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Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів
ПРОНИКНЕННЯ НОВИХ ВИДІВ СЛИЗНЯКІВ НА ТЕРИТОРІЮ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЇХ МОЖЛИВЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. на території Львівської області було
зареєстровано два види слизняків, не відомих раніше для України загалом (Arion
lusitanicus) або для її західного регіону (Krynickillus melanocephalus). Існує
імовірність подальшого розповсюдження даних видів, пов’язаного із завданням
економічних збитків. У зв’язку з цим описано особливості діагностики A.
lusitanicus і K. melanocephalus.
Ключові слова: наземні молюски, слизняки, Львівська область.
Вступ. Деякі види наземних молюсків легко переносяться людиною в
інші регіони, країни та навіть на інші континенти. У більшості випадків це
відбувається ненавмисно (виняток – їстівні види). При цьому молюски або їх
яйця найчастіше переносяться разом з саджанцями рослин, овочами, фруктами,
деревиною [3]. У нових регіонах такі види досить часто синантропізуються,
успішно заселяючи культурні ландшафти (поля, городи, сади, парки тощо) та
уникаючи природні біотопи [3, 4]. Особливе місце серед них займають
слизняки. По-перше, морфологічні та фізіологічні особливості слизняків
сприяють їх кращому виживанню в культурних біотопах порівняно з равликами
[3]. По-друге, швидкому розселенню слизняків шляхом антропохорії сприяє
значна стійкість їх яєць до коливань температури та вологості, а також
поліфагія і невибагливість у виборі їжі [4]. По-третє, лише окремі види равликів
можуть мати господарське значення, а серед слизняків багато шкідників
культурних рослин [3].
Транспортні та економічні зв’язки Львівщини з іншими регіонами
України та з іншими країнами сприяють поступовому збагаченню її
малакофауни новими видами наземних молюсків [1, 9]. В одних випадках
занесені людиною види не мають суттєвого господарського значення,
наприклад, цепея садова Cepaea hortensis (Mull.) – типовий мешканець
урболандшафтів Львова, який активно розселяється по території Львівської
області [8]. В інших випадках антропохорні види можуть становити загрозу для
культурних рослин. Такими видами є слизняк іспанський Arion lusitanicus Mab.
з родини Arionidae [7] і слизняк чорноголовий Krynickillus melanocephalus Kal. з
родини Agriolimacidae [1]. A. lusitanicus був вперше зафіксований на території
Львівщини лише в 2007 р., тому він не включений до підготованого нами
©
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визначника наземних молюсків заходу України [6]. Це робить особливо
актуальним питання його діагностики неспеціалістами.
Матеріал і методи. Матеріал для написання статті був зібраний під час
багаторічних (починаючи з 1994 р.) спостережень над наземними молюсками
Львова [5] і Львівської області. Один екземпляр A. lusitanicus з м. Винники був
переданий для визначення З.В.Ягольник (Львівська зональна карантинна
лабораторія при Державній інспекції з карантину рослин по Львівській області).
Слизняків фіксували шляхом «жорстокої» фіксації у 70% етиловому спирті [4].
Для
визначення
зібраного
матеріалу
використовували
сукупність
морфологічних і анатомічних ознак [4, 13, 14].
Результати дослідження. Аналогічно до деяких інших видів слизняків,
широко розселених завдяки діяльності людини, важко точно визначити
первинний (природний) ареал A. lusitanicus. Зокрема, І.М.Ліхарев і А.Віктор [4]
припускали, що він обмежується Піренейським півостровом, південною
Францією та північною Італією. У пізнішій роботі А.Віктор [14] вказав у якості
можливого природного ареалу A. lusitanicus Піренейський півострів і
Британські о-ви.
У країнах Середньої Європи A. lusitanicus був виявлений порівняно
недавно. Наприклад, у Німеччині даний вид був зареєстрований вперше лише в
1969 р. [10], проте в наступні десятиріччя спостерігалося швидке
розповсюдження його по території країни [10]. У 1993 р. A. lusitanicus був
вперше відмічений у Польщі, а саме в її південно-східній частині, яка межує із
західним регіоном України [12, 14]. Таке стрімке розширення ареалу A.
lusitanicus на схід дозволяло очікувати його появи на українській території.
