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Arī gliemežiem ir "kreiļi"... 

Arturs Stalažs, Edgars Dreijers * 

 Gliemeži ir ļoti liela dzīvnieku grupa, kas izplatīta uz sauszemes un ūdeņos, sākot no 
nelieliem strautiem, pazemes avotiem, beidzot ar dziļām okeānu dzelmēm un, kopā ar 
gliemenēm, tie veido lielāko daļu gliemju tipa sugu daudzveidības. Tik cik liela ir 
pašas gliemežu klases sugu daudzveidība, tik pat liela ir arī to daudzveidība pēc 
izskata, dzīvesveida – tā, ka ir grūti visus gliemežus raksturot dažos vārdos vai 
teikumos. 

Gliemeži ar savu čaulu skaistumu jau sen ir saistījuši arī cilvēku uzmanību un to 
čaulas ir izmantotas gan kā greznojuma priekšmeti, gan kā maksāšanas līdzekļi, gan 
kā praktiski priekšmeti dažādām vajadzībām. Tomēr vai ir daudzi cilvēki, kas ir 
iedziļinājušies šo dzīvnieku čaulu morfoloģijā... Tāpēc šoreiz neliels ieskats gliemežu 
čaulu daudzveidības pasaulē. 

 

Ne visiem gliemežiem ir čaulas 

 Daudziem cilvēkiem gliemeži "standarta" izpratnē ir 
dzīvnieki, kuriem ir vītnes veidā savīta čaula, tomēr ne visām 
gliemežu sugām ir čaula. Daļai sugu čaulas nav vispār vai tā ir 
stipri reducēta (kailgliemeži uz sauszemes un jūrās). Bez 
čaulām vai ar reducētu čaulu ir arī vairākas parazītiskās 
gliemežu sugas, kas dzīvo jūrās un parazitē citos dzīvniekos. 
Pēc tā, vai gliemezim ir čaula vai nav, nevar spriest par to, ka 
sugas bez čaulām nebūtu gliemeži un to piederību gliemežiem 
nosaka pavisam citas morfoloģiskās pazīmes. 

 Arī dažām Latvijā sastopamām kailgliemežu sugām 
čaula ir reducēta un kā maza plāksnīte atrodas zem gliemeža 
ādas (mantijas krokas) – visas mīkstgliemežu dzimtas 
(Agriolimacidae) un lauka kailgliemežu dzimtas (Limacidae) 
sugas. Latvijā ir arī kailgliemežu sugas, kurām čaulas nav 
vispār – visas meža kailgliemežu dzimtas (Arionidae) sugas. 
Dažāda veida gliemeži ir sastopami stiklgliemežu dzimtā 
(Vitrinidae), kur ir gan kailgliemeži, gan puskailgliemeži (čaula 
ļoti neliela uz ievērojami lielāka gliemeža ķermeņa), gan tipiski 
čaulgliemeži. No pēdējiem viena suga – lodveida stiklgliemezis 
(Vitrina pellucida) sastopama arī Latvijā. 

 Daudzām ūdeņos dzīvojošām gliemežu sugām 
(pamatā jūrās) to čaula ir plakana – bļodiņas vai cepurītes 
veidā. Latvijā sastopamas divas gliemežu sugas – ezera 
micīšgliemezis (Acroloxus lacustris) un upes micīte (Ancylus 
fluviatilis), kuru čaulas nav tipiski savītas un atgādina plakanas 
cepures. 

Savītās gliemežu čaulas 

 Pareiza čaulas vijuma virziena noteikšana 

 Gliemežiem ar "tipiskām" savītām čaulām viena no 
to raksturojošām pazīmēm ir čaulas vijuma virziens. Dažos 
gadījumos čaulas vijuma virziens kalpo kā pazīme gliemeža 
sugas noteikšanai. Tādēļ jaunu sugu aprakstos parasti tiek 
pieminēts virziens, kādā čaula ir savīta. 

 Lai to noteiktu, čaula jāpagriež ar tās ieejas atveri 
(ieeju) pret sevi, tā, lai čaulas virsotne būtu uz augšu 
(1. attēls). Tad kad tas ir izdarīts, skatās virzienu, kurā pusē no 
čaulas vijuma ass atrodas ieeja. Ja ieeja atrodas pa labi, tad 
šādas čaulas ir savītas pa labi (dekstrāli) (2. attēls), bet ja 
ieeja atrodas pretējā pusē, tad čaula ir savītas pa kreisi 
(sinistrāli) (3., 4. attēls). 

A     
 
 
 

B     
 
 
 

 
C     

 

1. attēls. Gliemeža čaulas vijuma noteikšana. Čaulu 
pagriežot tā, lai ieeja (C) atrodas pret sevi, bet 
virsotne (A) uz augšu un iedomātā čaulas vijuma 
ass (B) ir perpendikulāri. Attēlā parādītā čaula ir 
savīta pa labi, jo ieeja atrodas pa labi no čaulas 
vijuma ass. 

