Nazwa
Zatoczek
zwierzaka
∏amliwy

Anisus vorticulus
(Troschel, 1834)
Zatoczek ∏amliwy
mi´czaki, Êlimaki,
nasadooczne, zatoczkowate,
Disculifer
Opis gatunku

Zatoczek ∏amliwy mo˝e zostaç pomylony z innymi Êlimakami s∏odkowodnymi posiadajàcymi skorupk´ szerokà, lecz
p∏askà, g∏ównie z innymi przedstawicielami rodziny zatoczkowatych. NajproÊciej odró˝niç go od pozosta∏ych zatoczków, analizujàc cechy morfologiczne muszli.
Âlimaki z rodzaju Planorbarius majà skorupk´ masywniejszà i du˝o wi´kszà (szerokoÊç 20–40 mm, wysokoÊç
8–16 mm), o skr´tach ob∏ych i pozbawionych kraw´dzi.
U przedstawicieli rodzaju Planorbis wyst´pujàcych w Polsce, podobnie jak u zatoczka ∏amliwego, skorupka posiada zaznaczonà kraw´dê (kil). Jednak gatunki te majà
muszl´ masywniejszà, stosunkowo gruboÊciennà, o wi´kszych rozmiarach (szerokoÊç 12–20 mm, wysokoÊç
2–4,5 mm), z wkl´s∏à górnà stronà muszli.
Natomiast rodzaj Bathyomphalus charakteryzujà stosunkowo wysokie muszle pozbawione kraw´dzi i zbudowane
z 7–9 ciasno nawini´tych skr´tów.
Muszle pozosta∏ych rodzajów zatoczkowatych posiadajà
3–5 skr´tów narastajàcych nierównomiernie, a ostatni
skr´t jest bardzo wyraênie szerszy od poprzednich (u zatoczka ∏amliwego skr´ty muszli narastajà równomiernie,
a ostatni z nich jest tylko nieznacznie szerszy od poprzednich). Ponadto soczewkowaty kszta∏t muszli oraz zachodzàce na siebie skr´ty charakteryzujà skorupki przedstawicieli rodzajów Hippeutis i Segmentina. U rodzaju Gyraulus skr´ty muszli, co prawda, nie zachodzà na siebie lub
jedynie bardzo nieznacznie, ale kraw´dê mo˝e byç bardzo s∏abo zaznaczona. Natomiast muszle przedstawicieli
rodzajów Menetus i Armiger posiadajà tylko trzy skr´ty,
przy czym skorupki tego ostatniego cz´sto majà ˝eberka
lub kolce.
Naj∏atwiej pomyliç zatoczka ∏amliwego z innymi gatunkami z rodzaju Anisus. Na podstawie cech muszli mo˝na wyró˝niç w obr´bie tego rodzaju dwa podrodzaje. W podrodzaju Anisus muszle majà ob∏e skr´ty ze s∏abà kraw´dzià.
Muszle przedstawicieli podrodzaju Disculifer, do którego
zalicza si´ zatoczka ∏amliwego i zatoczka ostrokraw´dzistego (Anisus vortex), sà bardzo p∏askie (szerokoÊç skr´tów
przewa˝a nad ich wysokoÊcià) i majà wyraênie zaznaczonà kraw´dê z kilem.
Muszla zatoczka ∏amliwego wyró˝nia si´ kilem biegnàcym
Êrodkiem ostatniego skr´tu. Posiada ona 5 (lub 5,5) skr´tów, z których ostatni jest 1,5 raza szerszy od przedostatniego. U zatoczka ostrokraw´dzistego kil biegnie u do∏u
ostatniego skr´tu, a skorupka ma 6 do 7,5 skr´tów, przy
czym ostatni jest oko∏o 2 razy szerszy od przedostatniego.
Istniejà wyraêne ró˝nice w budowie anatomicznej narzàdów rodnych pomi´dzy A. vortex i A. vorticulus; omówione
przez Piechockiego (1979). W publikacji tej mo˝na znaleêç
wi´cej szczegó∏ów dotyczàcych zatoczków, podobnie jak
w kluczu do oznaczania Êlimaków s∏odkowodnych (Glöer,
Meier-Brook, Ostermann, 1987).
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Âlimak s∏odkowodny o muszli drobnej i p∏askiej, z∏o˝onej
z p∏asko zwini´tych, najcz´Êciej pi´ciu równomiernie narastajàcych skr´tów.
Muszla jest bardzo silnie sp∏aszczona i krucha, z bardzo
subtelnym poprzecznym prà˝kowaniem. Jej szerokoÊç
u doros∏ego osobnika wynosi 4–6 mm, a wysokoÊç
0,5–0,8 mm. Nale˝y ona do najdelikatniejszych spoÊród
muszli naszych Êlimaków s∏odkowodnych. Górna strona
muszli prawie p∏aska, dolna s∏abo wg∏´biona. Skr´ty
muszli zarówno od góry, jak i od do∏u niemal równomiernie sklepione. Otwór muszli ma kszta∏t pod∏u˝nie sercowaty, nie jest zamykany wieczkiem i nie posiada wargi.
Doros∏y osobnik buduje do 5,5 skr´tów muszli. Ostatni
skr´t muszli ma szerokoÊç tylko 1,5 raza wi´kszà od
przedostatniego i posiada widocznà t´pà kraw´dê, niekiedy z wàskà, delikatnà b∏onkà.
Cia∏o Êlimaka jest ciemnoszaro bàdê czarno pigmentowane, bràzowawoczerwonawo przeÊwiecajàce,. Stopa szarawa, grzbiet i g∏owa ciemniejsze, z jasnymi, przeÊwiecajàcymi czu∏kami. Na powierzchni nogi, w tylnej cz´Êci grzbietowej strony, wyst´pujà bruzdy i zmarszczki.

