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ABSTRACT: The gastropod fauna of the glen Kotlina Wa³brzyska and highlands Pogórze Wa³brzyskie was stud-
ied in 1993–1995. A total of 89 species were collected from 63 localities. The following species are rare in the
Sudetes: Segmentina nitida (O. F. Müll.), Succinea elegans Risso, Vertigo antivertigo (Drap.), Arion silvaticus
Lohmander, Vitrea contracta (Wstld), Daudebardia rufa (Drap.), Tandonia rustica (Millet), Clausilia parvula Fér.,
Balea perversa (L.), Helicodonta obvoluta (O. F. Müll.) and Causa holosericeum (Studer). The fauna of the glen
Kotlina Wa³brzyska differs from that of the highlands Pogórze Wa³brzyskie, the former being much poorer as a
result of the strong anthropopressure. Zoogeographically, widely distributed species (Holarctic, Palaearctic,
Eurosiberian, European) constitute most of the studied fauna (51.6%).
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WSTÊP

Pod wzglêdem sk³adu gatunkowego i rozmieszcze-
nia malakofauny Sudety s¹ jednym z lepiej poznanych
regionów Polski. Ju¿ w minionym stuleciu i na
pocz¹tku naszego wieku badania nad miêczakami
tego regionu prowadzili SCHOLZ 1843, REINHARDT
1874, MERKEL 1894, BOETTGER 1913, 1926, 1938,
SPRICK 1921, 1928, 1929, JAECKEL 1939, 1942, 1943 i
in., jednak ich prace dotycz¹ ogólnego poznania ma-
lakofauny Dolnego Œl¹ska (w tym i Sudetów) i maj¹
charakter spisów gatunków. Wspó³czesne, szcze-
gó³owe badania by³y prowadzone na terenie Karkono-
szy (WIKTOR & WIKTOR 1968), Gór i Pogórza Kaczaw-
skiego (WIKTOR 1964b, POKRYSZKO 1984), Masywu
Sobótki (WIKTOR 1956) oraz Kotliny K³odzkiej (WIK-

TOR 1964a). Pogórze i Kotlina Wa³brzyska stanowi¹
lukê w badaniach malakofauny Sudetów, jedynie frag-
ment pogórza – strefê prze³omów pod Ksi¹¿em (WIK-
TOR 1959) – mo¿na uznaæ za dobrze zbadany.

Celem tej pracy jest: 1. zaktualizowanie danych za-
wartych w pracy WIKTORA (1959) i rozszerzenie badañ
na obszar ca³ego Pogórza Wa³brzyskiego i Kotliny
Wa³brzyskiej; 2. okreœlenie zespo³ów œlimaków wybra-
nych biotopów, i 3. porównanie sk³adu gatunkowego
Pogórza, na którym zachowa³y siê jeszcze fragmenty
naturalnych biotopów, ze sk³adem gatunkowym silnie
przekszta³conej przez cz³owieka Kotliny w celu ustale-
nia, jak zmiany antropogeniczne wp³ynê³y na malako-
faunê badanego obszaru.

MATERIA£ I METODY

Badania terenowe prowadzi³em od wrzeœnia 1993
roku do maja 1996 roku z przerwami. Zebrany z 63 sta-
nowisk (Rys. 1) materia³ w liczbie ok. 7500 okazów jest
zdeponowany w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Zbieraj¹c materia³, bra³em pod uwagê
biotopy naturalne i antropogeniczne. Na ka¿dym sta-

nowisku zbiera³em materia³ metod¹ „na upatrzonego”
w czasie nie krótszym ni¿ dwie godziny, szczególnie
zwracaj¹c uwagê na to, aby reprezentowane by³y mo¿li-
wie wszystkie mikrosiedliska. Œlimaki wodne zbiera³em
z powierzchni roœlin wodnych, p³ywaj¹cych i zanurzo-
nych przedmiotów oraz siatk¹ bezpoœrednio z dna.
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Nazewnictwo, uk³ad systematyczny i podzia³ na ele-
menty zoogeograficzne œlimaków l¹dowych przyj¹³em
za RIEDLEM (1988), a wodnych za PIECHOCKIM
(1979), natomiast podzia³ na elementy ekologiczne –

za RIEDLEM (1988) oraz za RIEDLEM & WIKTOREM
(1974), WIKTOREM (1989) i POKRYSZKO (1990).
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Rys. 1. Rozmieszczenie zbadanych stanowisk; numeracja jak w wykazie stanowisk w tekœcie

Fig. 1. Distribution of the studied localities; numbering as in the locality list in the text



TEREN BADAÑ

CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA
I GEOLOGICZNA

Pogórze i Kotlina Wa³brzyska stanowi¹ czêœæ Sude-
tów Œrodkowych. Wed³ug wspó³czesnej nomenklatury
geograficznej badany obszar pogórza nosi nazwê Po-
górza Œwiebodzickiego (nazwa wprowadzona zamiast
cz¹stkowego Pogórza Wa³brzyskiego, którego pojêcie
odniesiono do ca³ego mezoregionu, dawniej okreœla-
nego jako Pogórze Bolkowsko-Wa³brzyskie; KONDRA-
CKI 1994).

Obszar objêty badaniami jest ograniczony od
po³udniowego zachodu dolin¹ Czy¿ynki, od pó³noc-
nego wschodu Obni¿eniem Podsudeckim, od wscho-
du Górami Sowimi i dolin¹ Bystrzycy, zaœ od po³udnio-
wego wschodu Górami Czarnymi, przechodz¹cymi na
po³udniu w pasmo Wo³owca, Koz³a i Borowej,
³¹cz¹cego siê z Rybnickim Grzbietem. Od po³udnio-
wego zachodu teren zamyka masyw Che³mca, który na
po³udniu przechodzi w szereg drobnych wzniesieñ
(Kuznicka Góra, Kamienna Góra, Barbarka, Gliniczek
itd.), ³¹cz¹cych siê z Wy¿yn¹ Unis³awsk¹.

Gnejsowy blok sowiogórski wciska siê klinem od
po³udniowego wschodu badanego obszaru a¿ po doli-
nê Szczawnika (GROCHOLSKI 1969, JOÑCA 1979). Ba-
seny sedymentacyjne istniej¹ce w erze paleozoicznej
na obrze¿u tego bloku da³y pocz¹tek zlepieñcom oraz
³upkom ilastym (TEISSEYRE 1952, JOÑCA 1979). Ciep³e
morze istniej¹ce w górnym dewonie w obrêbie obec-
nej Depresji Œwiebodzic, zamieszkiwane przez organi-
zmy o wapiennych szkieletach, przyczyni³o siê do pow-
stania wk³adek i soczewek wapieni (GUNIA 1968),
przykrytych w dolnym karbonie szarog³azami gnejso-
wymi i zlepieñcami, zwanymi kulmem z Ksi¹¿a. W tym
te¿ okresie dosz³o do powstania rozleg³ej niecki œród-
sudeckiej, w której z materia³ów nanoszonych przez
potoki powsta³y ska³y osadowe, nosz¹ce nazwê kulmu
ze Szczawna. Ze ska³ tych zbudowany jest ci¹g wznie-
sieñ: Lisi Kamieñ, Ptasia Kopa, Stró¿ek (Wzgórze Ge-
dymina). W górnym karbonie, w obrêbie niecki utwo-
rzy³y siê liczne osady zawieraj¹ce pok³ady wêgla, zaœ w
koñcowej fazie orogenezy waryscyñskiej nast¹pi³o sil-
ne sfa³dowanie warstw karboñskich, a z licznych usko-
ków i szczelin wyla³a siê na powierzchniê lawa porfiro-
wo-melafirowa. Intruzje lawy da³y pok³ady, ¿y³y i sto¿ki
porfirów i melafirów, poprzedzielanych poziomymi
warstwami tufów, powsta³ych z erupcji popio³ów
wulkanicznych. Z górnokarboñskich ska³ wylewnych
zbudowane s¹ wschodnie partie Gór Wa³brzyskich, a
wœród nich grzbiety Niedzwiadków, D³u¿yny, Wo³owca
i Koz³a oraz wzniesienie Zamkowej Góry i Barbarki, a
w czêœci po³udniowej i zachodniej – kopu³y Che³mca i
Trójgarbu (JOÑCA 1979, 1981). W dolnym permie na
po³udnie od Wa³brzycha powsta³y piaskowce, zlepieñ-
ce i ³upki czerwonego sp¹gowca, które w górnym per-

mie zosta³y zalane potê¿nymi warstwami lawy porfiro-
wej i melafirowej, daj¹c obecne wzniesienia Gór Ka-
miennych (JOÑCA 1979).

W trzeciorzêdzie orogeneza alpejska spowodowa³a
blokowe dzwigniêcie Sudetów o ok. 450–600 m, w wy-
niku czego utworzy³ siê Sudecki Uskok Brze¿ny wzd³u¿
linii Z³oty Stok-Œwiebodzice-Z³otoryja, zaznaczaj¹cy siê
w terenie jako próg sudecki od pó³nocy o wysokoœci
100–200 m (OBERC & DYJOR 1969).

W plejstocenie istotny wp³yw na rzezbê tego terenu
mia³ lodowiec skandynawski i zwi¹zane z nim procesy
peryglacjalne. Poza niszczeniem ska³ przez ich rozpad
mrozowy, którego pozosta³oœci¹ s¹ ostrokrawêdziste
gruzy, pokrywaj¹ce stoki Gór Kamiennych, Wa³brzy-
skich i Sowich, l¹dolód dwukrotnie wkroczy³ na teren
Wa³brzycha (podczas zlodowacenia po³udniowo- i
œrodkowopolskiego), pozostawiaj¹c po sobie pok³ady
piasku, ¿wirów, glin oraz i³ów i erratyki. Wy¿sze wznie-
sienia (powy¿ej 580 m) stercza³y ponad lodowcem
jako nunataki (JOÑCA 1979). Osady fluwioglacjalne i
glacjalne zasypa³y trzeciorzêdowe doliny, w których
pózniej rzeki i strumyki odpreparowa³y swoje koryta
lub wycina³y nowe w innych miejscach.

Wspó³czesne Sudety Œrodkowe maj¹ wyrazny scho-
dowy profil poprzeczny. Najbardziej na pó³noc le¿y
p³askie Przedgórze Sudeckie z odizolowanymi wznie-
sieniami (Masyw Œlê¿y, Wzgórza Strzegomskie i Strze-
liñskie), odciête od Sudetów wysokim progiem morfo-
logicznym na lini Sudeckiego Uskoku Brze¿nego. Na
po³udnie od niego le¿y pas Pogórzy, m. in. Bolkow-
skiego i Œwiebodzickiego, o œredniej wysokoœci ok.
400–450 m n.p.m. W obrêbie tego ostatniego mo¿na
wyró¿niæ mikroregion zwany „stref¹ dolnych prze³o-
mów” (SZCZEPANKIEWICZ 1954), o szerokoœci ok. 4
km, ci¹gn¹cy siê z pó³nocnego zachodu na po³udnio-
wy wschód. Jego powierzchnia jest wyrównana z liczny-
mi pagórkami o wysokoœci kilku metrów. Na tym tere-
nie znajduj¹ siê dwa g³êbokie, w¹skie skalne w¹wozy
rzek Pe³cznica i Szczawnik. Pogórza ku po³udniowi
przechodz¹ w pasmo obni¿eñ i sp³aszczeñ o wysokoœci
ok. 410–430 m n.p.m. (JOÑCA 1979). W obrêbie tego
pasma wyró¿nia siê mikroregiony: Obni¿enie Szcza-
wienka, Sp³aszczenie Piaskowej Góry i Modliszowa.
Przed³u¿eniem tego obszaru jest Kotlina Wa³brzyska -
trzeciorzêdowe obni¿enie, powsta³e w wyniku selek-
tywnej, ale silnej denudacji pod³o¿a, po³o¿one na
œredniej wysokoœci 450 m n.p.m., a rozciête szeregiem
dolin o g³êbokoœci 10–40 m (SZCZEPANKIEWICZ 1948,
JOÑCA 1979, KONDRACKI 1994). W obrêbie Kotliny
stercz¹ wzniesienia o wysokoœci wzglêdnej 30–70 m,
jak np. Góra Parkowa. Trzeci poziom profilu stanowi¹
sp³aszczenia o jednakowej wysokoœci grzbietów i szczy-
tów rzêdu 600–650 m n.p.m. W obrêbie tego poziomu
mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce mikroregiony: Wzniesie-
nie Ptasiej Kopy - Stró¿ka, stanowi¹ce relikt Poziomu
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Unis³awskiego, jak i Krawêdz Unis³awsk¹ - 600-me-
trow¹ wy¿ynê, zamykaj¹c¹ od po³udnia Kotlinê
Wa³brzysk¹ (JOÑCA 1979). Ostatni, najwy¿szy poziom
stanowi¹ wyrównane grzbiety Gór Wa³brzyskich (Trój-
garb, Che³miec, Borowa, Wo³owiec, Kozio³, Rybnicki
Grzbiet), Kamiennych i Sowich na œredniej wysokoœci
800 m n.p.m.

KLIMAT

Klimat Pogórza i Kotliny Wa³brzyskiej zale¿y w du-
¿ej mierze od ukszta³towania terenu i przebiegu pasm
górskich. Jest ch³odniejszy od innych partii sudeckich.
Pochód ciep³ych pór roku nastêpuje od pó³nocy, a
pór zimnych od po³udnia, prostopadle do grzbietów
górskich, wkutek czego sk³ony pó³nocne s¹ cieplejsze
od po³udniowych (SCHMUCK 1948, JOÑCA 1979). Kli-
mat tego obszaru nale¿y do typu oceanicznego o cha-
rakterze pogórskim i kotlinowym (zmienny, ch³odny i
ostry, o znacznych dobowych wahaniach temperatu-
ry). Silne wiatry fenowe wiej¹ce na badanym obszarze
na otwartych przestrzeniach osi¹gaj¹ prêdkoœæ 10–15
a nawet 25–30 m/s (SCHMUCK 1948, JOÑCA 1979).
Dni z cisz¹ stanowi¹ dla kotliny 10–15%, a dla Pogórza
8–10% ogólnej liczby dni w roku (JOÑCA 1979). Ob-
szar Kotliny jest s³abo przewietrzany, a ró¿nice ter-
miczne pomiêdzy stokami wzniesieñ a dnami dolin
oraz znaczna adwekcja powietrza ch³odnego powo-
duj¹ czêste wystêpowanie w Kotlinie inwersji termicz-
nych (SCHMUCK 1948, JOÑCA 1979).

