Poczwarówka
Nazwa zwierzaka
zw´˝ona

Vertigo (Vertilla)
angustior
Jeffreys, 1830
Poczwarówka zw´˝ona
mi´czaki, Êlimaki, p∏ucodyszne,
poczwarówkowate
Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi
gatunkami
WÊród polskich gatunków poczwarówek lewoskr´tnà muszl´ majà poczwarówki zw´˝ona Vertigo angustior i drobna
Vertigo pusilla. Poczwarówka zw´˝ona ma na powierzchni
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W∏aÊciwoÊci biologiczne
Rozmna˝anie lub cykl rozwoju
Cykl ˝yciowy poczwarówki zw´˝onej wymaga szczegó∏owych
badaƒ. Stwierdzono, ˝e wykazuje on pewne ró˝nice w zale˝noÊci od stanowiska. Wiadomo, ˝e wiosnà osobniki, które
przezimowa∏y, przyst´pujà do rozrodu. Dojrza∏e osobniki posiadajà zarówno ˝eƒskie, jak i m´skie gonady, chocia˝ cz´Êç
z nich jest pozbawiona m´skich organów kopulacyjnych.
Z zap∏odnionych, z∏o˝onych jaj po ok. dwóch tygodniach wykluwajà si´ m∏ode Êlimaki, które w ciàgu kolejnych tygodni
rosnà i dojrzewajà. W niektórych populacjach poczwarówki
zw´˝onej badanych w Wielkiej Brytanii stwierdzono przewag´ dojrza∏ych osobników nad m∏odymi w próbach pobieranych latem, a jesienià najwi´kszy udzia∏ w populacji mia∏y
osobniki m∏odociane. Zim´ poczwarówki zw´˝one sp´dzajà
wÊród pozosta∏oÊci roÊlin i tam hibernujà. Dowiedziono, ˝e
w niektórych zimujàcych populacjach dominujà osobniki doros∏e, a w innych wyst´powa∏y wszystkie stadia rozwojowe
poczwarówki zw´˝onej. Wskazuje to na pewnà plastycznoÊç
cyklu ˝yciowego tego Êlimaka, uzale˝nionà od warunków
Êrodowiska w danym roku. ˚yjà niewiele ponad rok.
Wra˝liwoÊç
W sytuacji bezpoÊredniego zagro˝enia reaguje cofni´ciem
si´ w g∏àb muszli.
AktywnoÊç
Poczwarówka zw´˝ona zamieszkuje niewielkimi koloniami
na terenach podmok∏ych, poroÊni´tych wysokà roÊlinnoÊcià szuwarowà. Bywa znajdowana w próbach pobieranych z pod∏o˝a, gdzie przebywa wÊród szczàtków roÊlinnych. W sezonie wegetacyjnym nale˝y szukaç przedstawicieli tego gatunku Êlimaka u podstawy ∏odyg, êdêbe∏ oraz
liÊci. Mo˝e si´ wspinaç do ok. 15 cm powy˝ej powierzchni
gruntu. Zimà hibernuje wÊród szczàtków roÊlin.
Gatunek ten nie jest w stanie samodzielnie przemieszczaç
si´ na du˝e odleg∏oÊci i jest raczej osiad∏y. Mo˝e osiàgaç
2
zag´szczenia a˝ do 1500 osobników/m .
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Muszla poczwarówki zw´˝onej jest lewoskr´tna, buduje jà ok.
5 skr´tów. Mo˝e osiàgaç 1,9 mm wysokoÊci oraz 1 mm szerokoÊci. Nale˝y do najmniejszych Êlimaków làdowych Europy
i doÊç trudno jà zauwa˝yç w terenie. Ma kszta∏t wrzecionowaty, z zaostrzonym szczytem, a ostatnim skr´tem zw´˝onym
u podstawy. Otwór muszli ma kszta∏t serca i zawiera 4 z´by.
Rzeêba powierzchni muszli ma postaç wyraênych, regularnych
prà˝ków. Powierzchnia muszli posiada jedwabisty, delikatny
po∏ysk i przybiera barwy od rogowo˝ó∏tej do bràzowej. Zàbki
i zgrubienia w otworze muszli majà jaÊniejszy odcieƒ.
Cia∏o poczwarówki zw´˝onej jest szare, z tym ˝e boki nogi, kraw´dzie p∏aszcza oraz stopa sà popielate, a g∏owa,
czu∏ki i grzbietowa cz´Êç nogi sà ciemnoszare.

bràzowej skorupki wyraêne, regularne prà˝ki, a wÊród
uzbrojenia otworu muszli jeden blaszkowaty zàb na zewn´trznej wardze przy zagi´ciu nadajàcym otworowi sercowaty kszta∏t. Natomiast muszla poczwarówki drobnej jest
rogowobrunatna, subtelnie po∏yskujàca i pó∏przezroczysta,
z delikatnymi, nieregularnymi prà˝kami na powierzchni,
a na zewn´trznej wardze ma dwa blaszkowate z´by.
Szczegó∏owy opis gatunku oraz klucz do oznaczania poczwarówek znajduje si´ w pracy Pokryszko (1990).

