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ABSTRACT

Helix pomantia is the largest land snail in Poland with a diameter of approx. 5 cm. Under natural conditions, the basis of the food 
is leaves coltsfoot, burdock, dandelion and nettle. These snails occur in biotopes, which develop most often on the substrates of 
limestone. This is due to the need to supplement the diet with calcium carbonate necessary for the construction of shells. In the case 
of laboratory breeding, it is necessary to provide limestone in the form of crushed chalk. Arion lusitanicus and Limax cinereoniger 
is a snail that is free of shells. The habitat that this snail occupies is scrub, forests, parks, gardens. He lives in wetlands, shady places 
with unrestricted access to decaying organic matter and developing shreds of various species of fungi. In these snails, cannibalism 
also occurs. During the research, two species of snails were kept in two separate faunas. In order to examine the dietary preferences 
for both species, a food mixture consisting of the same ingredients was prepared. They contained ingredients that could be attractive 
to one or the other species. Observations clearly indicated the needs and preferences of each species. First, Helix pomantia ate 
lettuce leaves, then pieces of apple sprinkled with chalk, Limax maximus and Limax cinereoniger eat chopped mushrooms and 
molding tomatoes.
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Wprowadzenie

Ekosystem to układ ekologiczny o charakterze dy-
namicznym, na który składa się zespół organizmów 
stanowiących jego część ożywioną zwaną biocenozą. 
W biocenozie organizmy połączone są zależnościami 
pokarmowymi, tworząc w ten sposób sieci troficzne. 
Organizmy te zajmują określony obszar/habitat, czyli 

biotop. Między biocenozą i biotopem zachodzi prze-
pływ energii i obieg materii. Zachowanie równowagi  
w ekosystemie, która przejawia się między innymi ilo-
ścią producentów i konsumentów, ma znaczenie dla 
jego prawidłowego funkcjonowania (Weiner 1998; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem).

 Ślimaki, brzuchonogi (Gastropoda) to gromada 
bardzo zróżnicowana i liczna gatunkowo (Bogdano-
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wicz i in. 2008). Zalicza się do niej około 105 tys. ga-
tunków, z czego Polskę zasiedla około 200 gatunków 
form lądowych. Brzuchonogi (Gastropoda) stanowią 
w ekosystemie grupę konsumentów. Wyróżnia się 
wśród nich zarówno formy roślinożerne, jak i drapież-
ne. Bardzo wiele gatunków to formy polifagiczne. Do-
stępność do pokarmu, spełnienie warunków rozrodu, 
brak lub ograniczenie ilości wrogów naturalnych może 
powodować takie wzrosty liczebności różnych gatun-
ków tworzących populacje tej gromady, że mogą sta-
nowić zagrożenie równowagi ekosystemowej. Lądowe 
ślimaki roślinożerne zjadają zarówno rośliny żywe, jak 
też martwe. Wiele ślimaków roślinożernych może od-
żywiać się również pokarmem mięsnym, atakując inne 
ślimaki albo zjadając padlinę, zwłaszcza martwe bez-
kręgowce. Wśród ślimaków lądowych drapieżne są nie-
które gatunki płucodyszne, np. rodziny Testacellidae, 
Zonitfdae i Oleacinidae. Ich ofiarami są inne ślimaki 
i dżdżownice. Ulubionym pokarmem licznych gatun-
ków, szczególnie spośród ślimaków nagich, są grzyby, 
zarówno jadalne, jak i trujące dla innych organizmów 
(Herczek 2000). Szczególne zagrożenie dla upraw 
zarówno przydomowych, jak i tych prowadzonych 
na skalę przemysłową stanowią fitofagi polifagiczne. 
Jak bardzo poważnym zagrożeniem upraw mogą być 
ślimaki świadczy fakt, że żerując na młodych rozwi-
jających się pędach, uniemożliwiają rozwój i wzrost 
roślin. Ślinik luzytański (Arion lusitanicus) występuje 
na młodych liściach. Żeruje na roślinach ozdobnych, 
na plantacjach truskawki, na uprawach sałaty. Duże 
szkody wyrządza na plantacjach owocowych. Atakuje 
i zjada zarówno liście, jak i pędy oraz owoce młode 
oraz dojrzałe. Ślinik rdzawy/ślinik wielki/ślinik rudy 
(Arion rufus) to gatunek bardzo niebezpieczny dla ro-
ślin warzywnych i ozdobnych. Ślimaki te podgryzają 
młode, kiełkujące rośliny – głównie liście. Na rabatach 
i plantacjach z truskawkami mogą wyrządzić poważ-
ne szkody, pozostawiając dziury w owocach, a nawet 
zjadając je całkowicie. Długotrwała inwazja ślima-
ków może doprowadzić do całkowitego zniszczenia 
wschodzących roślin. Występuje w całej Polsce i naj-
częściej spotykany jest w ogrodach przydomowych i w 
uprawach pod agrowłókniną. Jego występowanie pro-
wadzić może do całkowitego zniszczenia wschodzą-
cych roślin. Ponieważ atakuje różne gatunki roślin, to  
w uprawach przemysłowych na jego żerowanie szcze-
gólnie narażone są rzepak i pszenica ozima. Najwięk-
szą aktywność wykazuje pod koniec lata i wczesną 
jesienią. Jest bardzo wytrzymały na niekorzystne dla 
ślimaków warunki atmosferyczne. W suszy i bez jedze-
nia może przeżyć nawet do 6 tygodni. Występowanie 
pomrowników może przyjąć charakter pojawu grada-