Œrednia roczna temperatura powietrza wynosi na
Pogórzu 8,4oC, a w Kotlinie 6,3oC, przy czym na dnie
jest ona ni¿sza, zaœ stoki wzniesieñ maj¹ nieco wy¿sze
izotermy, co ma istotny wp³yw na powstawanie mgie³ i
zaleganie przygruntowych przymrozków. Roczna iloœæ
opadów waha siê od 670 mm na Pogórzu do 850 mm
w Górach Czarnych. Najwiêksze nasilenie opadów
przypada na lipiec i maj, zaœ najpogodniejsze miesi¹ce
to sierpieñ, wrzesieñ i pazdziernik (JOÑCA 1979).
Okres wegetacyjny o temperaturze doby powy¿ej 5oC
trwa od 29 tygodni na Pogórzu do 27 tygodni u stóp
Krawêdzi Unis³awskiej, podczas gdy na Przedgórzu Su-
deckim wynosi on 32 tygodnie. Klimatyczne lato nie
przekracza 5 tygodni.

WODY

Wspó³czesna sieæ rzeczna Pogórza i Kotliny
Wa³brzyskiej wykszta³ci³a siê bezpoœrednio po regresji
l¹dolodu œrodkowopolskiego (JOÑCA 1979). G³ówne
cieki badanego terenu to Z³oty Potok z Witoszówk¹
nale¿¹ce do dorzecza Bystrzycy, odwadniaj¹ce
po³udniowo-wschodni¹ czêœæ Sp³aszczenia Modliszo-
wa, Lesk, nale¿¹cy do dorzecza Bobru, odwadniaj¹cy
po³udniowo-zachodni¹ czêœæ masywu Che³mca, Œci-
nawka, wchodz¹ca w sk³ad dorzecza Nysy K³odzkiej, a
odwadniaj¹ca Wy¿ynê Unis³awsk¹ oraz po³udniow¹

czêœæ Gór Czarnych, Czy¿ynka i Pe³cznica wraz z do-
rzeczem, stanowi¹ce g³ówne dop³ywy Strzegomki.
Pe³cznica jest najd³u¿sz¹ rzek¹ przep³ywaj¹c¹ przez
Kotlinê i obszar Pogórza, zwany stref¹ dolnych
prze³omów. Wyp³ywa ona Srebrnym Zród³em z za-
chodniego stoku góry Borowej. Dop³ywami Pe³cznicy
odwadniaj¹cymi Kotlinê, wzgórza j¹ otaczaj¹ce oraz
pogórski obszar sp³aszczeñ s¹ kolejno: Ogorzelec, So-
biêcinka, Potok Rusinowski, Poniatówka, powsta³y z
po³¹czenia drobnych œródpolnych potoków i Potoku
Konradowskiego Szczawnik, ³¹cz¹cy siê z Pe³cznic¹ i
Czarcim Potokiem we wsi Pe³cznica ko³o Œwiebodzic,
za stref¹ dolnych prze³omów, Lubiechowska Woda,
wpadaj¹ca do Pe³cznicy ko³o Jaworzyny Œl¹skiej.

Wody powierzchniowe sta³e (osadniki prze-
mys³owe, zbiorniki retencyjne, glinianki, pozosta³oœci
po dawnych stawach rybnych) zajmuj¹ na badanym te-
renie niewielki obszar. Wody podziemne nale¿¹ do
typu zwietrzelinowo-skalnego. G³êbokoœæ zalegania
wód gruntowych waha siê od 0,3 m na stokach i wy¿-
szych sp³aszczeniach do ok. 3,5 m w dnie Kotliny
Wa³brzyskiej i w rejonie pogórskim.

GLEBY

Gleby badanego obszaru nale¿¹ do górskich gleb
brunatnych i bielicowych regla dolnego oraz górskich
gleb pierwotnych o niewykszta³conym profilu (JOÑCA
1979). Na Pogórzu i w Kotlinie zalegaj¹ przede wszyst-
kim gleby gliniasto-pylaste, wytworzone na luznych
osadach polodowcowych, deluwialnych i rzecznych.
Charakteryzuj¹ siê niewielk¹ mi¹¿szoœci¹ (0,3–0,5 m)
oraz znaczn¹ degradacj¹. W wielu miejscach gruboœæ
warstwy próchniczej wynosi zaledwie 8–10 cm. Gleby
te s¹ zbielicowane, podobnie jak i czêœæ gleb brunat-
nych (WALCZAK 1968, JOÑCA 1979). Na stokach
wzgórz wystêpuj¹ gleby górskie, szkieletowe i skaliste,
ze s³abo wykszta³conym profilem. U podnó¿a stoków,
na sp³aszczeniach i pó³kach stokowych przewa¿aj¹
zdegradowane leœne gleby brunatne, natomiast w
dnach dolin niewielkie obszary zajmuj¹ oglejone gle-
by dolinne, niekiedy zbli¿one do bagiennych.

SZATA ROŒLINNA

Na terenie Pogórza i Kotliny Wa³brzyskiej wyró¿nia
siê dwa piêtra roœlinne: pogórza i regla dolnego. Piê-
tro pogórza, które siêga do wysokoœci 500 m n.p.m.,
obejmuje Pogórze i dno Kotliny Wa³brzyskiej. Jest to
obszar panowania lasów liœciastych z przewag¹ buka,
dêbów, klonu, jawora, z domieszk¹ œwierka, sosny,
brzozy, modrzewia, lipy, leszczyny itd. (HRYNKIE-
WICZ-SUDNIK & SKRÊ¯YNA 1989). Naturalne lasy typu
pogórskiego przetrwa³y na niewielkich obszarach Po-
górza, m. in. w okolicach Lubiechowa, Poniatowa, Po-
gorza³y i w strefie dolnych prze³omów pod Ksi¹¿em.
BERDOWSKI & HEJNO (1984) wyró¿nili w strefie
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prze³omów trzy zbiorowiska leœne: olszynê podgórsk¹
(Alnetum incanae), wystêpuj¹c¹ wzd³u¿ koryt rzecz-
nych na glebach aluwialnych, kamiennych, gr¹d (Ti-
lio-Carpinetum), porastaj¹cy brunatne gleby gliniaste,
piaszczyste i kamieniste, oraz kwaœn¹ buczynê górsk¹
(Luzulo-Fagetum), rosn¹c¹ na ubogich, kwaœnych gle-
bach brunatnych. Na terenie Kotliny pozosta³oœci¹ po
mezo- i eutroficznych lasach liœciastych z klasy Quer-
co-Fagetea s¹ niewielkie fragmenty, które zachowa³y siê
m. in. w parku w Rusinowej i w Parku Czetryców
(HRYNKIEWICZ-SUDNIK & SKRÊ¯YNA 1989). Drzewo-
stan pogórski uleg³ w czasach historycznych g³êbokim
przeobra¿eniom wskutek wprowadzenia gatunków ob-
cych, przede wszystkim niemieckiego œwierka nizinne-
go i gatunków egzotycznych (JOÑCA 1979). Piêtro re-
gla dolnego obejmuje lasy górskie od 500 m n.p.m.
wzwy¿. Pierwotnie zbudowane by³o z buka, modrze-
wia, jawora, œwierka, jesionu i dêbów. W wyniku wiel-
kiej trzebie¿y lasów w XIV–XV w. dla potrzeb osadni-
czo-rolniczych i w XIX w. dla celów przemys³owo-gór-
niczych, lasy te zosta³y prawie ca³kowicie wyciête i
zast¹pione ma³o odpornymi monokulturami œwierka
nizinnego. Jedynie ko³o Glinika i na Niedzwiadkach
pozosta³y ich niewielkie fragmenty (JOÑCA 1979,
HRYNKIEWICZ-SUDNIK & SKRÊ¯YNA 1989). Osobliwoœæ
florystyczn¹ badanego terenu stanowi rezerwat staro-
drzewia – Góra Chojna ko³o Zagórza Œl¹skiego. Zbo-
cze pó³nocno-zachodnie porasta las liœciasty z klasy
Querco-Fagetea, zaœ po³udniowo-wschodnie – zubo¿a³a
buczyna z klasy Luzulo-Fagetum.

ZMIANY ANTROPOGENICZNE

Znaczn¹ czêœæ badanego terenu (Kotlinê i frag-
ment Pogórza o powierzchni 8458 ha) zajmuje
Wa³brzych – miasto przemys³owe, co ma istotny wp³yw
na œrodowisko geograficzno-przyrodnicze tego obsza-
ru. Rozwój przemys³u spowodowa³ szereg niekorzyst-
nych zmian œrodowiskowych: zanieczyszczenie powie-
trza, wód i gleb, zanikanie naturalnych zespo³ów ro-
œlinnych i zwierzêcych, inwersjê rzezby (osiadanie
pod³o¿a nad wyrobiskami podziemnymi) itp. Du¿y
wp³yw na warunki klimatyczne tego rejonu ma zanie-

czyszczenie powietrza atmosferycznego py³em i gaza-
mi przemys³owymi. Znaczna emisja SO2 (0,10–0,30
mg/m3/dobê w 1975 r.), fluoru (0,02–0,04 mg/m3/dobê
w 1975 r.), tlenków azotu i H2SO4 (³¹czna emisja tych
zwi¹zków w 1978 r. wynosi³a 19,909 t), w po³¹czeniu z
olbrzymimi iloœciami CO2 z kominów fabrycznych i za-
budowañ komunalnych s¹ przyczyn¹ uci¹¿liwego smo-
gu, zalegaj¹cego szczególnie na obszarze Kotliny (JO-
ÑCA 1979). Wielkoœæ zapylenia Kotliny systematycznie
spada, ale w 1975 r. przekracza³a jeszcze dopuszczaln¹
normê (250 t/km2/rok) i wynosi³a 284 t/km2/rok.
Silne zanieczyszczenie atmosfery jest przyczyn¹ znacz-
nych strat w promieniowaniu s³onecznym docie-
raj¹cym do powierzchni ziemi (30–40%), co nie pozo-
staje bez wp³ywu na roœlinnoœæ (JOÑCA 1979, HRYNKIE-
WICZ-SUDNIK & SKRÊ¯YNA 1989). Wiêkszoœæ cieków
Pogórza i Kotliny Wa³brzyskiej jest silnie zanieczysz-
czona œciekami przemys³owymi i komunalnymi oraz
mia³em wêglowym. Jedynie wody Czy¿ynki, Czarciego
i Z³otego Potoku, Lubiechowskiej Wody, a tak¿e gór-
nych odcinków potoków, p³yn¹cych przez lasy poza
zwart¹ zabudow¹ miejsk¹, nale¿¹ do I i II klasy czysto-
œci (JOÑCA 1979). W obrêbie Walbrzycha wiêkszoœæ
rzek i strumieni zabetonowano ze wzglêdów komunal-
nych, co odbi³o siê niekorzystnie na ich funkcji ekolo-
gicznej (JOÑCA 1979, HRYNKIEWICZ-SUDNIK & SKRÊ¯Y-
NA 1989). Znaczna czêœæ gleb badanego obszaru jest
zakwaszona siark¹ i jej zwi¹zkami, które w g³ównej
mierze przedostaj¹ siê do nich wraz z kwaœnymi desz-
czami. Na czêœciowo lub ca³kowicie zrekultywowanych
ha³dach i wysypiskach utworzonych z py³ów dymnico-
wych i ¿u¿la paleniskowego oraz nanosów mu³u poflo-
tacyjnego powsta³o wiele gleb pochodzenia antropo-
genicznego, charakteryzuj¹cych siê dobrymi warunka-
mi powietrznymi, ale z³ymi warunkami wodnymi (JO-
ÑCA 1979, KUCZYÑSKA et al. 1984, HRYNKIEWICZ-SUD-
NIK & SKRÊ¯YNA 1989). Ponadto Kotlina Wa³brzyska
jest znacznie silniej przekszta³cona przez cz³owieka w
stosunku do Pogórza, na obszarze którego znajduj¹
siê jeszcze znaczne fragmenty naturalnych biotopów,
gdy w Kotlinie dominuj¹ agrocenozy i urbanocenozy
oraz parki miejskie i znaczne obszary monokultury
œwierkowej.

WYKAZ STANOWISK

1. Wa³brzych-Szczawienko (UTM WS92); zbocze
na lewym brzegu Pe³cznicy, las l iœciasty ; 2.
Wa³brzych-Szczawienko (WS92); ruiny gospodarstwa;
3. ok. 1 km NW od Szczawienka (WS93); ruiny zamku
Stary Ksi¹¿; 4. ok. 200 m NWW od Starego Ksi¹¿a
(WS93); lewe zbocze w¹wozu Pe³cznicy, wielogatunko-
wy las liœciasty; 5. ok. 300 m SW od zamku Ksi¹¿
(WS93); olszyna (5A) nad okresowo wysychaj¹cym sta-
wem (5B) w w¹wozie Pe³cznicy; 6. Wa³brzych-Podzam-

cze (WS82); kêpa drzew (olszyna) nad okresowo wysy-
chaj¹cym potokiem; 7. ok. 1 km NW od Podzamcza
(WS82); zaroœla Petasites (7A) nad Czarcim Potokiem
(7B); 8. ok. 1,5 km SW od Pe³cznicy (WS83); zbocze
na lewym brzegu Szczawnika, wielogatunkowy las liœ-
ciasty; 9. ok. 400 m S od ruin zamku Cisy (WS83); zbo-
cze z wielogatunkowym lasem mieszanym (9A) na le-
wym brzegu Czy¿ynki (9B); 10. ok. 2 km SW od Chwa-
liszowa (WS83); ruiny zamku Cisy; 11. ok. 200 m
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NWW od zamku Cisy (WS83); podmok³a kotlinka
(11A) na lewym brzegu Czy¿ynki (11B); 12. ok. 1,5 km
N od Podzamcza (WS83); zbocze z lasem mieszanym
na prawym brzegu Szczawnika; 13. ok. 4 km NE od
Strugi (WS83); zbocze z lasem œwierkowo-dêbowym;
14. ok. 4 km NE od Strugi (WS83); podmok³a kotlinka
u podnó¿a zbocza z lasem œwierkowo-dêbowym; 15.
Pe³cznica ko³o Œwiebodzic (WS93) – ok. 200 m W od
miejscowoœci; ska³ka przy drodze z Pe³cznicy do Stru-
gi; 16. ok. 2 km SSW od Pe³cznicy (WS83); zaroœla
(16A) nad zbiornikiem wodnym (16B) na Czarcim
Potoku; 17. ok. 0,5 km NNE od zamku Cisy (WS83);
podmok³a polanka; 18. ok. 200 m SE od zamku Ksi¹¿
(WS93); ska³ki poroœniête sosn¹ na prawym zboczu
w¹wozu Pe³cznicy; 19. ok. 2 km SE od zamku Ksi¹¿
(WS93); suchy las dêbowy na prawym zboczu w¹wozu
Pe³cznicy; 20. ok. 300 m S od zamku Ksi¹¿ (WS93);
wielogatunkowy las liœciasty na prawym zboczu
w¹wozu Pe³cznicy; 21. zamek Ksi¹¿ (WS 93); mury i ta-
rasy; 22. ok. 2 km NW od zamku Stary Ksi¹¿ (WS93);
las mieszany z przewag¹ buka; 23. Wa³brzych-Szcza-
wienko (WS92); miejsce po dawnej budowie drogi
Szczawienko – Poniatów; 24. ok. 2,5 km SSE od Lubie-
chowa (WS92); ruiny wapiennika nad jeziorkiem Da-
isy; 25. Wa³brzych-Lubiechów (WS93) – podmok³a
³¹ka przy torach kolejowych; 26. ok. 1,5 km NNE od
Lubiechowa (WS93); wielogatunkowy las liœciasty; 27.
ok. 1,5 km N od Lubiechowa (WS93); zbocze z su-
chym lasem dêbowym przy drodze z Lubiechowa do
Œwiebodzic; 28. ok. 2 km N od Lubiechowa (WS93);
zaroœla Petasites nad Lubiechowsk¹ Wod¹; 29. ok. 0,6
km NE od Lubiechowa (WS92); zaroœla (29A) nad sta-
wem (29B); 30. Lubiechów (WS92); zbiornik wodny
na terenie gospodarstwa wiejskiego; 31. ok. 1 km S od
Lubiechowa (WS92); zaroœla nad prawym dop³ywem
Lubiechowskiej Wody; 32. ok. 1 km S od Lubiechowa
(WS92); stary spichlerz przy drodze z Lubiechowa do
Szczawienka; 33. ok. 1 km NEE od Dzieæmorowic
(WS92); podmok³a ³¹ka; 34. ok. 1,5 km SWW od
Z³otego Lasu (XS02); zbocze z wielogatunkowym la-
sem mieszanym; 35. ok. 2 km SE od Podgórza (WS91);
pó³nocno-zachodnie zbocze góry Kozio³, las mieszany;
36. ok. 0,5 km SE od Glinika Nowego (WS81); las

