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ABSTRACT: Altogether 82 lichens, 7 lichenicolous and 2 resinicolous fungi were recorded in the ‘Buki Mierzei Wiœlanej’ nature reserve. Fourteen lichen species reported previously from the area were not found at present; that number includes
many species that are threatened and protected by law, of which some are considered as indicators of old growth forests. 26 taxa are included in the red list of
lichens in Poland: 1 as critically endangered (CR), 7 as endangered (EN), 11 as vulnerable (VU), 1 as near threatened (NT) and 6 taxa with indeterminate risk of
extinction (DD); 12 of those are known only from historical records. 13 taxa are included in the red list of endangered lichen species in Pomorze Gdañskie: 3 as endangered (EN), 6 as vulnerable (VU), 2 as least concern (LC) and 2 taxa with indeterminate risk of extinction (DD); 7 of those were not recorded at present. Nine of
all species are entirely and one partially protected by law. Also other noteworthy
lichens were found in the nature reserve, e.g., Bacidina sulphurella, Biatora pontica,
Calicium parvum and Graphis pulverulenta. Additionally, the first record of lichenicolous fungus, Cornutispora ciliata, from northern Poland is presented. The comparison of lichen species recorded by the authors and those reported in previous
works shows decline of number of species. This could have been caused by the
changes in the forest community or the increase of air pollution.
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Wstêp
Rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiœlanej” znajduje siê na terenie Parku
Krajobrazowego „Mierzeja Wiœlana” i po³o¿ony jest na pó³nocny wschód od
Przebrna. Zosta³ on utworzony w 1962 roku moc¹ Zarz¹dzenia Ministra Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego i zajmuje 5,92 ha w oddziale nr 173 (dawniej oddzia³ nr
390) w leœnictwie Przebrno nadleœnictwa Elbl¹g. Celem jego powstania by³o objêcie ochron¹ starych drzewostanów bukowych uwa¿anych za pozosta³oœæ dawnej naturalnej roœlinnoœci Mierzei Wiœlanej (Sulma 1958; Zarz¹dzenie… 1962;
Gerstmannowa, Zalewski 2001; Lenartowicz i in. 2001)
Porosty rezerwatu s¹ obiektem badañ od ponad piêædziesiêciu lat. Pierwszych danych dostarczy³ Sulma (1958), który poda³ z jego obszaru 21 gatunków.
Kolejne notowania porostów mo¿na znaleŸæ w pracy Budzbon (1983), która wymienia trzy gatunki. Prawdopodobnie stwierdzi³a ona wiêcej porostów na terenie rezerwatu, jednak w swojej pracy nie wyodrêbni³a samego rezerwatu jako
odrêbnego stanowiska, ³¹cz¹c pochodz¹ce z niego dane z notowaniami z pobliskich oddzia³ów w jedno stanowisko. Budzbon (1983) odnotowa³a ponadto, ¿e
niektóre porosty stwierdzone przez Sulmê (1958) nie wystêpowa³y ju¿ w czasie
prowadzonych przez ni¹ badañ, co wskazuje na niekorzystne ju¿ w tym czasie
przekszta³cenia sk³adu bioty porostów tego terenu.
Celem tej pracy jest przedstawienie bioty porostów wystêpuj¹cych wspó³czeœnie w rezerwacie „Buki Mierzei Wiœlanej” oraz zmian, jakie zasz³y od czasu
pierwszych opracowañ lichenologicznych na tym terenie. W pracy uwzglêdniono tak¿e grzyby naporostowe oraz na¿ywiczne.

1. Materia³ i metody
Rezerwat po³o¿ony jest na Mierzei Wiœlanej w pó³nocnej Polsce (ryc. 1)
w kwadracie ATPOL Ad-85 (por. Cieœliñski, Fa³tynowicz 1993). Badania terenowe prowadzono g³ównie w roku 2013, penetruj¹c wszystkie dostêpne siedliska
w ca³ym rezerwacie. Porosty mo¿liwe do identyfikacji w terenie spisywano, natomiast w przypadku gatunków, których oznaczenie by³o niemo¿liwe, zebrano
niewielkie próbki w celu zbadania struktur anatomicznych i/lub analizy sk³adu
wtórnych metabolitów porostowych. Materia³y te zosta³y zdeponowane w zielniku Katedry Taksonomii Roœlin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdañskiego
(UGDA). W pracy uwzglêdniono tak¿e kilka okazów zebranych w 2004 roku
przez drugiego autora, nieoznaczone wczeœniej materia³y T. Sulmy z terenu rezerwatu z lat 1956-1957 oraz notowania zawarte w pracach Sulmy (1958) i Budzbon (1983). £¹cznie uwzglêdniono ponad 200 notowañ.
