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Streszczenie

W latach 2007–2008 przeprowadzono w TPN bada−
nia dynamiki populacji świdrzyka Vestia turgida z wyko−
rzystaniem metody znakowania i powtórnego odłowu.
Obserwacje prowadzono co 4–5 tygodni na trzech sta−
nowiskach zlokalizowanych w rejonie Doliny Małej Łąki,
na wysokości 980m, 1200 m i 1690 m n.p.m. Oznakowa−
no łącznie 2818 ślimaków, osobniki powtórnie odłowio−
ne stanowiły 15–47% próby. Badane populacje różniły
się pod względem tempa wzrostu osobników młodocia−
nych i średnich rozmiarów muszli osobników dorosłych.
Średni przyrost roczny muszli osobników żyjących na
najniżej położonym stanowisku wynosił 2,7 skręta (mak−
symalny 5,0), a na stanowisku najwyżej położonym –
1,3 (max 2,2). Vestia turgida osiąga w dolnych partiach
Tatr ostateczne rozmiary muszli i dojrzałość płciową nie
wcześniej niż w trzecim sezonie życia, a na stanowi−
skach najwyżej położonych wzrost trwa około pięciu
lat.

Wstęp

Świdrzyk karpacki Vestia turgida (Rossmässler, 1836)
to gatunek zasiedlający Karpaty, z pojedynczymi stano−
wiskami w Sudetach Wschodnich i Szumawie (Riedel
1988). Jest on gatunkiem zagrożonym, wymienionym na
Czerwonej Liście – kategoria VU (Wiktor i Riedel 2002).
W Tatrach zasiedla różne typy siedlisk od regla dolnego
aż po piętro alpejskie osiągając górną granicę zasięgu
na Czerwonych Wierchach na wysokości ok. 2100 m
n.p.m. (Dyduch−Falniowska 1991). W preferowanych sie−
dliskach na terenie TPN występuje w zagęszczeniu oko−
ło 30 os./m2 (Dyduch−Falniowska i Tobis 1989).

Na podstawie hodowli laboratoryjnej i obserwacji
terenowych wiadomo, że V. turgida jest gatunkiem jajo−
żyworodnym, iteroparycznym o zdeterminowanym wzro−

ście (Maltz i Sulikowska−Drozd 2008, Sulikowska−Drozd
2009). W naturalnych populacjach z Pienin i Beskidów
okres rozrodu przypada na wiosnę i lato, od maja do
sierpnia ślimaki przetrzymują w jajowodzie rozwijają−
ce się embriony, które osiągają maksymalną wielkość
2,9 skrętów muszli (wysokość muszli około 2,5 mm).
Okres wzrostu młodych w laboratorium trwa 3,5–4 mie−
siące (do wykształcenia aparatu zamykającego i wargi),
po kolejnych 5–6 miesiącach ślimaki zaczynają się roz−
mnażać (Maltz i Sulikowska−Drozd 2010).

Celem badań prowadzonych na terenie TPN było
poznanie dynamiki populacji i tempa wzrostu V. turgida
w warunkach naturalnych z uwzględnieniem szerokie−
go zasięgu pionowego gatunku.

Metody

Badania terenowe wykonano w latach 2007–2008 na
trzech powierzchniach zlokalizowanych w rejonie Doli−
ny Małej Łąki (Tabela 1). Na każdym ze stanowisk ob−
serwowano sezonowe zmiany w rozkładzie wielkości
muszli w populacji ślimaków. Zwierzęta zbierano z gle−
by, kamieni i roślin. Pobór próby trwał co najmniej
3 godziny. Przeszukiwano ok. 2 m2 powierzchni na jed−
nym stanowisku. Nie zastosowano tu prób ilościowych
(metoda kwadratów), aby uniknąć zniszczenia natural−
nej roślinności (Baur 1986; Oggier, Zschokke i Baur 1998).
Na miejscu wykonywano suwmiarką pomiar wysokości
muszli z dokładnością do 0,1 mm, zliczano skręty z do−
kładnością do 0,1 skrętu. Muszle dorosłych świdrzyków
mierzono tylko raz, kiedy ślimak był schwytany po raz
pierwszy. Muszle zebranych ślimaków znakowano la−
kierem (w każdym miesiącu inny kolor) – dorosłe tuż za
wargą, a młode na przedostatnim skręcie na wysokości
brzegu muszli. Oznakowane ślimaki wypuszczano tam,
gdzie zostały złowione. Dla powtórnie schwytanych osob−
ników młodocianych określono przyrost muszli w okre−
sie między znakowaniami. Zebrane w ten sposób dane
posłużyły do wykreślenia krzywych wzrostu dla poszcze−
gólnych populacji. Prace terenowe prowadzono od maja
do października co 4–5 tygodni. Na stanowiskach DML
i PM zebrano łącznie 11 prób, a na stanowisku MM, ze
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względu na zaleganie w maju pokrywy śnieżnej – dzie−
sięć.