œwierkowy na pó³nocnym stoku góry Gliniczek; 37. ok.
200 m od Podgórza (WS91); ruiny zamku Nowy Dwór;
38. ok. 300 m SSE od Podgórza (WS91); podmok³a
polanka nad Pe³cznic¹ u stóp góry Zamkowej; 39. ok.
2 km S od Podgórza (WS91); olszyna nad Pe³cznic¹;
40. ok. 200 m SE od Podgórza (WS91); las mieszany
na pó³nocno-wschodnim stoku góry Zamkowej; 41.
ok. 2,5 km W od Bia³ego Kamienia (WS82); las œwier-
kowy przy drodze z Bia³ego Kamienia na szczyt góry
Che³miec; 42. ok. 1 km E od szczytu góry Che³miec
(WS82); wielogatunkowy las mieszany na zboczu góry;
43. Wa³brzych-Sobiêcin (WS82); ogródki przy parku
miejskim; 44. ok. 200 m NWW od Podzamcza (WS82);
ogródki dzia³kowe; 45. Lubachów (XS02); podmok³a
³¹ka (45A) nad Bystrzyc¹ (45B); 46. Zagórze Œl¹skie
(XS02); mury zamku Grodno na szczycie góry Choj-
na; 47. Zagórze Œl¹skie (XS02); pó³nocno-zachodnie
zbocze góry Chojna, las liœciasty; 48. Niedzwiedzica
(WS92); stary cmentarz; 49. ok. 1 km NW od Podlesia
(WS92); las œwierkowy; 50. Zagórze Œl¹skie (XS02);
stara stacja kolejowa; 51. ok. 2 km NW od Zagórza
Œl¹skiego (WS92); podmok³a ³¹ka; 52. ok. 1 km SW od
Pogorza³y (WS92); wielogatunkowy las mieszany; 53.
ok. 100 m SW od Witoszowa Górnego (WS92); pod-
mok³a ³¹ka nad Witoszówk¹; 54. Kuznice Œwidnickie
(WS82); zaroœla (54A) nad rowem (54B) przy torach
kolejowych, ok. 200 m NE od stacji; 55. ok. 200 m SSW
od Sobiêcina (WS82); zaroœla (55A) nad starym sta-
wem kopalnianym (55B); 56. Wa³brzych-Sobiêcin
(WS82); zaroœla (56A) nad stawami kopalnianymi
(56B) przy kopalni Victoria; 57. ok. 1 km NEE od Sta-
rego Zdroju (WS92); po³udniowo-zachodnie zbocze
góry Ptasia Kopa poroœniête lasem mieszanym; 58. ok.
300 m SE od Nowego Miasta (WS92); Mauzoleum –
ruiny amfiteatru i twierdzy; 59. ok. 1,5 km SE od
Szczawna Zdroju (WS92); zaroœla (59A) nad stawem
(59B) na wschodnim stoku Wzgórza Gedymina; 60.
ok. 0,6 km NW od Glinika Nowego (WS81); pod-
mok³a ³¹ka; 61. Wa³brzych-Poniatów (WS92); „Owcze
Stawy”; 62. Wa³brzych-Rusinowa (WS92); fragment
³êgu w parku miejskim; 63. Wa³brzych-Rusinowa
(WS92); stawy.

WYKAZ STWIERDZONYCH ŒLIMAKÓW I ICH STANOWISKA

1. Acicula polita (Hartmann, 1840), sta³oœæ 1,7%: 4.
Gatunek œrodkowoeuropejski, leœny. W Polsce roz-
powszechniony w ca³ym kraju, choæ niezbyt pospo-
lity (RIEDEL 1988). Znalaz³em go na jednym stano-
wisku w w¹wozie Pe³cznicy pod Ksi¹¿em.

2. Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), sta³oœæ 35,7%:
16B, 55B, 59B, 61, 63.

3. L. peregra (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 28,6%: 16B,
29B, 56B, 61.

4. L. auricularia (Linnaeus, 1758), sta³oœæ 7,1%: 30.
5. L. truncatula (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 42,9%:

7B, 11B, 16B, 29B, 54B, 61, 63.
(–) Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758). WIKTOR (1959)

podaje ten gatunek ze strefy prze³omów pod
Ksi¹¿em, mnie jednak nie uda³o siê go znalezæ.

(–) Physa acuta Draparnaud, 1805. WIKTOR (1959) wy-
mienia go z obszaru prze³omów pod Ksi¹¿em, nie
uda³o mi siê jednak potwierdziæ jego wystêpowania.

58 Maltz T. K.



6. Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758), sta³oœæ 28,6%:
5B, 7B, 11B, 16B.

7. Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 21,4%:
16B, 29B, 61.

8. Armiger crista (Linnaeus, 1758), sta³oœæ 21,4% 16B,
29B, 61.

9. Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ
7,1%: 61. Gatunek palearktyczny, pospolity na
ca³ym obszarze nizinnym i wy¿ynnym Polski, nie-
kiedy trafia siê te¿ na terenach górskich (PIECHOC-
KI 1979). W Sudetach by³ podawany jedynie z Ma-
sywu Œlê¿y (WIKTOR 1956). Na badanym obszarze
stwierdzi³em go jedynie w Owczych Stawkach w Po-
niatowie.

10. Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758), sta³oœæ
7,1%: 59B.

11. Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774, sta³oœæ 28,6%:
7B, 9B, 11B, 45B.

(–) Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) Gatunek ten
by³ podawany przez WIKTORA (1959) ze Szczawna
Zdroju i Pe³cznicy – ja nie znalaz³em go nigdzie.

12. Carychium minimum (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ
16,7%: 5A, 6, 7A, 11A, 17, 25, 33, 38, 45A, 53. Ga-
tunek eurosyberyjski, rozpowszechniony i pospoli-
ty w ca³ym kraju; RIEDEL (1988) podaje za BERGE-
REM (1963), ¿e trafia siê on bardzo rzadko w ni¿-
szych po³o¿eniach górskich Sudetów. Na badanym
obszarze wystêpuje sporadycznie, zawsze towa-
rzysz¹c C. tridentatum.

13. C. tridentatum (Risso, 1826), sta³oœæ 38,3%: 5A, 6,
7A, 8, 9A, 11A, 14, 16A, 17, 25, 31, 33, 35, 38, 39,
45A, 51, 53, 54A, 55A, 59A, 60, 62.

14. Succinea oblonga Draparnaud, 1801, sta³oœæ 10%: 6,
9A, 11A, 31, 38, 53.

15. S. putris (Linnaeus, 1758), sta³oœæ 33,3%: 1, 4, 5A,
6, 9A, 11A, 14, 16A, 17, 28, 29A, 31, 33, 38, 45A, 51,
53, 54A, 55A, 60.

16. S. elegans Risso, 1826, sta³oœæ 5%: 1, 11A, 29A. Ga-
tunek holarktyczny, wilgociolubny, pospolity w
ca³ym kraju z wyj¹tkiem wy¿szych gór (RIEDEL
1988). Na badanym obszarze wystêpuje sporadycz-
nie (jedynie na Pogórzu). MERKEL (1894) podaje
go z okolic Cisowa ko³o Ksi¹¿a jako S. pfeifferi Ros-
smässler, natomiast notowania S. elegans tego auto-
ra z obszaru prze³omów pod Ksi¹¿em odnosz¹ siê
do S. sarsi Esmark (RIEDEL 1988), stwierdzonej na
tym terenie przez WIKTORA (1959).

(–) S. sarsi Esmark, 1886. WIKTOR (1959) podaje ten
gatunek ze strefy prze³omów pod Ksi¹¿em, ja jed-
nak nigdzie go nie znalaz³em. Dane o jego wystê-
powaniu na obszarze Sudetów s¹ co najmniej nie-
pewne (JACKIEWICZ 1978, RIEDEL 1988).

17. Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 60%:
1, 3, 4, 5A, 6, 7A, 8, 9A, 11A, 12, 16A, 17, 21, 23, 25,
28, 29A, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 43, 44, 45A, 46, 48,
50, 51, 53, 54A, 56A, 59, 60, 62.

18. C. lubricella (Porro, 1838), sta³oœæ 3,3%: 3, 50. Ga-
tunek holarktyczny, pospolity w ca³ym kraju (RIE-
DEL 1988), jednak jego rozmieszczenie jest s³abo
poznane, gdy¿ by³ dawniej uwa¿any za kar³owat¹,
sucholubn¹ formê C. lubrica.

19. Columella edentula (Draparnaud, 1805), sta³oœæ
18,3%: 2, 5A, 7A, 8, 9A, 11A, 14, 16A, 53, 55A, 60.

20. Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807), sta³oœæ
3,3%: 2, 50. Na badanym obszarze stwierdzi³em go
jedynie w dwóch biotopach antropogenicznych
(stara stacja kolejowa w Zagórzu Œl. i ruiny gospo-
darstwa wiejskiego). WIKTOR (1959) podaje go z
zamków, znajduj¹cych siê na terenie strefy prze³o-
mów pod Ksi¹¿em, ja jednak nie znalaz³em tego
œlimaka na zamkach badanego obszaru.

21. Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774, sta³oœæ 3,34%: 10,
14.

22. V. antivertigo (Draparnaud, 1801), sta³oœæ 5%: 16A,
31, 38. Jest to gatunek eurosyberyjski, wilgocio-
lubny, pospolity w ca³ym kraju – czêstszy na ni¿u,
rzadszy na wy¿ynach, pogórzu i w górach (RIEDEL
1988). Wystêpuje na bagnach, terenach okresowo
zalewanych, w zaroœlach nad brzegami wód
(POKRYSZKO 1990).

23. V. substriata (Jeffreys, 1833), sta³oœæ 6,7%: 11A, 17,
31, 38. Gatunek pó³nocno- i wschodnioeuropejski,
wystêpuje te¿ w Europie œrodkowej; g³ównie leœny,
ale zamieszkuje równie¿ otwarte i pó³otwarte tere-
ny podmok³e. Poniewa¿ unika biotopów zmienio-
nych przez cz³owieka, w Polsce staje siê coraz rzad-
szy (POKRYSZKO 1990). Na badanym obszarze wy-
stêpuje na podmok³ych ³¹kach i w zaroœlach nad
brzegami wód.

(–) V. alpestris Alder, 1837. WIKTOR (1959) podaje ten
gatunek z okolic Ksi¹¿a, ja jednak nie stwierdzi³em
go na badanym obszarze.

24. V. pygmaea (Draparnaud, 1801), sta³oœæ 11,7%: 2,
6, 31, 33, 38, 45A, 51.

25. Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), sta³oœæ 1,7%:
21.

26. Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ
18,3%: 3, 10, 21, 23, 25, 32, 33, 43, 45A, 46, 50.

27. V. excentrica Sterki, 1893, sta³oœæ 6,7%: 3, 10, 21, 25.
28. V. costata (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 21,7%: 3, 10,

21, 23, 25, 32, 33, 43, 44, 45A, 46, 50, 53.
29. Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ

21,7%: 1, 4, 7A, 8, 9A, 10, 11A, 12, 14, 22, 52, 53,
62.

30. Ena montana (Draparnaud, 1801), sta³oœæ 13,3%:
3, 4, 10, 14, 20, 21, 37, 46.

31. E. obscura (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 8,3%: 1, 2,
3, 4, 21. Gatunek europejski, wystêpuje na obsza-
rze prawie ca³ej Polski lecz dosyæ rzadko (RIEDEL
1988). Na badanym terenie stwierdzi³em go jedy-
nie na Pogórzu, w biotopach leœnych, jak i antro-
pogenicznych (zamki).
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(–) Zebrina detrita (O. F. Müller, 1774). MERKEL
(1894) podaje go z zamków Ksi¹¿ i Grodno. Jego
wystêpowanie nie zosta³o jednak potwierdzone
przez WIKTORA (1959), ja równie¿ go nie zna-
laz³em. Wystêpowanie tego gatunku na badanym
terenie wydaje siê zupe³nie nieprawdopodobne ze
wzglêdu na jego rozmieszczenie i wymagania
wzglêdem klimatu (RIEDEL 1988).

32. Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801), sta³oœæ
20%: 4, 7A, 8, 9A, 10, 11A, 14, 38, 45A, 50, 53, 59A.

33. Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 80%:
1, 2, 3, 4, 6, 7A, 8, 9A, 10, 11A, 12, 13, 14, 15, 16A,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 43, 45A, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
57, 58, 62.

34. Arion rufus (Linnaeus, 1758), sta³oœæ 76,7%: 1, 2, 3,
4, 5A, 6, 7A, 8, 9A, 10, 11A, 12, 16A, 21, 23, 24, 25,
26, 28, 29A, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44,
45A, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54A, 55A, 56A, 57,
58, 59A, 60, 62.

