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Vertigo (Vertigo) genesii
(Gredler, 1856)
Poczwarówka zmienna
mi´czaki, Êlimaki, p∏ucodyszne,
poczwarówkowate

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Muszla poczwarówki zmiennej jest prawoskr´tna, owalna,
o zaokràglonym szczycie. Dorasta do 2 mm wysokoÊci
i 1,2 mm szerokoÊci. Jej powierzchnia jest czerwonobràzowa i niemal g∏adka. Przy dok∏adnym badaniu widaç na
powierzchni bardzo delikatne, nieregularne prà˝kowanie.
Skorupka zbudowana jest najcz´Êciej z 4 i pó∏ bardzo silnie wypuk∏ych skr´tów z g∏´bokimi szwami. Otwór muszli
jest pó∏okràg∏y i najcz´Êciej pozbawiony zàbków i zgrubieƒ. Do∏ek osiowy p∏ytki i zamkni´ty.
Cia∏o tego Êlimaka jest bardzo ciemne, prawie czarne.
W przedniej cz´Êci w okolicach otworu g´bowego wyst´pujà charakterystyczne p∏atowate struktury. Owe p∏aty oko∏og´bowe sà silnie rozwini´te, wyjàtkowo du˝e i dobrze widoczne. Podobne ma tylko poczwarówka Geyera V. geyeri.

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi
gatunkami
Oznaczanie gatunków w obr´bie rodziny poczwarówkowatych Vertiginidae nie nale˝y do ∏atwych. 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 zmienna charakteryzuje si´: prawoskr´tnà muszlà dorastajàcà do 2 mm wysokoÊci (a lewoskr´tnà majà Vertigo angustior i Vertigo pusilla), otworem
muszli pozbawionym zàbków i listewek (ewentualnie
z 1 zàbkiem) – nieuzbrojony otwór muszli mogà mieç równie˝ V. arctica, V. ronnebyensis, ale ich muszelki nie sà tak
b∏yszczàce i majà mniej wypuk∏e skr´ty.
Poczwarówka zmienna i poczwarówka Geyera by∏y kiedyÊ
uznawane za dwie formy (podgatunki) tego samego gatunku. U poczwarówki zmiennej nie wyst´pujà 4 lub 3 z´by w otworze muszli, jak to ma miejsce u poczwarówki
Geyera. Gatunki te ró˝nià si´ tak˝e urzeêbieniem powierzchni muszli: u poczwarówki zmiennej przyjmuje ono
postaç niemal niewidocznych, nieregularnych prà˝ków,
natomiast u poczwarówki Geyera prà˝kowanie jest s∏abo
widoczne, ale regularne.
Szczegó∏owy opis gatunku oraz klucz do oznaczania poczwarówek znajduje si´ w pracy Pokryszko (1990).

W∏aÊciwoÊci biologiczne
Rozmna˝anie lub cykl rozwoju
Szczegó∏y cyklu ˝yciowego poczwarówki zmiennej nadal
pozostajà niewyjaÊnione. Wiadomo, ˝e Êlimak ten posiada
zarówno ˝eƒskie, jak i m´skie gonady, ale cz´Êç osobników
jest afalliczna, czyli nie mo˝e funkcjonowaç jako samiec.
Prawdopodobnie z poczàtkiem sezonu wegetacyjnego,
podobnie jak u innych poczwarówek, osobniki, które
przezimowa∏y, przyst´pujà do rozrodu. Ze z∏o˝onych
przez nie jaj w doÊç krótkim czasie wyl´gajà si´ m∏ode
osobniki, które w niespe∏na miesiàc osiàgajà dojrza∏oÊç
p∏ciowà i mogà si´ rozmna˝aç. W maju w populacji
stwierdzono du˝y udzia∏ m∏odych Êlimaków. Pod koniec
lata udzia∏ zarówno doros∏ych, jak i m∏odych osobników
w ró˝nych stadiach rozwoju jest doÊç wysoki. Wraz z nastaniem jesiennych ch∏odów poczwarówki zmienne przemieszczajà si´ na pod∏o˝e, gdzie wÊród szczàtków roÊlinnoÊci hibernujà przez okres zimy. Prawdopodobnie mogà
prze˝yç niewiele ponad rok.
Wra˝liwoÊç
Dotychczas nie prowadzono badaƒ behawioralnych tego
gatunku Êlimaka. W zwiàzku z tym niewiele mo˝na powiedzieç o jego reakcjach w sytuacji zagro˝enia. Nale˝y przypuszczaç, ˝e – jak wi´kszoÊç oskorupionych Êlimaków –
mo˝e schowaç si´ do muszli.
AktywnoÊç
˚yje wÊród niskiej roÊlinnoÊci alkalicznych mokrade∏.
Szczególnie aktywna jest podczas ciep∏ych, wilgotnych dni,
kiedy to intensywnie ˝eruje, wchodzàc na martwe i ˝ywe
roÊliny do wysokoÊci ok. 5 cm od powierzchni gruntu.
W badanych populacjach zag´szczenia ró˝ni∏y si´ znacz2
2
nie od 1 czy te˝ 2 osobników/m do 1000 osobników/m .
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Poczwarówka
Nazwa zwierzaka
zmienna

