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Vertigo (Vertigo)
moulinsiana
(Dupuy, 1849)
Poczwarówka jajowata
mi´czaki, Êlimaki, p∏ucodyszne,
poczwarówkowate

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
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Muszla poczwarówki jajowatej jest owalna, prawoskr´tna,
osiàgajàca ok. 2,7 mm wysokoÊci i ok. 1,6 mm szerokoÊci
– nale˝y do najwi´kszych naszych poczwarówek. Posiada
ok. 5 skr´tów, które sà niezbyt mocno wysklepione. Ostatni bardzo poszerzony, równy niemal 2/3 wysokoÊci muszli. Szwy raczej niezbyt g∏´bokie. Otwór muszli delikatny,
wyd∏u˝ony, trójkàtny, u podstawy w´˝szy, kszta∏tem przypominajàcy serce. W otworze 4–8 zàbków. Do∏ek osiowy p∏ytki i zamkni´ty. Na powierzchni muszli ledwie widoczne, delikatne, nieregularne prà˝ki. Kolor muszli od rogowo˝ó∏tego do bràzowego.
Kolor cia∏a jasny: boki nogi, kraw´dzie p∏aszcza oraz podeszwa sà jasno szare albo szarobia∏e; g∏owa, czu∏ki
i grzbietowa cz´Êç nogi sà szare.

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi
gatunkami
Oznaczanie gatunków w obr´bie rodziny poczwarówkowatych Vertiginidae nie nale˝y do ∏atwych. Najcz´Êciej

oznaczenia dokonuje si´ w oparciu o szczegó∏y budowy
muszli. Cechy wyró˝niajàce przedstawicieli rodzajów Truncatellina i Columella wyst´pujàcych w Polsce podano przy
opisie poczwarówki Geyera.
W porównaniu z pozosta∏ymi gatunkami Êlimaków z tej
rodziny poczwarówka jajowata charakteryzuje si´: prawoskr´tnà muszlà dorastajàcà do ok. 2,7 mm wysokoÊci (lewoskr´tnà majà poczwarówki: zw´˝ona Vertigo
angustior i drobna Vertigo pusilla), otworem muszli
z zàbkami, których mo˝e byç od 4 do 8 (pozbawione
zàbków i listewek otwory muszli mogà mieç poczwarówki: pó∏nocna V. arctica, zmienna V. genesii i zapoznana V. ronnebyensis).
Do 4 zàbków w otworze muszli mo˝na znaleêç u poczwarówek: pó∏nocnej V. arctica, Geyera V. geyeri, zapoznanej
V. ronnebyensis i u alpejskiej V. alpestris.
Pozosta∏e poczwarówki majà wi´cej ni˝ 4 zàbki w otworze muszli. Muszla matowa, silnie i regularnie prà˝kowana (zw∏aszcza górne skr´ty) nale˝y do poczwarówki
prà˝kowanej V. substriata. Muszl´ b∏yszczàcà z subtelnym prà˝kowaniem mogà mieç poczwarówki: rozd´ta
V. antivertigo, Lilljeborga V. lilljeborgi, karliczka V.
pygmea i jajowata V. moulinsiana, przy czym muszle
trzech pierwszych gatunków sà czerwonobràzowe, natomiast poczwarówka jajowata ma muszl´ ˝ó∏tobràzowà, przeÊwiecajàcà. Ponadto poczwarówki Lilljeborga
V. lilljeborgi i karliczka V. pygmea majà ma∏e muszle,
które u doros∏ych osobników rzadko przekraczajà
2 mm wysokoÊci, oraz posiadajà delikatniejszà warg´
ni˝ poczwarówka jajowata. Z kolei poczwarówka rozd´ta V. antivertigo ma cz´sto wi´cej ni˝ 7 z´bów
w otworze muszli.
Szczegó∏owy opis gatunku oraz klucz do oznaczania poczwarówek znajduje si´ w pracy Pokryszko (1990).