35. A. subfuscus (Draparnaud, 1805), sta³oœæ 86,7%: 1,
2, 4, 5A, 6, 7A, 9A, 10, 11A, 12, 13, 14, 16A, 17, 18,
19, 20, 22, 24, 26, 28, 29A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45A, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54A, 55A, 56A, 57, 58, 59A, 60, 62.

36. A. circumscriptus Johnston, 1828, sta³oœæ 11,67%: 1,
21, 25, 26, 37, 39, 62.

37. A. silvaticus Lohmander, 1937, sta³oœæ 5%: 9A, 39,
55A.

38. A. fasciatus (Nilsson, 1822), sta³oœæ 21,67%: 1, 34,
37, 38, 45A, 48, 51, 52, 56A, 58, 59A, 60, 62.

39. A. distinctus Mabille, 1868, sta³oœæ 81,7%: 1, 2, 3, 4,
7A, 8, 9A, 10, 11A, 12, 14, 15, 16A, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 29A, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45A, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54A, 55A,
56A, 57, 58, 59A, 60, 62. Jest to gatunek po³udnio-
wo- i zachodnioeuropejski. W Polsce wystêpuje
g³ównie w œrodowiskach antropogenicznych, z któ-
rych przenika do biotopów naturalnych. Obecnie
uwa¿a siê, ¿e tworzy on wraz z A. hortensis Férussac i
A. ovenii Davies tzw. kompleks Arion hortensis. Wy-
daje siê jednak, ¿e w naszym kraju wystêpuje jedy-
nie A. distinctus (RIEDEL 1988).

40. A. intermedius Normand, 1852, sta³oœæ 15%: 25, 28,
29A, 31, 33, 38, 39, 45A, 51. Gatunek zachodnio-
europejski. Przez badany obszar przebiega jego
wschodnia granica zasiêgu: Gdañsk – Bory Tuchol-
skie – S³awa Œl¹ska – Wroc³aw – Góry Wa³brzyskie
(RIEDEL & WIKTOR 1974).

41. Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ
93,3%: 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 7A, 8, 9A, 10, 12, 13, 14, 15,
16A, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29A, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45A, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54A, 55A, 56A, 57, 58,
59A, 60, 62.

42. Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805), sta³oœæ
56,7%: 4, 6, 7A, 8, 9A, 10, 11A, 12, 14, 17, 22, 26,

28, 29A, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45A, 47,
49, 51, 52, 53, 54A, 55A, 57, 59A, 60.

43. Semilimax semilimax (Férussac, 1802), sta³oœæ 8,3%:
1, 4, 5A, 9A, 39.

44. Vitrea diaphana (Studer, 1820), sta³oœæ 3,3%: 20,
22. Œlimak karpacko-alpejski, ¿yje w wilgotnych la-
sach i zaroœlach. W Polsce wystêpuje w Karpatach i
na Podkarpaciu oraz w Sudetach (RIEDEL 1988).
Na badanym obszarze stwierdzi³em go na dwóch
stanowiskach w strefie prze³omów pod Ksi¹¿em.

45. V. crystallina (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 11,7%: 1,
7A, 8, 9A, 11A, 45A, 51.

46. V. contracta (Westerlund, 1871), sta³oœæ 5%: 1, 14,
39. Jest to gatunek palearktyczny. W Polsce wystê-
puje prawie w ca³ym kraju, jednak stosunkowo
rzadko (RIEDEL 1988). Wykazuje on sk³onnoœæ do
¿ycia podziemnego, st¹d trudnoœæ w odnajdywaniu
tego œlimaka.

(–) V. subrimata (Reinhardt, 1871). MERKEL (1894)
podaje ten gatunek z obszaru prze³omów pod
Ksi¹¿em, jednak ani WIKTOROWI (1959), ani mnie
nie uda³o siê go znalezæ.

47. Aegopinella pura (Alder, 1830), sta³oœæ 31,7%: 1, 4,
5A, 7A, 8, 9A, 10, 11A, 14, 15, 20, 21, 34, 42, 46, 52,
53, 55A, 60.

48. Ae. minor (Stabile, 1864), sta³oœæ 28,3%: 2, 3, 4, 10,
14, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 34, 37, 42, 46, 47, 57.

49. Ae. nitidula (Draparnaud, 1805), sta³oœæ 33,3%: 1,
5A, 7A, 8, 9A, 11A, 16A, 20, 22, 26, 28, 29A, 34, 40,
45A, 51, 58, 59A, 60, 62.

50. Nesovitrea hammonis (Ström, 1765), sta³oœæ 46,7%:
1, 3, 4, 5A, 6, 7A, 8, 9A, 11A, 14, 24, 25, 26, 29A, 32,
33, 34, 35, 38, 39, 40, 45A, 50, 51, 53, 55A, 60, 62.

51. N. petronella (L. Pfeiffer, 1853), sta³oœæ 3,3%: 7A,
45A. Jest to œlimak borealno-górski. Na badanym
terenie stwierdzi³em go jedynie na dwóch stanowi-
skach (podmok³e ³¹ki) – na Pogórzu.

52. Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ
41,7%: 2, 4, 10, 11A, 20, 22, 24, 26, 28, 29A, 37, 38,
40, 43, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54A, 56A, 57, 59A, 60.

53. O. draparnaudi (Beck, 1837), sta³oœæ 20%: 3, 4, 10,
11A, 15, 20, 21, 24, 37, 39, 48, 59A.

(–) O. glaber (Rossmässler, 1835). MERKEL (1894) po-
daje go z zamków Ksi¹¿, Cisy i Grodno; nie po-
twierdzony przez WIKTORA (1959) ani przeze
mnie.

(–) O. depressus (Sterki, 1880). WIKTOR (1959) podaje
ten gatunek ze strefy prze³omów – ja nie stwier-
dzi³em go na badanym terenie.

54. Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805), sta³oœæ 15%:
4, 7A, 8, 9A, 10, 14, 20, 22, 26.

(–) D. brevipes (Draparnaud, 1805). SCHOLTZ (1843) i
REINHARDT (1894) podaj¹ go z Zagórza Œl., zaœ
MERKEL (1894) z okolic Ksi¹¿a – ani WIKTOROWI
(1959), ani mnie nie uda³o siê potwierdziæ wystê-
powania tego œlimaka na badanym terenie.
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55. Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ
28,3%: 4, 5A, 6, 7A, 11A, 16A, 17, 25, 31, 33, 39,
45A, 51, 53, 54A, 55A, 62.

56. Tandonia rustica (Millet, 1843), sta³oœæ 15%: 4, 8,
10, 12, 20, 21, 22, 24, 42. Jest to gatunek po³udnio-
wo- i œrodkowoeuropejski. ¯yje w lasach i zaroœlach
krzewów, wœród rumowisk skalnych i w pobli¿u
ruin zamków. Na terenie Polski wystêpuje w Gó-
rach Kaczawskich, Kamiennych, O³owianych i
Wa³brzyskich i tu osi¹ga pó³nocno-wschodni¹ gra-
nicê zasiêgu (WIKTOR 1989).

57. Limax maximus Linnaeus, 1758, sta³oœæ 8,3%: 2, 43,
44, 48, 58.

58. L. cinereoniger Wolf, 1803, sta³oœæ 43,3%: 3, 4, 8, 9A,
10, 11A, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 34, 35, 36,
40, 41, 42, 47, 49, 52, 57, 58.

59. L. tenellus O. F. Müller, 1774, sta³oœæ 28,3%: 4, 11A,
12, 13, 22, 24, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 47, 49, 50, 52,
57.

60. Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ
35%: 3, 4, 8, 9A, 11A, 12, 13, 15, 20, 22, 24, 26, 34,
35, 40, 41, 42, 46, 47, 50, 57.

61. Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 23,3%:
6, 16A, 17, 25, 33, 38, 39, 45A, 51, 52, 53, 54A, 55A,
60.

62. D. agreste (Linnaeus, 1758), sta³oœæ 23,3%: 6, 10,
16A, 29A, 31, 33, 38, 39, 45A, 51, 53, 57, 60, 62.

63. D. reticulatum (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 33,3%:
3, 6, 21, 24, 25, 28, 32, 43, 44, 45A, 48, 50, 51, 53,
54A, 55A, 56A, 58, 59A, 60.

(–) D. praecox Wiktor, 1966. WIKTOR (informacja ust-
na) zbiera³ go w strefie prze³omów pod Ksi¹¿em, ja
jednak nie znalaz³em tego œlimaka.

64. Boettgerilla pallens Simroth, 1912, sta³oœæ 33,3%: 1,
2, 7A, 9A, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 26, 29A, 38, 39,
43, 45A, 48, 50, 59A. Jest to gatunek zachodnio-
kaukaski, zawleczony w latach czterdziestych do
Europy œrodkowej. W Polsce wystêpuje w œrodowi-
skach synantropijnych, sk¹d przenika do natural-
nych biotopów (RIEDEL 1988). Na badanym obsza-
rze jest gatunkiem doœæ czêstym, wystêpuj¹cym we
wszystkich typach biotopów Pogórza i Kotliny.

65. Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 25%:
4, 5A, 8, 9A, 11A, 12, 21, 25, 28, 29A, 31, 33, 35, 38,
39.

66. E. alderi (Gray, 1840), sta³oœæ 11,7%: 7A, 14, 16A,
17, 45A, 53, 60. Œlimak prawdopodobnie paleark-
tyczny. Jego rozmieszczenie jest s³abo poznane, bo-
wiem czêsto bywa nie odró¿niany od E. fulvus (RIE-
DEL 1988). ¯yje na terenach podmok³ych. Na ba-
danym obszarze wystêpuje sporadycznie.

(–) Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774). WIKTOR
(1959) podaje go z obszaru prze³omów; ja nie zna-
laz³em tego gatunku.

67. Cochlodina laminata (Montagu, 1803), sta³oœæ
23,34%: 3, 4, 8, 9A, 10, 12, 14, 20, 21, 22, 34, 40, 42,
47.

68. C. orthostoma (Menke, 1828), sta³oœæ 10%: 4, 8, 10,
20, 21, 46.

69. Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836), sta³oœæ
3,34%: 4, 8.

70. Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801), sta³oœæ
20%: 3, 4, 8, 20, 21, 22, 34, 37, 40, 42, 46, 47.

(–) M. ventricosa (Draparnaud, 1801). WIKTOR (1959)
podaje ten gatunek z w¹wozu Pe³cznicy, ja jednak
nie stwierdzi³em go na badanym obszarze.

71. Clausilia parvula Férussac, 1807, sta³oœæ 10%: 3, 4,
8, 10, 21, 46. Jest to gatunek œrodkowoeuropejski,
wapniolubny. W Polsce ma nieliczne stanowiska,
g³ównie w Sudetach i Jurze (RIEDEL 1988). Na ba-
danym obszarze stwierdzi³em go jedynie na Pogó-
rzu, gdzie wystêpuje stosunkowo licznie na mu-
rach zamków.

72. C. pumila C. Pfeiffer, 1828, sta³oœæ 23,3%: 6, 7A, 8,
9A, 11A, 14, 16A, 24, 25, 26, 28, 29A, 52, 53.

(–) C. dubia Draparnaud, 1805. MERKEL (1894) poda-
je go z zamków Ksi¹¿ i Grodno, jednak ani WIKTO-
ROWI (1959), ani mnie nie uda³o siê potwierdziæ
wystêpowania tego œlimaka na badanym terenie.

73. Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801), sta³oœæ
15%: 3, 4, 8, 20, 21, 24, 25, 26, 28.

74. Alinda biplicata (Montagu, 1803), sta³oœæ 60%: 1, 2,
3, 4, 5A, 7A, 8, 9A, 10, 11A, 12, 13, 14, 15, 16A, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 37, 39, 40, 41,
42, 45A, 46, 47, 49, 52.

75. Balea perversa (Linnaeus, 1758), sta³oœæ 1,7%: 21.
Œlimak zachodnioeuropejski, wapniolubny. W Pol-
sce bardzo rzadki, ma pojedyncze stanowiska,
g³ównie w Sudetach (RIEDEL 1988). Stwierdzi³em
go jedynie na murach zamku Ksi¹¿.

76. Bradybaena fruticum (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ
23,3%: 3, 4, 5A, 8, 9A, 10, 11A, 12, 14, 16A, 20, 28,
31, 45A.

(–) Helicella obvia (Menke, 1828). MERKEL (1894) po-
daje ten gatunek z zamku Grodno. By³ on stwier-
dzony tam wczeœniej przez SCHOLTZA (1843) jako
H. ericetorum (O. F. Müller), jednak ani WIKTORO-
WI (1964), ani mnie nie uda³o siê potwierdziæ wy-
stêpowania tego œlimaka na zamku Grodno.

77. Perforatella bidentata (Gmelin, 1791), sta³oœæ 1,7%:
7A.

78. P. incarnata (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ 68,3%: 1,
2, 3, 4, 5A, 7A, 8, 9A, 10, 11A, 12, 14, 15, 16A, 17,
20, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42,
46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55A, 57, 59A, 60, 62.

79. P. vicina (Rossmässler, 1842), sta³oœæ 10%: 3, 4, 5A,
8, 12, 20. Jest jedynym gatunkiem karpackim, wy-
stêpuj¹cym na badanym obszarze. Zamieszkuje
przede wszystkim wilgotne biotopy leœne w strefie
prze³omów pod Ksi¹¿em.

80. Trichia hispida (Linnaeus, 1758), sta³oœæ 63,3%: 1,
2, 3, 4, 5A, 6, 7A, 9A, 11A, 12, 14, 15, 16A, 17, 21,
23, 25, 26, 28, 29A, 31, 32, 33, 35, 36, 43, 44, 45A,
48, 49, 50, 51, 53, 54A, 55A, 56A, 58, 62.
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81. Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801), sta³oœæ
6,7%: 46, 47, 48, 50. Œlimak wschodnio- i œrodko-
woeuropejski. Wystêpuje g³ównie na ni¿u, rzadziej
na pogórzu, natomiast omija wy¿sze góry
(POKRYSZKO 1984, RIEDEL 1988). Na badanym ob-
szarze stwierdzi³em go jedynie w okolicach Zagó-
rza Œl¹skiego.

82. Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ
13,3%: 4, 8, 10, 20, 26, 34, 46, 47. Gatunek œrodko-
woeuropejski, ¿yje na terenach górzystych: w la-
sach, zaroœniêtych ruinach i rumowiskach skal-
nych. W Polsce jedynie w Sudetach i na ich przed-
górzu (RIEDEL 1988). Na badanym obszarze doœæ
czêsty na Pogórzu, szczególnie w wilgotnych lasach
liœciastych prze³omu Pe³cznicy i Szczawnika oraz
na murach zamków.

83. Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758), sta³oœæ
38,3%: 3, 4, 5A, 8, 9A, 10, 11A, 12, 14, 15, 20, 21,
22, 24, 26, 34, 37, 40, 46, 47, 52, 53, 57.

84. Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758), sta³oœæ
16,6%: 3, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 21, 37, 46.

