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ПОШИРЕННЯ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ІСПАНСЬКОГО 
СЛИЗНЯКА м. ЖИТОМИРА 

У місті Житомир іспанський слизняк вперше був виявлений у 2018 
році. В результаті проведеного дослідження встановлено, що популяція 
іспанського слизняка у місті Житомир займала площу 72670 м2. В усіх 
випадках у місцях існування іспанського слизняка реєструвались чис-
ленні пошкодження рослин. Слизняки розміщувались під листям та на 
ґрунті в заростях рудеральної рослинності. В деяких випадках їх при-
сутність можна було встановити за наявністю помаранчевого слизу на 
листках рослин. На досліджених ділянках поряд із іспанським слизня-
ком траплялись інші види наземних молюсків: Arion fasciatus (Nilsson, 
1823), Arion fuscus (O. F. Müller, 1774), Limax maximus Linnaeus, 1758, 
Cepaea vindobonensis Ferussac, 1821 та Helix pomatia Linnaeus, 1758.  

У наступному році площа, зайнята цією популяцією, збільшилась до 92300 
м2 за рахунок прилеглих територій зі сприятливими умовами існування. У 
зв’язку з тим, що весна 2019 р. була досить холодною, слизняки почали з’являтись 
тільки на початку травня. Як і у першій популяції, на досліджених ділянках 
поряд із іспанським слизняком траплялись інші види наземних молюсків. Окрім 
цього у 2019 р. виявлено нову популяцію площею 52790 м2 . Тобто порівняно із 
2018 р. площа, охоплена інвазією іспанського слизняка, у м. Житомир зросла у 
два рази (145090 м2). Такі високі темпи зростання площі, зайнятої популяцією 
іспанського слизняка, свідчать про його активне розселення по території м. Жи-
томира. У найближчій перспективі слід очікувати його появи у інших придатних 
для існування цього виду біотопах на території міста.  

Ключові слова: іспанський слизняк, наземні молюски, популяція, 
щільність поселення. 

Вступ. Кількість антропохорних видів у наземній малакофауні будь-якої країни 
або регіону невпинно зростає. Цьому сприяють характерні для сучасного світу інтенсивні 
економічні та транспортні зв’язки, а також усе помітніші глобальні кліматичні зміни. Яс-
кравим прикладом виду, ареал якого у другій половині ХХ ст. суттєво розширився зав-
дяки антропохорії, є іспанський слизняк, який дотепер не має коректної наукової назви 
(Arion vulgaris auct. non Moquin-Tandon, 1855 або A. lusitanicus auct. non Mabille, 1868) (Pfen-
ninger, Weigand, Bálint, & Klussmann-Kolb, 2014;  Balashov, Khomenko, & Harbar, 2018). 

Він був виявлений на початку 50-х років, і з того часу поширюється країнами 
Європи. На сьогодні A. lusinanicus занесений до переліку карантинних видів. Довгий 
час вчені вважали, що вид походить з Іспанії або південної Франції, проте останнім 
часом все більше науковців схиляються до думки, що A. lusitanicusє нативним видом 
для центральної Європи (Pfenninger, Weigand, Bálint, & Klussmann-Kolb, 2014).  

Поява A. lusinanicus на заході нашої країни була відмічена у 2007 році. Він був 
першим представником підроду Arion s. str., виявленим на території України. Не-
вибагливий у харчуванні, A. lusinanicus наносить шкоду сільському господарству, а 
також приватним садибам, поїдаючи квіти та овочі (Frank, 1998). Цей вид надає пе-
ревагу відкритим територіям (Frank, 1996). За короткий час він встиг не лише розсе-
литися по паркових та інших біотопах, але й утворив колонії у великих приміських 
лісопарках (Гураль-Сверлова, & Гураль, 2011а). Вчені прогнозують, що з огляду на 
біологічні та екологічні особливості цього інвазійного виду, ймовірним є подальше 
його поширення (Гарбар, & Кадлубовська, 2015; Гураль-Сверлова, & Гураль, 2010; 
Гураль-Сверлова, & Гураль, 2011а; Гураль-Сверлова, & Гураль, 2011b; Гураль-Свер-
лова, & Гураль, 2011с; Гураль-Сверлова, &Гураль, 2013; Гураль-Сверлова, 2014). 

Виходячи із цього, метою дослідження є з’ясування особливостей поши-
рення та стану популяції іспанського слизняка в м. Житомир. Відповідно було по-
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ставлено такі завдання: встановити межі популяції іспанського слизняка на тери-
торії м. Житомира; з’ясувати особливості просторового розподілу та щільності 
поселення на різних ділянках території популяції іспанського слизняка. 

