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ABSTRACT

Achatina reticulata is kind of African land snail that is herbivorous. They come from terrains of Central Africa, where they live 
in humid enviroment, rich in lush vegetation. Some of the spieces lives in tropical and sub-tropical zones all around the globe. 
They don’t have any natural enemies, so they have became invasive species, causing great damage in farm land. This species is 
characterised by their high resistance against change of enviroment. In unfavorable conditions, they bury themselves in the ground 
and fall into a state of estimation. Achatina is used by people for culinary purposes and also as animal feed. They reach considerable 
sizes, which means that they are a valuable source of protein for this, commercial breeding farms of this species are created. Locally 
it’s being used in trade as decorative animal. It’s  assigned that they have healing properties.
Lissachatina fulica (Achatina achatina) is herbivore. They include over 500 diffrent plants in their diet, including crop species. They 
doesn’t have natural enemies which caused them to be invasive spieces, which endangers many crops. Because of Achatina being 
invasive spieces, research assumptions analyze the course and pace of the development cycle as well as food preferences in order to 
indicate possible threats resulting from the settlement of temperate climate zones in which average annual temperatures increase as 
a result of global warming. The results used indicated that subsequent generations were easily obtained in culture conditions. After 
reaching puberty, the number of eggs in the deposit was 167. In the study of food preferences, it was found that the most frequently 
eaten food were shale leaves, parsley and cucumber, which makes this snail a potential threat to temperate climate crops.
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Wprowadzenie

Największe ślimaki świata zostały sprowadzone do 
strefy klimatu umiarkowanego z Afryki. Pochodzą one 
z terenów Afryki Środkowej, gdzie zamieszkują tereny 
wilgotne, bogate w wiele gatunków roślin stanowiących 
ich bazę pokarmową (Bequaert, 1950). Ze względu na 
nieograniczoną dostępność pokarmową rodzaj Achati-
na szybko się rozprzestrzenił i zasiedlił rozległe obsza-
ry tropikalne i subtropikalne całego świata. Ze wzglę-

du na rozmiary ciała (waga może sięgać 500 g) jest w 
Afryce źródłem białka zwierzęcego i w wielu regionach 
hodowany jest w celach konsumpcyjnych (Giant Afri-
can Snail 2011). Hodowla ślimaków z rodzaju Achatina  
w strefie klimatu umiarkowanego staje się coraz bardziej 
popularna, ale nieprzemyślane działania hodowców nie 
pozostają bez znaczenia dla środowiska. Achatiny hodo-
wane są jako zwierzęta domowe. Ich hodowla jest sto-
sunkowo łatwa, ponieważ nie wykazują szczególnych 
upodobań pokarmowych i rozmnażanie wielu gatunków 
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z tej rodziny jest szybkie i łatwe. Jedynym restryktorem, 
który może pomagać w kontroli liczebności populacji, 
są spadki temperatur w okresach jesiennych i zimowych. 
Ślimaki, rozmnażając się, dają w kolejnych pokoleniach 
setki młodych. Wielu hodowców nie niszczy jaj, a pro-
blem z dużą ilością młodych powoduje, że wypuszczane 
są na wolność. Niesie to za sobą poważne konsekwencje 
dla lokalnych ekosystemów. Takie postępowanie spra-
wia, że mało wymagające ślimaki wypierają gatunki 
rodzime, ale również stanowią zagrożenie dla innych 
zwierząt żyjących w pokrywających się niszach ekolo-
gicznych. Skutki ich działalności są na tyle widoczne, że 
w wielu miejscach hodowla achatin jest prawnie zaka-
zana. Poza rejonem swojego naturalnego występowania 
(Afryka) są traktowane jako szkodniki. Ze względu na 
swoje rozmiary potrzebują znacznie więcej pożywie-
nia niż ślimaki mniejsze, takie jak winniczki czy po-
mrowy (Okonta, Agbogidi 2011). Dlatego roślinność 
naturalna, ale także uprawy mogą być zjadane szybciej  
i w dużo większej ilości. Do rozprzestrzeniania się tych 
ślimaków przyczynia się również fakt, że w Europie  
i Ameryce Północnej mięczaki te nie mają żadnych natu-
ralnych wrogów. Jeśli zostaną wypuszczone na wolność 
w warunkach odpowiadających ich wymaganiom, tj. w 
ciepłym klimacie o dużej wilgotności powietrza, będą 
się w szybkim tempie rozmnażać, niekorzystnie wpły-
wając na różnorodność gatunkową w ekosystemach. 
Dlatego achatiny traktowane są w wielu miejscach jako 
gatunek inwazyjny, zagrażający naturalnym, lokalnym 
ekosystemom, a import żywych zwierząt jest nielegal-
ny. Na lotniskach w Stanach Zjednoczonych achatiny 
są konfiskowane (dzieje się tak w Nowym Jorku czy 
San Francisco). Aktualne szacunki obecności tych śli-
maków na Florydzie dowiodły, że achatiny opanowały 
tamtejsze środowisko i osiedliły się na stałe, w znaczny 
sposób szkodząc lokalnym roślinom. Sprowadzenie ich 
na Hawaje było pośrednią przyczyną wyginięcia prawie 
40 gatunków rdzennych ślimaków z rodzaju Achatinel-
la. Przyczyną tak szybkiej kolonizacji, oprócz bogatej 
bazy pokarmowej i sprzyjających warunków klimatycz-
nych, jest ogromna płodność. O płodności tego gatunku 
świadczy sytuacja, jaka miała miejsce w Miami, gdzie 
po całkowitym oczyszczeniu środowiska z przedstawi-
cieli A. fulica znaleziono po kilku latach ponad 18 000 
tych ślimaków. Źródłem kolejnej inwazji były 3 osobni-
ki przywiezione do hodowli domowej 7 lat wcześniej. 
Ich zupełne wytępienie trwało 10 następnych lat i po-
chłonęło ponad milion dolarów. Gatunek Achatina fuli-
ca został uznany przez Międzynarodową Unię Ochrony 
Przyrody za jeden ze 100 najbardziej inwazyjnych ga-
tunków świata.