cyjnego i przeistoczyć się w plagę. 
Aby zapobiec występowaniu ślimaków, należy 

przyorywać resztki pożniwne, drenować mokre grunty, 
usuwać komposty, wykaszać rowy i miedze. Zabiegi 
chemicznego zwalczania ślimaków wykonuje się za 
pomocą moluskocydów w trakcie najwyższej aktyw-
ności mięczaków. W przypadku upraw polowych sto-
sowanie środków chemicznych powinno się zrobić po 
przekroczeniu ekonomicznego progu szkodliwości, po 
stwierdzeniu progowej liczby ślimaków. 

Progi ekonomicznej szkodliwości dla ślimaków  
w poszczególnych oziminach są ściśle określone. Wy-
różnia się dwa progi, na które wskazuje ilość ślima-
ków odłowionych do pułapek lub procent zniszczo-
nych roślin. Ocena następuje bezpośrednio po siewie 
i w okresie wschodów roślin. W przypadku pszenicy 
– średnio 2–3 ślimaki na pułapkę albo zniszczenie 5% 
ziarniaków. II ocena w fazie 1–4 i w przypadku za-
równo rzepaku, jak i pszenicy – średnio 4 ślimaki na 
pułapkę albo zniszczenie 10% roślin w stopniu silnym 
lub bardzo silnym. Znacznie mniejsze szkody w śro-
dowisku wyrządza ślimak winniczek (Helix pomantia). 
Ciało tego ślimaka przykryte jest muszlą chroniącą  
w sezonie wegetacyjnym przed wpływem temperatur,  
a w okresie zimowym umożliwiającą przeżycie. Wy-
stępuje głównie w ogrodach przydomowych, nie stano-
wiąc większego zagrożenia dla upraw przemysłowych. 

Materiały i metody

Hodowle dla gatunków eksperymentalnych zapro-
jektowano w dwóch odrębnych faunariach. W jednym 
z nich hodowano winniczka, w drugim obydwa ga-
tunki ślimaków bezmuszlowych pomrowa wielkiego 
i pomrowa czarniawego. Rozdzielenie ślimaków było 
konieczne ze względu na realizację celu badań, czyli 
zbadanie preferencji pokarmowych ślimaków muszlo-
wych i bezmuszlowych. 

Faunarium winniczków (10 osobników) ustawio-
no w cienistym miejscu, ponieważ pobyt winniczka  
w promieniach słonecznych może spowodować prze-
grzanie lub śmierć (fot. 1).

Na dno wyłożono kamienie, korzenie, kawałki kory, 
miseczkę z wodą, aby utrzymać odpowiednią wilgot-
ność. Wilgotność i temperaturę w terrarium mierzono 
termohigrometrem. Wilgotność musi wynosić około 
75–80%. Temperatura w terrarium nie może przekra-
czać 30oC. Ślimaki karmiono liśćmi sałaty, mniszka le-
karskiego, gruszkami, jabłkami i pieczarkami. Dodat-
kowo podawano wapń w postaci rozkruszonej kredy. 
Wielkość podawanych liści, jak również plastry jabłek 
i gruszek były porównywalnej wielkości. Pieczarki 
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krojono w plastry, podając codziennie jednego pokro-
jonego grzyba średniej wielkości. Codziennie notowa-
no ubytki każdego podawanego pokarmu, oceniając je 
organoleptycznie. 