W 2008 roku od 5 czerwca do 5 października na
każdym ze stanowisk mierzono co godzinę temperaturę
powietrza za pomocą rejestratorów Gemini TinyTag za−
montowanych 10 cm nad ziemią.

Wyniki

Na trzech stanowiskach oznakowano łącznie 2818
osobników Vestia turgida, ślimaki ponownie odłowione
stanowiły 15–47 % zbioru.

Dorosłe Vestia turgida z badanych populacji (kry−
terium konchologiczne – wykształcony aparat zamyka−
jący i wywinięta warga) różnią się istotnie rozmiara−
mi muszli [ANOVA: długość muszli F (2,782) = 545,35;
p = 0,0000; liczba skrętów F (2,782) = 209,30; p = 0,0000].
Największe rozmiary osiągają ślimaki z populacji DML –

dorastają one średnio do 13,40 mm długości (SD = 0,61)
i 9,88 skrętów (SD = 0,36). Najmniejsze muszle występują
w populacji MM – średnia długość 11,83 mm (SD = 0,42);
9,28 skrętów (SD = 0,28).

Osobniki dorosłe i młodociane obecne były we wszyst−
kich próbach (Rycina 1). Latem (czerwiec–sierpień) część
młodych budowało ostateczny skręt muszli. Dynamikę
populacji Vestia turgida przedstawiono za pomocą histo−
gramów pokazujących rozkład wielkości muszli młodo−
cianych ślimaków w badanych populacjach (Rycina 2).
Najmłodsze osobniki pojawiały się od końca czerwca
do sierpnia, a w populacji MM od lipca do sierpnia.

Na stanowisku w dolnej części Doliny Małej Łąki
szybkie przyrosty muszli obserwowano w czerwcu i lip−
cu (średnio 0,8–1,2 skręta/miesiąc; maksymalnie 1,4–1,7
skręta/miesiąc). W sierpniu i wrześniu wzrost był po−
wolny (średnio 0,2–0,4 skręta/miesiąc), a zimą nie stwier−
dzono przyrostu (Rycina 3). W strukturze wielkości osob−

Stanowisko DLM PM MM

Lokalizacja Dolina Małej Łąki Przysłup Miętusi Mnich Małołącki – stok
– część dolna – nad potokiem Ogon  Kopy Kondrackiej

GPS N 49°16’29,97’’ N 49°15’46,22’’ N 49°14’42,79’’
E 19°54’08,31’’ E 19°53’20,24’’ E 19°55’45,33’’

Wysokość n.p.m. 965 m 1216 m 1665 m

Siedlisko ziołorośla z Petasites hybridus Otoczenie zrujnowanej Nawapienna murawa
nad Potokiem Małołąckim  bacówki na polanie; wysokogórska

roślinność antropogeniczna  z Sesleria tatrae

pH gleby 6,1–8,0 5,8–6,7 4,6–6,7

Temperatura powietrza (°C)
rejestratory TinyTag
(5 VI – 5 X 2008)
– średnia 9,93 10,66 8,13

 – minimalna 3,04 0,10 −2,55
– maksymalna 18,19 18,97 21,22

Liczba stopniodni (> 5°C) 1158 1266 968

Malakofauna towarzysząca Acicula polita Acicula polita Cochlicopa lubrica
Carychium tridentatum Carychium tridentatum Pyramidula rupestris

Cochlicopa lubrica Columella edentula Arion fuscus
Columella edentula Ena montana Punctum pygmaeum

Ena montana Arion silvaticus Vitrina pellucida
Arion silvaticus Arion fuscus Eucobresia nivalis
Deroceras sp. Bielzia coerulans Semilimax kotulae

Boetgerilla pallens Deroceras sp. Aegopinella pura
Vitrina pellucida Eucobrasia nivalis Nesovitrea hammonis