Wtórne metabolity porostowe niezbêdne do identyfikacji czêœci gatunków
badano przy pomocy chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w eluentach A, B
i/lub C (por. Orange i in. 2001; Kubiak, Kukwa 2011).
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Ryc. 1. Lokalizacja rezerwatu „Buki Mierzei Wiœlanej” w Polsce na tle siatki kwadratów
ATPOL.
Fig. 1. Location of the ‘Buki Mierzei Wiœlanej’ nature reserve in Poland on the ATPOL grid
square system.

Nazewnictwo taksonów przyjêto g³ównie za Fa³tynowiczem (2003), Fa³tynowiczem i Kukw¹ (2007) oraz Czy¿ewsk¹ i Kukw¹ (2009), za wyj¹tkiem przedstawicieli z rodzajów: Alyxoria Ach. (Ertz, Tehler 2011), Graphis Ach. (Neuwirth, Aptroot 2011), Micarea Fr. (Czarnota 2007; Czarnota, Guzow-Krzemiñska 2010),
Polycauliona Hue (Arup i in. 2013), Varicellaria Nyl. (Schmitt i in. 2012), Violella
T. Sprib. (Spribille i in. 2011) i Zwackhia Körb. (Ertz, Tehler 2011), oraz gatunków:
Bacidina sulphurella (Hauck, Wirth 2010), Biatora pontica (Printzen, Tønsberg 2003),
Cornutispora ciliata (Gierl, Kalb 1993), Lepraria finkii (Lendemer 2011), Melanelixia
glabratula (Arup, Sandler Berlin 2011) i Opegrapha niveoatra (Santesson i in. 2004).
Gatunki rzadkie lub rzadko wyró¿niane zosta³y opatrzone odpowiednim komentarzem.
Objaœnienia zastosowanych symboli: † – takson nieodnaleziony wspó³czeœnie; * – grzyb naporostowy; + – grzyb na¿ywiczny.
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2. Wyniki i ich omówienie
2.1. Wykaz gatunków
Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler [syn. Opegrapha varia Pers.] – na korze Fagus sylvatica.
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. – na korze opad³ej ga³êzi.
Arthonia radiata (Pers.) Ach. – na korze Fagus sylvatica i Sorbus aucuparia.
Arthonia spadicea Leight. – na korze Alnus glutinosa.
Arthothelium ruanum (A. Massal.) Körb. – na korze Fagus sylvatica.
*Athelia aranchonidea (Berk.) Jülich – na plechach porostów na korze opad³ej ga³êzi.
Bacidina sulphurella (Samp.) M. Hauck & V. Wirth – na korze Fagus sylvatica i Sorbus aucuparia. Gatunek od niedawna wyró¿niany, wczeœniej w³¹czany do B. arnoldiana (Körb.)
V. Wirth & Vìzda (Brand i in. 2009). W Polsce znany jest z kilku publikowanych stanowisk (Brand i in. 2009; Kubiak i in. 2010; Œliwa 2010; Czarnota, Guzow-Krzemiñska
2012; Schiefelbein i in. 2012), jednak z ca³¹ pewnoœci¹ wystêpuje czêœciej. Zrewidowane do tej pory okazy B. arnoldiana s.l. z Pomorza Gdañskiego wskazuj¹, ¿e jest to porost raczej rozpowszechniony (A. Kowalewska, M. Kukwa, mat. niepubl.).
Biatora efflorescens (Hedl.) Räsänen – na korze Carpinus betulus i Fagus sylvatica.
Biatora pontica Printzen & Tønsberg – na korze Carpinus betulus. Gatunek podany z Polski
do tej pory z trzech stanowisk (Kukwa i in. 2012a; Schiefelbein i in. 2012).
Buellia griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) Almb. – na korze Alnus glutinosa i Fagus sylvatica.
Calicium parvum Tibell – na korze Pinus sylvestris. Gatunek rzadko notowany w Polsce
(Kubiak 2011; Kukwa, Zduñczyk 2011), jednak prawdopodobnie czêstszy przynajmniej na pó³nocy kraju.
Calicium viride Pers. – na korze Alnus glutinosa, Fagus sylvatica i Quercus robur.