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi
gatunkami
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Cykl rozwoju
W czystych, bogato zaroÊni´tych wodach zatoczek ∏amliwy
˝yje ok. roku (w akwarium 1–2 lat). Zgodnie z badaniami
angielskimi wydaje si´ mieç 12-miesi´czny cykl ˝yciowy.
Stosunkowo niewiele wiadomo o jego biologii rozrodu.
Wraz z rozkwitem sezonu wegetacyjnego nieliczne osobniki, które prze˝y∏y zim´ przyst´pujà do rozrodu. Rozmna˝anie mo˝e trwaç 6–8 tygodni. Gatunek ten posiada hermafrodytyczny uk∏ad rozrodczy. Jaja 4–5 sk∏ada w owalnych
kokonach, przyklejajàc je do roÊlinnoÊci wodnej. W naszym
kraju Êlimak ten wydaje jedno pokolenie potomne. Prawdopodobnie temperatura jest czynnikiem istotnie wp∏ywajàcym na czas przyst´powania do rozrodu oraz na tempo
wzrostu osobników. Wiosnà du˝e osobniki, które przezimowa∏y, przyst´pujà do rozmna˝ania. W nied∏ugim czasie po
z∏o˝eniu kokonów z jajami ginà. Wyl´g∏e, m∏ode osobniki
rosnà mniej wi´cej w sta∏ym tempie a˝ do wrzeÊnia, kiedy
to ich wzrost staje si´ wolniejszy. Wraz z pojawieniem si´
pierwszych przymrozków przechodzà do osadów dennych,
gdzie trwajà w stanie maksymalnie spowolnionego metabolizmu przez ca∏à zim´.
Wra˝liwoÊç
Brak szczegó∏owych badaƒ behawioralnych dotyczàcych
tego gatunku Êlimaka. Z obserwacji wiadomo, ˝e niepokojone zwierz´ chowa si´ do muszli i oderwawszy si´ od roÊliny czy b∏ony powierzchniowej, opada na dno.
AktywnoÊç
Âlimaki te przemieszczajà si´ w stosunkowo wolnym tempie i pokonujà raczej niewielkie odleg∏oÊci, pe∏zajàc g∏ównie wÊród roÊlinnoÊci wodnej albo po b∏onie powierzchniowej. Ich aktywnoÊç zale˝y w du˝ym stopniu od temperatury otoczenia. Wraz z nadejÊciem zimy metabolizm zatoczka ∏amliwego zostaje zredukowany do minimum, Êlimak
przemieszcza si´ do osadów dennych, gdzie zimuje.
Gatunek ten jest w zasadzie przywiàzany do miejsca i nie
przemieszcza si´ aktywnie na wi´ksze odleg∏oÊci. Rozprzestrzenia si´ prawdopodobnie dzi´ki losowym zdarzeniom,
takim jak powodzie czy przypadkowe przyczepienie si´ do
innego zwierz´cia, np. do piór ptaków wodno-b∏otnych.
Sposób od˝ywiania
Zasadniczym pokarmem zatoczka ∏amliwego sà najprawdopodobniej glony i zmacerowane tkanki roÊlin wy˝szych.
˚eruje, pe∏zajàc po roÊlinach, ich martwych cz´Êciach na
dnie albo po b∏onie powierzchniowej.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne
Zatoczek ∏amliwy jest gatunkiem rzadkim i zazwyczaj wyst´puje nielicznie. Zamieszkuje g∏ównie drobne zbiorniki
wody stojàcej z czystà wodà i g´stà roÊlinnoÊcià – wyp∏yco-
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ne stawy, starorzecza, rozlewiska, zabagnienia, rowy melioracyjne i torfianki oraz inne zbiorniki wodne na torfowiskach (typowe siedlisko). Cz´sto mo˝na go spotkaç w torfiankach le˝àcych zwykle na kraƒcach terasy zalewowej
rzek. Preferuje zbiorniki powy˝ej 3 m szerokoÊci i stosunkowo g∏´bokie (powy˝ej 1 m). Niekiedy bywa znajdowany
tak˝e w strefie przybrze˝nej jezior, w strumieniach i wolno
p∏ynàcych rzekach. Muszà one posiadaç wystarczajàco du˝e p∏ycizny przybrze˝ne. W czasie sezonu, gdy zatoczek
∏amliwy rozmna˝a si´ oraz gdy rosnà m∏ode zatoczki, temperatura zamieszkiwanych przez ten gatunek wód waha
si´ od ok. 15 do ok. 20ºC. Wyst´puje w niezanieczyszczonych, dobrze natlenionych i zmineralizowanych (zawierajàcych jony wapnia) wodach.
Zatoczek ∏amliwy jest typowym gatunkiem naroÊlinnym.
Najcz´Êciej przebywa w ko˝uchach glonów nitkowatych, ˝abiÊcieku Hydrocharis morus-ranae i rz´sy wodnej (Lemna
sp.). Cz´stym miejscem przebywania tego Êlimaka sà równie˝ liÊcie i ∏odygi takich roÊlin wodnych, jak strza∏ka wodna
Sagittaria sagittifolia L., moczarka kanadyjska Elodea canadensis Rich., rogatki Ceratophyllum sp., tatarak Acorus calamus L., rdest ziemnowodny Polygonum amphibium L., grà˝el
˝ó∏ty Nuphar lutea Sm. i grzybienie Nymphaea sp. W torfiankach i innych tego typu zbiornikach mo˝e przebywaç wÊród
k´pek turzyc Carex sp., torfowców Sphagnum sp. oraz wÊród
plech wàtrobowców Marchantia sp. Mo˝e równie˝ ˝erowaç
na b∏onie powierzchniowej. W zaroÊni´tych zbiornikach
wodnych bywa odnajdowany najcz´Êciej w towarzystwie takich gatunków mi´czaków, jak Êlimaki Gyraulus riparius
i Segmentina nitida oraz ma∏˝ Pisidium pseudosphaerium.