У липні 2007 р. до Державної інспекції з карантину рослин по Львівській
області звернулися мешканці кількох особняків по вул. Галицькій у м. Винники.
Вони скаржилися на сильне ушкодження рослин на присадибних ділянках
слизняками. Одна особина була передана для експертизи до лабораторії
малакології Державного природознавчого музею (надалі в тексті – ДПМ) та
визначена як A. lusitanicus. Це була перша документально зафіксована знахідка
даного виду на території України [7].
Влітку 2009 р. аналогічні скарги надійшли до Інституту захисту рослин у
м. Києві від мешканців м. Дрогобич. На прохання інституту автори статті
здійснили 7 серпня виїзд до м. Дрогобич і зібрали поблизу присадибних
ділянок, розташованих по вул. 22 січня, дорослих особин A. lusitanicus.
Враховуючи здатність A. lusitanicus швидко заселяти нові території та
завдавати суттєвої шкоди культурним рослинам [10-12, 14], протягом
найближчих років можна очікувати подальшого розселення даного виду в
культурних біотопах Львівщини та відповідного зростання заподіяних ним
економічних збитків. Особливо небезпечним є можливе потрапляння A.
lusitanicus до Львова (зокрема, з розташованого поблизу м. Винники), оскільки
саме великі міста відіграють вирішальну роль у розповсюдженні синантропних
видів наземних молюсків [8]. Не виключено також, що на території Львівщини
вже зараз існують інші колонії A. lusitanicus, ще не зафіксовані науковцями.
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Рис. 1. Зовнішній вигляд A. lusitanicus з м. Дрогобич: 1 – мантія; 2 –
дихальний отвір (пневмостом); 3 – зморшки шкіри; 4 – підошва; 5 – край
підошви; 6 – каудальна ямка.
Згідно з літературними даними, довжина тіла дорослих особин A.
lusitanicus може досягати 10 см [4] або навіть 14 см [10, 11, 14]. Зібрані
молюски з Дрогобича були дещо меншими: довжина живих (рис. 1) не
перевищувала 6 см, фіксованих – 4,5 см. Дорослі особини забарвлені переважно
однобарвно, за винятком світлішої підошви. Колір верхньої частини тіла
загалом дуже мінливий: від чорного, темно-сірого або коричневого до
червоного, оранжевого або жовтого [4, 14]. У Дрогобичі спостерігалися
яскраво-оранжеві (більшість), жовтувато-сірі та коричнюваті особини. У деяких
темних екземплярів край підошви (рис. 1, 5) був яскраво-рудого кольору,
створюючи різкий контраст із забарвленням верхньої частини тіла.
Загалом найбільші слизняки, представлені на заході України, належать до
родини Limacidae. Довжина тіла окремих екземплярів може досягати 15-20 см
[6]. A. lusitanicus чітко відрізняється від них низкою зовнішніх ознак,
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характерних для родини Arionidae: широкою підошвою, не розділеною
борознами на поздовжні смуги (рис. 1, 4), положенням дихального отвору (рис.
1, 2) у передній половині мантії (рис. 1, 1), наявністю каудальної ямки,
прикритої трикутною лопаттю, у задній частині тіла (рис. 1, 6).
Від більшості інших представників родини Arionidae, які зустрічаються на
заході України [6], дорослі особини A. lusitanicus відрізняються значно
більшими розмірами тіла. Згідно із літературними даними, лише окремі
особини слизняка рудуватого Arion subfuscus (Drap.) можуть досягати в
довжину 7 см [10, 11, 14] або навіть 8 см [4]. Проте в більшості випадків їх
розміри значно менші. Крім того, A. subfuscus може дещо нагадувати A.
lusitanicus рудуватим кольором верхньої частини тіла, спричиненим рясним
виділенням жовтого або оранжевого слизу. Проте руді особини A. subfuscus
мають зазвичай добре помітні поздовжні темні смуги, а в A. lusitanicus подібні
смуги наявні лише в молодих особин. У коричневої форми A. subfuscus з
безбарвним слизом (f. brunnea) колір тіла світлішає у напрямку від спини до
краю підошви, а в A. lusitanicus залишається однорідним.