W∏aÊciwoÊci biologiczne
Rozmna˝anie lub cykl rozwoju
Cykl ˝yciowy poczwarówki jajowatej nie zosta∏ poznany
we wszystkich szczegó∏ach i kryje jeszcze wiele tajemnic. Osobniki sà hermafrodytyczne i posiadajà zarówno gonady m´skie, jak i ˝eƒskie, chocia˝ cz´Êç osobników jest afalliczna. Z nastaniem wiosny przyst´puje do
rozrodu. Stwierdzono, ˝e u tego gatunku doÊç cz´sto
wyst´puje samozap∏odnienie. Z zap∏odnionych, z∏o˝onych jaj po oko∏o 10 dniach wykluwajà si´ m∏ode Êlimaki. W ciàgu 3–4 tygodni osiàgajà dojrza∏oÊç p∏ciowà. Prowadzone w Wielkiej Brytanii badania nad tà
poczwarówkà wykaza∏y, ˝e latem w populacji dominujà doros∏e osobniki. Im bli˝ej jesieni, tym wzrasta liczebnoÊç populacji i roÊnie w niej udzia∏ osobników
m∏odych. Musi to byç nast´pstwem zintensyfikowania
rozrodu. Na zim´ poczwarówki jajowate chowajà si´
wÊród pozosta∏oÊci roÊlin i tam hibernujà. Mogà prze˝yç niewiele ponad rok.

Poczwarówka
Nazwa zwierzaka
jajowata

Wra˝liwoÊç
Brakuje danych na temat zachowania tego gatunku Êlimaka w sytuacji zagro˝enia. Jak wi´kszoÊç oskorupionych Êlimaków reaguje na bezpoÊrednie zagro˝enie,
chowajàc si´ do muszli.