85. Isognomostoma isognomostoma (Schröter, 1784),
sta³oœæ 13,3%: 8, 9A, 10, 11A, 14, 20, 24, 40.

86. Causa holosericeum (Studer, 1820), sta³oœæ 6,7%: 4,
20, 34, 42. Jedyny na badanym obszarze element
alpejski. Jest œlimakiem wysokogórskim; ¿yje w la-
sach, czêsto na terenach ubogich w wapñ. W Pol-
sce doœæ rzadki i nieliczny (RIEDEL 1988).

87. Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774), sta³oœæ
31,7%: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 21, 28, 32, 33, 37, 40, 45A,
46, 47, 48, 50, 53, 55A.

88. C. nemoralis (Linnaeus, 1758), sta³oœæ 16,7%: 1, 4,
12, 21, 23, 32, 43, 44, 54, 58. Gatunek zachodnio-
europejski. W Polsce g³ównie synantropijny – sta-
nowiska naturalne ma jedynie na Pobrze¿u
Ba³tyku i w pó³nocnej czêœci Pojezierza Pomorskie-
go (RIEDEL 1988). Na badanym terenie wystêpuje
przede wszystkim w œrodowiskach antropogenicz-
nych, sk¹d przenika do biotopów naturalnych.

89. Helix pomatia Linnaeus, 1758, sta³oœæ 56,7%: 1, 2,
3, 4, 5A, 8, 9A, 10, 12, 14, 20, 21, 22, 24, 26, 29A,
31, 32, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53,
54A, 57, 58, 62.

UWAGI EKOLOGICZNE I ZOOGEOGRAFICZNE

MALAKOFAUNA WA¯NIEJSZYCH BIOTOPÓW

Na obszarze Pogórza i Kotliny Wa³brzyskiej stwier-
dzi³em ³¹cznie 89 gatunków œlimaków: 10 wodnych i
79 l¹dowych, reprezentuj¹cych nastêpuj¹ce grupy
ekologiczne:

Gatunki leœne (30,3% ogólnej liczby gatunków):
Acicula polita, Acanthinula aculeata, Ena montana, E. ob-
scura, Arion circumscriptus, A. silvaticus, A. intermedius,
Vitrea contracta, Aegopinella pura, Daudebardia rufa, Li-
max cinereoniger, L. tenellus, Lehmannia marginata, Co-
chlodina laminata, C. orthostoma, Macrogastra plicatula,
Clausilia pumila, Laciniaria plicata, Alinda biplicata, Per-
foratella incarnata, P. vicina, Helicodonta obvoluta, Arian-
ta arbustorum, Isognomostoma isognomostoma, Causa holo-
sericeum, Cepaea hortensis, Helix pomatia.

Gatunki wilgociolubne (19,1%): Carychium mini-
mum, Succinea elegans, Vertigo antivertigo, V. substriata,
Arion rufus, Eucobresia diaphana, Semilimax semilimax,
Vitrea diaphana, V. crystallina, Aegopinella nitidula, Ne-
sovitrea petronella, Zonitoides nitidus, Deroceras laeve, Eu-
conulus alderi, Ruthenica filograna, Bradybaena fruticum,
Perforatella bidentata.

Gatunki eurytopowe (14,6%): Carychium tridenta-
tum, Succinea oblonga, S. putris, Cochlicopa lubrica, C. lu-
bricella, Columella edentula, Vertigo pusilla, Punctum pyg-
maeum, Discus rotundatus, Arion subfuscus, Vitrina pellu-
cida, Nesovitrea hammonis, Euconulus fulvus.

Gatunki biotopów otwartych (10,1%): Truncatelli-
na cylindrica, Vertigo pygmaea, Pupilla muscorum, Vallo-
nia pulchella, V. excentrica, V. costata, Deroceras agreste, D.
reticulatum, Euomphalia strigella.

Gatunki synantropijne (9%): Arion fasciatus, A. di-
stinctus, Oxychilus cellarius, O. draparnaudi, Limax maxi-
mus, Boettgerilla pallens, Trichia hispida, Cepaea nemora-
lis.

Gatunki wapniolubne (5,6%): Aegopinella minor,
Tandonia rustica, Clausilia parvula, Balea perversa, Heli-
cigona lapicida.

Gatunki wodne (11,24%): Lymnaea stagnalis, L. pe-
regra, L. auricularia, L. truncatula, Anisus spirorbis, Gy-
raulus albus, Segmentina nitida, Armiger crista, Planorba-
rius corneus, Ancylus fluviatilis.

Sk³ad procentowy wyró¿nionych grup ekologicz-
nych malakofauny Pogórza i Kotliny Wa³brzyskiej ilu-
struje Rysunek 2. Zgodnie ze skal¹ sta³oœci przyjêt¹
przez DZIÊCZKOWSKIEGO (1972) sk³ad malakofauny
badanego obszaru przedstawia siê nastêpuj¹co: cztery
gatunki s¹ sta³e (sta³oœæ 80–100%), piêæ jest czêstych
(60–80%), dalszych piêæ to gatunki œrednio czêste
(40–60%), 24 niezbyt czêste (20–40%); pozosta³ych
41 gatunków wystêpuje sporadycznie (sta³oœæ poni¿ej
20%). W przypadku œlimaków wodnych, ¿aden z ga-
tunków nie jest sta³y ani czêsty, jeden jest œrednio czê-
sty, szeœæ niezbyt czêstych, zaœ pozosta³e trzy wystêpuj¹
sporadycznie.
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Wœród œlimaków wodnych jeden – Ancylus fluviatilis
(28,6%), jest pospolitym w Polsce gatunkiem wód
bie¿¹cych, pozosta³e to œlimaki eurytopowe, szeroko
rozpowszechnione w kraju, jak i w Europie.

Wœród œlimaków l¹dowych najliczniejsz¹ grupê sta-
nowi¹ gatunki leœne (30,3%), wilgociolubne (19,1%)
i eurytopowe (14,6%), przy czym z gatunków o wyso-
kiej sta³oœci wystêpowania (powy¿ej 20%) najwiêcej
jest œlimaków synantropijnych (75% danej grupy eko-
logicznej), eurytopowych (69,2%), leœnych (48,2%) i
wilgociolubnych (35,3%). Œlimaki wapniolubne, któ-
re stanowi¹ zaledwie 5,62% wszystkich gatunków, cha-
rakteryzuj¹ siê bardzo nisk¹ sta³oœci¹ (poni¿ej 20%).

Znaczny procent gatunków leœnych stanowi¹ œlima-
ki, które znajduj¹ dogodne dla siebie warunki ¿ycia
tak¿e w biotopach pó³otwartych, zaroœlach nad brze-
gami wód, w olszynach, a nawet w biotopach antropo-
genicznych. Tym nale¿y t³umaczyæ ich wysok¹ sta³oœæ
wystêpowania. Do takich gatunków nale¿¹: Perforatella
incarnata (68,3%), Alinda biplicata (60%), Helix poma-
tia (56,7%), Limax cinereoniger (43,3%), Arianta arbu-
storum (38,3%), Lehmannia marginata (35%), Cepaea
hortensis (31,7%), Aegopinella pura (31,7%), Limax te-
nellus (28,3%), Clausilia pumila (23,3%), Cochlodina la-
minata (23,3%) i Acanthinula aculeata (21,7%). Pozo-
sta³e gatunki z tej grupy ekologicznej charakteryzuj¹
siê nisk¹ sta³oœci¹ (poni¿ej 20%) i s¹ zwi¹zane jedynie

z biotopami leœnymi. Do gatunków œciœle leœnych, któ-
re przetrwa³y na nielicznych stanowiskach, nale¿¹ Aci-
cula polita, Vitrea contracta, Daudebardia rufa, Macroga-
stra plicatula, Perforatella vicina i Causa holosericeum.
Znaczny udzia³ œlimaków leœnych wynika z du¿ej liczby
tego typu œrodowisk (takie biotopy stanowi¹ ponad
36% zbadanych stanowisk, z czego 27% to biotopy za-
chowane w stanie zbli¿onym do naturalnego). Podob-
nie o obfitoœci œrodowisk wilgotnych i podmok³ych
(35% ogólnej liczby zbadanych stanowisk) œwiadcz¹
du¿y udzia³ i wysoka sta³oœæ gatunków higrofilnych.

Praktycznie wszystkie biotopy badanego obszaru
znajduj¹ siê pod wp³ywem dzia³alnoœci cz³owieka, co
odbija siê na malakofaunie, a w szczególnoœci na
sta³oœci wystêpowania gatunków stenotopowych. Jed-
noczeœnie przenikanie do tych œrodowisk gatunków sy-
nantropijnych, zw³aszcza zawleczonych oraz znaczny
udzia³ elementu eurytopowego utrudnia dokonanie
podzia³u ekologicznego biotopów i wyró¿nienie ga-
tunków charakterystycznych. Mimo to, wœród zbada-
nych stanowisk l¹dowych, mo¿na wyró¿niæ nastê-
puj¹ce typy biotopów:

I. BIOTOPY LEŒNE (37%)

I. 1. Wielogatunkowe lasy liœciaste i mieszane
(27%) – stanowiska: 1, 4, 8, 9A, 12, 15, 20, 22, 26, 34,
35, 40, 42, 47, 52, 57, 62. Tego typu biotopy dominuj¹
na Pogórzu, bowiem jedynie na tym obszarze zacho-
wa³y siê jeszcze naturalne fragmenty lasów, g³ównie w
Ksi¹¿añskim Parku Krajobrazowym (tam znajduj¹ siê
dwa rezerwaty: W¹wóz Ksi¹¿no i W¹wóz Soliczanki o
³¹cznej powierzchni 101,96 ha) i w okolicach Zagórza
Œl. (rezerwat Góra Chojna). Na terenie Kotliny
Wa³brzyskiej istniej¹ jedynie dwa godne uwagi biotopy
leœne: Góra Zamkowa i las mieszany na wschodnim
stoku Che³mca. Drzewa charakterystyczne dla tego
typu biotopów to: buk, dêby, klon, jawor, lipa, leszczy-
na, brzoza, œwierk, modrzew i in. Podszyt tworz¹: bez
koralowy, bez czarny, dereñ, g³óg, malina i je¿yna.
Runo sk³ada siê z Actaea spicata, Asperula odorata, Asa-
rum europaeum, Mercurialis perennis, Impatiens noli-tan-
gere, Pulmonaria obscura, Sanicula europaea, Ranunculus
lanuginosus, Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Urtica
dioica, Stachys silvatica, Lamium maculatum, Equisetum
silvaticum, Ribes grossularia, Geranium robertianum, traw
i paproci. Wœród roœlin runa znajduj¹ siê gatunki gór-
skie (Senecio fuchsii, Prenanthes purpurea, Galium rotun-
difolium, Festuca silvatica, Chaeraphylium hirsutum,
Aruncus silvester, Polystichum lobatum i Asplenium tricho-
manes) oraz chronione (Daphne mezereum, Lilium mar-
tagon, Platanthera bifolia, Leucoium vernum, Convallaria
maialis, Listera ovata, Colchicum autumnale) (HRYNKIE-
WICZ-SUDNIK & SKRÊ¯YNA 1989). Ze stwierdzonych w
tych biotopach 61 gatunków œlimaków najwiêksz¹
sta³oœci¹ charakteryzuj¹ siê: Discus rotundatus, Vitrina
pellucida, Perforatella incarnata (po 100%), Arion subfu-
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Rys. 2. Procentowy udzia³ grup ekologicznych malakofauny
Pogórza i Kotliny Wa³brzyskiej

Fig. 2. Proportion of particular ecological groups in the
malacofauna of Pogórze and Kotlina Wa³brzyska



scus, Alinda biplicata, Helix pomatia (sta³oœæ w obrêbie
tej grupy biotopów po 88,24%), Arion distinctus, Limax
cinereoniger, Lehmannia marginata (po 82,4%), Eucobre-
sia diaphana i Arianta arbustorum (po 76,5%), Arion ru-
fus (64,7%), Limax tenellus i Cochlodina laminata (po
58,8%), Aegopinella pura, Ae. nitidula i Nesovitrea ham-
monis (po 52,9%), Acanthinula aculeata, Aegopinella mi-
nor, Oxychilus cellarius, Macrogastra plicatula i Trichia hi-
spida (po 47,1%), Cochlicopa lubrica i Boettgerilla pallens
(po 41,2%), Daudebardia rufa, Tandonia rustica i Helico-
donta obvoluta (po 35,3%), Euconulus fulvus, Bradybae-
na fruticum, Helicigona lapicida i Cepaea hortensis (po
29,4%), Arion fasciatus, Clausilia pumila, Laciniaria pli-
cata, Perforatella vicina, Isognomostoma isognomostoma i
Causa holosericeum (po 23,5%); ponadto wystêpuj¹ tu:
Carychium tridentatum, Punctum pygmaeum, Arion cir-
cumscriptus, Semilimax semilimax, Vitrea crystallina, Oxy-
chilus draparnaudi, Cochlodina orthostoma i Cepaea nemo-
ralis (o sta³oœci 17,65%), Succinea putris, Columella eden-
tula, Ena montana, E. obscura, Vitrea diaphana, Zonito-
ides nitidus, Deroceras agreste, Ruthenica filograna i Clau-
silia parvula (o sta³oœci 11,8%). Najni¿sz¹ (5,9%)
sta³oœæ maj¹: Acicula polita, Succinea oblonga, S. elegans,
Arion silvaticus, Vitrea contracta, Deroceras laeve i Euom-
phalia strigella. Najwiêksz¹ czêœæ stanowi¹ gatunki le-
œne (42,6%), wilgociolubne (18%) i eurytopowe
(11,5%). Wystêpuj¹ tu równie¿ gatunki synantropijne
(11,5%), wapniolubne (6,6%) i siedlisk otwartych
(3,3%). Za gatunki charakterystyczne mo¿na uznaæ
Daudebardia rufa, Helicodonta obvoluta, Perforatella vici-
na, Isognomostoma isognomostoma, Causa holosericeum,
Ena montana, Vitrea diaphana i V. contracta.