 Materiały i metody

W celu zbadania preferencji pokarmowych achatiny 
założono hodowlę laboratoryjną w przygotowanym do 
tego celu paludarium (fot. 1, 2). Wyposażenie paluda-
rium zapewniało możliwość podawania pokarmu i za-
bezpieczenia go przed rozwojem pleśni, podłoże gwa-
rantujące odpowiednie środowisko do składnia jaj oraz 
odpowiednią temperaturę i wilgotność (Lucie Mann, 
2002). Zapewniona optymalna temperatura to ok. 25°C 
zachowywana była na stałym poziomie, ponieważ śli-
maki nie znoszą jej wahań. W wypadku przekroczenia 
wartości krytycznych (0oC) przestają być aktywne i 
zapadają w sen. Paludarium umieszczono w miejscu 
zacienionym. Utrzymywana wilgotność powietrza 
mieściła się w przedziale 75–80%, podłoże było stale 
wilgotne. Oprócz podawanych pokarmów, ślimakom 
zapewniono węglan wapnia niezbędny do budowy sko-
rupy. Minerał ten podawano w postaci płytek os sepiae. 
Podawanie wapnia jest konieczne, a najlepszymi i ła-
two dostępnymi formami są skorupy kurzych jaj oraz 
sepia (szczątkowe muszle mątw).

Fot. 1. Wyposażenie paludarium (Fot. Lesiak) 
Photo 1. Paludarium equipment (Photo M. Lesiak)

Charakterystyka obiektu badań

Królestwo: zwierzęta
Typ: mięczaki
Podtyp: muszlowce
Gromada: ślimaki
Podgromada: płucodyszne
Achatina to roślinożerny, afrykański ślimak lądowy 

z rodziny Achatinidae, obejmującej największe lądowe 
ślimaki świata. Jest fitofagiem polifagicznym, ponie-
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Wyniki

Badanie preferencji pokarmowych ślimaka Achati-
na Reticulata

Badanie preferencji pokarmowych wykonano, po-
dając w tym samym czasie cztery rodzaje przygotowa-
nego pokarmu. Pokarm w szalkach Petriego pozosta-
wiano na dwie doby, obserwując tempo jego pobiera-
nia. Zjadanie pokarmu oznaczano w skali czterostop-
niowej, wyniki notując w tabeli.Wykonano dziesięcio-
krotne powtórzenie wymieniając pokarm na świeży  
w cyklu co dwa dni. Eksperyment w sposób ciągły 
trwał przez okres 20 dni. 