Матеріали та методи. Для дослідження використано матеріал, зібраний 
у період 2018–2019 рр. (рис. 1). Щільність популяції визначали методом пробних 
майданчиків за стандартною методикою. Для визначення видової приналежності 
молюсків використовували монографію «Фауна України» (Балашов, 2016). Для 
представлення та аналізу геореферованих даних використано програмний пакет 
MapInfo. Для статистичного аналізу отриманих даних використано програмний 
пакет Statistica 6.0. 

Результати та їх обговорення. Стан популяції іспанського слизняка у 2018 
році. У м. Житомир іспанський слизняк вперше був виявлений у 2018 році у районі 
вулиці Сурина Гора (територія прилегла до яру та його схил). Дослідження прове-
дено восени на п’яти ділянках популяції (рис. 1). Дані щодо щільності поселення виду 
наведено у табл. 1. Як видно з отриманих даних, у різних частинах популяції щільність 
поселення виду є достатньо подібною. Разом з тим на різних пробних майданчиках 
в межах однієї ділянки щільність варіювала від 5 до 12 особин виду на 1 м². На до-
сліджених ділянках поряд із іспанським слизняком траплялись інші види наземних 
молюсків: Arion fasciatus (Nilsson, 1823), Arion fuscus (O. F. Müller, 1774), Limax maximus 
Linnaeus, 1758, Cepae avindobonensis Ferussac, 1821 та  Helix pomatia Linnaeus, 1758.  

В усіх випадках у місцях існування іспанського слизняка спостерігались чис-
ленні пошкодження рослин. Слизняки розміщувались під листям та на ґрунті в 
заростях рудеральної рослинності. В деяких випадках їх присутність можна було 
встановити за наявністю помаранчевого слизу на листках рослин. Ймовірно, пе-
решкодою для подальшого розширення популяції є автомобільна дорога, що 
проходить в даній місцевості з одного боку, та струмок, що протікає по дні яру. 

Рис. 1.Пункти збору матеріалу (м. Житомир) 
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Таблиця 1 
Щільність поселення іспанського слизняка в популяції  

«Сурина гора» (осінь 2018 р.) 

Стан популяції іспанського слизняка у 2019 році. У зв’язку з тим, що весна 
2019 р. була досить холодною, слизняки почали з’являтись тільки на початку 
травня. Дослідження проводили в районі вул. Сурина Гора та вул. Короленка 
біля річки Кам’янка (нова популяція виду, виявлена у 2019 р.). 

Дослідження проведено на восьми ділянках популяції (рис. 1). Дані щодо щільності 
поселення виду наведено у табл. 2. Характерно, що навесні щільність поселення виду була 
суттєво нижчою порівняно з осіннім періодом – в середньому 4,52 екз/м2 та 7,00 екз/м2 від-
повідно. Слід відмітити, що за період дослідження суттєво зросла площа цієї популяції.  

Таблиця 2 
Щільність поселення іспанського слизняка в популяції  

«Сурина гора» (весна 2019 р.) 

Навесні 2019 р. виявлено нову популяцію іспанського слизняка у Жито-
мирі, яка розташовується вздовж річки Кам’янка. Молюсків виявлено під мостом 
по вул. Короленка та вздовж провулка Федора Терещенка (рис. 1). 

Щільність поселення у цій популяції коливалась від 2,80 до 5,60 екз/м2 і в се-
редньому становила 4,48 екз/м2 (табл. 3). У цілому щільність поселення у цій попу-
ляції практично така ж, як і у популяції з вул. Сурина гора навесні 2019 р. і суттєво 
менша щільності поселення в останній популяції восени 2018 р. Це дозволяє при-
пустити, що у травні щільність поселення ще не досягла максимального значення. 

Таблиця 3 
Щільність поселення іспанського слизняка в популяції «Короленка/Ф.Те-

рещенка» (весна 2019 р.) 

№ ділянки
Щільність поселення (екз/м2)

M SE
1 4,40 1,14
2 4,40 1,67
3 3,60 1,14
4 5,40 1,09
5 3,20 1,14
6 6,00 2,12
7 5,00 0,70
8 4,20 0,83

У цілому 4,52 0,33

№ ділянки
Щільність поселення (екз/м2)

M SE
1 8,00 2,91
2 5,40 0,54
3 6,00 1,22
4 8,80 2,28
5 6,80 1,30

У цілому 7,00 0,63

№ ділянки
Щільність поселення (екз/м2)

M SE
1 4,66 1,14
2 4,60 1,94
3 5,20 0,44
4 4,20 1,78
5 5,20 2,16
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Особини іспанського слизняка траплялись як в заростях рудеральної рос-
линності, так і виповзали на пішохідні доріжки. Всі особини мали невеликі роз-
міри, отже дорослі особини зимового періоду в цих умовах не переживають. 

