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Отримані при аналізі конхіологічної мінливості в рамках даного
дослідження мають принципове значення. У дослідженого виду має місце
конхіологічна відмінність особин різної статі, причому характер і ступінь цих
відмінностей досить відрізняється. У Viviparus viviparus відмінності самок і
самців стосуються, насамперед, пропорції черепашки і в меншій мірі
абсолютних промірів. Надійність дискримінації особин різних статей
знаходиться на досить низькому рівні, що пов’язано з низькою дискримінацією
самців, які в більшій мірі схожі на самок, ніж самки на самців.
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Obtained in the analysis of conichial variability in the framework of this study
are of fundamental importance. In the investigated species there is a conichological
difference between individuals of different sexes, and the nature and extent of
these differences are quite different. In Viviparus viviparus, the differences between
females and males relate, first of all, to the proportions of the turtle and, to a lesser
extent, to absolute measurements. With the reliability of discrimination of individuals
of different sexes is at a rather low level due to the low discrimination of males,
which are more like females than females on males.
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Відмінності особин чоловічої та жіночої статі за будовою тіла
прийнято називати статевим диморфізмом. Як правило, статевий
диморфізм полягає у відмінностях особин різної статі за розмірами та
пропорціями, причому чітких тенденцій не існує. Навіть у межах однієї
систематичної групи (наприклад у межах класів птахи і ссавці) у одних
видів самці можуть бути крупніші за самок, а в інших, навпаки. Крім того у
високорозвинутих тварин статевий диморфізм може стосуватися
забарвлення шкіри, оперення або може бути пов’язаний з появою у
особин конкретної статі специфічних структур таких як роги, борода,
грива і таке інше. Вважається, що статевий диморфізм – це явище, яке
має адаптивне значення і воно спрямоване на більш ефективне
відтворення собі подібних. Однак, потрібно взяти до уваги, що оскільки
статева належність це завжди чітко визначений стан, то з цього
випливає, що особливості індивідуального розвитку самок і самців
запрограмовані. Звідси, абсолютно природно, що морфологічно дорослі
самки і самці повинні відрізнятися як за своєю фізіологією, так і
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анатомією. У роздільностатевих видів черевоногих молюсків також є чіткі
відмінності в розмірах і пропорціях черепашки самок і самців [2, 4].
Зокрема, наявність чіткого статевого диморфізму відмічалося ще
В.І. Жадіним [1] для V. viviparus за низкою пропорцій черепашки. В даний
час такі дослідження також проводяться і очевидно не втратили своєї
актуальності. Зокрема для виду V. subpurpures за допомогою прийомів
геометричної морфометрії [3] були встановлені відмінності самок і самців
за пропорціями черепашки. В цьому зв’язку безсумнівно є актуальним
порівняння характеру статевого диморфізму у двох видів прісноводних
молюсків з різною життєвою стратегією в екологічних умовах сучасної
України.

Як вже вказувалося раніше існує ряд досліджень, у тому числі і
досить недавніх, в яких у черевоногих молюсків доведено існування
статевого диморфізму за формою черепашки. Існують такі відомості і по
представникам роду Viviparus і, більш того, по одному із аналізованих в
даній роботі видів V. viviparus. Мова йде про роботу В.І. Жадіна [1], яка
виконана ще в 1920-х роках. В ній статистично чітко доведено, що за
рядом індексів черепашки між самками та самцями наявні вірогідні
відмінності. Зокрема, цим дослідником відмічене збільшення розмірів
самок, більше значення у самок відношення висоти черепашки до висоти
устя і більш випуклі оберти черепашки. При цьому В. І. Жадіним
підкреслюється, що ці відмінності носять не абсолютний характер,
оскільки в різних водоймах тенденція виражена по різному і є випадки,
коли відмінності самок та самців зовсім не виражені. Однак до цих пір не
проводилися порівняльні дослідження видів калюжниць. А це особливо
було б актуальним в рамках даного дослідження, коли мова йде не
просто про близькі види, що відрізняються деякими біотопічними
уподобаннями, а про види з різними життєвими стратегіями, які до того ж
суттєво відрізняються за співвідношенням статей.

Середні значення конкретних ознак у самок та самців, отримані для
загальної вибірки, показують, що за 10 ознаками між самками та
самцями спостерігаються вірогідні відмінності. Причому ці відмінності
проявляються не тільки за пропорціями черепашки, але й за промірами і
пропорціями кришечки. Співставляючи наші результати з матеріалами В.
І. Жадіна [1], слід підкреслити, що стійких порівняльних результатів
отримано не було. Якщо для волзьких популяцій, насамперед,
характерно різке збільшення розмірів черепашки у самок, а також мають
місце відмінності за відносним розміром устя, опуклості обертів
черепашки, то в українських популяціях ситуація інша. Відмінності між
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особинами різної статі за абсолютними промірам, хоча і вірогідні (при
цьому самки також крупніші за самців), однак на низькому статистичному
рівні. Стосовно індексів, які відображають висоту і ширину устя, а також
опуклості черепашки (співвідношення висоти черепашки до її ширини)
вірогідних відмінностей, взагалі, встановити не вдалося.

При цьому представляють інтерес використання загального
дискримінантного аналізу (табл. 1), згідно результатам якого, визначення
самок і самців за сукупністю з 17 конхіологічних ознак виглядає досить
надійним на рівні 100%.

Таблиця 1
Класифікаційна матриця дискримінантного аналізу

самок та самців

Види % ♀ ♂
♀ 96,3 526 20
♂ 19,9 145 36

В цілому 77,3 671 56
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