Semilimax kotulae Vitrina pellucida Vitrea crystallina
Eucobresia nivalis Aegopinella nitens Euconulus fulvus
Aegopinella nitens Aegopinella pura Clausilia dubia
Aegopinella pura Vitrea diaphana Trochulus unidentatus
Vitrea diaphana Euconulus fulvus Chilostoma faustinum

Nesovitrea petronella Cochlodina laminata Chilostoma cingulellum
Euconulus fulvus Macrogastra ventricosa Arianta arbustorum

Macrogastra plicatula Clausilia cruciata
Macrogastra tumida Perforatella vicina
Perforatella vicina Trochulus unidentatus

Trochulus unidentatus T. villosulus
T. hispidus Isognomostoma isognomostomos

Isognomostoma isognomostomos Arianta arbustorum
Chilostoma faustinum
Arianta arbustorum

Tabela 1. Charakterystyka stanowisk badań

Table 1. Characteristics of studied sites
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ników młodocianych podział na kohorty jest mało czy−
telny, ale na podstawie przyrostów osobników znako−
wanych ustalono, że w ciągu pierwszego sezonu życia
muszle młodocianych ślimaków osiągają tu około 5 skrę−
tów, w drugim sezonie 8, a w trzecim kończą wzrost.
Średni roczny przyrost na tym stanowisku to 2,8 skrę−
tów, a maksymalny – 5,5 skrętów. Oznacza to, że ślimaki
dorastają do rozmiarów osobników dorosłych (średnio
9,88 skrętów) w czasie około dwóch lat.

Na Przysłupie Miętusim najszybszy wzrost młodych
zanotowano w czerwcu i lipcu (średnio 0,6–0,8 skręta/
miesiąc; maksymalnie 1,1–1,4 skręta/miesiąc). Na podsta−

wie rozkładu wielkości osobników młodocianych moż−
na tu wyodrębnić poszczególne kohorty. W maju, czerw−
cu i na początku lipca w populacji stwierdzono dwie
kohorty osobników młodocianych. Są to młode z ubie−
głego sezonu o średnich rozmiarach muszli 5–6 skrętów
oraz młode urodzone dwa sezony wcześniej, które mają
już ok. 8 skrętów i zaczynają budować aparat zamykają−
cy kończący wzrost muszli. W końcu lipca i sierpniu
w populacji występują trzy grupy osobników młodocia−
nych: młode z bieżącego sezonu o wielkości 2,5–3,5 skrę−
tów, młode jednoroczne, które osiągają 6–7 skrętów oraz
młode dwuletnie budujące ostatni skręt muszli. Liczba

Ryc. 1. Ślimaki Vestia turgida zebrane na trzech stanowiskach badań: osobniki dorosłe – czarne słupki, młode – jasnoszare słupki
i kończące wzrost (subadult) – ciemnoszare słupki

Fig. 1. Vestia turgida specimens collected at the studied sites: adults – black bar; juveniles – light grey bar and subadults – dark
grey bar
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osobników z tej ostatniej kohorty wyraźnie się w kolej−
nych próbach zmniejsza. We wrześniu i październiku
obserwowano ponownie dwie kohorty osobników –
młode z bieżącego roku pod koniec sezonu wegetacyj−
nego osiągają 4,5–5 skrętów, a młode z poprzedniego
roku przystępują do zimowania mając muszle zbudo−
wane z około 7 skrętów. Średni roczny przyrost na tym
stanowisku wynosi 2,3 skręta, a maksymalny – 5,0 skrę−
ta. Wydaje się, że podobnie jak w populacji DLM ślima−
ki dorastają do rozmiarów osobników dorosłych w cza−
sie około dwóch lat.

Na Mnichu Małołąckim wzrost ślimaków jest bardzo
powolny. W drugiej połowie lipca znajdowano osobniki

bezpośrednio po wylęgu (2,5–3,5 skręta), poza tym
w strukturze populacji nie można wydzielić poszczegól−
nych kohort. Największe zanotowane przyrosty muszli
w lipcu i sierpniu wynoszą średnio 0,5 skręta/miesiąc,
maksymalne 0,7–0,8 skręta/miesiąc. W 2008 roku więk−
sza część oznakowanej populacji została zniszczona,
prawdopodobnie na skutek żerowania ryjówki alpejskiej.
Dla populacji MM średni przyrost roczny to ok. 1,2 skrę−
ta, a maksymalny 2,3 skręta.