Dwutygodniowe obserwacje preferencji pokarmo-
wych ślimaków wskazały na preferowanie dwóch ro-
dzajów pokarmów. Najchętniej zjadane były kawałki 
świeżego ogórka. Po każdorazowym podaniu tego po-
karmu po upływie dwóch dni porcja pokarmu w całości 
była zjadana (fot. 4). Na szalce z przygotowanymi liść-
mi sałaty pozostawała 1/3 wyłożonej porcji, natomiast 
nać pietruszki i korzeń marchwi pozostawały w dużym 
stopniu nienaruszone.

waż żeruje na różnych gatunkach roślin. Może powo-
dować szkody w biocenozach naturalnych, jak również 
w uprawach. Charakteryzuje się jajowatą, wydłużoną 
muszlą, która osiąga rozmiary nawet do 30 cm (Ian 
Kendrich C. Fontanilla, 2010). Ubarwienie muszli jest 
jasnobrązowe o zmiennym deseniu, najczęściej brązo-
we z zygzakowatymi smugami (fot. 2). Warga otworu 
muszli ma kolor czerwony. Skorupa dorosłego osobni-
ka posiada od 6 do 9 zwojów, w rzadkich wypadkach 
jest ich 10 (ryc. 1). Różnice w budowie, kształcie i 
ubarwieniu muszli są związane z warunkami środowi-
ska, w jakim przebywa populacja (Pokryszko, Bulman 
1994). Przedstawiciele tego gatunku żyją przeciętnie 
5–6 lat, ale stosunkowo szybko osiągają dojrzałość 
płciową, bo pomiędzy 5 a 8 miesiącem życia. Liczba 
składanych jaj jest zależna od wieku osobnika i wynosi 
od 10 do 400 sztuk jednorazowo. Rozród ma miejsce 
kilka razy w roku, a w sprzyjających warunkach ślimak 
może złożyć 1800 jaj rocznie. Achatina zwyczajna pro-
wadzi nocny tryb życia (Zwierzęta 2005). U wszyst-
kich gatunków zaraz po wykluciu następuje gwałtow-
ny wzrost, który w chwili uzyskania przez dojrzałości 
płciowej staje się coraz wolniejszy, jednak ślimaki ro-
sną przez całe życie.

Wykazuje dużą odporność na znaczne zmiany wa-
runków otoczenia. W niesprzyjających warunkach 
zakopuje się w podłożu i zapada w stan estywacji. Ze 
względu na dużą masę ciała sięgającą do 0,5 kg sta-
nowią bogate źródło białka pokarmowego. Dlatego też 
niektóre gatunki są zbierane w celach konsumpcyjnych, 
a także hodowane jako zwierzęta domowe. Gatunkowi 
przypisywane są właściwości lecznicze. Lokalnie wy-
korzystywana jest w handlu jako zwierzę ozdobne.

Ryc. 1 Budowa muszli ślimaka – 
Fig. 1. Construction of snail shell 
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=bu-
dowa+muszli+%c5%9blimaka&qpvt=budowa+muszli+%c
5%9blimaka&FORM=IGRE.

Fot. 2. Kształt i wybarwienie muszli ślimaka (Fot. Lesiak)
Photo 2. Shape and color of shell (Photo M. Lesiak)

Fot. 4. Achatina podczas żerowania (Fot. M. Lesiak) 
Photo 4. Achatina during eating (Photo M. Lesiak)
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Rodzaj pobiera-
nego  pokarmu 

Preferencje pokarmowe w kolejnej próbie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sałata + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ogórek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++

nać pietruszki + --- + + + + + --- + + --- ---

korzeń marchwi --- + --- --- --- --- + --- + +

Tabela 1. Preferencje pokarmowe Achatina reticulata w kolejnych próbach badawczych 
Table 1. Scale of food preferences of Achatina reticulata in subsequesnt research tries

LEGENDA:
+ + + pokarm zjadany jako pierwszy
+ + pokarm zjadany w drugiej kolejności
+ pokarm zjadany jako trzeci 
--- brak zainteresowania pokarmem

