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ПЕРШЕ ЗНАХОДЖЕННЯ FAGOTIA DANUBIALIS (MOLLUSCA: PECTINIBRANCHIA: 
MELANOPSIDAE ) В СЛУЧІ 

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

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

За основні критерії, що дозволяли встановити систематичний статус окремих її представників, звичайно 
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. (Microcol-
pia) 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 види в межах досліджу-
ваної родини, були особливості будови рахідального зуба тертки та характер забарвлення черепашки. Відповід-
но 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 подальшого вивчення представників родини Melanopsidae. 

За останнє десятиріччя дослідженням фауни, поширення та екології цієї групи присвячено низку праць віт-
чизняних 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 західною систе-
мами родини є досить вагомим стимулом для проведення різнопланових досліджень представників 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 молю-
сків ми використали як традиційний конхіологічний так і розроблений Я.І. Старобогатовим компараторний ме-
тод ідентифікації тварин. За результатами комплексного визначення матеріалу, знайдені особини було віднесе-
но 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 вищезгада-
ному водотоці.  

Наводимо характеристику конхіологічних особливостей F. danubialis із случанської популяції. Черепашка 
баштоподібно-конічна (відношення висоти до ширини становить близько 2,2), з плоскими обертами 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 навскісними, ледь поміт-
ними 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 водойми в 

цьому біотопі кам’янисте. Швидкість течії досить висока (близько 1 м/с), прозорість води 0,7 м, водні макрофі-
ти 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 харак-
теризується 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. danubi-
alis. 

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 
 



І.О. Першко, Ю.М. Бондарчук. Перше знаходження Fagotia danubialis (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) в Случі 

 
Таблиця 2. 

Основні індекси мірних ознак черепашок Fagotia danubialis із р.Случ 
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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: Melanop-
sidae) в Случи. 

Первое упоминание о нахождении Fagotia danubialis в Случи. Приведена характеристика конхиологических 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 conchological and 
ecological peculiarities are described. 

 


