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Гураль-Сверлова Н.В. 1, Лижечка О.Ф. 2
ПЕРША ЗНАХІДКА ЛІСОВОЇ ЦЕПЕЇ CEPAEA NEMORALIS (GASTROPODA,
HELICIDAE) У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА СПЕЦИФІЧНІСТЬ
ФЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ВИЯВЛЕНОЇ КОЛОНІЇ
Описана перша знахідка Cepaea nemoralis, інтродукованого виду наземних молюсків
з поліморфним забарвленням черепашки, в Тернопільській області України. Молоді
особини цього виду були відмічені в м. Чортків ще в 2017 р., але лише у 2020 р. була
визначена їх точна видова належність, підтверджена наявність стабільної колонії та
проаналізовані особливості її фенетичної структури. Проведено порівняння отриманих
даних з іншими колоніями лісової цепеї, виявленими на заході України (Львів та околиці,
м. Богородчани в Івано-Франківській обл.) в 2019-20 рр. та описаними в попередніх
публікаціях. Більша частина зібраних у Чорткові конхологічних матеріалів передана на
зберігання до малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України
в м. Львові. Встановлено, що в чортківській колонії C. nemoralis наявна спадкова ознака,
яка спорадично трапляється у природному ареалі лісової цепеї, але досі не була
зареєстрована на території України. Згадана ознака проявляється в нерівномірній
пігментації темних спіральних смуг на черепашці, чергуванні на них світліших та
темніших фрагментів, що може створювати враження плямистих, перерваних смуг. У
проаналізованій вибірці такі смуги мали 25,6% смугастих черепашок, причому вони
удвічі частіше траплялися в жовтих (41,2%), ніж у рожевих (18,5%) черепашок. Це
добре узгоджується з наявними літературними даними щодо зчепленого успадкування
цієї ознаки та фонового кольору черепашки. Натомість черепашки зі злитими смугами,
незалежно від їх фонового кольору, майже завжди мали нормально пігментовані смуги,
темні по всій довжині. В окремих особин з нерівномірно пігментованими смугами було
відмічено також розщеплення четвертої або п’ятої смуги на 2-3 вузькі поздовжні
смужки. Ще однією особливістю чортківської колонії C. nemoralis порівняно з іншими
відомими західноукраїнськими колоніями цього виду є дуже низькі частоти усіх
світліших варіантів забарвлення черепашок (жовті та рожеві без смуг або з однією
центральною смугою) та дуже висока частка фенотипів з 3 нижніми смугами (49,6%).
Нетипове для заходу України співвідношення основних варіантів забарвлення черепашок
C. nemoralis у Чорткові робить виявлену колонію цінним об’єктом для вивчення
потенційних адаптивних змін її фенетичної структури в майбутньому.
Ключові слова: наземні молюски, Cepaea, антропохорія, поліморфізм, захід України.