Aktywność rozrodcza ślimaków trwa przez prawie
cały okres wegetacyjny. Kopulujące pary spotykano
w maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu na stanowiskach
DLM i PM. Były to pojedyncze obserwacje.

Ryc. 3. Krzywe wzrostu Vestia turgida na badanych stanowiskach. Czarna linia – średni przyrost muszli osobników znakowa−
nych w trakcie okresu badań; szara linia – przyrost maksymalny; punkty – dane dla kolejnych prób

Fig. 3. Growing curves of Vestia turgida at the studied sites. Black line – average whorl increment of marked specimens during
the studied period; grey line – maximum whorl increment; circles – records for sampling occasions

Ryc. 2. Vestia turgida – rozkład wielkości osobników młodocianych (liczba skrętów muszli) w trzech badanych populacjach;
J – liczba zebranych młodych

Fig. 2. Vestia turgida – size distribution of juveniles (by whorl number) at three sampling sites; J – number of collected juveniles
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Dyskusja

Cykle życiowe lądowych ślimaków płucodysznych
cechują się znaczną zmiennością powodowaną przez
czynniki siedliskowe i różnice genetyczne (Heller 2001).
Spośród tych pierwszych zasadnicze znaczenie mają tem−
peratura i wilgotność, które determinują aktywność zwie−
rząt i tempo ich wzrostu, przez co wpływają na strukturę
wielkości i dynamikę lokalnych populacji. W przypadku
gatunków zamieszkujących obszary górskie parametry
historii życiowych mogą zmieniać się na niewielkim
obszarze w związku z występowaniem odmiennych
warunków klimatycznych wzdłuż gradientu wysokości
nad poziomem morza.

Badane w TPN populacje Vestia turgida istotnie róż−
nią się pod względem tempa wzrostu i czasu potrzebne−
go do osiągnięcia ostatecznych rozmiarów muszli. Ze−
brane wyniki wskazują, że najdłuższy rozwój jest cha−
rakterystyczny dla populacji zamieszkującej najwyżej
położone stanowisko (1665 m n.p.m.). Jest to związane
z krótkim sezonem wegetacyjnym, trwającym tu około
105 dni (Obrębska−Starklowa i in. 1995) jak i z mniejszy−
mi przyrostami muszli w miesiącach letnich. Zaobserwo−
wane na stanowisku MM tempo wzrostu (średnio 1,2 skrę−
ta/sezon) umożliwia osiągnięcie ostatecznych rozmia−
rów muszli dopiero po 5 latach. Na obu stanowiskach
niżej położonych (DML i PM) większość ślimaków koń−
czy wzrost muszli po dwóch latach (w trzecim sezo−
nie życia). U Clausiliidae nie oznacza to jednak dojrza−
łości płciowej (Schilthuizen i Lombaerts 1994, Maltz
i Sulikowska−Drozd 2010). Na podstawie badań histolo−
gicznych gonady Vestia turgida oraz laboratoryjnych ob−
serwacji rozrodu ustalono, że od momentu zakończe−
nia wzrostu muszli do osiągnięcia dojrzałości mija co
najmniej 5–6 miesięcy (Maltz i Sulikowska−Drozd 2010).
W warunkach terenowych oznacza to, że ślimaki koń−
czące latem wzrost muszli dopiero w kolejnym sezo−
nie wegetacyjnym wydają potomstwo. Okres rozrodczy
przypada w populacjach tatrzańskich na miesiące letnie
i jest nieco krótszy niż obserwowany w Beskidach i Pie−
ninach (Sulikowska−Drozd 2009). Inne gatunki świdrzy−
ków zamieszkujące Europę Środkową mają drugi se−
zon reprodukcyjny jesienią, ale młode zawsze wylęgają
się przed nadejściem zimy (Piechocki 1982, Bulman
1998).