Badanie tempa przyrostu muszli

Od momentu założenia hodowli w cyklu tygodnio-
wym wykonywano pomiary przyrostu muszli dwóch 
ślimaków odżywianych różnorodnym pokarmem.  
W celu zapewnienia substancji mineralnych niezbęd-
nych do budowy muszli dietę ślimaków uzupełniano 
węglanem wapnia pochodzącym z sepii głowono-
gów. Hodowlę drugiego ślimaka (tab. 2) rozpoczęto  
z dwutygodniowym opóźnieniem (problemy związane 
z nabyciem). Celem odróżnienia obydwu osobników 
na powierzchni muszli naklejono kolorowe papierki, 
oznaczając w ten sposób ślimaka nr 1 i nr 2 (fot. 5). Dla 
ślimaka nr 1 (oznaczonego papierkiem żółtym) wyko-
nano 31 pomiarów muszli, dla ślimaka nr 2 (oznaczo-
nego papierkiem różowym) wykonano 29 pomiarów. 
Uzyskane wyniki wskazują na stały, systematyczny 
przyrost muszli obydwu osobników. Różnice odnoto-
wane w tabeli wynikają z różnego czasu założenia oby-
dwu hodowli. Ponieważ przyrost skrętów muszli odby-

Fot. 5. Osobniki oznaczone do pomiaru długości muszli 
(Fot. M. Lesiak)
Photo 5. Snails tagged for measurement of shell (Photo M. 
Lesiak)

wa się przez całe życie ślimaków, należy przypuszczać, 
że ślimak drugi był młodszy, zakładając, że pochodził 
z innej pary rodzicielskiej lub wykluł się z jaja nieco 
później. 

Ryc. 2. Przyrosty muszli ślimaków w kolejnych terminach 
pomiarów
Fig. 2. Scale of growth of snail shells in subsequesnt measu-
rement dates

Fot. 5. Ślimaki drugiego pokolenia (Fot. M. Lesiak)
Photo 5. Second generation of snails (Photo M. Lesiak)
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Podsumowanie i wnioski

Zagrożenie środowiska polegające na naruszeniu 
składu gatunkowego biocenozy, wynikające z obecno-
ści achatiny wynika z bardzo dużego tempa rozmna-
żania się tych ślimaków i niewielkich wymagań tro-
ficznych. Ślimaki dają w kolejnych pokoleniach setki 
młodych, a w związku z pokaźnymi rozmiarami ciała 
wymagają dużych ilości pokarmu. Cechy te oraz brak 
wrogów naturalnych powodują, że achatiny należy 
zaliczyć do gatunków inwazyjnych. Niesie to za sobą 
poważne konsekwencje dla ekosystemów, w których 
pojawia się jako nowy gatunek, wypierający gatunki 
rodzime. Dlatego poza rejonem swojego naturalnego 
występowania (Afryka) achatina traktowana jest jako 
szkodnik, natomiast w jej ekosystemach naturalnych 
ma pozytywne znaczenie. W warunkach naturalnych 
achatina występuje na terenach podmokłych, zaba-
gnionych, na dnie lasów tropikalnych. W warunkach 
niedostatku pokarmu białkowego w diecie plemion 
afrykańskich skutecznie uzupełnia jego niedobory. 
Kał zwierzęcia wydalany w postaci mazistego szlamu 
pozostawiany na drodze wędrówki ślimaka,przypomi-
na polimery organiczne, które lokalnie używane są do 
celów budowlanych, ponieważ szybko gęstnieją i za-
stygają, pełniąc funkcje w spajaniu różnych elementów 
budowlanych.

Wnioski
1. Hodowane w warunkach laboratoryjnych śli-

maki preferowały w diecie ogórka i liście sałaty.
2. Tkanki obydwu pobieranych pokarmów są 

miękkie i silnie uwodnione, co może stanowić podsta-
wę do ich preferowania.

3. Pędy pietruszki, jak i korzeń marchwi są twar-
de, co sprawia, że rogowa radula ślimaków może mieć 
problem z ich ścieraniem.

4. Ślimaki mogą być zagrożeniem dla upraw,w 
szczególności tych, których podstawą są miękkie owo-
ce, np. pomidorów, winogron

5. Intensywne rozmnażanie tego gatunku może 
zagrozić ekosystemom naruralnym i spowodować zu-
bożenie listy gatnków rodzimych.

6. W niesprzyjających warunkach temperatury i 
wilgotności ulegają estywacji, co zwiększa szansę ich 
przetrwania w warukach stref klimatu umiarkowanego.

