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ВИДОВИЙ СКЛАД КОМПЛЕКСУ ARION SUBFUSCUS (GASTROPODA, ARIONIDAE) 

В УКРАЇНІ 
 

Кадлубовська Н. С., Гарбар О. В. 

Видовий склад комплексу Arion subfuscus (Gastropoda, Arionidae) в Україні. ― Н. С. Кадлубовська, О. В. Гарбар. 

― У результаті аналізу алозимної мінливості та морфології гонад слизняків комплексу Arion subfuscus фауни 

України, встановлено наявність двох видів – A. fuscus та A. transsylvanus. Причому особини комплексу A. subfuscus із 

Закарпаття (с. Колочава), що мають гонаду менших розмірів, за спектрами неспецифічних естераз виявились іден-

тичними A. fuscus-2 з рівнинних територій України. Особини з більшою гонадою, визначені як A. transsylvanus, є ге-

нетично близькими до A. fuscus-2, однак, відрізняються від останнього за локусом Es-2. 
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Species composition of Arion subfuscus complex (Gastropoda, Arionidae) in the Ukraine. ― N. S. Kadlubovska, 

A. V. Garbar. ― The analysis of allozyme and morphology gonad of slugs in the Ukraine established two species: A. fuscus 

and A. transsylvanus. Moreover, individuals of A. subfuscus complex from Transcarpathia (v. Kolochava), with smaller gon-

ad, the spectra of nonspecific esterase appeared identical A. fuscus-2 from the flatlands of Ukraine. The individuals identified 

as A. transsylvanus are genetically close to A. fuscus-2, but differ from the latter by Es-2 locus. 

Key words: slugs, Arion, A. fuscus, A. transsylvanus, allozyme variability, gonad. 

Address: Ivan Franko State University, Velyka Berdichivska st., 40, Zhytomyr, 10008, Ukraine, e-mail: kadlubovska_n_s@mail.ru. 

 

 

Вступ 

Комплекс A. subfuscus початково був описаний із 

Південної Франції виключно на основі зовніш-

ньої морфології [15]. Л. Форкарт у 1966 році за-

пропонував застосовувати до особин з популяцій, 

розташованих північніше Альп і до Скандинавії, 

які відрізняються від типових екземплярів, назву 

Arion fuscus Müller, 1774. На жаль, він не виділив 

морфологічні ознаки, які би підтверджували його 

висновок і ця пропозиція не була прийнята.  

На основі аналізу алозимних даних Д. Мак 

Кракен і Р. Селандер виділили дві форми 

A. subfuscus на території Північної Америки – одна 

із них характеризувалась розмноженням шляхом 

самозапліднення, а для іншої був притаманний но-

рмальний статевий процес [11]. Незалежно від них 

А. Де Вінтер звернув увагу на існування двох 

форм гонади у A. subfuscus та запропонував вважа-

ти його видовим комплексом [6].  

У 1994 році було виділено дві суттєво відмінні 

генетичні форми аріонід, які позначили як F- та S-

типи, оскільки вони відрізнялись швидкими та пові-

льними електроморфами фосфоглюкомутази (Pgm) 

[5]. F-слизняки характеризувались невеликою темно-

забарвленою гонадою, тоді як S-слизняки мали біль-

шу і світлішу гонаду. Пізніше ці факти отримали під-

твердження і на основі аналізу ДНК. В результаті за 

F-слизняками було закріплено назву A. fuscus, а за 

слизняками S-типу – назву A. subfuscus [13]. 

Якщо ситуація з комплексом A. subfuscus у пів-

нічно-західній та центральній Європі дещо 

з’ясована, то на півдні і сході Європи вона зали-

шається дискусійною. Слизняки комплексу, які 

були знайдені в румунських Карпатах, відрізняли-

ся від інших представників комплексу A. subfuscus 

за морфологією гонади. Для того щоби з’ясувати 

які саме види виявлені у горах, їх ідентифікували 

за забарвленням тіла, наявністю смуг по його бо-

ках, морфологією статевої системи, алозимним та 

ДНК-аналізом. Результати досліджень підтвердили 

існування окремого виду – A. transsylvanus [8]. 