Sposób od˝ywiania
Poczwarówka zw´˝ona jest roÊlino˝erna. ˚ywi si´ prawdopodobnie mikroskopijnymi glonami, grzybami i bakteriami rozwijajàcymi si´ w Êció∏ce i na sàsiadujàcych z nià
cz´Êciach roÊlin.
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W∏aÊciwoÊci ekologiczne
Siedlisko zajmowane przez poczwarówk´ zw´˝onà ró˝ni si´
w zale˝noÊci od klimatu. W cz´Êci zasi´gu obejmujàcej
Europ´ Ârodkowà gatunek ten preferuje wilgotne ∏àki, tolerujàc umiarkowany wypas. Wyst´puje wÊród roÊlinnoÊci trawiastej i wÊród mchów. Cz´sto zamieszkuje mikrosiedliska
na pograniczu siedlisk takich, jak np. trzcinowiska czy te˝ turzycowiska i podmok∏e ∏àki. Zajmuje równie˝ obrze˝a bagien bogatych w wapƒ i brzegi zbiorników wodnych. Rzadziej wyst´puje na terenach podmok∏ych poroÊni´tych olszà.
W innych cz´Êciach zasi´gu, np. w Skandynawii czy na Wyspach Brytyjskich, w strefie wybrze˝y morskich, mo˝e wyst´powaç w otwartych, doÊç suchych i ciep∏ych siedliskach wydmowych. Zajmuje wilgotne zag∏´bienia wÊród wydm
piaszczystych ze stosunkowo niskà roÊlinnoÊcià albo kamieniste zbocza, na których rosnà drzewa liÊciaste. W Skandynawii zamieszkuje te˝ brzegi du˝ych jezior. Na W´grzech
zosta∏a znaleziona wzd∏u˝ brzegów stawów rybnych.
Jest gatunkiem kalcyfilnym.

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)
6410 – Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Cor. 37.31 Molinia meadows on calcareous, peaty or clavey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)
7230 – Torfowiska alkaliczne (Cor. 54.2 Alkaline fens)
oraz siedlisko proponowane do umieszczenia w za∏àczniku I
P24 – Szuwary wielkoturzycowe (Cor. 53.21 Magnocaricion)

Rozmieszczenie geograficzne
Poczwarówka zw´˝ona to gatunek o szerokim rozmieszczeniu europejskim. Jej zasi´g rozciàga si´ od Irlandii i Portugalii na zachodzie do Uralu i wschodniego Zakaukazia na

wschodzie. Na po∏udniu jej area∏ wyst´powania zaczyna
si´ od pó∏nocnego Iranu i europejskich krajów Êródziemnomorskich. Z najbardziej po∏udniowych skrajów Europy
nie by∏a podawana. Na pó∏nocy si´ga a˝ do krajów skandynawskich, jednak nie przekracza 60º szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej. Uznawana za relikt borealny.
W Polsce uwa˝ana za gatunek doÊç rozpowszechniony na
ni˝u, a rzadszy na wy˝ynach, pogórzu i w górach. Jej stanowiska sà rzadkie i rozproszone. W niektórych rejonach
nie zosta∏a stwierdzona, np. w Karkonoszach, Górach
Âwi´tokrzyskich, na Babiej Górze ani w Tatrach.

Status gatunku
Gatunek wpisany na 2000 IUCN/WCMC Global Red List
of Threatened Species jako LR/cd (Hilton Tylor 2000) i do
Za∏àcznika II Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce znalaz∏ si´
na liÊcie zwierzàt ÊciÊle chronionych (Dz.U. Nr 130 (2001),
poz. 1436) i zosta∏ umieszczony na Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginàcych i Zagro˝onych z kategorià EN (gatunek silnie zagro˝ony; G∏owaciƒski, 2002).