Крім того, у живих дорослих особин A. lusitanicus поверхня шкіри
утворює дуже чіткі та високі зморшки (рис. 1, 3). У фіксованих молюсків або в
молодих особин рельєф шкіри помітно згладжений. Таким чином, на підставі
зовнішніх ознак можна досить надійно діагностувати дорослих особин A.
lusitanicus. Молоді особини з темними поздовжніми смугами на тілі та з менш
рельєфними зморшками шкіри можуть нагадувати інші види родини Arionidae,
які зустрічаються на заході України [6], зокрема, A. subfuscus. Слід зауважити,
що A. lusitanicus має однорічний життєвий цикл. Тому дорослих особин варто
шукати у другій половині літа або в першій половині осені, коли відбувається
розмноження даного виду [12].
Слід зауважити, що в Середній, Західній і Північній Європі трапляються
також інші великі представники родини Arionidae, зовні дуже подібні до A.
lusitanicus: Arion rufus (L.) і A. ater (L.) [4]. На території України згадані види до
цього часу не були виявлені, хоча не можна повністю виключити можливість їх
появи на заході країни внаслідок антропохорії (див. вище). Зокрема, на заході
Польщі проходить, очевидно, межа природного ареалу A. rufus, а в південносхідній частині країни зареєстровані окремі синантропні популяції даного виду,
утворені внаслідок антропохорії [14].
У будь-якому випадку самим надійним способом визначити видову
приналежність слизняків є вивчення будови дистальних відділів статевої
системи [4, 13, 14], розташованих у правій передній частині їх тіла. Як показано
на рисунку 2, A. lusitanicus чітко відрізняється від A. subfuscus формою
передньої (розширеної) частини яйцепроводу (рис. 2, 2). Довгий і роздутий
яйцепровід у поєднанні з відносно невеликим атріумом (рис. 2, 1) також
дозволяє безпомилково диференціювати A. lusitanicus від згаданих вище A. rufus
і A. ater, в яких атріум значно більший, а яйцепровід – менший [4]. Усередині
яйцепроводу знаходиться велика і довга лігула (рис. 2, 6), кінець якої заходить
до атріуму. Крім того, в A. lusitanicus епіфалус (рис. 2, 5) розташований між
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яйцепроводом і протокою сім’яприймача (рис. 2, 3), а в A. subfuscus центральне
положення займає сім’яприймач, а епіфалус розташований латерально.

Рис. 2. Будова дистальних відділів статевої системи в A. lusitanicus (А, Б) і
A. subfuscus (В): А і В – загальний вигляд; Б – розітнутий яйцепровід; 1 –
атріум; 2 – яйцепровід; 3 – протока сім’яприймача; 4 – резервуар
сім’яприймача; 5 – епіфалус; 6 – лігула.
Ареал K. melanocephalus (рис. 3, А) охоплює майже увесь Кавказ,
Старопольський край, гірський Крим, Турцію та, можливо, північний Іран [4].
Наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. антропохорні популяції відмічені також
у Києві [2] та Київській області, у Львові [1]. У вересні-жовтні 2000 р. дорослих
особин K. melanocephalus було знайдено у значній кількості на кількох садоводачних ділянках у околицях м. Львова (р-н Збоїщ). У наступні роки
популяційна щільність залишалася високою. Восени 2005 р. дорослі особини K.
melanocephalus були виявлені нами в лісопарку «Погулянка», у 2006 р. – в
парку «Високий Замок», у 2007 р. – в західній частині регіонального
ландшафтного парку «Знесіння», у 2008 р. – у парку «Стрийський». Отже,
спостерігається швидке заселення даним видом паркових біотопів Львова. Не
виключена також його присутність у інших міських біотопах, зокрема на
присадибних ділянках, обстеження яких є ускладненим.
У літературі відсутні дані щодо можливого господарського значення K.
melanocephalus [4]. Оскільки в природному ареалі даний вид є, очевидно,
досить вологолюбним і пов’язаним переважно з лісами [4, 13], не варто
очікувати активного розселення його по полях і городах. Проте в частково
затінених деревами, кущами або будівлями та відносно вологих антропогенних
біотопах (зокрема, на присадибних або садово-дачних ділянках) K.
melanocephalus, подібно до інших представників родини Agriolimacidae [4],
очевидно, може завдавати певну шкоду городнім культурам або декоративним
рослинам. Заселені K. melanocephalus садово-дачні ділянки в р-ні Збоїщ (див.
