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Молюски роду Theodoxus Montfort, 1810 (лунки) відіграють важливу роль у цирку-

ляції речовин і трансформації енергії у природних екосистемах. Вони відзначаються ви-

сокою інтенсивністю фільтрації та окислюють розчинені у воді органічні речовини, чим 

сприяють природному самоочищенню водойм. Окрім того, представники роду Theodoxus 

трапляються в осадових донних відкладеннях, починаючи з тріаса, і мають велике зна-

чення для встановлення характеру осадонакопичення, особливостей палеогеографії древ-

нього суходолу і для стратиграфічного розчленування осадових шарів [6]. 

Водночас вони є облігатними проміжними живителями трематод, марити яких є 

кишковими паразитами в риб. Як додаткові хазяї трематод лунки беруть участь у життє-

вих циклах кишкових паразитів водоплавних, болотяних і навколоводних птахів [4, 7, 8]. 

У світовій фауні прісноводних і частково солонуватоводних представників роду 

Theodoxus налічується значна кількість видів – приблизно 30–40. В Україні цей рід пред-

ставлений пятьма видами − Th. fluviatilis, Th. danasteri, Th. euxinus, Th. sarmaticus, Th. 

velox. Вони мешкають у басейнах Дністра, Дунаю, Дніпра, Південного та Західного Бугу, 

а також у лиманах і у північній частині Азовського моря. Відомості щодо наявності лу-

нок у басейні Сіверського Дінця відсутні. Спроба акліматизації [2] одного з видів цього 

роду (Th. fluviatilis) в Криму виявилася невдалою. 

На сьогодні назріла нагальна потреба у здійсненні таксономічної ревізії роду 

Theodoxus. Це зумовлене тим, що його систематична структура вкрай заплутана. Існують 

розбіжні погляди у малакологів різних наукових шкіл щодо видового складу цього роду 

через те, що черепашки лунок дуже бідні на конхіологічні ознаки. Дотепер визначення 

видів цього роду переважно базувалося на таких ненадійних критеріях, як забарвлення 

черепашки та характер малюнка на її поверхні [3, 6]. Але ці ознаки дуже мінливі, особли-

во забарвлення черепашки – адже у межах однієї і тієї ж популяції нерідко трапляються 

молюски з черепашками різного кольору. Представники західноєвропейської малакологі-

чної школи вважають, що цей рід представлений невеликою кількістю поліморфних ви-

дів [12, 10, 11]. Прихильники ж східноєвропейської малакологічної школи (Я. І. Старобо-

гатов та його послідовники) налічують у межах роду Theodoxus набагато більшу кількість 

видів, які різняться між собою незначною кількістю ознак [1, 5]. Слід зазначити, що всі 

таблиці для визначення видів роду Theodoxus, наявні в сучасній науковій літературі, 

складено на основі тільки конхіологічних особливостей черепашок молюсків, але в жод-

ному разі без застосування сучасних методів опрацювання цифрових результатів дослі-
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дження методами багатовимірної статистики. Не з’ясованим на сьогодні залишається і 

питання таксономічного значення забарвлення та малюнка зовнішньої поверхні черепаш-

ки цих тварин. 

Автором опрацьовано конхіологічну колекцію Державного природознавчого му-

зею НАН України (Львів). У ній наявні збори Й. Бонковського, В. Аністратенка, Н. Свер-

лової, В. Полінського, А. Залеського, А. Січа. Основу колекції становлять матеріали 

Й. Бонковського, зібрані ним в останній чверті XIX ст. переважно на теренах тодішньої 

Галичини (нинішні Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська обл.), а також на приле-

глих до неї місцевостях Польщі (рис. 1). На підставі цих матеріалів Й. Бонковський напи-

сав монографію [9], до якої увійшов і розділ, присвячений роду Theodoxus. Ця праця і 

дотепер не втратила своєї актуальності.  

Досліджено 45 проб, із яких опрацьовано методами багатовимірної статистики 30. 

У колекції представлені три види лунок − Th. fluviatilis, Th. danasteri, Th. euxinus (рис. 2). 

Визначення видової належності молюсків здійснено за таблицями, запропоновани-

ми В. В. Аністратенком (Анистратенко, Старобогатов, 1998), складеними на підставі дос-

лідження ними виключно конхіологічних ознак цих тварин – як кількісних (2), так і якіс-

них (2). Нами для аналізу використано 9 кількісних (мірних) конхіологічних показників: 

висота (В), ширина (Ш) і довжина (Д) черепашки, висота (ВВ) і ширина (ШВ) вустя, ши-

рина колюмелярної площадки (ШКП), ширина першого (ШО1) і другого (ШО2) обертів, 

висота завитка (ВЗ) (рис. 3) і 6 якісних (форма черепашки, скульптура поверхні та її заба-