I. 2. Lasy dêbowe i œwierkowe (10%) – stanowiska:
13, 18, 19, 27, 36, 41. Do tej kategorii zaliczy³em lasy
dêbowe (stanowiska: 19 i 27), œwierkowo-dêbowe (sta-
nowisko 13), œwierkowe z domieszk¹ innych drzew
(stanowiska: 36 i 41) oraz fragment zbocza poroœniêty
sosn¹ i dêbem (stanowisko 18). Tego typu biotopy do-
minuj¹ na terenie Kotliny i zajmuj¹ znaczn¹ czêœæ Po-
górza, przy czym najwiêkszy udzia³ ma monokultura
œwierkowa, której nie bra³em pod uwagê, gdy¿ jest ona
praktycznie pozbawiona malakofauny. Drzewostan
tworz¹: d¹b, œwierk, sosna, brzoza, jarzêbina i klon.
Podszyt stanowi podrost wy¿ej wymienionych drzew
oraz w czêœciach wilgotniejszych i bardziej oœwietlo-
nych bez czarny, bez koralowy, czasem malina i je¿yna.
Runo jest ubogie i sk³ada siê g³ównie z gatunków eury-
topowych, a w przypadku suchych lasów dêbowych i
sosnowych z Deschampsia flexuosa, Pimpinella saxifraga,
Luzula pilosa, L. nemorosa, Sedum maximum, Campanula
persicifolia, Solidago virga-aurea i Festuca pallens (HRYN-
KIEWICZ-SUDNIK & SKRÊ¯YNA 1989). W tego typu bio-
topach stwierdzi³em Discus rotundatus (100%), Arion
subfuscus (83,3%), Limax cinereoniger (83,3%), Alinda
biplicata (66,7%), Arion distinctus, Vitrina pellucida (po
50%), Eucobresia diaphana, Limax tenellus, Lehmannia
marginata (po 33,3%) i Boettgerilla pallens (16,7%). Ga-

tunki leœne stanowi¹ tu 40%, eurytopowe – 30%, sy-
nantropijne – 20% i wilgociolubne – 10%. Wszyscy
przedstawiciele wy¿ej wymienionych grup ekologicz-
nych to gatunki pospolite, wystêpuj¹ce w ka¿dej kate-
gorii biotopów, w zwi¹zku z czym wyró¿nienie gatun-
ków charakterystycznych jest niemo¿liwe.

II. BIOTOPY ANTROPOGENICZNE (24%)

II. 1. Mury i ruiny zamków i zabudowañ gospodar-
czych (13%) stanowiska: 2, 3, 10, 21, 24, 37, 46, 50. Do
tej kategorii zaliczy³em mury i ruiny zamków (stanowi-
ska: 3, 10, 21, 37, 46), star¹, nieu¿ytkowan¹ stacjê kole-
jow¹ w Zagórzu Œl. (50), ruiny gospodarstwa wiejskie-
go (2) oraz stary wapiennik (24). Ka¿dy z tych bioto-
pów charakteryzuje siê swoistymi warunkami œrodowi-
skowymi, jednak ich wspóln¹ cech¹ jest wysoka zawar-
toœæ wapnia w pod³o¿u, co stwarza dogodne warunki
dla organizmów kalcyfilnych. Jednoczeœnie mury i
gruz stwarzaj¹ warunki podobne jak naturalne ska³ki i
rumosz, co sprzyja wystêpowaniu organizmów petro-
filnych. £¹cznie stwierdzi³em wystêpowanie 57 gatun-
ków, z których najwy¿sz¹ sta³oœci¹ charakteryzuj¹ siê:
Discus rotundatus, Arion rufus, Vitrina pellucida, Perfora-
tella incarnata, Trichia hispida i Helix pomatia (po
100%), Arion distinctus, Aegopinella minor, Alinda bipli-
cata i Cepaea hortensis (po 87,1%), Arion subfuscus, Oxy-
chilus cellarius i Arianta arbustorum (po 75%), Vallonia
pulchella, V. costata, Ena montana, Oxychilus draparnau-
di i Helicigona lapicida (po 62,5%), Cochlicopa lubrica,
Lehmannia marginata, Deroceras reticulatum, Macrogastra
plicatula i Clausilia parvula (po 50%), Vallonia excentri-
ca, Ena obscura, Aegopinella pura, Nesovitrea hammonis,
Tandonia rustica, Limax cinereoniger, L. tenellus, Boettge-
rilla pallens, Cochlodina laminata, C. orthostoma i Laci-
niaria plicata (po 37,5%) oraz Cochlicopa lubricella,
Truncatellina cylindrica, Punctum pygmaeum, Arion cir-
cumscriptus, Bradybaena fruticum, Euomphalia strigella,
Helicodonta obvoluta i Isognomostoma isognomostoma (po
25%), a ponadto: Columella edentula, Vertigo pusilla, V.
pygmaea, Pupilla muscorum, Acanthinula aculeata, Arion
fasciatus, Eucobresia diaphana, Daudebardia rufa, Limax
maximus, Deroceras agreste, Euconulus fulvus, Clausilia
pumila, Balea perversa, Perforatella vicina i Cepaea nemo-
ralis – o sta³oœci 12,5%. Najliczniejsze s¹ gatunki leœne
(38,4%), eurytopowe (17,5%) i siedlisk otwartych
(15,8%). Du¿y udzia³ maj¹ gatunki synantropijne
(14%). Jedynie w tego typu biotopach wystêpuj¹
wszystkie stwierdzone na badanym terenie gatunki
wapniolubne (8,8% gatunków tej kategorii œrodowisk
oraz 5,6% wszystkich gatunków). Za gatunki charakte-
rystyczne mo¿na uznaæ: Clausilia parvula, Vallonia
excentrica, Cochlicopa lubricella, Truncatellina cylindrica i
Balea perversa.

II. 2. Ogrody, cmentarze i parki (11%) – stanowi-
ska: 23, 32, 43, 44, 48, 56A, 58. Do tego typu biotopów
zakwalifikowa³em stanowiska antropogeniczne, które
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podlegaj¹ ci¹g³emu wp³ywowi cz³owieka, a jednocze-
œnie stwarzaj¹ sprzyjaj¹ce warunki dla œlimaków.
Stwierdzi³em tu nastêpuj¹ce gatunki: Arion rufus, A.
distinctus, Vitrina pellucida, Trichia hispida (po 100%),
Cochlicopa lubrica, Deroceras reticulatum (po 85,7%),
Arion subfuscus, Cepaea nemoralis, Helix pomatia (po
71,4%), Vallonia costata, Discus rotundatus, Limax maxi-
mus (po 57,1%), Vallonia pulchella, Arion fasciatus, Oxy-
chilus cellarius (po 42,9%), Boettgerilla pallens, Cepaea
hortensis (po 28,6%), Aegopinella nitidula, Nesovitrea
hammonis, Oxychilus draparnaudi, Limax cinereoniger,
Perforatella incarnata i Euomphalia strigella (po 14,3%).
S¹ to przewa¿nie œlimaki synantropijne (34,8%), eury-
topowe (21,7%), leœne i œrodowisk otwartych (po
17,4%). Jedynie dwa gatunki nale¿¹ do grupy œlima-
ków wilgociolubnych (8,7%). Gatunki charaktery-
styczne to: Arion distinctus, Trichia hispida, Limax maxi-
mus, Cepaea nemoralis i Arion fasciatus.

III. TERENY PODMOK£E (35%)

III. 1. Biotopy zadrzewione (16%) – stanowiska:
5A, 6, 16A, 29A, 31, 39, 49, 54A, 55A, 59A. Nale¿¹ tu
olszyny oraz zaroœla nad brzegami wód. Oprócz olch
wystêpuj¹ tam klon, jawor, wierzby, oraz domieszka
brzozy i topoli. Czêsto towarzysz¹ im bez czarny, jarzê-
bina, g³óg i je¿yna. Roœlinnoœæ zieln¹ tworz¹ g³ównie
Aegopodium podagraria, Heracleum sphondylium, Cirsium
oleraceum, C. palustre, Ranunculus spp., Urtica dioica, Ru-
mex obtusifolius, Glyceria fluitans, liczne turzyce (Carex
spp.) i trawy. Spoœród 48 gatunków, stwierdzonych w
tego typu biotopach, najczêstsze s¹ Arion rufus, A. sub-
fuscus i Vitrina pellucida (po 100%), Carychium tridenta-
tum i Cochlicopa lubrica (po 80%), Succinea putris, Arion
distinctus, Eucobresia diaphana, Zonitoides nitidus, Perfo-
ratella incarnata i Trichia hispida (po 70%), Nesovitrea
hammonis, Deroceras laeve i D. agreste (po 50%), Discus
rotundatus, Aegopinella nitidula, Deroceras reticulatum,
Euconulus fulvus, Alinda biplicata i Helix pomatia (po
40%) oraz Columella edentula, Arion intermedius, Oxychi-
lus cellarius, Boettgerilla pallens, Clausilia pumila i Brady-
baena fruticum (po 30%). Mniej powszechne s¹ Cary-
chium minimum, Succinea oblonga, Vertigo antivertigo, V.
pygmaea, Arion silvaticus, Semilimax semilimax, Aegopinel-
la pura i Oxychilus draparnaudi (po 20%) oraz Succinea
elegans, Vertigo substriata, Punctum pygmaeum, Arion cir-
cumscriptus, A. fasciatus, Vitrea contracta, Aegopinella mi-
nor, Limax cinereoniger, L. tenellus, E. alderi, Perforatella
vicina, Arianta arbustorum, Cepaea hortensis i C. nemora-
lis (po 10%). Najwiêkszy udzia³ maj¹ tu gatunki leœne
(33,3%), nastêpnie eurytopowe (22,9%), wilgociolub-
ne (20,8%) i synantropijne (14,6%). Nieliczne s¹ ga-
tunki siedlisk otwartych (6,3%): Vertigo pygmaea, Dero-
ceras agreste i D. reticulatum, oraz wapniolubne (2,1%),
reprezentowane przez Aegopinella minor. Do gatunków
charakterystycznych zaliczyæ mo¿na Carychium triden-

tatum, Zonitoides nitidus, Deroceras laeve, Vitrea contracta
i Succinea elegans.

III. 2. Biotopy otwarte (19%) – stanowiska: 7A,
11A, 14, 17, 25, 28, 33, 38, 45A, 51, 53, 60. Nale¿¹ tu
zaroœla lepiê¿nika i podmok³e ³¹ki. W tych pierwszych,
oprócz lepiê¿nika (Petasites albus), wystêpuj¹ Urtica
dioica, Cirsium palustre, Ranunculus spp., Lysimachia
nummularia i in. Na podmok³ych ³¹kach rosn¹: Cirsium
oleraceum, Juncus effusus i J. articulatus, Filipendula ul-
maria, Sanguisorba officinalis, Lotus uliginosus, Lysima-
chia nummularia, Alchemilla pastoralis, Trifolium praten-
se, Myosotis palustris, liczne turzyce (Carex spp.) i trawy.
Na tych stanowiskach najwy¿sz¹ sta³oœci¹ charaktery-
zuj¹ siê: Carychium tridentatum, Succinea putris, Cochlico-
pa lubrica, Arion subfuscus, A. distinctus, Vitrina pellucida
i Eucobresia diaphana (po 91,7%), Arion rufus i Nesovit-
rea hammonis (po 83,3%), Discus rotundatus (75%), Ca-
rychium minimum, Zonitoides nitidus, Deroceras laeve, Per-
foratella incarnata i Trichia hispida (po 66,7%), Punctum
pygmaeum, Arion intermedius, Aegopinella nitidula, Dero-
ceras agreste, D. reticulatum, Euconulus alderi, Clausilia
pumila i Alinda biplicata (po 50%), Columella edentula,
Aegopinella pura, Oxychilus cellarius i Euconulus fulvus
(po 41,67%) oraz Vertigo pygmaea, Vallonia costata,
Acanthinula aculeata, Arion fasciatus, Vitrea crystallina,
Boettgerilla pallens, Bradybaena fruticum i Cepaea horten-
sis (po 33,3%). Pozosta³e to: Succinea oblonga, Vertigo
substriata, Vallonia pulchella i Arianta arbustorum (po
25%), Nesovitrea petronella, Daudebardia rufa, Limax ci-
nereoniger, Laciniaria plicata, Isognomostoma isognomosto-
ma i Helix pomatia (po 16,7%) oraz osi¹gaj¹ce sta³oœæ
zaledwie 8,33% Succinea elegans, Vertigo pusilla, V. an-
tivertigo, Vallonia excentrica, Ena montana, Arion circum-
scriptus, Vitrea contracta, Aegopinella minor, Oxychilus
draparnaudi, Limax tenellus, Lehmannia marginata, Co-
chlodina laminata i Perforatella bidentata. Pod wzglêdem
liczebnoœci gatunków tego typu biotopy zajmuj¹ dru-
gie miejsce (58 gat.) po biotopach leœnych (61 gat.).
Najwiêcej jest gatunków leœnych (32,8%), wilgocio-
lubnych (24,1%) i eurytopowych (20,7%). Znaczny
udzia³ maj¹ równie¿ gatunki synantropijne i siedlisk
otwartych (po 10,3%). Tak du¿¹ liczbê gatunków le-
œnych nale¿y t³umaczyæ tym, ¿e prawie wszystkie nale¿¹
do grupy œlimaków o szerokiej tolerancji œrodowiska i
czêsto przenikaj¹ do tego typu biotopów, które prawie
zawsze s¹siaduj¹ z lasami. Za gatunki charakterystycz-
ne mo¿na uznaæ Carychium minimum, Deroceras laeve,
Euconulus alderi, Vertigo substriata i V. antivertigo.

IV. BIOTOPY WODNE (22%)

Stanowiska: 5B, 7B, 9B, 11B, 16B, 29B, 30, 45B,
54B, 55B, 56B, 59B, 61, 63. Cztery spoœród 14 bioto-
pów wodnych (7B, 9B, 11B, 45B) to rzeki i strumienie
o bystrym pr¹dzie i kamienistym dnie, w których do-
minuje Ancylus fluviatilis. Pozosta³e stanowiska to
ma³e stawy, czêsto wybetonowane, w których wystêpuj¹
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jedynie pospolite i eurytopowe Lymnaea stagnalis, L.
peregra, L. auricularia, L. truncatula, Anisus spirorbis, Gy-

raulus albus, Armiger crista, Segmentina nitida i Planorba-
rius corneus.

CHARAKTERYSTYKA ZOOGEOGRAFICZNA MALAKOFAUNY

W sk³ad malakofauny Pogórza i Kotliny Wa³brzy-
skiej wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy zoogeograficzne:
1. Holarktyczny (19,1%): Lymnaea stagnalis, L. trun-

catula, Gyraulus albus, Succinea elegans, Cochlicopa
lubrica, C. lubricella, Vertigo pygmaea, Pupilla musco-
rum, Vallonia pulchella, V. excentrica, V. costata, Punc-
tum pygmaeum, Vitrina pellucida, Zonitoides nitidus,
Deroceras laeve, Euconulus fulvus, E. alderi.

2. Palearktyczny sensu lato (10,1%): palearktyczny
sensu stricto (6,7%): Lymnaea peregra, L. auricula-
ria, Anisus spirorbis, Segmentina nitida, Ancylus flu-
viatilis, Nesovitrea hammonis; zachodniopalearktycz-
ny (3,4%): Truncatellina cylindrica, Acanthinula acu-
leata, Vitrea contracta.