Poczwarówka zmienna nale˝y do gatunków, które jesienià
przechodzà do Êció∏ki i pod∏o˝a, gdzie hibernujà, a z nastaniem wiosny ponownie wspinajà si´ na roÊliny. Gatunek
przywiàzany do miejsc wilgotnych, ale potrafi przetrwaç
okresy suszy, zapadajàc w stan odr´twienia.

W Polsce Êlimak ten jest bardzo rzadki, znany g∏ównie z kilku subfosylnych stanowisk. Jedno wspó∏czesne stanowisko
poczwarówki zmiennej opisano z Puszczy Bia∏owieskiej.
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Sposób od˝ywiania
Poczwarówka zmienna jest roÊlino˝erna. Zasadniczy sk∏adnik jej po˝ywienia stanowià prawdopodobnie rozwijajàce
si´ w Êció∏ce i na sàsiadujàcych z nià cz´Êciach roÊlin mikroskopijne glony, grzyby i bakterie.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Siedliska z Za∏àcznika I mogàce
wp∏ywaç na dzia∏ania ochronne
7210 – Torfowiska nakredowe (Cor. 53.3 Calcareous fens
with Cladium mariscus and species of the Caricion
davallianae)
7220 – ˚ródliska wapienne (Cor. 54.12 Petrifying springs
with tufa formation (Cratoneurion)
7230 – Torfowiska alkaliczne (Cor. 54.2 Alkaline fens)

Rozmieszczenie geograficzne
Poczwarówka zmienna to gatunek borealno-alpejski. Jego
rozmieszczenie jest doÊç ograniczone. Wyst´puje w górach
Skandynawii i w Êrodkowej cz´Êci pó∏wyspu, mniej stanowisk znajduje si´ na po∏udniu Szwecji i w Finlandii. Lokalnie zamieszkuje Alpy i Niemcy. Pojedyncze stanowiska
stwierdzono na ¸otwie i w Polsce. Izolowany area∏ tego gatunku znajduje si´ na Wyspach Brytyjskich.

