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Annotation: Detailed morphological analysis of the available material using the 

comparative method (Starobogatov, Tolstikova, 1986) allowed a new approach to 

understanding the distribution and development of the viviparus (Balcanipaludina) hog 

population, which inhabited river and estuarine areas. The affiliation of some forms to 

river habitats and others to estuaries is based on the lithological composition of the 

deposits in which the turtles have been detected, the position of the location on the 

boundary of the sea basin. 
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У нижньосарматських та меотичних відкладах півдня України найбільш 

поширеними є рештки вівіпарид з групи «barboti» та групи «novorossicus», які 

відносять« до двох різних родин: Bellomyidoe Rohrbach,1937 то Viviparidae Grey, 

1847. Головним чином зустрічаються рештки черепашок представників породу 

Vivi parus (Balcani pabidina) Starobodatou,  1985. 

Перший опис черепашок міоценових вівіпарид півдня України здійснив І.Ф. 

Синцов (1884,1897). Ним були описані Viviparus barboti та Viviparus novorossicus. 

Т. А. Мангікіан (1931) у групі Viviparus novorossicus виділив більш високі 

форми під назвою Viviparus novorossicus conoidea, які згодом були виділені в 

окремий підвид (Гожик, Присяжнюк, 1978), а потім цим решткам було надано ранг 

окремого виду (Гожик, Даценко, 1999). Наші дослідження (Даценко, 2000) 

черепашок Viviparus novorossicus (Sinzow.С897) та U. conoideus (Mangikian, 1931) з 

міоценових відкладів півдня України показали, що по всім геометричним 

показникам росту ці два види виявляють подібність до сучасних представників 

Підроду Balcanipaludina, Starobodatou, 1985 з Північно-західної Греції та Іонічних 

островів (Черногоренко, 1988). Таким чином можна стверджувати, шо у міоцені 

ареал поширення представників підроду Viviparus (Balcani paludina) був значно 

більшим,ніж у пліоцені (басейн Дунаю), тим більш від сьогоднішнього. 

Матеріалом для даної роботи послужили приватні збори П.Ф. Гожика (IГН 

НАН України, Київ), який надав нам для обробки колекції черепашок з 

верхньосарматських відкладів практично всього Центрального Причорномор'я. 

Також нами використані літературні джерела, в яких дано зображення 

представників підроду, у тому числі більш ранні роботи автора  (Даценко, 1999, 

2000). Детальний морфологічний аналіз наявного матеріалу з використанням 

компараторного методу (Старобогатов, Толстікова, 1986) дозволив по-новому 

підійти до розуміння поширення та розвитку підроду Viviparus (Balcanipaludina), 

якi заселяли річкові та естуарні ділянки. Належність одних форм до річкових 

біотопів, а інших до естуарних базується на літологічному складі відкладів, в яких 

виявлені черепашки, положенням місцезнаходження на границі морського 

басейну. 
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