Останнім часом на заході України усе частіше знаходять колонії інтродукованого
виду наземних молюсків з поліморфним забарвленням черепашок – лісової цепеї
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758). Тільки у Львові та його найближчих околицях
(с. Зубра Пустомитівського р-ну) вже виявлено та обстежено 15 таких колоній [9].
Нещодавно описано декілька колоній C. nemoralis з Івано-Франківської обл. [3].
Окремих живих особин або порожні черепашки цього виду знаходили у Хмельницькій
[1, 10, 15] та Рівненській [15], а поза межами західного регіону України – у Київській
[10, 15] та Харківській [10] областях.
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З великою долею імовірності можна припустити, що більшість з цих колоній були
утворені равликами або кладками їх яєць, випадково занесеними разом з садовими або
декоративними рослинами не раніше кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. [9], і що їх
виявлення є лише початком процесу антропохорного розселення C. nemoralis по
урбанізованих біотопах різних регіонів України – аналогічно тому, що зараз
спостерігається також в Білорусі [10] або в Підмосков’ї [7, 8, 10]. Цьому явищу,
спільному для трьох східноєвропейських країн, могли посприяти фактично
безконтрольне завезення посадкового матеріалу з інших регіонів Європи [9] та
глобальні кліматичні зміни, які полегшують адаптацію молюсків до більш
континентального клімату Східної Європи.
Моніторинг за фенетичною структурою таких нещодавно виявлених колоній може
мати особливе значення для оцінки адаптивної цінності тих чи інших спадкових ознак,
пов’язаних із забарвленням черепашок C. nemoralis. Якщо при формуванні вихідного
фенетичного складу новоутворених колоній вирішальне значення можуть мати
випадкові популяційно-генетичні процеси (ефект засновника, дрейф генів), у
подальшому їх фенетична структура може поступово змінюватися вже під впливом
селективних факторів. Тому особливу наукову цінність можуть мати багаторічні
спостереження над колоніями з різним фенетичним складом та фенетичною
структурою, які змушені пристосовуватися до подібних кліматичних умов.
Зокрема, колонію C. nemoralis з нетиповою для заходу України фенетичною
структурою, яка буде детально описана в цій статті, вдалося виявити у м. Чортків. Ця
колонія є також першою задокументованою знахідкою лісової цепеї у Тернопільській
області.
Матеріал і методика досліджень
Проаналізована вибірка C. nemoralis була зібрана в 2020 р. на присадибній ділянці
особняка, розташованого за адресою: м. Чортків, вул. Залізнична, буд. № 70,
координати 49°01'32.1"N 25°47'34.9"E, колектор О.Ф. Лижечка, повторні збори в
березні (виключно порожні черепашки) та листопаді (переважно порожні черепашки
та 10 неактивних живих особин, готових до зимової діапаузи). Більша частина вибірки
(крім поламаних фрагментів черепашок) зберігається в малакологічному фонді
Державного природознавчому музеї НАН України у Львові (інвентарний № 4727).
Понад 80% зібраних черепашок належало статевозрілим особинам, решта –
молодим равликам з діаметром черепашки не менше 1 см, що дозволяло додатково
використовувати їх у фенетичних дослідженнях [3, 8], особливо за відсутності на місці
збору конхологічно подібного виду Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774), проте могло
призвести до деякого заниження частот фенотипів зі злитими смугами [14], наведених
у таблиці 1.
Фенотипи визначали за стандартною методикою [6], використаною також у
попередніх публікаціях, присвячених вивченню фенетичної структури в
західноукраїнських колоніях C. nemoralis [3, 9]. При цьому враховували фоновий колір
черепашок та характер розташування темних спіральних смуг на їх останньому оберті.
Смуги позначали арабськими цифрами від 1 до 5, рахуючи їх у напрямку від верхівки
черепашки донизу. Відсутність однієї чи кількох смуг позначали нулем (нулями) на
місці відповідної цифри або цифр, злиття сусідніх смуг – круглими скобками. Смуги
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вважали злитими, якщо вони частково або повністю об’єднувалися не пізніше, ніж за
чверть оберту до устя черепашки.
При подальшому аналізі фенетичної структури розглядали частоти не окремих