Data pomiaru
Przyrosty muszli w cm

Ślimak I Ślimak II

2.10.2019 3,0 cm –

9.10.2019 3,8 cm –

16.10.2019 4,0 cm 4,0 cm

23.10.2019 4,1 cm 4,2 cm

30.10.2019 4,3 cm 4,2 cm

6.11.2019 4,6 cm 4,6 cm

13.11.2019 4,9 cm 4,8 cm

20.11.2019 4,9 cm 5,0 cm

27.11.2019 5,1 cm 5,2 cm

4.12.2019 5,3 cm 5,3 cm

11.12.2019 5,8 cm 5,6 cm

18.12.2019 6,0 cm 5,9 cm

25.12.2019 6,3 cm 5,9 cm

1.01.2020 6,7 cm 6,3 cm

8.01.2020 6,9 cm 6,6 cm

15.01.2020 7,1 cm 6,9 cm

22.01.2020 7,5 cm 7,2 cm

29.01.2020 7,8 cm 7,5 cm

5.022020 8,0 cm 7,7 cm

12.022020 8,2 cm 7,9 cm

19.02.2020 8,4 cm 8,2 cm

26.02.2020 8,7 cm 8,6 cm

04.03.2020 8,7 cm 8,9 cm

11.03.2020 8,9 cm 8,0 cm

18.03.2020 8,9 cm 8,0 cm

25.03.2020 9,1 cm 8,2 cm

01.04.2020 9,1 cm 8,5 cm

08.04.2020 9,4 cm 8,7 cm

15.04.2020 9,7 cm 9,2 cm

22.04.2020 10,0 cm 9,8 cm

29.04.2020 10,6 cm 10,2 cm

Tabela 2. Przyrosty muszli ślimaków w kolejnych terminach 
pomiarów 
Table 2. Scale of growth of snail shells in subsequesnt me-
asurement dates
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STRESZCZENIE

Achatina reticulata to rodzaj afrykańskiego ślima-
ka lądowego odżywiającego się pokarmem roślinnym. 
Rodzina Achatinidae obejmuje największe lądowe śli-
maki świata. Pochodzą one z terenów Afryki Środko-
wej, gdzie zamieszkują tereny wilgotne, bogate w bujną 
roślinność. Niektóre gatunki rozsiedliły strefy tropikal-
ne i subtropikalne całego świata. Nie mając wrogów 
naturalnych, stały się gatunkami inwazyjnymi, wyrzą-
dzającymi duże szkody na terenach uprawnych. Gatun-
ki te charakteryzują się dużą odpornością na znaczne 
zmiany warunków otoczenia. W niesprzyjających wa-
runkach zakopują się w podłożu i zapadają w stan esty-
wacji. Achatina achatina wykorzystywany przez ludzi 
w celach kulinarnych, a także jako karma dla zwierząt. 
Osiąga znaczne rozmiary, co powoduje, że jest cennym 
źródłem białka, dlatego tworzone są komercyjne fermy 
hodowlane tego gatunku. Lokalnie jest wykorzystywa-
ny w handlu jako zwierzę ozdobne. Ślimakowi temu 

przypisywane są właściwości lecznicze. Lissachatina 
fulica (Achatina achatina) są fitofagami. W skład ich 
diety wchodzi ponad 500 różnych roślin, w tym wiele 
gatunków uprawnych. Z braku naturalnych wrogów w 
nowych środowiskach mięczaki te stały się groźnymi 
szkodnikami wielu upraw. Ze względu na inwazyjność 
gatunku w założeniach badawczych przeanalizowano 
przebieg i tempo cyklu rozwojowego oraz preferencje 
pokarmowe w celu wskazania ewentualnych zagrożeń 
wynikających z zasiedlania stref klimatu umiarkowa-
nego, w których średnie roczne temperatur rosną, co 
wynika z ocieplenia klimatu. Uzyskane wyniki wska-
zały na łatwe uzyskanie w warunkach hodowlanych 
kolejnych pokoleń. Po uzyskaniu dojrzałości płciowej 
liczba jaj w złożu wyniosła 167. W badaniu preferencji 
pokarmowych stwierdzono, że najchętniej zjadanym 
pokarmem były liście sałaty, nać pietruszki i ogórek, 
co czyni tego ślimaka potencjalnym zagrożeniem dla 
upraw roślin strefy klimatu umiarkowanego. 