Як і у першій популяції, на досліджених ділянках поряд із іспанським 
слизняком траплялись інші види наземних молюсків: A. fasciatus, A. fuscus, L. max-
imus, C. vindobonensis та H. pomatia.  

Враховуючи те, що у 2018 р. в районі вул. Корольова не було виявлено осо-
бин іспанського слизняка, можна стверджувати, що вид агресивно захоплює нові 
території. В перший рік дослідження на території м. Житомира популяція іс-
панського слизняка займала площу 72670 м2. На другий рік дослідження встанов-
лено, що площа, зайнята популяцією, зросла до 92300 м2 за рахунок прилеглих 
територій зі сприятливими умовами існування. Окрім цього у 2019 р. виявлено 
нову популяцію площею 52790 м2. Тобто порівняно із 2018 р. площа, охоплена 
інвазією іспанського слизняка у м. Житомир зросла у два рази (табл.4). 

Таблиця 4 
Площа популяцій іспанського слизняка в м. Житомир 

Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що у 2018 р. 
популяція іспанського слизняка у м. Житомир займала площу 72670 м2. У наступ-
ному році площа, зайнята цією популяцією збільшилась до 92300 м2  за рахунок 
прилеглих територій зі сприятливими умовами існування. Окрім цього у 2019 р. 
виявлено нову популяцію площею 52790 м2. Тобто порівняно із 2018 р. площа, 
охоплена інвазією іспанського слизняка у м. Житомир зросла у два рази 
(145090 м2). Такі високі темпи зростання площі, зайнятої популяцією іспанського 
слизняка, свідчать про його активне розселення по території м. Житомира. У най-
ближчій перспективі слід очікувати його появи у інших придатних для існування 
цього виду біотопах на території міста.  
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6 3,00 0,70
7 5,60 2,30
8 5,40 1,14
9 5,20 2,16
10 3,60 1,34
11 3,60 0,54
12 2,80 0,83
13 3,60 0,54
14 5,40 1,14
15 4,40 2,30
16 4,20 1,48
17 4,00 0,70
18 4,20 0,44
19 5,60 2,40
20 5,20 1,92

У цілому 4,48 0,19

№ Популяція Площа (м2) Рік
1 Сурина гора 72 670 2018
2 Сурина гора 92 300 2019
3 Короленка/Ф.Терещенка 52 790 2019

У цілому м. Житомир 145 090 2019
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O.V. Harbar, M.M. Danyliuk, D.A. Harbar, N.S. Demchuk 
Zhytomyr Ivan Franko State University 
DISTRIBUTION AND POPULATION STATUS OF THE SPANISH SLUG IN ZHYTOMYR 
In Zhytomyr, the Spanish slug was first discovered in 2018. The study found that the population of Spanish slugs 

in Zhytomyr occupied an area of 72670 m2. In all cases, numerous plants damage was recorded in the habitats of the 
Spanish slug. The slugs were located below the leaves and on the soil in the bush of ruderal species. In some cases, their 
presence could be established by the presence of orange slime on the leaves of the plants. In the study areas, other species 
of terrestrial molluscs occurred near the Spanish slug: Arion fasciatus (Nilsson, 1823), Arion fuscus (O. F. Müller, 
1774), Limax maximus Linnaeus, 1758, Cepaea vindobonensis Ferussac, 1821 and Helix pomatia Linnaeus, 1758.  

Next year, the area occupied by this population increased to 92300 m2 at the expense of adjacent territories 
with favorable living conditions. Due to the fact that the spring of 2019 was quite cold, the slugs began to appear 
only in early May. As in the first population, other species of terrestrial molluscs occurred near the Spanish slug in 
the studied areas. In addition, a new population of 52790 m2 was discovered in 2019. That is, compared to 2018, the 
area covered by the invasion of Spanish slugs in Zhytomyr has doubled (145090 m2). Such high growth rates of the 
area occupied by the population of the Spanish slug, indicate its active settlement in the territory of Zhytomyr. In 
the near future, it is expected that it will appear in other biotopes suitable for the existence of this species in the city. 

Key words: Spanish slug, terrestrial molluscs, population, population density. 
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