вище) з другої половини 1990-х рр. практично не використовуються людьми,
тому можливий рівень такої шкоди оцінити наразі неможливо.
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Рис. 3. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови K. melanocephalus: A –
зовнішній вигляд; Б і В – пеніс K. melanocephalus; Г – для порівняння пеніс
D. reticulatum; Д – розітнутий пеніс D. reticulatum; 1 – пеніальна залоза; 2 –
передній розширений відділ пеніса; 3 – стимулятор усередині пеніса.
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Згідно з літературними даними, дорослі особини K. melanocephalus
можуть досягати в довжину 4,5 см [4, 13]. Від інших представників родини
Agriolimacidae, розповсюджених на заході України [6], їх легко відрізнити за
однотонним сіруватим забарвленням тіла (інколи може мати легкий блакитний
або кремовий відтінок), яке добре контрастує з яскраво-чорною головою і шиєю
(рис. 3, А). У молюсків роду Deroceras фонове забарвлення тіла змінюється від
білуватого або кремового до темно-коричневого і майже чорного; у деяких
видів присутні численні темні плямки, які можуть з’єднуватися у своєрідну
сіточку. Голова і шия можуть бути забарвленими лише трохи темніше інших
частин тіла, наприклад, у білуватих або кремових особин – в коричневий колір.
Анатомічно K. melanocephalus чітко відрізняється від молюсків з роду
Deroceras зовнішньою і внутрішньою будовою пеніса (рис. 3, Б-Д). У K.
melanocephalus пеніс майже правильної циліндричної форми, прямий або
зігнутий (рис. 3, Б, В), без зовнішніх придатків, усередині – зі складною
системою складок, але без характерного для роду Deroceras стимулятора. У
видів з роду Deroceras пеніс має переважно мішкоподібну або невизначену
форму, його передня частина може бути розширена (рис. 3, 2), а задня – мати
характерні виступи або пеніальну залозу (рис. 3, 1). Усередині пеніса завжди
присутній стимулятор конічної (рис. 3, 3) або сплощеної віялоподібної форми.
На рисунку 3 показана для порівняння зовнішня і внутрішня будова пеніса
звичайного на заході України слизняка сітчастого Deroceras reticulatum (Mull.),
який може завдавати суттєвої шкоди сільськогосподарським культурам [4].
Життєвий цикл K. melanocephalus однорічний [2]. Молюсків найлегше
виявити наприкінці літа або восени, коли вони досягають статевої зрілості.
Висновки. Останнім часом відбулося проникнення на територію
Львівської області двох видів слизняків, не властивих природній (автохтонній)
малакофауні заходу України. Принаймні один з цих видів (A. lusitanicus) є
серйозним шкідником культурних рослин. Існує висока імовірність подальшого
розселення A. lusitanicus і K. melanocephalus по культурним біотопам
Львівщини. Це викликає необхідність моніторингу відомих та виявлення нових
місцезнаходжень даних видів, проведення відповідних карантинних заходів
(особливо для A. lusitanicus) і роз’яснювальної роботи серед населення.
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Summary
Gural-Sverlova N.V., Gural R.I.
State Museum of Natural History, Lviv, Ukraine
PENETRATION OF NEW SPECIES OF SLUGS ON TERRITORY OF
LVIV REGION, THEIR POSSIBLE ECONOMIC IMPORTANCE AND
PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS
In the end of XX century and beginning of XXI century on the territory of Lviv
Region two species of the slugs were registered, which were not known formerly for
Ukraine (Arion lusitanicus) or for its western region (Krynickillus melanocephalus).
There is the probability of the further distribution of this species connected with
cause of the economical losses. In this connection the peculiarities of the diagnostics
of A. lusitanicus and K. melanocephalus are described.
Key words: land molluscs, slugs, Lviv Region.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION AND
AGRICULTURAL PRODUCTS ALTERATION
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