Badania dotyczące zmienności parametrów cyklu
życiowego wzdłuż gradientu wysokości nad poziomem
morza przeprowadzono wcześniej u kilku gatunków
z rodziny Vitrinidae (Umiński 1975), ślimaka zaroślowe−
go Arianta arbustorum (Baur 1984, Baur i Raboud 1988),
a także u świdrzyka Vestia gulo (Sulikowska−Drozd 2011).
Na stanowiskach na wysokości 425 m w dolinie Du−
najca Vestia gulo dorasta do ostatecznych rozmiarów
w drugim roku życia, a w szczytowych partiach Gorców
w trzecim lub czwartym. W porównaniu z Vestia gulo
badany w TPN gatunek ma dłuższy sezon rozrodczy
(Sulikowska−Drozd 2009), co powoduje zacieranie się
granic poszczególnych kohort w populacji i utrudnia

interpretację danych. W przypadku populacji A. arbu−
storum zamieszkujących Alpy, wiek osiągnięcia dojrza−
łości wzrasta od 1,9 do 5 lat wraz ze wzrostem wysoko−
ści od 1220 do 2600 m n.p.m (Baur 1984, Baur i Raboud
1988). Ślimaki z najwyżej leżących stanowisk mają zmniej−
szoną płodność: składają mniejsze złoża z jajami o mniej−
szych rozmiarach niż osobniki występujące w dolinach.
Cykl życiowy przeźrotki Vitrina pellucida zmienia się
z jednorocznego na nizinach na dwuletni w niższych
położeniach górskich i na trzy letni bądź nieregularny
na wysokości 1420 m w Tatrach (Umiński 1975). Wydłu−
żenie okresu wzrostu do 3–4 lat obserwuje się także
w populacjach A. arbustorum zamieszkujących północną
granicę zasięgu gatunku (Terhivuo 1978).

W przypadku obu gatunków z rodzaju Vestia oraz
A. arbustorum osobniki dorosłe z populacji wysokogór−
skich cechowały się małymi rozmiarami muszli (Baur
1984, Sulikowska−Drozd 2001, 2011). Według Goodfrien−
da (1986) występowanie szczególnie małych form w gó−
rach związane jest z niską temperaturą i silnym promie−
niowaniem. Burla i Stahel (1983) zasugerowali jednak,
że mniejsze rozmiary ciała w populacjach górskich śli−
maka zaroślowego to przejaw neotenii, która jest tu formą
adaptacji do życia w warunkach krótkiego sezonu we−
getacyjnego. Osiąganie dojrzałości do rozrodu przy
mniejszych rozmiarach ciała pozwala na skrócenie dłu−
gości cyklu życiowego u badanych świdrzyków w po−
pulacjach żyjących przy górnej granicy zasięgu. Pra−
widłowość ta dotyczy tylko gatunków o zdeterminowa−
nym wzroście. Przeciwna zależność występuje u Vitrini−
dae, u których osobniki dojrzałe płciowo rozmnażają
się i dalej rosną – ślimaki z populacji o 2−letnim cyklu
życiowym osiągają większe rozmiary, co jest typowe dla
bezkręgowców żyjących dłużej z powodu niskich tem−
peratur (Umiński 1975).

Długość życia świdrzyków w warunkach naturalnych
oceniana jest na około 6–8 lat, w tym zazwyczaj dwa
lata wzrostu (Piechocki 1982, Sulikowska−Drozd 2011).
Niektóre gatunki, ze względu na krótkie okresy aktyw−
ności w ciągu roku, dożywają nawet kilkunastu lat (Hel−
ler i Dolev 1994). Dorosłe Vestia turgida oznakowane
w Dolinie Małej Łąki w 2007 roku obserwowano po−
nownie jesienią 2010 roku, co oznacza, że długość życia
na tym stanowisku wynosi co najmniej 5 lat.

Podziękowania

Badania były finansowane z grantu Komitetu Badań
Naukowych nr 2P04C 029 30.

Population dynamics of Vestia turgida
(Gastropoda: Clausiliidae) in the Tatras

Population dynamics of Vestia turgida was studied
in TPN in 2007–2008 with the use of marking and re−
capture methods. Samples were collected every 4–5 weeks
at three sites in a vicinity of Mała Łąka valley, at the
altitude of 980 m, 1200 m and 1690 m above sea level.
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Together 2818 snails were marked; recaptured specimens
constituted 15–47% of each sample. Studied populations
differed in the growth rate and the average shell size of
adults. Growth at the lowest site averaged 2.7 whorls per
season (maximum 5.0), at the highest site : 1.3 (max 2.2).
Vestia turgida reached ultimate size and sexual maturity
not before the third growing season at the lowest sites in
the Tatras, and at the highest sites growth period lasted
approximately five years.
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