Faunarium dla pomrowa wielkiego i pomrowa czar-
niawego przygotowano podobnie jak w przypadku 
winniczka (fot. 2, 3). Kontrolowano również te same 
parametry, tj. temperaturę i wilgotność. Podawano ten 
sam rodzaj pokarmu, w takich samych przedziałach 
czasowych i takich samych ilościach. W terrarium ho-
dowano pięć pomrowów wielkich i pięć pomrowów 
czerniawych. Obserwacje preferencji pokarmowych 
prowadzono przez 10 dni, notując w tabeli najwięk-
sze ubytki, oznaczane znakiem + i najmniejsze ubytki, 
oznaczane znakiem – podawanych zwierzętom pokar-
mów według wzoru:
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Fot. 1. Terrarium ślimaka winniczka (Helix pomantia) (fot. 
Kudrycka)
Photo 1. Grape snail terrarium (Helix pomatia) (photo. Ku-
drycka)

Fot. 2, 3. Terrarium pomrowa wielkiego (Limax maximus) i 
pomrowa czarniawego (Limax cinereoniger) (fot. Jóźwiak)
Photo 2, 3. The Great Pomeranian (Limax maximus) and 
blackish Pomeranian (Limax cinereoniger) terrarium (pho-
to. Jóźwiak)

Charakterystyka obiektów badań

Ślinik luzytański (Arion lusitanicus lub Arion vul-
garis). Różnice między gatunkami można stwierdzić 
jedynie na podstawie budowy anatomicznej. Należy do 
tzw. kompleksu ARVC, obejmującego trudne w iden-
tyfikacji gatunki, ponieważ obydwa są podobne do sie-
bie morfologicznie. Do grupy tej należą również Arion 
rufus A. ater i A. lusitanicus. Należy do rodziny śli-
nikowatych (Arionidae). Jest gatunkiem inwazyjnym. 
Cechą sprzyjającą inwazyjności jest jego hermafro-
dyczność. To ślimak lądowy, bezmuszlowy, należący 
do ślimaków płucodysznych. Trudno jednoznacznie 
ustalić, który z wymienionych gatunków czyni naj-
większe szkody. 

Dorosły ślinik luzytański mierzy od 7 do 15 cm dłu-
gości, ubarwiony jest w kolorze pastelowopomarań-
czowym, z lekko szarawo ubarwioną głową i czułkami. 
Jest wszystkożerny, ale również korzysta z padliny czy 
martwej materii organicznej. Jeden osobnik może zło-
żyć w ciągu roku do 400 jaj. Dojrzałość płciową osiąga 
po roku, a jaja składane są jesienią. Większość osobni-
ków ginie zaraz po złożeniu jaj (Pabis i in. 2010). Ma 
niewielu wrogów naturalnych, ponieważ jaskrawy ko-
lor ostrzega, że jest niesmaczny, zawiera rufinę. W Pol-
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sce po raz pierwszy odnotowany został w 1993 roku. 
Jest zaliczany do 100 najbardziej inwazyjnych gatun-
ków w Europie. Nie tylko zjada rośliny, ale także jako 
szkodnik ogrodów i pól uprawnych roznosi patogeny 
roślin. Dotknięte ciało ślinika kurczy się mocno uwy-
puklając grzbiet (fot. 4). Kształt zamkniętego kłębka 
chroni narządy wewnętrzne. Noga jest mięsista i po-
kryta śluzem. Przez całą nogę przechodzą faliste ruchy, 
którymi ślimak przesuwa się do przodu. Podobne ce-
chy wykazuje pomrów czarniawy (Limax cinereoniger)  
z tą różnicą, że wykazuje odmienne ubarwienie, a więc 
rozróżnienie obu gatunków możliwe jest na podstawie 
cech morfologicznych.

