомир, р. Тетерів (басейн Дніпра). 

 Мінімальну висоту крила черепашки A.cygnea 4,6 см ± 0,14 см 

було відмічено у Житомирській області, м. Житомир, р. Тетерів (басейн 

Дніпра). 

Максимальну опуклість черепашки A.cygnea 4 см ± 0,1 см було 

відмічено у Житомирській області, м. Житомир, р. Тетерів (басейн Дніпра) 

 Мінімальну опуклість черепашки A.cygnea 2,1 см ± 0,1 см було 

відмічено у Житомирській області, м. Житомир, р. Тетерів (басейн Дніпра). 


