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ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЇ 
PHYSA SKINNERI TAYLOR, 1954 В УКРАЇНІ 

Публікація присвячена морфологічній будові Physa skinneri Taylor, 1954, 
особливостям її географічного поширення та екології. На поширення Ph. 
skinneri на території України впливає сукупна дія абіотичних та біотич-
них чинників середовища. Проаналізовано особливості поширення пухир-
чика шкірястого у межах усіх ландшафтно-кліматичних зон України. В 
ході проведення дослідження були охоплені такі річкові басейни України: 
Дунаю, Дністра, Дніпра, Західного та Південного Бугу, Сіверського Дінця 
і річок Криму. Враховуючи літературні і власні відомості щодо поши-
рення Ph. skinneri у межах дослідженого регіону, слід відмітити, що цей 
молюск найчастіше зустрічається у південних і східних частинах країни. 

Ключові слова: Physa skinneri, річкові басейни України, абіотичні і біо-
тичні чинники середовища. 

Вступ. Молюски підродини Physinae розповсюджені переважно у Північ-
ній Америці і на півночі Євразії (Старобогатов, 1970). Історія вивчення і до-
слідження видового складу усіх пухирчикових ділиться на три періоди 
(Стадниченко, 1990).  

Перший охоплює 19-е і початок 20-го століття. В цьому періоді з’являються 
перші фауністичні дані щодо Physinae  на території України (Ельский, 1862; Рад-
кевич, 1878; Adamowicz, 1939; Bąkowski, 1891; Eichwald, 1830; Jachno, 1870а; Jachno, 
1870b; Jelski, & Conchyol, 1863; Krynicki, 1837; Taylor, 1954).   

Другий період триває від початку і до середини 20-го століття, супроводжу-
вався вагомими дослідженнями молюсків, в тому числі і пухирчикових.  

В третьому періоді (з другої половини 20-го століття і до сьогодення) тривають 
різнопланові дослідження малакофауни України.  

В 2002 р. американський малаколог Д. Тейлор, беручи участь у роботі І-ої 
Міжнародної малакологічної конференції «Молюски. Основні результати, про-
блеми та перспективи досліджень» (15−18 травня 2002 р., Житомир), виявив в око-
лицях Житомира північноамериканський, описаний вперше ним же (Taylor, 1954), 
вид − Ph. skinneri. Це була перша знахідка цього молюска на території України 
(Тэйлор, & Ситникова, 2004). 

Матеріали та методи. Матеріалом для роботи слугували власні збори авто-
рів за період 2007–2011 р.р. Пухирчика шкірястого було зібрано у стоячих водой-
мах і водотоках із басейнів Дунаю та Дністра. Попереднє встановлення видової 
належності молюсків проводили, керуючись таблицями для їх визначення, пред-
ставленими у «Визначнику прісноводних молюсків Європейської частини Росії і 
суміжних територій» (Старобогатов и др., 2004). 

Результати та їх обговорення. Черепашка пухирчика шкірястого заокруглено-
яйцеподібна, напівпрозора, тонкостінна, ламка, яснорогового або темнорогового ко-
льору. Поверхня її гладенька з незначним відблиском. Завиток помірно-високий і 
складається з 3−4 обертів. Тангент-лінія майже пряма (ледь вигнута). Колумелярний 
край черепашки досить широкий. Вустя видовжено-яйцеподібне і зі значним  гострим 
кутом зверху (рис. 1).  

Physa skinneri Taylor, 1954 − пухирчик шкірястий. 
Висота черепашки до 10 мм, її ширина до 6 мм, висота вустя – до 8,1 мм, його ширина 

– до 4 мм, висота завитка – до 2 мм. Мінливість найчастіше проявляється у висоті завитка,
формі вустя (Гарлінська, 2014). 
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Тертка Ph. skinneri мусівоглосного типу. Зуби 
утворюють на поверхні тертки систему попереч-
них, паралельних, дугоподібних рядів. Кожен зуб 
складається з основи і відігнутої донизу зубної плас-
тинки, яка на нижньому краї містить гострі зубці. 

У центрі кожного зубного ряду знаходиться 
рахідальний або центральний зуб. Інші зуби тер-
тки за формою зубної пластинки поділяються на 
три морфологічні групи: латеральні, інтерстиці-
альні або проміжні, маргінальні або крайові зуби. 
Всі зуби тертки, окрім центрального, багатозуб-
часті і скошені (Гарлінська, 2012). 

Статева система: пухирчик шкірястий є гермаф-
родитом. Копулятивний апарат його представлений 
копулятивним органом, який в свою чергу міститься у 
мішку копулятивного органу і препуціуму (передпе-
ніального рукава). Предпеніальний рукав закінчується 
чоловічим статевим отвором, вздовж якого на його 
внутрішній стінці проходить велюм (м’язова складка). 
В стінці препуціума міститься залозисте потовщення, 
яке називається препуціальна залоза (Гарлінська, 2015).  

