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W pracy przedstawiono wyniki badań malakologicznych przeprowadzonych w latach 2007–2009 
na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Wydzielono malakocenozy związane z sześcioma 
zbiorowiskami roślinnymi: buczyną karpacką, olszyną karpacką, borem świerkowo-jodłowym, 
górskimi łąkami, młakami oraz murawami. Ponadto rozpoznano nieliczne gatunki mięczaków za-
siedlające środowiska wodne. Łącznie zidentyfikowano 62 gatunki ślimaków lądowych należące do 
19 rodzin, dwa gatunki ślimaków wodnych oraz jeden gatunek małża. Cztery spośród wszystkich 
gatunków: białek wysmukły Carychium tridentatum, poczwarówka bezzębna Columella edentula, 
przeźrotka szklista Vitrina pellucida i szklarka blada Aegopinella pura występowały w każdej z sze-
ściu malakocenoz. Najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana malakocenoza jest związana z buczyną 
karpacką, gdzie zidentyfikowano 53 gatunki ślimaków. Struktura zoogeograficzna tej malakoceno-
zy charakteryzuje się dużym udziałem ślimaków karpackich (11 gatunków) i alpejsko-karpackich 
(4 gatunki ), wśród których są dwa endemity karpackie: świdrzyk górski Balea stabilis i świdrzyk 
krępy Vestia gulo. Badania ilościowe klasyczną metodą Öklanda w buczynie karpackiej ujawni-
ły tylko 32 gatunki ślimaków, czyli niecałe 60% wszystkich gatunków stwierdzonych w tym typie 
lasu, a zagęszczenie wynosiło od 157 do 388 osobników/m². Eudominantem był białek wysmukły 
(39,6%), dominantem szklarka blada (14,08%), a subdominantami – szklarka przezroczysta Vitrea 
diaphana (8,23%), krążałek malutki Punctum pygmaeum (8,23%), białek malutki Carychium mi-
nimum (5,86) i stożeczek drobny Euconulus fulvus (5,86%). Malakofauna lądowa Gorczańskiego 
Parku Narodowego obejmuje 17 gatunków wpisanych na Czerwoną listę zwierząt ginących i za-
grożonych w Polsce, co stanowi 27,42% wszystkich gatunków ślimaków lądowych stwierdzonych  
w GPN. Szczególnie cennym gatunkiem jest poczwarówka zwężona Vertigo angustior znajdująca 
się na liście gatunków chronionych oraz w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE.