Gatunek lądowego ślimaka płucodysznego z rodzi-
ny ślimakowatych (Helicidae). W Polsce pospolity, 
zamieszkuje obszary o dużej wilgotności, lasy, par-
ki, ogrody. Żywi się świeżymi liśćmi, uważany jest 
za szkodnika ogrodów. Zimuje w ściółce, ukryty pod 
roślinnością. Jest obojnakiem, kopuluje wiosną. Ja-
jeczka składa w niewielkich dołkach w ziemi. Młode 
winniczki wylęgają się po około 3–5 tygodniach. Jest 
największym lądowym ślimakiem w Polsce o średni-

Fot. 4. Śliniak luzytański (Arion lusitanicus) zwinięty w kłę-
bek (fot. Jóźwiak)
Photo 4. Lusitian bib (Arion lusitanicus) curled up (photo. 
Jóżwiak)

1. muszla
2. wątrobotrzustka
3. płuco w jamie płucnej
4. odbyt
5. otwór płucny
6. oko
7. czułek
8. zwój mózgowy
9. przewód ślinowy
10. otwór gębowy z tarką
11. wole (cz. przełyku)
12. gruczoł ślinowy

13. otwór płciowy
14. penis
15. pochwa
16. gruczoł śluzowy
17. jajowód
18. wapienna strzałka miłosna
19. noga
20. żołądek
21. nerka pochodzenia metanefrydialnego
22. płaszcz
23. serce
24. nasieniowód

Ryc. 1. Wygląd i budowa anatomiczna ciała ślimaka skorupowego 
Fig. 1. Appearance and anatomical structure of the shell snail body 
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=budowa%20%20winniczka&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=budowa 
%20winniczka&sc=1.

cy muszli ok. 5 cm (Jura 2007; Alex 1991). Do jego 
rozprzestrzenienia przyczynili się zakonnicy, którzy 
hodowali winniczka w ogrodach i parkach przyklasz-
tornych. Używali mięsa tego ślimaka jako uzupełnienia 
w białko diety, stosowanej podczas długotrwałych po-
stów. Początek układu pokarmowego stanowi rogowa 
tarka, radula przystosowana do rozcierania pokarmu, 
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Fot. 5. Ślimak winniczek (Helix pomatia) (fot. Kudrycka)
Photo 5. Helix pomatia (photo. Kudrycka)

umieszczona w jamie gębowej. Pokarm przez wole tra-
fia do żołądka, do którego ujście ma wątrobotrzustka. 
Jest ona gruczołem trawiennym, który pełni jednocze-
śnie funkcje magazynujące. Otwór odbytowy znajdu-
je ujście z przodu ciała do jamy płaszcza, co wynika  
z asymetrii w budowie wora trzewiowego.
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Wyniki

Tabela 1. Preferencje pokarmowe ślimaka winniczka (Helix 
pomantia)
Table 1. Food preferences of the vineyard snail (Helix po-
mantia)

W wyniku prowadzonych obserwacji stwierdzono, 
że pokarmem, który jako pierwszy zjadany był przez 
winniczka były liście sałaty, w następnej kolejności no-
towano ubytki w plastrach jabłek i podobne w liściach 
mniszka lekarskiego. Niewielkie ubytki stwierdzano 
na plastrach pomidorów. Natomiast pieczarki nie były 
przez ślimaka jedzone.

Tabela 2. Preferencje pokarmowe śliniaka luzytańskiego 
(Arion lusitanicus) i pomrowa czarniawego (Limax cinere-
oniger)
Table 2. Food preferences of Lusitian bib (Arion lusitanicus) 
and blackish pomeranian (Limax cinereoniger)
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Obydwa hodowane gatunki ślimaków bezskorupo-
wych zjadały przede wszystkim liście sałaty i pokro-
jone pieczarki. W każdym dniu obserwacji obydwa 
rodzaje podawanego pokarmu były zjadane w całości. 
Bardzo duże ubytki stwierdzano również w plastrach 
pomidorów z wyjątkiem 9 i 10 dnia obserwacji, w któ-
rych ślimaki zamiast liści mniszka i pomidorów zjadły 
duże ilości jabłka.