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Stanowiska poczwarówki zw´˝onej znajdujà si´ na terenach parków narodowych, np. Bia∏owieskiego, Wielkopolskiego. Cz´Êç stanowisk tego Êlimaka le˝y w granicach
parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, np. Nidziaƒskiego PK czy te˝ OChK Dolina rzeki Zwolenki, jednak obowiàzujàcy na tych terenach re˝im ochronny nie zabezpiecza ich dostatecznie.
Dotychczas nie utworzono rezerwatu w celu ochrony tego
gatunku i jego siedliska. Niektóre stanowiska znalaz∏y si´
na obszarach zaproponowanych do ekologicznej sieci obszarów chronionych o randze europejskiej Natura 2000
takich jak: Dolina Zwoleƒki, Góry Bialskie i Grupa Ânie˝nika, Góry i Pogórze Kaczawskie, Góry Sowie i Bardzkie,
Góry Sto∏owe, Ostoja Nidziaƒska, Ostoja Wielkopolska,
Pieniny, Puszcza Bia∏owieska.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia
Przemiany i stan populacji
W Polsce poczwarówka zw´˝ona jest raczej rzadkim gatunkiem. Jej stanowiska sà rozproszone po kraju, a cz´Êç
z nich nie by∏a potwierdzona od wielu dziesi´cioleci. Populacja tego Êlimaka wydaje si´ byç malejàca. Znaleziska
subfosylne wskazuj´, ˝e w holocenie (okres borealny) gatunek ten nale˝a∏ do znacznie bardziej pospolitych ni˝
obecnie. Stosunkowo cz´sto opisywano stanowiska tego
Êlimaka w badaniach prowadzonych przed 1950 rokiem.
Aktualnie gatunek uznano za zagro˝ony wygini´ciem
w Polsce, a liczba jego stanowisk maleje w ca∏ym zasi´gu.
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Potencjalne zagro˝enia
G∏ównym zagro˝eniem dla poczwarówki zw´˝onej jest degradacja zajmowanych przez nià siedlisk. Jest ona zwiàzana przede wszystkim ze zmianami warunków hydrologicznych siedliska, a zw∏aszcza jego osuszaniem.
Niebezpieczne wydajà si´ byç równie˝ zanieczyszczenia
prowadzàce do eutrofizacji terenów podmok∏ych oraz
zmiany sposobu u˝ytkowania gruntów, na których sà zlokalizowane stanowiska Êlimaka, np. zarzucenie wypasu.
Skutkiem ich mo˝e byç zacienianie i zarastanie stanowiska.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje dotyczàce gatunku
Rozpowszechnianie informacji dotyczàcych statusu i znaczenia poczwarówki zw´˝onej wÊród zarzàdców terenów,
na których znajdujà si´ jej stanowiska oraz propagowanie
w∏aÊciwych metod gospodarowania na tych obszarach,
zw∏aszcza w odniesieniu do gospodarki wodnej oraz hodowlanej, w celu prowadzenia skutecznej ochrony tego zagro˝onego Êlimaka.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ
Weryfikacja stanowisk poczwarówki zw´˝onej w Polsce,
w celu uzyskania aktualnej i precyzyjnej mapy rozmieszczenia gatunku w naszym kraju.
Opisanie zajmowanych przez tego Êlimaka siedlisk w celu
ustalenia jego wymagaƒ siedliskowych. OkreÊlenie czynników
limitujàcych rozmieszczenie gatunku. Rozpoznanie wymagaƒ

Monitoring naukowy
Na stanowiskach poczwarówki zw´˝onej za∏o˝yç powierzchnie monitoringowe. Raz na 2 lata, w sezonie wegetacyjnym (maj–paêdziernik), 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 dok∏adnie opisaç roÊlinnoÊç oraz poziom wody (wilgotnoÊç pod∏o˝a) wzgl´dem na sta∏e zamontowanych wskaêników.
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Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Ochrona biotopów preferowanych przez poczwarówk´
zw´˝onà wymaga prowadzenia szczególnych dzia∏aƒ
ochronnych, gdy˝ sà to siedliska, które w wyniku naturalnych procesów sukcesyjnych zmieniajà w∏aÊciwoÊci i stajà
si´ niekorzystne dla tego Êlimaka. Utrzymanie stanowiska
wymaga prowadzenia w∏aÊciwej gospodarki wodnej zapewniajàcej utrzymywanie si´ zbiorowisk roÊlinnoÊci zasiedlanych przez poczwarówk´ zw´˝onà. Po˝àdane jest, aby
poziom wody by∏ taki, by przez wi´kszà cz´Êç lata grunt
pozostawa∏ co najmniej wilgotny. W porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za gospodark´ wodnà na terenie, gdzie znajduje si´ siedlisko Êlimaka, nale˝y uzgodniç
sposób zarzàdzania wodami, tak aby utrzymaç odpowiednio wysoki poziom wody na stanowiskach poczwarówki.
Nieodzowne mo˝e byç doraêne usuwanie drzew i krzewów
ocieniajàcych i zarastajàcych stanowiska. Nale˝y jednak
kontrolowaç ich wp∏yw na stan populacji poczwarówki
zw´˝onej. Konieczne wydaje si´ równie˝ kontrolowanie
wp∏ywu wypasu na stan stanowiska.

siedliskowych tego gatunku w ca∏ym jego zasi´gu w celu zastosowania tej wiedzy do ochrony krajowych populacji.
Szczegó∏owe badania populacyjne (liczebnoÊç, rozrodczoÊç, ÊmiertelnoÊç, struktura populacji) w warunkach naturalnych na zajmowanych przez poczwarówk´ zw´˝onà
stanowiskach. Przeprowadzenie dok∏adnych badaƒ populacyjnych uwzgl´dniajàcych dynamik´ metapopulacji
(prawdopodobieƒstwo wymarcia i rekolonizacji).
Szczegó∏owe badania biologii tego gatunku uzupe∏niajàce
braki wiedzy w tej materii, 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).

Katarzyna Zajàc
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