Siedliska z Za∏àcznika I mogàce
wp∏ywaç na dzia∏ania ochronne
3150 – Starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki
wodne (Cor. 22.13; Natural euthrophic lakes with
Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation)
7140 – Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (Cor. 54.5;
Transition mires and quaking bogs)
7110 – Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà (˝ywe) (Cor. 51.1; Active raised bogs)
7120 – Torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do
naturalnej i stymulowanej regeneracji (Cor. 51.2;
Degraded raised bogs still capable of natural regeneration)
7150 – Obni˝enia dolinkowe i p∏a mszarne (Cor. 54.6; Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion)

Rozmieszczenie geograficzne
Zatoczek ∏amliwy zamieszkuje Europ´ od Anglii, po∏udniowej Szwecji, Francji i W∏och a˝ po zachodnià Syberi´. Stanowiska tego Êlimaka po∏o˝one sà poni˝ej 1000 m n.p.m.
W granicach zasi´gu, w Êrodkowej i po∏udniowej Europie
wyst´puje tylko lokalnie, a liczba jego stanowisk maleje.

Nazwa
Zatoczek
zwierzaka
∏amliwy

W Polsce stwierdzono dotychczas kilkadziesiàt jego stanowisk. Bywa spotykany na Pomorzu, Pojezierzu Mazurskim
i Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, tak˝e jest znany z pojedynczych stanowisk w zbiornikach s∏odkowodnych Pobrze˝a Ba∏tyku, Niziny Mazowieckiej, Puszczy Bia∏owieskiej,
Dolnego i Górnego Âlàska, a tak˝e Wy˝yny Ma∏opolskiej.

Gatunek obj´ty Dyrektywà Siedliskowà: za∏àczniki II
i IV. W Polsce jest on wpisany na list´ zwierzàt ÊciÊle
chronionych (Dz.U. Nr 130 (2001), poz. 1436) oraz
umieszczony na Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginàcych
i Zagro˝onych z kategorià NT (gatunek bliski zagro˝enia; G∏owaciƒski 2002).

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Polska populacja zatoczka ∏amliwego jest tylko w niewielkiej cz´Êci zabezpieczona na obszarach chronionych. Stanowisko tego Êlimaka znajduje si´ na terenie Bia∏owieskiego Parku Narodowego. Cz´Êç stanowisk jest zlokalizowana na obszarze parków krajobrazowych lub obszarów
chronionego krajobrazu, co jednak na razie nie daje im
dostatecznych gwarancji w∏aÊciwej ochrony. Sà to stanowiska w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,
Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, Powidzkiego
Parku Krajobrazowego, a tak˝e Obszaru Chronionego