Podsumowanie i wnioski

Zbadanie preferencji pokarmowych ślimaków po-
zwala na wytypowanie gatunków roślin bezpośrednio 
narażonych na ich oddziaływanie. Ze względu na trak-
towanie badanych w pracy gatunków ślimaków jako 
gatunki inwazyjne, można ocenić, które rośliny, będą-
ce ich bazą pokarmową, będą w największym stopniu 
zagrożone. Gatunek inwazyjny zgodnie z definicją to 
gatunek alochtoniczny/obcy o znacznej ekspansywno-
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ści. Rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem czło-
wieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego 
ekosystemu, konkurując z gatunkami autochtoniczny-
mi, czyli rodzimymi, o niszę ekologiczną. Przyczynia 
się w ten sposób do ich wyginięcia.  Gatunki inwazyj-
ne stanowią drugie po niszczeniu siedlisk największe 
zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. Inwazyjne 
gatunki obce, rozprzestrzenione poza swoimi natural-
nymi siedliskami, oddziałują na rodzimą różnorodność 
biologiczną prawie wszystkich ekosystemów Ziemi  
i stanowią jedno z największych zagrożeń dla tej róż-
norodności. Od XVII wieku inwazyjne gatunki obce 
przyczyniły się do wyginięcia prawie 40% gatunków 
organizmów rodzimych. Stanowią zagrożenie poprzez 
wpływ na różne dziedziny gospodarki, jak: rolnictwo, 
leśnictwo, rybołówstwo, ale też na ekosystemy natu-
ralne, które stanowią istotną podstawę wyżywienia  
w krajach rozwijających się.

Problem inwazyjnych gatunków obcych stale na-
rasta, głównie z powodu rozwoju handlu, transportu  
i turystyki. W ten sposób dzięki rozwojowi transportu 
i handlu warzywami do Polski dotarły gatunki pomro-
wów. Mimo że problem obecności w środowisku ob-
cych gatunków inwazyjnych nie jest nowy, wciąż brak 
kompleksowych sposobów na jego rozwiązanie. 

Ponieważ uzyskane wyniki badania preferencji 
pokarmowych w stosunku do wszystkich trzech ga-
tunków ślimaków wykazały preferencje pokarmowe  
w odniesieniu do liści sałaty, miąższu słodkich owo-
ców – jabłka, oraz w przypadku pomrowów – piecza-
rek, przypuszczać należy, że będą stanowić zagroże-
nie w uprawach gruntowych sałaty, upraw truskawek 
(słodkie owoce i łatwa dostępność) oraz występowanie 
w ściółce leśnej, którą przerastają grzybnie licznych 
gatunków grzybów saprofitycznych.
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STRESZCZENIE

Winniczek to największy lądowy ślimak w Polsce 
o średnicy muszli przeciętnie ok. 5 cm. W warunkach 
naturalnych podstawą pokarmową są liście podbiału, ło-
pianu, mniszka lekarskiego, pokrzywy.Ślimaki te spoty-
kane są w biotopach, które rozwijają się najczęściej na 
podłożach skał wapiennych. Wynika to z konieczności 
uzupełniania diety w węglan wapnia niezbędny do bu-
dowy muszli. W przypadku hodowli laboratoryjnej ko-
nieczne jest podawanie winniczkowi wapnia w postaci 
rozkruszonej kredy. Pomrów jest ślimakiem bezskoru-
powym. Habitatem, który zajmuje ten ślimak są zaro-
śla, lasy, parki, ogrody. Zamieszkuje tereny podmokłe, 
miejsca zacienionych z nieograniczonym dostępem do 
rozkładającej się materii organicznej i rozwijających się 
strzępek różnych gatunków grzybów. U ślimaków tych 
spotykane jest również zjawisko kanibalizmu. Podczas 
prowadzonych badań, w dwóch odrębnych faunariach 
prowadzono hodowlę obu gatunków ślimaków. W celu 
zbadania preferencji pokarmowych dla obydwu gatun-
ków przygotowywano mieszankę pokarmową składają-
cą się z tych samych składników. Zawierały one takie 
składniki, które mogły być atrakcyjne dla jednego lub 
drugiego gatunku. Obserwacje jednoznacznie wskaza-
ły potrzeby i preferencje pokarmowe każdego gatunku. 
Winniczek w pierwszej kolejności zjadał liście sałaty,  
a następnie kawałki jabłka oprószone kredą, pomrów 
zjadał posiekane pieczarki i pleśniejące pomidory.