Sposób od˝ywiania
Poczwarówka jajowata ˝ywi si´ mikroorganizmami (glony,
bakterie) zasiedlajàcymi zamieszkiwanà przez nià roÊlinnoÊç
terenów podmok∏ych. Mo˝e równie˝ ˝erowaç na obumar∏ych szczàtkach roÊlin wy˝szych. Stwierdzono, ˝e w sk∏ad jej
po˝ywienia wchodzà równie˝ grzyby: Haplophragmium
chlorocephalum (Fres.), Puccinia urticae-caricis Klebahn,
Helminthosporium sp. (Steusloff, 1937).
W∏aÊciwoÊci ekologiczne
Gatunek zwiàzany z rzadkimi siedliskami: podmok∏ymi ∏àkami, turzycowiskami, bagnami bogatymi w wapƒ i torfowiskami
wapiennymi. Wyst´puje w zabagnieniach i podmok∏oÊciach
zwykle graniczàcych z rzekami i jeziorami. Mo˝na jà znaleêç
zarówno na ˝ywych, jak i martwych cz´Êciach roÊlin. Gatunku
tego nale˝y szukaç na takich roÊlinach, jak: manna Glyceria
maxima, turzyce Carex riparia, C. acutiformis, C. maxima,
C paniculata, C. elata oraz na k∏oci wiechowatej Cladium mariscus, a tak˝e na trzcinach Phragmites communis. W trakcie sezonu wegetacyjnego Êlimak ten wykazuje preferencj´ w stosunku do roÊlin stosunkowo wysokich, po których wspina si´
i w tym okresie rzadko bywa znajdowany w Êció∏ce. Tego typu
roÊlinnoÊç porastajàca nieocienione, pozbawione zadrzewieƒ
i zakrzaczeƒ tereny to podstawowe siedlisko poczwarówki jajowatej. Poziom wody znajduje si´ tu blisko powierzchni gruntu,
tak ˝e przez wi´kszà cz´Êç lata ziemia jest mokra lub wilgotna.
Pomimo, ˝e Êlimak ten jest przywiàzany do wilgotnych,
otwartych terenów, nigdy nie by∏ znajdowany na takich,
które sà koszone i wypasane.
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Rozmieszczenie geograficzne
Poczwarówka jajowata jest doÊç szeroko rozprzestrzeniona.
Jest to gatunek atlantycko-medyterranejski. Jej zasi´g jest
porozrywany i bardzo lokalny, co mo˝e wskazywaç, ˝e jest
to gatunek prawdopodobnie wymierajàcy. W osadach plejstoceƒskich i wczesnoholoceƒskich Europy Ârodkowej znacznie bardziej rozpowszechniony ni˝ obecnie. Stanowiska tego
Êlimaka sà rozmieszczone od po∏udnia Wysp Brytyjskich i Irlandii, Danii, po∏udniowej Szwecji, Norwegii i Finlandii, krajów nadba∏tyckich (Estonia, Litwa) oraz Federacji Rosyjskiej
na pó∏nocy a˝ po kraje Êródziemnomorskie (Francja, Hiszpania, W∏ochy, Grecja, Algieria i Maroko) na po∏udniu, chocia˝ jego po∏udniowy zasi´g nie jest jeszcze dok∏adnie poznany. Na zachodzie od Francji, Belgii i Holandii a˝ do Wo∏gi i Zakaukazia na wschodzie (Rosja, Azerbejd˝an, Gruzja).
Jej zasi´g omija wysokie góry, np. Alpy i Karpaty. Âlimak ten
posiada szereg stanowisk na nizinach Europy, jest podawany z: Niemiec, Szwajcarii, Austrii, W´gier, Czech, S∏owacji,
Polski, Bia∏orusi, Ukrainy, Bu∏garii i Rumunii.
W Polsce poczwarówka jajowata jest znana z nielicznych
stanowisk na ni˝u. Jej zasi´g jest tu równie˝ porozrywany,
a stanowiska nieliczne i zanikajàce. Na Wy˝ynie Ma∏opolskiej stwierdzona by∏a tylko subfosylnie, w osadach wieku
atlantyckiego. Podawana z Pojezierza Lubuskiego oraz
ostatnio z Puszczy Bia∏owieskiej. Odnotowana równie˝
w dolinie Odry, w granicach parku chroniàcego Mi´dzyodrze po niemieckiej stronie (Nationalpark Unteres Odertal; Âwierkosz, 2001).
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AktywnoÊç
Poczwarówka jajowata to typowy mieszkaniec terenów
podmok∏ych poroÊni´tych wysokà roÊlinnoÊcià szuwarowà.
W sezonie wegetacyjnym wspina si´ i pe∏za po liÊciach
i êdêb∏ach takich roÊlin, jak pa∏ka Typha, irys Iris, manna
Glyceria, turzyce Carex i trzciny Phragmites. Najcz´Êciej
mo˝na jà znaleêç 30–50 cm ponad powierzchnià gruntu
lub wody. Prowadzi tryb ˝ycia podobny do znacznie wi´kszych Êlimaków z rodziny bursztynkowatych Succuineidae.
Jesienià przenosi si´ na grunt, gdzie wÊród szczàtków roÊlin sp´dza zim´ w stanie hibernacji. Przebywa tam równie˝ wiosnà, dopóki nie rozwinie si´ roÊlinnoÊç.

3270 – Zalewane muliste brzegi rzek (Cor. 24.52 Rivers
with muddy banks with Chenopodion rubri p. p.
and Bidention p. p. vegetation)
7210 – Torfowiska nakredowe (Cor. 53.3 Calcareous fens with
Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae)
7230 – Torfowiska alkaliczne (Cor. 54.2 Alkaline fens)
oraz siedlisko proponowane do umieszczenia w Za∏àczniku I
P24 – Szuwary wielkoturzycowe (Cor. 53.21 Magnocaricion)