Status gatunku
Gatunek uj´ty w Dyrektywie Siedliskowej: za∏àcznik II. Wpisany na 2000 IUCN/WCMC Global Red List of Threatened
Species z kategorià LR/cd (Hilton Tylor 2000). W Polsce
wpisany na list´ zwierzàt ÊciÊle chronionych (Dz.U. Nr 130
(2001), poz. 1436) i 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
Jedyne znane wspó∏czeÊnie stanowisko poczwarówki
zmiennej znajduje si´ w Bia∏owieskim Parku Narodowym.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalnie zagro˝enia
Przemiany i stan populacji
Po ustàpieniu làdolodu, we wczesnym holocenie, na bezleÊnych obszarach dzisiejszej Polski panowa∏ surowy, zimny
klimat. Wtedy poczwarówka zmienna by∏a bardzo pospolitym gatunkiem, zw∏aszcza na wilgotnych, alkalicznych
siedliskach. Polodowcowe zmiany klimatu oraz rozwój lasów doprowadzi∏y do istotnego ograniczenia jej zasi´gu a˝
do ma∏ych, izolowanych area∏ów. Zasiedlajàce je populacje sà bardzo wra˝liwe na przypadkowe zdarzenia mogàce prowadziç do ich zaniku. Tak jest i ze stanowiskiem
w okolicach Bia∏owie˝y.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Poczwarówka zmienna jest typowym przedstawicielem
fauny bagien i torfowisk niskich. Preferuje siedliska
otwarte. Jej wyst´powanie jest ograniczone do otwartych
wapiennych mokrade∏, g∏ównie typu soligenicznego (unika mokrade∏ topogenicznych), które charakteryzujà si´
wysokim pH. Najch´tniej przebywa w k´pach roÊlinnoÊci
i wÊród martwych cz´Êci roÊlin. Znajdowana wÊród
mchów (szczególnie Palustriella [=Cratoneuron]) i niskich
roÊlin, g∏ównie turzyc Carex porastajàcych grunt bardzo
wilgotny ale nie zalewany wodà. Stanowiska, na których
wyst´puje, cz´sto sà nie ca∏kowicie poroÊni´te roÊlinnoÊcià i zawierajà kamienie, g∏azy oraz fragmenty ska∏. Badania stanowisk poczwarówki zmiennej prowadzone
w Wielkiej Brytanii wykaza∏y, ˝e Êlimak ten zamieszkuje
w zbiorowiskach roÊlinnych bogatych w gatunki stanowiàce element arktyczno-alpejski i wspó∏wyst´puje z gatunkami o statusie reliktów fauny i flory– ostatniego zlodowacenia. W pó∏nocnej cz´Êci swojego zasi´gu gatunek
ten wyst´puje na wysokoÊci 300–900 m n.p.m. Natomiast na po∏udniu zasi´gu (np. w Alpach) znajdowano
go ok. 2000 m n.p.m.

Potencjalne zagro˝enia
Nie stwierdzono bezpoÊrednich zagro˝eƒ dla stanowiska
poczwarówki zmiennej w Polsce. Wiadomo, ˝e Êlimak ten
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jest bardzo wra˝liwy na zmiany stosunków wodnych stanowiska – szczególnie êle znosi osuszanie. W niektórych przypadkach zagro˝enie mo˝e stwarzaç zmiana sposobu u˝ytkowania. W rejonie Puszczy Bia∏owieskiej problemem mo˝e byç zarastanie i zacienienie stanowiska.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

G∏ównym sposobem ochrony poczwarówki zmiennej jest
utrzymanie we w∏aÊciwej kondycji zajmowanych przez nià
siedlisk. Dotyczy to przede wszystkim utrzymania stosunków wodnych, g∏ównie poprzez zaniechanie melioracji odwadniajàcych. Stworzenie szczegó∏owego planu ochrony
stanowiska omawianego Êlimaka umo˝liwi zachowanie
naturalnego charakteru tego miejsca.
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DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ
Podstawowym problemem jest opisanie jedynego znanego stanowiska poczwarówki zmiennej w Puszczy Bia∏owieskiej. Konieczne jest zbadanie zasiedlajàcej go populacji tego Êlimaka.
Równie wa˝nà kwestià sà poszukiwania w granicach Polski
nowych stanowisk poczwarówki zmiennej, je˝eli takie w ogóle istniejà. Po ewentualnym znalezieniu nale˝y przeprowadziç
na takim stanowisku szczegó∏owe badania populacyjne (liczebnoÊç, rozrodczoÊç, ÊmiertelnoÊç, struktura populacji). Konieczne by∏oby wtedy opisanie zajmowanych przez tego Êlimaka siedlisk w celu ustalenia jego wymagaƒ siedliskowych.
Równie istotnà kwestià sà badania biologii tego gatunku.

Monitoring naukowy
Monitoring stanowiska poczwarówki zmiennej polega∏by
na kontrolowaniu nie tylko stanu populacji tego gatunku,
ale równie˝ stanu siedliska. Na stanowisku nale˝a∏oby wyznaczyç powierzchnie monitoringowe, na których co kilka
lat (najrzadziej co 3) nale˝a∏oby prowadziç kontrole siedliska, zwracajàc szczególnà uwag´ na wilgotnoÊç i roÊlinnoÊç. RównoczeÊnie by∏yby prowadzone kontrole stanu populacji (przede wszystkim liczebnoÊç i struktura wiekowa).
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