Причому цей вид є єдиним із комплексу у межах 

регіону і про його існування тут згадували раніше 

[9; 10; 14]. Крім того, декілька екземплярів 

A. transsylvanus було виявлено у Польщі [8].  

Результати останніх досліджень доводять, що 

комплекс A. subfuscus досить неоднорідний. На 

сьогодні відомо, що у Європі він представлений 

трьома видами, а саме – A. fuscus, A. transsylvanus 

та A. subfuscus s. s [8]. За результатами досліджен-

ня морфології гонади нами з’ясовано, що на рів-

нинній території України представлений лише 

A. fuscus. Цей результат пізніше був підтвердже-

ний і іншими дослідниками [3]. Усі досліджені 

особини A. fuscus за характером мультилокусних 
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генотипів неспецифічних естераз чітко диферен-

ціюються на дві групи – A. fuscus-1 та A. fuscus-2, 

рівень генетичних відмінностей між якими не 

менший ніж між окремими видами роду Arion [1]. 

Однак, не виключено, що у Карпатах поширений 

ще один вид – A. transsylvanus, який нещодавно 

був виявлений у румунських Карпатах та Польщі 

[8]. Тому доцільним є аналіз алозимної мінливості 

у представників комплексу A. subfuscus з гірських і 

рівнинних територій України. 

Матеріал та методи  

Всі морфологічні дослідження здійснено на фіксо-

ваних слизняках приблизно однакового розміру. 

Молюсків фіксували 70%-им розчином етанолу. 

Розтин проводили за загальноприйнятими методи-

ками [3; 16] під мікроскопом МБС-1 в 70%-ому 

розчині етанолу. Тіло слизняка закріплювали на 

дні ванночки за допомогою булавок підошвою до-

низу. Перший розріз проводили з лівого боку 

вздовж підошви від щупальця до гепатопанкреаса. 

По лінії розрізу краї шкірно-м’язового мішка від-

гортали разом із мантією і прикріплювали булав-

ками до дна ванночки. Другим розрізом вивільня-

ли відділи статевої системи.  

Біохімічне генне маркування здійснювали ме-

тодом електрофорезу у 7,5%-ому поліакриламід-

ному гелі Тріс-ЕДТА·Na2-боратній системи з 

рН=8,5 протягом 1 год 20 хв при напрузі 200 V і 

силі струму 140 mА [4; 12]. Електрофорез було ві-

дпрацьовано на ферментах з екстракту гепатопан-

креасу слизняків. Визначали електрофоретичну 

мінливість спектрів ферментів аспартатамінотран-

сферази (Ааt), неспецифічних естераз (Еs), малат-

дегідрогенази (Мdh), супероксиддисмутази (Sod) 

та лактатдегідрогенази (Ldh), що кодуються відпо-

відними локусами. 

Фарбування гелів проводили за стандартними 

методиками [7]. Електрофореграми фотографували 

цифровим фотоапаратом Nikon Coolpix S6300. 

Результати та їх обговорення 

У Карпатах представників комплексу A. subfuscus 

нами виявлено у двох пунктах – в околицях 

с. Колочава (Закарпатська обл.) та м. Яремче (Іва-

но-Франківська обл.). На основі аналізу морфоло-

гії гонади встановлено, що у обох вибірках пред-

ставлені дві морфологічні форми. Одна з них хара-

ктеризується темнозабарвленою гонадою дрібних 

розмірів, що відповідає виду A. fuscus, інша – світ-

лішою гонадою середнього розміру, що характер-

не для A. transsylvanus [8]. 

Алозимний аналіз цих форм проведено у ви-

бірці з с. Колочава. Як контроль використано мо-

люсків із смт. Романів (Житомирська обл.). 

Результати алозимного аналізу доводять чітку 

генетичну диференціацію двох форм, які відрізня-

ються за морфологією гонади (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Мінливість неспецифічних естераз представників комплексу A. subfuscus з с. Колочава (2 – A. fuscus-2, 3 – 

A. transsylvanus) та смт. Романів (1 – A. fuscus-1). 

Fig. 1. Variability of nonspecific esterases in the individuals of A. subfuscus complex from the Kolochava (2 – A. fuscus-2, 3 

– A. transsylvanus) and Romaniv (1 – A. fuscus-1). 