фенотипів, а їх груп [3, 9], виділених на основі наявних даних щодо характеру
успадкування окремих ознак, а також можливого зчепленого успадкування фонового
кольору та відсутності/наявності смуг на черепашці [11]. Зокрема, при побудові
дендрограми фенетичної подібності західноукраїнських колоній C. nemoralis (рис. 1)
враховували частоти 9 груп, що відрізнялися фоновим кольором черепашок, наявністю
та кількістю темних смуг на них:
1) жовті черепашки без смуг;
2) жовті черепашки з однією центральною (третьою) смугою;
3) жовті черепашки з 3 нижніми смугами (включно з фенотипами зі злитими
смугами або відсутністю однієї зі смуг);
4) жовті черепашки з 5 смугами (аналогічно попередній групі);
5-8) аналогічно для черепашок з рожевим фоновим кольором;
9) коричневі черепашки без смуг (відсутні в Чорткові).
Коричневі смугасті черепашки в порівнюваних вибірках були відсутні, а загалом
на заході України за весь період спостережень поки що була виявлена лише одна
особина C. nemoralis з таким забарвленням черепашки [5].
Результати досліджень
На початку 2020 р. на одній з баз, присвячених біорізноманіттю України [15],
з’явилася фотографія 4-х нестатевозрілих особин Cepaea, зроблена в Чорткові у травні
2017 р. Завдяки автору фотографії (О.Ф. Лижечка) вже в березні 2020 р. вдалося
встановити їх видову належність, а також наявність за вказаними координатами
стійкої колонії лісової цепеї з багатим фенетичним складом. Точні межі території,
заселеної C. nemoralis, поки що не визначені, але відомо, що особини цього виду
трапляються не тільки на місці їх первинної реєстрації (вул. Залізнична, буд. №70), але
й на сусідніх присадибних ділянках.
Численні фотографії, зроблені О.Ф. Лижечкою в березні та травні 2020 р. і,
особливо, зібрані ним конхологічні матеріали (див. методику), дозволили встановити
наявність у чортківській колонії цікавої спадкової ознаки, яка спорадично трапляється
у природному ареалі C. nemoralis [13], але поки що не була виявлена в жодній з
досліджених західноукраїнських [3, 9] або підмосковних [8] колоній. Вона пов’язана з
нерівномірною пігментацію смуг, наявністю на них невеликих нормально
пігментованих (темних) фрагментів, розташованих, очевидно, перед місцями
тимчасового призупинення росту черепашки, та значно світліших ділянок. При
частому чергуванні таких темних і світлих фрагментів може створюватися враження
плямистості, переривчастості смуг [2], завдяки чому цей тип пігментації смуг
називають "punctata" або "interrupta" [12].
У результаті експериментів по схрещуванню, які проводили різні дослідники у
першій половині – середині ХХ ст., вдалося встановити, що такий тип пігментації смуг
є спадковою (домінантною по відношенню до рівномірно пігментованих темних смуг)
ознакою, яка може успадковуватися зчеплено з фоновим кольором черепашок [11].
Останнє, зокрема, підтверджує великий масив статистичних даних щодо поліморфізму
забарвлення C. nemoralis, проаналізований німецькими дослідниками [13]. Вони
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встановили, що у північно-східній частині природного ареалу лісової цепеї плямисті
смуги частіше трапляються в рожевих, ніж у жовтих черепашок, а на півдні ареалу –
навпаки. Також було з’ясовано, що у фенотипів зі злитими смугами ця ознака
трапляється набагато рідше.
У Чорткові 25,6% смугастих черепашок мали нерівномірно пігментовані смуги, які
удвічі частіше траплялися в жовтих (41,2%), ніж у рожевих (18,5%) черепашок. Серед
33 черепашок з 3-5 смугами, які мали злиття хоча б однієї пари смуг, у 32 смуги були
рівномірно пігментовані, темні по всій довжині, а лише в одної жовтої черепашки
фенотипу 1(23)45 – нерівномірно пігментовані (табл. 1). Натомість відсоток особин з
нерівномірно пігментованими смугами мало відрізнявся для сукупності жовтих і
рожевих черепашок з 3 смугами (20,7%) і з 5 смугами (29,9%), що також добре
узгоджується з даними попередніх дослідників [13]. Також на 5 черепашках з
нерівномірно пігментованими смугами було відмічено розщеплення однієї (четвертої
або п’ятої) смуги на 2-3 вузькі поздовжні смужки [2].
Таблиця 1
Фенетичний склад вибірки C. nemoralis з Чорткова
Формула
фенотипу
00000
00300
00345
003(45)
00(34)5
00045
12345
1(23)45
(123)45
(123)(45)
(12345)
02345
0(23)45
Усі смугасті
Разом