рвлення, характер малюнка на поверхні черепашки, особливості будови вустя, колір ко-

люмелярної площадки). На підставі мірних показників обраховано 6 індексів: висота че-

репашки/ширина черепашки (В/Ш), висота завитка/висота черепашки (ВЗ/В), ширина 

вустя/висота вустя (ШВ/ВВ), ширина вустя/ширина черепашки (ШВ/Ш), висота вустя/

Рис. 1. Пункти знаходження молюсків роду Theodoxus. 
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висота черепашки (ВВ/В), шири-

на першого оберта/ширина дру-

гого оберта (ШО1/ШО2). Отри-

мані результати опрацьовано 

методами багатовимірної статис-

тики (STATISTICA 6.0). 

       На основі цифрових результа-

тів дослідження створено базу 

даних і здійснено їх опрацювання 

методами базової та багатовимір-

ної статистики, реалізованими у 

комп'ютерних статистичних паке-

тах (STATISTICA 6.0). При цьому 

використано чотири види аналі-

зів: кореляційний, дисперсний, 

дискримінантний і кластерний. 

       Кореляційний аналіз основних 

лінійних параметрів черепашок Th. 

fluviatilis, Th. danasteri та Th. eux-

inus (табл. 1) показав, що між ними 

у переважній більшості випадків  

спостерігається позитивна кореля-

ція. Лише за параметрами Ш/ВЗ і 

В/ВЗ є кореляційні відмінності.  

При міжвидовому порівнянні за індексами метричних ознак із використанням дис-

персного аналізу (ANOVA, Bonferroni Test, LSD Test, Newman-keuls test, p<0,05) виявле-

но, що досліджувані види розрізняються лише за одним індексом  ВЗ/В, який вказує на 

значну конхіологічну подібність їх між собою.  

Дискримінантний аналіз усієї сукупності метричних ознак черепашок (табл. 2, рис. 

4) свідчить про низький ступінь надійності цих ознак, недостатній для чіткого розмежу-

вання Th. fluviatilis і  Th. danasteri, але високий ступінь надійності для розмежування від 

них Th. euxinus. За обома канонічними осями види не відокремлюються. 

Рис. 2. Черепашки молюсків роду Theodoxus:    А – Th. fluvi-
atilis; Б – Th. danasteri;  В – Th. euxinus. Масштабна 
лінійка – 1 мм. 
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Рис. 3. Виміри черепашки лунок (схема): В – висота черепашки; Ш – ширина черепашки; Д – дов-
жина черепашки; ВВ – висота вустя; ШВ – ширина вустя; ШКП – ширина колюмелярної 
площадки; ШО1 – ширина першого оберту; ШО2 – ширина другого оберту.  
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Наслідки кластерного аналізу сукупності кількісних і якісних ознак (рис. 5) свід-

чать, що Th. fluviatilis і Th. danasteri не утворюють двох відмежованих один від одного 

кластерів, водночас як Th. euxinus є окремим кластером, що чітко відмежовується від них. 

Результати аналізів мірних і якісних конхіологічних ознак трьох видів роду 

Theodoxus, проведених із застосуванням методів багатовимірної статистики, свідчать про 

Вид В/Ш ШВ/ВВ ВВ/В ШК/Ш Ш/ВЗ В/ВЗ 

Th. fluviatilis 0,48 0,29 0,55 0,61 0,20 0,12 

Th. danasteri 0,83 0,30 0,53 0,56 0,30 0,16 

Th. euxinus 0,78 0,26 0,65 0,85 – – 

Таблиця 1 

Кореляція основних лінійних параметрів черепашок видів роду Theodoxus (p<0,05) 

Таблиця 2 

Матриця класифікації за метричними ознаками черепашок  

видів роду Theodoxus (Discriminant analysis; linear discriminant function) 

(ряди: класифікації, що спостерігаються, колонки: передбачені класифікації) 

Вид № І ІІ ІІІ % 

Th. fluviatilis І 25 14 1 62,50 

Th. danasteri ІІ 12 27 1 67,50 

Th. euxinus ІІІ 0 0 10 100 

Кількість екз. - 37 41 12 72,0 
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Рис. 4. Розподіл екземплярів видів роду Theodoxus (Discriminant analysis; linear discriminant func-
tion) за метричними ознаками черепашок. 
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те, що між Th. fluviatilis і Th. danasteri  відсутні відмінності високого рівня достовірності, а 

Th. euxinus чітко відрізняється від цих видів. Для остаточного висновку щодо валідності 

Th. fluviatilis і Th. danasteri необхідним є застосування додаткових методів дослідження – 

анатомічних, каріологічних і генетичних, що або дасть змогу засвідчити валідність кож-

ного з цих видів, або підтвердить значну конхіологічну мінливість одного з них. 

____________________ 
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