 Tām sugām, kurām čaulas nav ar izteiktu virsotni – 
torņveidā un līdzīgi savītas čaulas (5. attēls), bet gan savītas 
diskveidā, čaulas virsotni ir daudz grūtāk noteikt. Agrāko gadu 
literatūrā ūdensspolīšu dzimtas sugu aprakstos ir atrodama 
norāda, ka gliemežu diskveida čaula ir savīta pa labi. Tomēr 
mūsdienās ir atzīts, ka tā viss nav un šīs dzimtas sugām 
čaulas, pēc to veidošanās morfoloģijas ir attīstījušās savijoties 
pa kreisi (6. attēls). Diskveida čaulas piemēram, kur čaula ir 
savīta pa labi, 7. attēlā redzama parastās marīzas (Marisa 
cornuarietis) čaula. 

 

Lietišķā Zinātne – lasi un izglīto sevi! Ziņas par zinātniskajiem atklājumiem un sasniegumiem – tieši no zinātnieka lasītājiem. Praktiski padomi, 
ieteikumi un cita zinātnieku sagatavota informācija, Latvijā veiktu pētījumu apskati.  
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2. attēls. Augstkalnu pumpurgliemezis 
(Vertigo alpestris). Šīs gliemežu sugas 
čaula ir savīta pa labi 

3. attēls. Kreisais pumpurgliemezis 
(Vertigo pusilla). Šīs gliemežu sugas 
čaula ir savīta pa kreisi. Tomēr šī suga 
nav vienīgā pumpurgliemežu dzimtā, kur 
čaulas savītas pa kreisi 

4. attēls. Krokainais vārpstiņgliemezis 
(Macrogastra plicatula). Šīs un citu 
Latvijas faunā sastopamo 
vārpstiņgliemežu dzimtas sugu čaulas ir 
savītas pa kreisi 

 

 
A 

 
B 

5. attēls. Gliemeži, kuru čaulas ir ar labi saskatāmu čaulas 
virsotni. Mainīgā melānija (Melanoides tuberculatus) (A) un 

Brazīlijas ampulārija (Pomacea bridgesii) (B) 

 

6. attēls. Sarkanā ūdensspolītes (Planorbella duryi) 
[ūdensspolīšu dzimta] pa kreisi savīta diskveida čaula 

 

7. attēls. Parastās marīzas (Marisa cornuarietis) 
[ampulāriju dzimta] pa labi savīta diskveida čaula 
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 Kreiliski savīto čaulu gliemežu sugas Latvijas 
 faunā 

 Pasaulē, starp gliemežu sugām ar vītņveidā savītām 
čaulām, dominē gliemeži, kuriem čaulas ir savītas pa labi. 
Tāda pat situācija ir starp Latvijas gliemežiem un normāli 
čaulas savītas pa kreisi zināmas tikai dažās Latvijā 
pārstāvētajās gliemežu dzimtās – ūdensspolīšu un kreiļ-
gliemežu dzimtā saldūdeņos, kā arī vārpstiņgliemežu un 
pumpurgliemežu dzimtā uz sauszemes. Pumpurgliemežu 
dzimta Latvijas faunā pārstāvēta tikai ar divām sugām – kreiso 
pumpurgliemezi (Vertigo pusilla) (3. attēls) un slaido 
pumpurgliemezi (Vertigo angustior) – kurām čaulas savītas pa 
kreisi, bet pārējām 13 sugām čaulas savītas pa labi, un šī 
čaulu vijuma atšķirība atvieglo sugu noteikšanu. 

 Daži izņēmumi jeb dabas kļūdas 

 Kā jau visos gadījumos, arī starp gliemežiem gadās 
kāda dabas kļūda, kur parastā čaulas vijuma vietā atrodami 
tādi gliemežu īpatņi, kuru čaula ir savīta pretēji sugai 
raksturīgajam vijumam. Tādi gadījumi ik pa laikam var būt 
novērojami vairākām gliemežu sugām, tajā skaitā Latvijā 
sastopamajam parka vīngliemezim (Helix pomatia) (8. attēls). 

 Tomēr arī ne tikai čaulgliemežiem ir vērojami pretēji 
attīstīti īpatņi. Piemēram, Vācijā savulaik ir atrasts sinistrāls 
Spānijas kailgliemeža (Arion lusitanicus) īpatnis, kuram 
ķermeņa uzbūve bija pilnīgi pretēji šai sugai normālai ķermeņa 
uzbūvei [Reise & al. 2002]. Tomēr, gliemeži ar pretēju ķermeņa 
uzbūvi ir sastopami ļoti reti. 

 

8. attēls. Parka vīngliemežu (Helix pomatia) čaulas – 
normāli savīta čaula (A), kreiliska čaula (B) 
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