N
3
6
31
2
–
1
23
4
–
–
–
1
–
68

жовтий
Nn/Np
–
4/2
19/12
2/–
–
1/–
11/12
3/1
–
–
–
–/1
–
40/28
71

Фоновий колір черепашки
рожевий
разом
N
Nn/Np
N
Nn/Np
2
–
5
–
5
3/2
11
7/4
74
63/11
105
82/23
2
2/–
4
4/–
1
1/–
1
1/–
–
–
1
1/–
44
30/14
67
41/26
19
19/–
23
22/1
2
2/–
2
2/–
1
1/–
1
1/–
1
1/–
1
1/–
1
–/1
2
–/2
1
1/–
1
1/–
151
123/28
219
163/56
153
224

П р и м і т к и : N – кількість черепашок певного фенотипу; Nn – те саме з нормально
пігментованими (рівномірними темними) смугами; Np – з нерівномірно
пігментованими (плямистими) смугами.
Іншою особливістю чортківської колонії C. nemoralis є нетипово висока для заходу
України сукупна частка фенотипів з 3 нижніми смугами, яка майже удвічі перевищує
максимальне значення цього показника в інших західноукраїнських колоніях і в 6 разів
– його середнє значення (табл. 2). Це пов’язане з дуже низькими частотами світліших
черепашок – без смуг або з однією центральною смугою, не лише порівняно з
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Україною, але також з іншими частинами ареалу лісової цепеї (табл. 2). Навіть у
проаналізованих нами раніше даних для материкової частини північно-східної
Німеччини [14], де відносно частіше трапляються черепашки з 3 нижніми смугами [13,
карта 71], їх частка становила лише 23,9% [4]. Натомість такий тип забарвлення був
повністю відсутній у 7 з 16 західноукраїнських колоній C. nemoralis, фенетична
структура яких порівняна на рисунку 1, причиною чого може бути випадкове
«випадіння» менш розповсюдженої спадкової ознаки під час ненавмисного
перенесення обмеженої кількості особин (або кладок яєць).
Таблиця 2
Порівняння частот окремих ознак та груп фенотипів, %
Ознаки або групи
фенотипів
Жовта черепашка
Рожева черепашка
Відсутність смуг
Одна центральна смуга
Три нижні смуги
П’ять смуг
Жовта без смуг
Жовта з 1 смугою
Жовта з 3 смугами
Жовта з 5 смугами
Рожева без смуг
Рожева з 1 смугою
Рожева з 3 смугами
Рожева з 5 смугами

Чортків
31,7
68,3
2,2
4,9
49,6
43,3
1,3
2,7
15,2
12,5
0,9
2,2
34,4
30,8

Інші західноукраїнські
колонії
min
max
середнє
5,9
94,3
47,5
5,7
94,1
49,3
0
75,8
40,5
0
75,7
20,7
0
26,0
7,9
0
70,8
31,0
0
43,4
8,3
0
58,9
14,9
0
20,0
4,6
0
39,8
19,7
0
75,8
29,0
0
16,8
5,8
0
11,7
3,3
0
54,6
11,2

*Інші
частини
ареалу [13]
?
?
34,2
18,0
11,5
36,3
?
?
?
?
?
?
?
?

П р и м і т к и : ? – неможливо встановити за опублікованими даними; * – наведені дані
стосуються переважно Німеччини, меншою мірою – інших частин ареалу.
Ще помітнішими є відмінності в частотах рожевих черепашок з 3 нижніми
смугами, сукупна частка яких у Чорткові виявилася утричі вищою, ніж її максимальне
значення в інших західноукраїнських колоніях, і в 10 разів вищою її середнього
значення (табл. 2). В обстежених раніше колоніях лісової цепеї зі Львівської [9] та
Івано-Франківської [3] областей рожевий фоновий колір черепашки часто
супроводжувався повною відсутністю темних спіральних смуг на її поверхні, а жовті
черепашки, навпаки, частіше мали різну кількість смуг. У вибірці з Чорткова такої
закономірності не було відмічено, а рожеві черепашки без смуг, які часто трапляються
і навіть домінують в багатьох західноукраїнських колоніях [3, 9], були представлені
лише поодинокими екземплярами (табл. 1).
Якщо в багатьох західноукраїнських колоніях переважають відносно світлі
варіанти забарвлення черепашок (рожеві без смуг, рідше – жовті без смуг або з однією
центральною смугою), то для Чорткова, навпаки, характерна підвищена частка
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відносно темних фенотипів: як за фоновим забарвленням (68,3% рожевих черепашок),
так і за сукупною часткою черепашок з більшою (3-5) кількістю смуг (92,9%). Разом з
тим, середній рівень інтенсивності пігментації останніх може трохи знижуватися за
рахунок світлішого забарвлення смуг приблизно в четвертої частини смугастих особин
(див. вище), а також за рахунок переважання серед них черепашок з 5 дискретними, не
злитими смугами (табл. 1).
Ще однією рисою, характерною для чортківської колонії C. nemoralis, є добре
виражена тенденція до звуження верхньої (першої) смуги в частини особин, яка може
ставати ниткоподібною, а в окремих особин – повністю зникати (табл. 1).
За фенетичною структурою чортківська колонія продемонструвала найбільшу
подібність з двома львівськими колоніями цього виду – Lv-12 і Lv-7 (рис. 1), які мали
підвищені частоти черепашок з 3 смугами (на рівні 18-26%) і невисокі частоти рожевих
черепашок без смуг (2-10%). Разом з тим, для згаданих колоній була характерна
велика, особливо для східноєвропейських колоній C. nemoralis [3, 8, 9], частка жовтих
черепашок без смуг (22-34%), чого не було відмічено в Чорткові
(табл. 2). Загальні закономірності фенетичної диференціації інших колоній описано в
попередній публікації [9].