3. Eurosyberyjski (8,9%): Armiger crista, Planorbarius
corneus, Carychium minimum, Succinea oblonga, S. pu-
tris, Columella edentula, Vertigo antivertigo, Deroceras
agreste.

4. Europejski sensu lato (50,4%): europejski sensu
stricto (13,5%): Carychium tridentatum, Vertigo pusil-
la, Ena obscura, Arion subfuscus, A. fasciatus, Vitrea
crystallina, Aegopinella pura, Limax tenellus, Lehman-
nia marginata, Deroceras reticulatum, Cochlodina lami-
nata, Trichia hispida; œrodkowoeuropejski (6,7%):
Acicula polita, Ena montana, Macrogastra plicatula,
Clausilia parvula, Alinda biplicata, Helicodonta obvo-
luta; wschodnioeuropejski (3,4%): Ruthenica filo-
grana, Bradybaena fruticum, Perforatella bidentata; za-
chodnioeuropejski (4,5%): Arion rufus, A. interme-
dius, Oxychi lus ce l lar ius, Balea perversa;
œrodkowo-wschodnio-europejski (1,1%): Cochlodi-
na orthostoma; œrodkowo- i pó³nocno-zachodnio-eu-
ropejski (3,4%): Arion silvaticus, Aegopinella nitidu-
la, Arianta arbustorum; œrodkowo- i po³udniowo-
wschodnio-europejski (4,5%): Aegopinella minor,
Daudebardia rufa, Perforatella incarnata, Helix poma-
tia; wschodnio- i œrodkowoeuropejski (3,4%):
Clausilia pumila, Laciniaria plicata, Euomphalia stri-
gella; pó³nocno- i wschodnioeuropejski (1,1%):
Vertigo substriata; po³udniowo- i œrodkowoeuropej-
ski (1,1%): Tandonia rustica; po³udniowo- i za-
chodnioeuropejski (2,2%): Arion distinctus, Limax
cinereoniger; zachodnio- i œrodkowoeuropejski
(4,5%): Discus rotundatus, Arion circumscriptus, Heli-
cigona lapicida, Cepaea hortensis.

5. Borealno-górski (1,1%): Nesovitrea petronella.
6. Alpejski (1,1%): Causa holosericeum.
7. Alpejsko-œrodkowoeuropejski (2,2%): Eucobresia

diaphana, Semilimax semilimax.

8. Alpejsko-karpacki (2,2%): Vitrea diaphana, Isogno-
mostoma isognomostoma.

9. Karpacki (1,1%): Perforatella vicina.
10. Zawleczony (4,5%): Oxychilus draparnaudi i Limax

maximus (element po³udniowo- i zachodnioeuro-
pejski), Boettgerilla pallens (element zachodniokau-

66 Maltz T. K.

Rys. 3. Sk³ad zoogeograficzny malakofauny Pogórza i
Kotliny Wa³brzyskiej – podzia³ ogólny

Fig. 3. Zoogeographic composition of the malacofauna of
Pogórze and Kotlina Wa³brzyska – general division



kaski), Cepaea nemoralis (element zachodnioeuro-
pejski).

Sk³ad zoogeograficzny malakofauny Pogórza i Ko-
tliny Wa³brzyskiej przedstawiaj¹ rysunki 3 (podzia³
ogólny) i 4 (szczegó³owy podzia³ elementu europej-
skiego). Wiêkszoœæ œlimaków badanego terenu
(88,5%) to gatunki szeroko rozmieszczone (europej-
skie, holarktyczne, eurosyberyjskie, palearktyczne).
Pozosta³a czêœæ to gatunki zawleczone (4,5%), alpej-
sko-œrodkowoeuropejskie (2,2%), alpejsko-karpackie

(2,2%), jeden borealno-górski, jeden alpejski i jeden
karpacki.

Wspó³czesny sk³ad malakofauny Pogórza i Gór
Wa³brzyskich ukszta³towa³ siê dopiero po ust¹pieniu
ostatniego zlodowacenia. W okresie glacja³ów istnia³y
wprawdzie liczne nunataki, jednak najprawdopodob-
niej nie stwarza³y dogodnych warunków do przetrwa-
nia dla œlimaków. Jednoczeœnie od pó³nocy nap³ywa³y
gatunki, zasiedlaj¹ce tereny znajduj¹ce siê na przed-
polu lodowca (STWORZEWICZ 1989). Byæ mo¿e jedy-
nym tego typu gatunkiem, który pozosta³ na badanym
terenie jest Nesovitrea petronella. Wiêkszoœæ œlimaków
borealno-górskich nie znalaz³a jednak dogodnych wa-
runków do przetrwania, ze wzglêdu na niewielk¹ wyso-
koœæ wzniesieñ i ³agodny klimat, który obecnie panuje
na tym terenie. Je¿eli chodzi o kolonizacjê badanego
obszaru przez elementy karpackie, to jedynym gatun-
kiem tego typu, który dotar³ na Pogórze Wa³brzyskie
jest Perforatella vicina, która najprawdopodobniej roz-
przestrzenia³a siê wzd³u¿ pó³nocnego skraju Sudetów
(POKRYSZKO 1984). Równie¿ liczba gatunków alpej-
skich i alpejsko-karpackich jest niewielka. Prawdopo-
dobnie przyczyna tego stanu rzeczy jest dwojaka: po
pierwsze badany teren charakteryzuje siê niewielk¹
wysokoœci¹ i wiêkszoœæ tego typu gatunków mog³a nie
znalezæ odpowiednich warunków do ¿ycia, a po dru-
gie œlimaki te najczêœciej zwi¹zane s¹ z naturalnymi
biotopami lasów górskich (np. Causa holosericeum –
element alpejski, I. isognomostoma i Vitrea diaphana –
element alpejsko-karpacki), a takich œrodowisk na ba-
danym obszarze pozosta³o niewiele.

Badany teren stanowi fragment mezoregionu Po-
górza i Gór Wa³brzyskich, do którego przylegaj¹ bez-
poœrednio nastêpuj¹ce obszary: Karkonosze, Pogórze
i Góry Kaczawskie, Masyw Œlê¿y i Góry Sowie,
wchodz¹ce w sk³ad Ziemi K³odzkiej. Rysunek 5 przed-
stawia porównanie sk³adu zoogeograficznego, a rysu-
nek 6 sk³adu ekologicznego malakofauny Pogórza i
Kotliny Wa³brzyskiej oraz terenów przyleg³ych. Infor-
macje o tych ostatnich zaczerpn¹³em z nastêpuj¹cych
opracowañ: WIKTOR (1956, 1957, 1964a), WIKTOR &
WIKTOR (1968), POKRYSZKO (1984) i RIEDEL (1988).

Gatunki holarktyczne, eurosyberyjskie i paleark-
tyczne stanowi¹ podobny wysoki procent na wszyst-
kich porównywanych obszarach. Sk³ad zoogeograficz-
ny badanego terenu jest najbardziej zbli¿ony do
sk³adu Pogórza i Gór Kaczawskich, z t¹ jednak ró¿-
nic¹, ¿e na tym ostatnim obszarze wystêpuje element
alpejsko-œródziemnomorski (jest to jedyny obszar wy-
stêpowania tego elementu w Sudetach), zaœ brak ele-
mentu borealno-górskiego i alpejskiego, które wystê-
puj¹ na Pogórzu i w Kotlinie Wa³brzyskiej; poza tym
udzia³ pozosta³ych elementów jest porównywalny. W
przypadku Karkonoszy wiêcej jest gatunków boreal-
no-górskich, natomiast brak gatunków alpejskich.
Najwiêcej ró¿nic istnieje w przypadku porównania ba-
danego terenu, jak i pozosta³ych obszarów przy-
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Rys. 4. Sk³ad zoogeograficzny malakofauny Pogórza i
Kotliny Wa³brzyskiej – podzia³ szczegó³owy elementu
europejskiego (100%)

Fig. 4. Zoogeographic composition of the malacofauna of
Pogórze and Kotlina Wa³brzyska – detailed division of
European element (100%)



leg³ych, z Ziemi¹ K³odzk¹. Poza najwiêksz¹ liczb¹
stwierdzonych tam gatunków, obszar ten ró¿ni siê od
pozosta³ych znacznym udzia³em gatunków boreal-
no-górskich, alpejskich, alpejsko-œródziemnomor-
skich, alpejsko-karpackich i karpackich. Równie¿
udzia³ gatunków zawleczonych jest znacznie wiêkszy,
ni¿ na innych terenach. Ziemia K³odzka jest jedynym
obszarem w Sudetach, na którym wystêpuje element
alpejsko-dynarski.

Rozpatruj¹c sk³ad ekologiczny (Rys. 6), mo¿na
stwierdziæ na wszystkich porównywanych obszarach
wysoki udzia³ gatunków leœnych, wilgociolubnych i eu-
rytopowych, a tak¿e znaczn¹ liczbê gatunków siedlisk
otwartych i synantropijnych. Najwiêcej gatunków wap-
niolubnych (7) wystêpuje na Ziemi K³odzkiej – naj-
mniej w Karkonoszach i Masywie Œlê¿y (po 4), podob-
nie jest w przypadku gatunków wodnych, które w Su-
detach stanowi¹ niewielki procent wszystkich gatun-
ków œlimaków. Jedynie w Ziemi K³odzkiej wystêpuj¹
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Rys. 5. Porównanie badanego terenu z obszarami przyleg³ymi – sk³ad zoogeograficzny

Fig. 5. Comparison of the study area and adjacent areas – zoogeographic composition

Rys. 6. Porównanie badanego terenu z obszarami przyleg³ymi – sk³ad ekologiczny

Fig. 6. Comparison of the study area and adjacent areas – ecological composition
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Tabela 1. Gatunki nie stwierdzone na badanym terenie, a wystêpuj¹ce na jednym lub kilku obszarach przyleg³ych

Table 1. Species not recorded from the studied area but present in one or more adjacent areas

Pogórze
i Kotlina

Wa³brzyska
Karkonosze

Pogórze
i Góry

Kaczawskie

prze³omy
pod Ksi¹¿em

Masyw Œlê¿y
Ziemia
K³odzka

Bythinella austriaca 0 0 0 0 0 +

Aplexa hypnorum 0 0 + + 0 +

Physa acuta 0 0 + + 0 0

Ph. fontinalis 0 0 0 0 0 +

Anisus leucostomus 0 0 + 0 0 +

A. contortus 0 0 0 0 + 0

Hippeutis complanatus 0 0 0 0 0 +

Acroloxus lacustris 0 0 0 + 0 +

Succinea sarsi 0 0 0 + 0 +

Cochlicopa nitens 0 + + 0 0 0

Pyramidula rupestris 0 0 + 0 0 0

Columella columella 0 + 0 0 0 0

Vertigo alpestris 0 0 0 + + +

V. arctica 0 + 0 0 0 0

V. angustior 0 0 0 0 0 +

Orcula doliolum 0 0 + 0 0 +

Discus perspectivus 0 0 0 0 0 +

D. ruderatus 0 + 0 0 + +

Eucobresia nivalis 0 0 0 0 0 +

Semilimax kotulai 0 + 0 0 0 +

Vitrea subrimata 0 0 0 0 0 +

Aegopinella epipedostoma 0 0 0 0 0 +

Oxychilus alliarius 0 + 0 0 0 +

O. glaber 0 0 0 0 + +

O. depressus 0 0 + + + +

Limax bielzi 0 0 0 0 0 +

L. flavus 0 0 0 0 0 +

Lehmannia macroflagellata 0 + 0 0 0 0

Bielzia coerulans 0 0 0 0 0 +

Deroceras sturanyi 0 + + 0 0 0

D. praecox 0 0 + + + +

Cecilioides acicula 0 0 0 + 0 +

Cochlodina costata 0 0 0 0 0 +

Charpentieria ornata 0 0 0 0 0 +

Macrogastra ventricosa 0 0 + + 0 +

M. badia 0 0 0 0 0 +

M. tumida 0 0 0 0 0 +

Clausilia bidentata 0 0 + 0 0 +

C. dubia 0 + 0 0 + +

C. cruciata 0 0 0 0 0 +

Vestia turgida 0 0 0 0 0 +
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Bulgarica cana 0 0 0 0 0 +

Helicella obvia 0 0 0 0 0 +

Cernuella neglecta 0 0 0 0 0 +

Perforatella umbrosa 0 0 0 0 0 +

Trichia villosula 0 0 0 0 0 +

T. plebeia 0 0 0 0 0 +

T. unidentata 0 0 0 0 0 +

T. lubomirskii 0 0 0 0 + +

Chilostoma faustinum 0 0 0 0 0 +

Tabela 2. Gatunki wystêpuj¹ce na badanym terenie, a nie stwierdzone na jednym lub kilku obszarach przyleg³ych. Euconulus
alderi – ? – nie by³ wczeœniej podawany z obszaru Sudetów, co nie znaczy, ¿e wystêpuje jedynie na badanym terenie

Table 2. Species recorded from the studied area but absent from one or more adjacent areas. Euconulus alderi – ? – was not
previously recorded from the Sudetes which does not mean that the species is present only in the studied area

Pogórze
i Kotlina

Wa³brzyska
Karkonosze

Pogórze
i Góry

Kaczawskie

prze³omy
pod Ksi¹¿em

Masyw Œlê¿y
Ziemia
K³odzka

Lymnaea stagnalis + 0 0 0 0 +

L. truncatula + 0 + + + +

L. peregra + 0 + + + +

L. auricularia + 0 + 0 0 0

Anisus spirorbis + 0 + + + +

Armiger crista + 0 0 + 0 +

Gyraulus albus + 0 + + + +

Segmentina nitida + 0 0 0 + 0

Planorbarius corneus + 0 0 0 0 +

Acicula polita + + 0 + + +

Carychium tridentatum + + + + 0 +

Succinea oblonga + 0 + + 0 +

S. putris + 0 + + + +

S. elegans + 0 0 0 + +

Cochlicopa lubricella + + + + 0 +

Truncatellina cylindrica + 0 + + + +

Vertigo pusilla + 0 + + + +

V. antivertigo + 0 0 0 0 +

V. substriata + + + 0 0 +

V. pygmaea + 0 + + + +

Pupilla muscorum + 0 + + + +

Vallonia excentrica + 0 + + 0 +

Acanthinula aculeata + + + + 0 +

Ena montana + 0 + + + +

E. obscura + 0 + + 0 +

Arion silvaticus + 0 + 0 0 0

A. fasciatus + 0 + 0 0 +

A. intermedius + + + + 0 0

Eucobresia diaphana + + + + 0 +

Semilimax semilimax + 0 + + + +



gatunki ksero- i termofilne. Na terenie Sudetów
stwierdzono ³¹cznie 139 gatunków œlimaków: 18 ga-
tunków wodnych i 121 l¹dowych. Pogórze i Kotlina
Wa³brzyska (89 gat.) zajmuj¹ pod tym wzglêdem dru-
gie miejsce, po Ziemi K³odzkiej (125 gat.). Istniej¹
jednak powa¿ne ró¿nice w sk³adzie jakoœciowym mala-
kofauny badanego terenu i obszarów przyleg³ych. Ga-

tunki, które nie wystêpuj¹ na badanym terenie, a s¹
obecne na obszarach przyleg³ych przedstawia tabela
1, zaœ gatunki stwierdzone na terenie Pogórza i Kotli-
ny Wa³brzyskiej, a nie znalezione na co najmniej jed-
nym z terenów przyleg³ych – tabela 2.