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)
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Gatunek wpisany na 2000 IUCN/WCMC Global Red List
of Threatened Species as LR/cd (Hilton-Tylor, 2000). Uj´ty
jest równie˝ w Za∏àczniku II Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce zamieszczony na liÊcie zwierzàt ÊciÊle chronionych
(Dz.U. Nr 130 (2001), poz. 1436) i na Czerwonej LiÊcie
Zwierzàt Ginàcych i Zagro˝onych z kategorià CR (gatunek
krytycznie zagro˝ony; G∏owaciƒski 2002).
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Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Ze wspó∏czeÊnie znanych stanowisk poczwarówki jajowatej jedno znajduje si´ na obszarze Bia∏owieskiego Parku Narodowego w granicach obszaru proponowanego do ekologicznej sieci obszarów chronionych o randze europejskiej Natura 2000.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia
Przemiany i stan populacji
W Polsce, tak jak w ca∏ym zasi´gu, poczwarówka jajowata
wyst´puje lokalnie. Populacja tego Êlimaka jest malejàca
lub bardzo nieliczna. Znany jest zarówno ze stanowisk
subfosylnych, jak i wspó∏czesnych. Stwierdzany by∏ ju˝
w badaniach prowadzonych na prze∏omie XIX i XX wieku
na ziemiach polskich. Obecnie podaje si´ zaledwie kilka
stanowisk potwierdzonych po 1950 roku. Gatunek uznano
za wymierajàcy. Liczba jego stanowisk maleje w ca∏ym zasi´gu i pomimo odkrywania nowych i obj´cia ochronà
wcià˝ jest powa˝nie zagro˝ony wygini´ciem.
Potencjalne zagro˝enia
Poczwarówka jajowata to gatunek zale˝ny od zarzàdzania
siedliskiem, szczególnie wra˝liwy na obni˝anie poziomu
wód, a przede wszystkim na zmiany sukcesyjne zwiàzane
z zarastaniem terenów podmok∏ych. Gdy siedlisko jest
przesuszone, wkracza pokrzywa Urtica dioica i wierzbówka Epilobium hirsutum, a za nimi wierzba Salix sp. i olsza
Alnus glutinosa. Wówczas nawet utrzymywanie takiego poziomu wody, przy którym pod∏o˝e jest odpowiednio wilgotne, nie gwarantuje zachowania gatunku. Âlimak staje si´
coraz rzadszy, a˝ kompletnie zanika.
Poczwarówka jajowata nie wyst´puje na terenach regularnie koszonych albo intensywnie wypasanych, dlatego jej
stanowiska powinny byç chronione przed spasaniem, koszeniem i zadeptywaniem.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych
Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Zachowanie siedlisk preferowanych przez poczwarówk´
jajowatà wymaga prowadzenia szczególnych dzia∏aƒ
ochronnych, gdy˝ sà to siedliska, które w wyniku natural-
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nych procesów sukcesyjnych tracà w∏aÊciwoÊci po˝àdane
przez tego Êlimaka. Utrzymanie danego stanowiska jak
najd∏u˝ej wymaga prowadzenia w∏aÊciwej gospodarki
wodnej zapewniajàcej utrzymywanie si´ zbiorowisk roÊlinnoÊci wielkoturzycowej zasiedlanych przez poczwarówk´
jajowatà. 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.
Stanowiska poczwarówki jajowatej powinny byç wolne od
wypasu i koszenia. Na niektórych stanowiskach konieczne
mo˝e byç prowadzenie doraênych zabiegów zapobiegajàcych zarastaniu, np. usuwanie drzew i krzewów. JeÊli zaistnieje koniecznoÊç tego typu dzia∏aƒ, to powinny one byç
prowadzone pod Êcis∏ym nadzorem, gdy˝ niew∏aÊciwe usuwanie roÊlinnoÊci bagiennej (np. intensywny wypas) mo˝e
byç przyczynà zaniku gatunku.
Propozycje dotyczàce gatunku
Rozpowszechnianie informacji dotyczàcych statusu i znaczenia poczwarówki jajowatej 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 jajowatej w celu uzyskania aktualnej i precyzyjnej mapy rozmieszczenia gatunku w Polsce. Poszukiwania jej stanowisk na terenach, gdzie
istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo wyst´powania tego gatunku Êlimaka, np. po polskiej stronie Mi´dzyodrza.
Opisanie zajmowanych przez tego Êlimaka siedlisk w celu
ustalenia jego wymagaƒ siedliskowych. OkreÊlenie czynników
limitujàcych rozmieszczenie gatunku. Rozpoznanie wymagaƒ
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´ jajowatà
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).

Poczwarówka
Nazwa zwierzaka
jajowata

Monitoring naukowy
Na stanowiskach poczwarówki jajowatej 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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