Рис. 1. Подібність фенетичної структури досліджених колоній C. nemoralis на заході
України: Lv – Львівська (номери ділянок аналогічно попередній публікації [9]), IF –
Івано-Франківська (Богородчани [3]), Te – Тернопільска область (Чортків).
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Висновки
У Чорткові зареєстровано колонію інтродукованого виду C. nemoralis з нетиповим
для заходу України фенетичним складом і фенетичною структурою.
Найхарактернішою рисою першого є наявність спадкової, зчепленої з фоновим
кольором черепашки ознакою, яка проявляється в нерівномірній пігментації смуг. У
подальшому ця ознака може слугувати своєрідним фенетичним маркером, який
дозволить робити висновки стосовно спорідненості цієї колонії та інших колоній
лісової цепеї, які в майбутньому можуть бути виявлені як в самому Чорткові та його
околицях, так і, загалом, на території Тернопільської обл.
Для фенетичної структури дослідженої чортківської колонії C. nemoralis
характерні низькі частоти усіх фенотипів зі світло забарвленими черепашками (жовті
та рожеві черепашки без смуг та з однією центральною смугою) та велика частка
черепашок з 3 нижніми смугами, що відрізняє її від описаних раніше колоній лісової
цепеї зі Львівської та Івано-Франківської областей. Нетиповий склад чортківської
колонії робить її особливо цікавим об’єктом для подальшого моніторингу
багаторічних змін фенетичної структури, оскільки можливі адаптивні зміни цієї
структури можуть відбуватися тут іншими шляхами, ніж у інших західноукраїнських
колоніях C. nemoralis.
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Gural-Sverlova N.V.1, Lyzhechka O.F.2
First record of the grove snail Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) in Ternopil region
and specificity of the phenotypic composition of the found colony
The first finding of Cepaea nemoralis, an introduced species of land molluscs with polymorphic
shell colouration, in the Ternopil region of Ukraine is described. Juveniles of this species were observed
in Chortkiv already in 2017, but only in 2020 their exact species affiliation was identified, the presence
of an established colony was confirmed and the peculiarities of its phenotypic composition were
analyzed. The obtained data were compared with other colonies of the grove snail, which were found
in Western Ukraine (Lviv and its environs, Bohorodchany in Ivano-Frankivsk region) in 2019-2020
and described in previous publications. Most of the conchological material collected in Chortkiv is
deposited in the malacological collection of the State Museum of Natural History of the National
Academy of Sciences of Ukraine in Lviv. In the Chortkiv colony of C. nemoralis, a hereditary trait was
found, which occurs sporadically in the natural range of the grove snail, but has not yet been registered
in Ukraine. This feature is manifested in the uneven pigmentation of dark spiral bands on the shell, the
alternation of lighter and darker fragments on them, which can create the impression of spotted,
interrupted bands. In the analyzed sample, such bands had 25.6% of banded shells, and they occurred
twice as often in yellow (41.2%) than in pink (18.5%) shells. This agrees well with the known data on
the linked inheritance of this trait and the ground colour of the shell. However, the shells with fused
bands, regardless of their ground colour, almost always had normally pigmented bands, dark along
their entire length. In some individuals with unevenly pigmented bands, the splitting of the fourth or
fifth band into 2-3 narrow longitudinal bands was also observed. Another feature of the Chortkiv colony
of C. nemoralis compared to other known Western Ukrainian colonies of this species is the very low
frequencies of all lighter variants of the shell colouration (yellow and pink unbanded or with one central
band) and a very high proportion of phenotypes with 3 lower bands (49.6%). The ratio of the main
variants of the shell colouration of C. nemoralis in Chortkiv, which is not typical for Western Ukraine,
makes the found colony a valuable object for studying potential adaptive changes in its phenotypic
composition in the future.
Key words: land molluscs, Cepaea, anthropochory, polymorphism, Western Ukraine.
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