Krajobrazu Dolina Pilicy i Drzewiczki oraz Nadmorskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Stanowiska te znajdujà si´ w zaproponowanych Specjalnych Obszarach Ochrony w powstajàcym w Polsce systemie obszarów chronionych Natura 2000: Puszczy Bia∏owieskiej, Puszczy Bolimowskiej, Dolinie Pilicy, Mierzei Sarbskiej, Dolnej Odrze. Daje to szans´ na wprowadzenie odpowiedniej ochrony tych stanowisk w przysz∏oÊci.
Pozosta∏e stanowiska zatoczka ∏amliwego nie podlegajà
ochronie prawnej.

Przemiany i stan populacji
Zatoczek ∏amliwy zawsze by∏ podawany jako gatunek
rzadki i wyst´pujàcy nielicznie. Do lat 60. XX wieku podawano jego stanowiska g∏ównie z ni˝u polskiego. Aktualna
mapa jego rozmieszczenia odzwierciedla raczej stan zbadania, a nie faktyczne wyst´powanie. Dopiero od niedawna jest on przedmiotem zainteresowania s∏u˝b ochrony
przyrody. Obecnie uwa˝a si´ go za gatunek zmniejszajàcy
swojà liczebnoÊç, co wydaje si´ byç niebezpieczne zw∏aszcza w tej cz´Êci zasi´gu, gdzie wyst´puje on lokalnie. Jako
g∏ównà przyczyn´ podaje si´ degradacj´ siedlisk. Fakt, ˝e
w ostatnich latach odkrywa si´ nowe stanowiska tego Êlimaka w Polsce pozwala bardziej optymistycznie spojrzeç
na mo˝liwoÊci zachowania tego gatunku.
Potencjalne zagro˝enia
G∏ównym zagro˝eniem dla zatoczka ∏amliwego wydaje si´
byç degradacja jego siedlisk. Drobne zbiorniki czy p∏ycizny
wi´kszych akwenów, zamieszkiwane przez ten gatunek, to
bardzo wra˝liwe siedliska. Niew∏aÊciwe gospodarowanie
na terenach, gdzie wyst´pujà, mo˝e prowadziç nawet do
ich zaniku. Dotyczy to nie tylko zagospodarowania samego zbiornika, ale i jego sàsiedztwa.
Zbiorniki ze stanowiskami zatoczka ∏amliwego nie powinny byç intensywnie czyszczone z roÊlinnoÊci. Nale˝y uniemo˝liwiç odprowadzanie zanieczyszczeƒ i Êmieci do tych
wód. PoÊród zagro˝eƒ dla siedlisk zatoczka ∏amliwego
istotne znaczenie ma równie˝ dop∏yw nawozów i substancji prowadzàcych do eutrofizacji zbiornika. Groêne jest
równie˝ obni˝enie poziomu wód zwiàzane z dzia∏aniami
w sàsiedztwie zbiornika, g∏ównie niew∏aÊciwie prowadzonymi pracami hydrotechnicznymi.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych
Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Utrzymywanie odpowiednich parametrów fizyczno-chemicznych wody na istniejàcych stanowiskach zatoczka ∏amliwego, ale równie˝ tworzenie warunków ekspansji gatunku na nowe stanowiska, co dotyczy tak˝e stanowisk zast´pczych czy reintrodukcji.
We wspó∏pracy z lokalnymi podmiotami odpowiedzialnymi
za gospodark´ wodnà na danym terenie konieczne jest
ustalenie sposobu zarzàdzania wodami w taki sposób, aby
utrzymaç odpowiednio wysoki poziom wody na stanowiskach zatoczka.
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Status gatunku