 

 

Форма з с. Колочава, яка характеризується малою 

гонадою за спектрами неспецифічних естераз, вияви-

лась ідентичною A. fuscus-2 з рівнинних територій 

України. Форма, яка характеризується більшою гона-

дою (A. transsylvanus), виявилась генетично близькою 

до A. fuscus-2. Зокрема спектри локусу Es-3 у них ви-

явились ідентичними і представлені алелем Es-3c.Така 

особливість чітко відмежовує ці форми від A. fuscus-1. 

Окрім цього, A. transsylvanus характеризується фіксо-

ваним генотипом локусу Es-2 – Es-2bc, тоді як у 

A. fuscus-2 цей локус представлений фіксованим гено-

типом Es-2аb. Виявлені особливості дозволяють пере-

осмислити структуру комплексу A. subfuscus на тери-

торії України (рис. 2).  

Відомо, що у A. transsylvanus з румунських Ка-

рпат морфологія гонади є достатньо мінливою. 
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Хоча більшість молюсків характеризується гона-

дою середнього розміру, зрідка трапляються екзе-

мпляри, морфологія гонади яких майже не відріз-

няється від такої A. fuscus. При цьому за характе-

ром послідовностей ДНК всі ці молюски утворю-

ють достатньо однорідну групу. В Українських 

Карпатах нами виявлено факт співіснування двох 

генетично близьких форм, які, судячи з характеру 

алозимної мінливості, є репродуктивно ізольова-

ними і відрізняються за морфологією гонади. От-

же, цілком можливо, що A. transsylvanus на тери-

торії України представлений двома генетично і 

морфологічно відособленими лініями. Одна з них 

виключно гірська і характеризується гонадою се-

реднього розміру, тоді як інша має набагато шир-

ший ареал, який на території України майже спів-

падає з ареалом A. fuscus-1. На користь цього свід-

чить і той факт, що A. transsylvanus виявлено на 

території сусідньої Польщі, яка знаходиться дале-

ко за межами Карпатських гір. У цьому випадку 

виявлена нами форма A. fuscus-2 (=A. transsylvanus 

з малою гонадою) може претендувати на статус 

окремого виду. Однак для остаточного вирішення 

цього питання необхідні додаткові дослідження. 
 

 

 
 

Рис. 2. Структура комплексу A. subfuscus на території України. 

Fig. 2. Structure of A. subfuscus complex in Ukraine. 

 

 

Відомо, що у A. transsylvanus з румунських Ка-

рпат морфологія гонади є достатньо мінливою. 

Хоча більшість молюсків характеризується гона-

дою середнього розміру, зрідка трапляються екзе-

мпляри, морфологія гонади яких майже не відріз-

няється від такої A. fuscus. При цьому за характе-

ром послідовностей ДНК всі ці молюски утворю-

ють достатньо однорідну групу. В Українських 

Карпатах нами виявлено факт співіснування двох 

генетично близьких форм, які, судячи з характеру 

алозимної мінливості, є репродуктивно ізольова-

ними і відрізняються за морфологією гонади. От-

же, цілком можливо, що A. transsylvanus на тери-

торії України представлений двома генетично і 

морфологічно відособленими лініями. Одна з них 

виключно гірська і характеризується гонадою се-

реднього розміру, тоді як інша має набагато шир-

ший ареал, який на території України майже спів-

падає з ареалом A. fuscus-1. На користь цього свід-

чить і той факт, що A. transsylvanus виявлено на 

території сусідньої Польщі, яка знаходиться дале-

ко за межами Карпатських гір. У цьому випадку 

виявлена нами форма A. fuscus-2 (=A. transsylvanus 

з малою гонадою) може претендувати на статус 

окремого виду. Однак для остаточного вирішення 

цього питання необхідні додаткові дослідження. 

Висновки 

Комплекс Arion subfuscus на території України 

представлений видами A. fuscus та A. transsylvanus. 

A. transsylvanus представлений двома генетично і 

морфологічно відособленими лініями. Одна з них 

виключно гірська і характеризується гонадою се-

реднього розміру, тоді як інша має набагато шир-

ший ареал, який на території України майже спів-

падає з ареалом A. fuscus-1.         

____________________ 
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