Поширення в Україні. В 2002 р. амери-
канський малаколог Д. Тейлор виявив в околи-
цях Житомира північноамериканський 

описаний вперше ним же (Taylor, 1954) вид Ph. skinneri. Це була перша знахідка 
цього молюска на території України (Тэйлор, Ситникова, 2004). Пізніше М. О. 
Сон (2007) відмітив Ph. skinneri у басейні Північного Причорномор’я з Дністра, 
Дунаю, Дніпра. Нам Ph. skinneri трапився (за роки систематичних досліджень) 
лише двічі − на Закарпатті (р. Латориця, Соломоново) і на Поділлі (р. Серет, 
Тернопіль) (рис. 2). І це попри те, що нами було обстежено у межах України у 
пошуках пухирчикових 318 біотопів. Враховуючи власні і літературні відомості 
(Дегтяренко, 2009; Дегтяренко 2011; Сон, 2007) щодо поширення Ph. skinneri у 
межах регіону наших досліджень, слід зазначити, що цей молюск тяжіє у 
своєму поширенні до південних і східних його територій. В усякому разі, до 
сьогодення північніше Житомира (50,50 пн. ш.) його місцезнаходжень поки що 
не зареєстровано. 

Рис. 2. Поширення Ph. skinneri в Україні: 
     − власні місцезнаходження Ph. skinneri;     − літературні відомості. 
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Рис. 1. Ph. skinneri 
(р. Латориця, Соломоново 

Закарпатської обл.) 
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По південній частині України північна межа поширення Ph. skinneri становить 
470 пн. ш. і проходить по лінії «Соломоново (Закарпатська область) − Тернопіль − 
Житомир − Нова Одеса (Миколаївська область) − Молочанськ (Запорізька область) − 
Новоазовськ (Донецька область)» (Гарлінська, 2014). В результаті дослідження 
було встановлено, що в Україні пухирчик шкірястий у широтному напрямі по-
ширений дуже неоднакове як для для Правобережжя, так і для Лівобережжя. 
Частота трапляння Ph. skinneri становить усього лише 1,7%. 

Пухирчик шкірястий – віддає перевагу малим річкам, швидкість течії в яких не 
перевищує 0,1 м/с. Ph. skinneri − стенобатний мілководний молюск. Зазвичай він осе-
ляється у прибережній зоні водойм, де глибина не перевищує 0,6 м при значній про-
зорості води. Вода на такій глибині добре прогрівається, що сприяє гарному росту і 
розвитку водяної рослинності і замуленню донних відкладень, а це, у свою чергу, при-
зводить до збільшення тут щільності поселення даного виду у різні пори року. У глиб-
ших водоймах ці молюски, зазвичай, здійснюють вертикальні сезонні міграції. 
Наприклад, у Сереті (Тернопіль) з настанням холодів із прибережних мілководь во-
дотоків мігрують на більші глибини – 1–1,5 (а часом і до 2–3 м). Пухирчик шкірястий 
віддає перевагу слабколужним водам (показник рН води у межах 7,2 − 8,7). Найспри-
ятливіші умови кисневого режиму він знаходить при 4–8 О2/л. Трапляється він у 
малих річках на прибережній рослинності (Гарлінська, 2014; Гарлінська, 2014).  

Таблиця 1 
Частота трапляння (%) пухирчика шкірястого у водоймах різних еколо-

гічних типів 

Висновки. Особливості поширення пухирчика шкірястого здійснено і проа-
налізовано у межах усіх ландшафтно-кліматичних зон України. Дослідженням 
було охоплено найважливіші річкові мережі (басейни) України: Дунаю, Дністра, 
Дніпра, Західного та Південного Бугу, Сіверського Дінця і річок Криму.  
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A.M. Garlinska, O.M. Alpatova, S.Yu. Shevchuk 
Zhytomyr Ivan Franko State University 
THE PHYSA SKINNERI TAYLOR, 1954 FEATURES OF STRUCTURE, SPREAD, AND ECOLOGY 
IN UKRAINE 
The publication is dedicated to the morphological structure of Physa skinneri Taylor, 1954, the peculiarities 

of its geographical spread, and ecology. The spread of Ph. skinneri on the territories of Ukraine is influenced by the 
cumulative action of abiotic and biotic factors of the environment. The features of leather bubble spread on the bor-
ders of all landscape and climate zones of Ukraine have been analyzed. During the research conduct, the rivers 
basins of Ukraine, such as Danube, Dnister, Dnipro, Western and Southern Bug, Siverskiy Donets, and Crimean 
rivers were covered. If to include literature and personal data about the spread of Ph. skinneri in the limits of the 
region under research, it is important to note that this mollusk is most commonly found in southern and eastern 
parts of the country. 

Key words: Physa skinneri, the river basins of Ukraine, abiotic and biotic factors of environment. 
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