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Propozycje dotyczàce gatunku
Rozpowszechnianie informacji dotyczàcych statusu i znaczenia zatoczka ∏amliwego wÊród zarzàdców terenów,
na których znajdujà si´ jego stanowiska oraz propagowanie w∏aÊciwych metod gospodarowania na tych ob-
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szarach, zw∏aszcza w odniesieniu do gospodarki wodnej, w celu prowadzenia skutecznej ochrony tego zagro˝onego Êlimaka.
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DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ
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OkreÊlenie wymagaƒ siedliskowych zatoczka ∏amliwego
obejmujàce wp∏yw zmian jakoÊci wody na prze˝ywalnoÊç
Êlimaka. OkreÊlenie czynników limitujàcych rozmieszczenie
gatunku. Rozpoznanie wymagaƒ siedliskowych tego gatunku w ca∏ym jego zasi´gu w celu zastosowanie tej wiedzy
do ochrony krajowych populacji.
Szczegó∏owe opisanie siedlisk zaj´tych obecnie przez ˝ywotne populacje.
Poszukiwanie nowych stanowisk zatoczka ∏amliwego na terenach s∏abo zbadanych.
Przeprowadzenie szczegó∏owych badaƒ dotyczàcych biologii zatoczka ∏amliwego ze szczególnym potraktowaniem
zagadnieƒ dotyczàcych rozmna˝ania (termin przyst´powania do rozrodu, sk∏adania jaj i wyl´gu, wielkoÊç zniesieƒ),
rozwoju osobnika i ÊmiertelnoÊci. OkreÊlenie czynników
wp∏ywajàcych na te procesy (temperatura, drapie˝nictwo,
dost´pnoÊç i jakoÊç pokarmu).
Przeprowadzenie dok∏adnych badaƒ populacyjnych
uwzgl´dniajàcych dynamik´ metapopulacji (prawdopodobieƒstwo wymarcia i rekolonizacji).

Monitoring naukowy
Na stanowiskach zatoczka ∏amliwego za∏o˝yç powierzchnie monitoringowe. Raz na 2–3 lata, w sezonie wegetacyjnym (maj–wrzesieƒ), pobieraç próby iloÊciowe w tych miejscach. Próby powinny byç pobrane w poczàtkowym okresie sezonu, w Êrodku i pod koniec. Nale˝y notowaç równie˝ wymiary osobników. Równolegle monitorowaç stan
siedliska. W tym celu nale˝y zbadaç w∏asnoÊci fizyczno-chemiczne wody, jej poziom wzgl´dem na sta∏e zamontowanych wskaêników oraz opisaç miejsce ze zwróceniem
szczególnej uwagi na jakoÊç i stan roÊlinnoÊci.
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