PORÓWNANIE KOTLINY Z POGÓRZEM WA£BRZYSKIM

W sk³ad badanego obszaru wchodz¹ dwa mikro-
regiony: Pogórze i Kotlina Wa³brzyska. Na Pogórzu za-
chowa³y siê jeszcze znaczne fragmenty naturalnych
biotopów o charakterze lasów liœciastych i mieszanych,
podmok³ych ³¹k i zaroœli nad brzegami wód, o czym
œwiadczy liczba stanowisk, na których zosta³y zebrane
materia³y do tej pracy (por. Rys. 1). Szczególnie du¿o
takich œrodowisk znajduje siê w pó³nocnej czêœci ob-
szaru pogórskiego, co sprzyja wystêpowaniu wielu ga-
tunków œlimaków (87 z 89 stwierdzonych gatunków), a
jednoczeœnie umo¿liwia przetrwanie rzadkim i
gin¹cym na tym terenie œlimakom: Acicula polita, Succi-
nea elegans, Vitrea diaphana, V. contracta, Nesovitrea petro-

nella, Daudebardia rufa, Ruthenica filograna, Clausilia
parvula, Balea perversa, Perforatella bidentata, P. vicina,
Helicodonta obvoluta, Causa holosericeum. W przeciwieñ-
stwie do Pogórza, Kotlina jest silnie przekszta³cona
przez cz³owieka, a jego dzia³alnoœæ na tym obszarze
poœrednio wp³ywa równie¿ na œrodowisko pogórskie
(emisja py³ów i gazów przemys³owych, zanieczyszcze-
nie œciekami rzek). Jedynymi godnymi uwagi biotopa-
mi na terenie Kotliny, o charakterze zbli¿onym do na-
turalnych, s¹ Góra Zamkowa i jej okolice oraz las mie-
szany na wschodnim stoku Che³mca. W tych czêœciach
Kotliny mo¿na znalezæ takie gatunki, jak Ena montana, Se-
milimax semilimax, Aegopinella pura, Tandonia rustica, Ma-
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Vitrea diaphana + + + + 0 +

V. crystallina + + + + 0 +

V. contracta + 0 + 0 + +

Aegopinella nitidula + 0 + + + 0

Nesovitrea petronella + + 0 0 + +

Oxychilus draparnaudi + + + + 0 +

Daudebardia rufa + 0 + + 0 +

Zonitoides nitidus + 0 + + + +

Tandonia rustica + 0 + + 0 0

Limax maximus + + + 0 + +

Boettgerilla pallens + + + + 0 +

Euconulus alderi + ? ? ? ? ?

Cochlodina laminata + 0 + + + +

C. orthostoma + 0 + + 0 +

Ruthenica filograna + 0 + + + +

Clausilia parvula + 0 + + 0 +

C. pumila + 0 + + + +

Balea perversa + + 0 + + 0

Bradybaena fruticum + 0 + + + +

Perforatella bidentata + 0 + + 0 +

P. vicina + 0 + + + +

Euomphalia strigella + 0 + 0 + +

Helicodonta obvoluta + 0 0 + + +

Causa holosericeum + 0 0 + + +

Cepaea nemoralis + + + 0 0 +



crogastra plicatula, Helicigona lapicida, czy Causa holoseri-
ceum. Aby unaoczniæ wp³yw przekszta³ceñ antropogenicz-
nych na sk³ad malakofauny badanego obszaru, przy po-
równywaniu mikroregionów nie bra³em pod uwagê tych
dwóch ostatnich naturalnych biotopów Kotliny.

Sk³ad zoogeograficzny œlimaków Pogórza i Kotliny
przedstawia rysunek 7, zaœ sk³ad ekologiczny – rysu-
nek 8. Na Pogórzu wystêpuj¹ wszystkie elementy zoo-
geograficzne, stwierdzone na badanym obszarze, na-
tomiast w Kotlinie nie stwierdzi³em gatunków alpej-
sko-karpackich, karpackich, alpejskich i borealno-gór-
skich, choæ na tym obszarze znajduj¹ siê w³aœnie
wzniesienia o wysokoœci 600–800 m n.p.m. Przypusz-
czalnie niegdyœ te elementy mia³y szerszy zasiêg, obej-
muj¹cy równie¿ Kotlinê i otaczaj¹ce j¹ góry, jednak w
wyniku dzia³alnoœci cz³owieka zosta³y zepchniête na
tereny pogórskie, gdzie zdo³a³y przetrwaæ do dziœ. Pod
wzglêdem sk³adu ekologicznego w Kotlinie jest znacz-
nie mniej gatunków leœnych (14 z 27) i wilgociolub-
nych (5 z 17), wystêpuje tam tylko jeden z piêciu ga-
tunków wapniolubnych (Aegopinella minor), zaœ udzia³
gatunków synantropijnych, eurytopowych i wodnych
jest porównywalny. Wynika to z faktu, ¿e w Kotlinie
przewa¿aj¹ urbanocenozy i agrocenozy oraz wybitnie
nie sprzyjaj¹ce œlimakom biotopy w postaci ha³d, osad-
ników i monokultur œwierkowych. W tym mikroregio-
nie stwierdzi³em jedynie 48 gatunków z 89 wystê-

puj¹cych na badanym obszarze, z których tylko dwa:
Segmentina nitida i Planorbarius corneus, nie zosta³y zna-
lezione na Pogórzu.
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Rys. 7. Porównanie Pogórza i Kotliny Wa³brzyskiej – sk³ad
zoogeograficzny

Fig. 7. Comparison of Pogórze and Kotlina Wa³brzyska –
zoogeographic composition. For lettering see Fig. 5

Rys. 8. Porównanie Pogórza i Kotliny Wa³brzyskiej – sk³ad
ekologiczny

Fig. 8. Comparison of Pogórze and Kotlina Wa³brzyska –
ecological composition. For lettering see Fig. 6



PODSUMOWANIE

1. W latach 1993–1995 na terenie Pogórza i Kotliny
Wa³brzyskiej stwierdzi³em ³¹cznie 89 gatunków œli-
maków (64% wszystkich gatunków œlimaków znale-
zionych na terenie Sudetów): w tym 10 gatunków
wodnych i 79 l¹dowych.

2. Wykry³em 12 gatunów, nie podawanych dot¹d z
tego obszaru.

3. Potwierdzi³em wystêpowanie dwóch œlimaków: Succinea
elegans i Vertigo substriata, podawanych przez MERKLA
(1894), a nie stwierdzonych przez WIKTORA (1959).

4. Nie znalaz³em 9 gatunków, które podaje WIKTOR
(1959 i informacje ustne) z obszaru prze³omów
pod Ksi¹¿em, co mog³o byæ wynikiem przeoczenia,
przy czym wystêpowanie na tym terenie Succinea
sarsi jest co najmniej niepewne (RIEDEL 1988).

5. Na badanym obszarze wystêpuje szereg rzadkich w
Sudetach gatunków: Segmentina nitida, Succinea ele-
gans, Vertigo antivertigo, Arion silvaticus, Vitrea con-
tracta, Daudebardia rufa, Tandonia rustica, Clausilia
parvula, Balea perversa, Helicodonta obvoluta i Causa
holosericeum.

6. Malakofauna Pogórza ró¿ni siê znacznie od mala-
kofauny Kotliny. Tereny pogórskie, na których
znalaz³em 87 z 89 gatunków, charakteryzuj¹ siê
du¿¹ ró¿norodnoœci¹ œrodowisk, w wiêkszoœci w
stanie zbli¿onym do naturalnego. Na tym obszarze
wystêpuj¹ na pojedynczych stanowiskach Balea per-
versa, Perforatella bidentata, Vitrea diaphana, Acicula
polita, Pupilla muscorum, Nesovitrea petronella. Kotli-
na jest silnie przekszta³cona przez cz³owieka (48 z
89 gatunków œlimaków); jedynymi godnymi uwagi
fragmentami naturalnych biotopów na tym tere-
nie s¹ Góra Zamkowa i las mieszany na wschodnim
zboczu góry Che³miec, w którym wystêpuj¹: Tando-
nia rustica i Causa holosericeum.

7. Ca³y obszar objêty badaniami podlega silnej antro-
popresji, a pewne gatunki zawleczone, zwykle
¿yj¹ce synantropijnie (Arion distinctus, Boettgerilla
pallens, Oxychilus draparnaudi, Arion fasciatus, Ce-

paea nemoralis), przenikaj¹ do œrodowisk natural-
nych, przy czym nale¿y s¹dziæ, i¿ Arion fasciatus i Ce-
paea nemoralis, nie stwierdzone na tym terenie
przez WIKTORA (1959), zaledwie w ci¹gu ok. 40 lat
przeniknê³y do biotopów naturalnych.

8. Sk³ad zoogeograficzny malakofauny Pogórza i Ko-
tliny Wa³brzyskiej jest nastêpuj¹cy:
gatunki szeroko rozmieszczone (holarktyczne,
palearktyczne, eurosyberyjskie, europejskie) – 51,6%,
œrodkowoeuropejskie – 6,7%,
wschodnioeuropejskie – 3,4%,
zachodnioeuropejskie – 4,5%,
œrodkowo-wschodnio-europejskie – 1,1%,
œrodkowo- i pó³nocno-zachodnio-europejskie – 3,4%,
œrodkowo- i po³udniowo-wschodnio-europejskie –
4,5%,
wschodnio- i œrodkowoeuropejskie – 3,4%,
po³udniowo- i œrodkowoeuropejskie – 1,1%,
pó³nocno- i wschodnioeuropejskie – 1,1%,
po³udniowo- i zachodnioeuropejskie – 2,2%,
zachodnio- i œrodkowoeuropejskie – 4,5%,
borealno-górskie – 1,1%,
alpejskie – 1,1%,
alpejsko-œrodkowoeuropejskie – 2,2%,
alpejsko-karpackie – 2,2%,
karpackie – 1,1%
zawleczone – 4,5%.

9. Nie stwierdzi³em na badanym terenie gatunków al-
pejsko-œródziemnomorskich i alpejsko-dynarskich,
które wystêpuj¹ na obszarach przyleg³ych.

10. Przez badany teren przebiegaj¹ granice zasiêgów
Arion intermedius (granica wschodnia), Daudebardia
rufa (granica pó³nocna), Tandonia rustica (granica
pó³nocna), Helicodonta obvoluta (granica pó³noc-
na) i Causa holosericeum (granica pó³nocna).

11. Du¿e zanieczyszczenie œrodowiska, szczególnie
p³yn¹cych na tym obszarze rzek, powa¿nie zagra¿a na-
turalnym biotopom, zw³aszcza na terenach pogórskich.
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SUMMARY

GASTROPODS OF THE GLEN KOTLINA
WA£BRZYSKA AND HIGHLANDS POGÓRZE
WA£BRZYSKIE

The gastropod fauna of the glen Kotlina Wa³brzy-
ska and highlands Pogórze Wa³brzyskie was studied in
1993–1995. A total of 89 gastropod species (10
aquatic and 79 terrestrial) were collected from 63 lo-
calities, which is 64% of all species recorded from the
Sudetes. Out of 89 species found, 12 were recorded
for the first time from the studied area. The occur-
rence of two species, Succinea elegans Risso and Vertigo
substriata (Jeffr.) found by MERKEL (1894) and not
found by WIKTOR (1959) was confirmed. Nine species

recorded by WIKTOR (1959 and personal communica-
tion) were not found. The following species that are
rare in the Sudetes were found in the studied area:
Segmentina nitida (O. F. Müll.), Succinea elegans Risso,
Vertigo antivertigo (Drap.), Arion silvaticus Lohm., Vitrea
contracta (Wstld), Daudebardia rufa (Drap.), Tandonia
rustica (Millet), Clausilia parvula Fér., Balea perversa
(L.), Helicodonta obvoluta (O. F. Müll.) and Causa
holosericeum (Studer). The gastropod fauna of the
glen Kotlina Wa³brzyska differs from that of the high-
lands Pogórze Wa³brzyskie. The highlands, where I
found 87 out of 89 species, are rich in diverse, natural
or semi-natural habitats. Such species as Balea perversa
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(L.), Perforatella bidentata (Gmel.), Vitrea diaphana
(Studer), Acicula polita (Hartm.), Pupilla muscorum
(L.), Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer), have single lo-
calities in the area. The glen is subject to a strong
anthropopressure (only 48 out of 89 species were
found there); its only remaining fragments of natural
habitats are mountain Góra Zamkowa and a mixed
forest on E slope of Che³miec mountain, with
Tandonia rustica (Millet) and Causa holosericeum
(Studer). Some introduced and synanthropic species
– Arion distinctus Mab., Boettgerilla pallens Simr.,
Oxychilus draparnaudi (Beck), Arion fasciatus (Nils.),
Cepaea nemoralis (L.) – penetrate natural habitats. It is
likely that Arion fasciatus (Nils.) and Cepaea nemoralis
(L.) invaded such habitats within the last 40 years,
since they had not been found by WIKTOR (1959).

The zoogeographic composition of the studied
snail fauna is as follows:
widely distributed species (Holarctic, Palaearctic,
Eurosiberian, European) – 51.6%,
C European species – 6.7%,
E European species – 3.4%,
W European species – 4.5%,
C and E European species – 3.4%,
CE European species – 1.1%,

C and NW European species – 3.4%,
C and SE European species – 4.5%,
S and C European species – 1.1%,
N and E European species – 1.1%,
S and W European species – 2.2%,
W and C European species – 4.5%,
Boreo-Alpine species – 1.1%,
Alpine species – 1.1%,
Alpine-C European species – 2.2%,
Carpathian-Alpine species – 2.2%,
Carpathian species – 1.1%
introduced species – 4.5%.

No Alpine-Mediterranean species and Al-
pine-Dynaric species were found in this area. The
studied area is crossed by the distribution borders of
Arion intermedius Normand (E border), Daudebardia
rufa (Drap.), Tandonia rustica (Millet), Helicodonta
obvoluta (O. F. Müll.) and Causa holosericeum (Studer)
(N border). A high load of industrial pollution cre-
ates a serious threat to natural habitats and the fauna
of the studied area.
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