†Cetrelia cetrarioides (Delise) W. L. Culb. & C. F. Culb. s.l. – gatunek podawany przez Sulmê (1958) jako Parmelia cetrarioides Delise. Okaz nie zachowa³ siê, st¹d niemo¿liwe jest
stwierdzenie, czy notowanie nale¿y do C. cetrarioides s.str. czy innych podobnych gatunków niewyró¿nianych wczeœniej w Polsce (Kukwa i in. 2012b).
Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. – na korze Alnus glutinosa i Quercus robur.
Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. – na korze Alnus glutinosa, Betula pendula, Fagus sylvatica, Picea abies i Pinus sylvestris.
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. [syn. C. ochrochlora Flörke] – na korze Alnus glutinosa,
Betula pendula, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris oraz martwym drewnie.
Cladonia digitata (L.) Hoffm. – na Alnus glutinosa.
*Clypeococcum hypocenomycis D. Hawksw. – na plesze Hypocenomyce scalaris rosn¹cej na
korze Pinus sylvestris.
Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch – na korze Alnus glutinosa, Betula pendula,
Fagus sylvatica, Larix europaea, Picea abies, Pinus sylvestris, Quercus robur oraz korze
pniaka.
*Cornutispora ciliata Kalb – na plesze Pertusaria pertusa rosn¹cej na korze Carpinus betulus.
Gatunek ten by³ podany z Polski z jednego stanowiska w Tatrach, jednak z powodu
ró¿nic w wymiarach konidiów oznaczenie uznano za niepewne (Kukwa, Flakus 2009).
Notowanie w tej pracy jest pierwszym notowaniem tego gatunku w pó³nocnej Polsce.
Evernia prunastri (L.) Ach. – na korze Alnus glutinosa.
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Graphis pulverulenta (Pers.) Ach. – na korze Alnus glutinosa i Fagus sylvatica. Takson niedawno uznany za odrêbny od G. scripta (Neuwirth, Aptroot 2011). Z terenu Polski znany jest tylko z kilku publikowanych stanowisk, w tym z jednego z pobliskiej Wysoczyzny Elbl¹skiej (Neuwirth, Aptroot 2011). Z ca³¹ pewnoœci¹ G. pulverulenta jest porostem czêstym, przynajmniej w pó³nocnej Polsce i wiele notowañ G. scripta prawdopodobnie nale¿y do tego w³aœnie gatunku (A. Kowalewska, M. Kukwa, mat. niepubl.).
Graphis scripta (L.) Ach. – na korze Carpinus betulus, Fagus sylvatica i Sorbus aucuparia. Gatunek stwierdzony tak¿e przez Sulmê (1958), ale notowanie to mo¿e siê odnosiæ do
G. pulverulenta.
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – na korze Betula pendula, Fagus sylvatica, Picea abies
i Pinus sylvestris.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – na korze Betula pendula, opad³ej ga³êzi oraz martwym drewnie. Gatunek stwierdzony tak¿e przez Sulmê (1958) jako Parmelia physodes (L.) Ach.
†Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale – gatunek notowany przez Sulmê (1958) jako Parmelia revoluta Flörke.
†Lecanora albella (Pers.) Ach. [syn. L. pallida (Schreb.) Rabenh.] – porost notowany przez
Sulmê (1958) jako L. pallida. Gatunek wspó³czeœnie rzadko odnajdywany na Pomorzu
Gdañskim i w ca³ej pó³nocnej Polsce, a wiele z wczeœniejszych stanowisk ma prawdopodobnie charakter historyczny (Fa³tynowicz 1992, 2003; Cieœliñski 2003; Fa³tynowicz,
Kukwa 2007; Kukwa i in. 2012 c).
Lecanora cf. albellula (Nyl.) Th. Fr. – na korze opad³ej ga³êzi. Notowanie niepewne z powodu niewielkich rozmiarów. Gatunek bardzo rzadko wyró¿niany na Pomorzu Gdañskim (notowany na kilku stanowiskach) i w pó³nocnej Polsce (Fa³tynowicz 2003;
Fa³tynowicz, Kukwa 2007; Kukwa 2009a; Kukwa i in. 2012c, Zalewska 2012), czêstszy
w czêœci po³udniowej kraju (Fa³tynowicz 2003; Szczepañska 2008).
Lecanora argentata (Ach.) Malme – na korze Fagus sylvatica.
Lecanora carpinea (L.) Vain. – na korze Fagus sylvatica i opad³ej ga³êzi.
Lecanora chlarotera Nyl. – na korze opad³ej ga³êzi.
Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb. – na korze Betula pendula, Pinus sylvestris i opad³ej
ga³êzi.
Lecanora expallens Ach. – na korze Alnus glutinosa i Fagus sylvatica.
†Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh. – gatunek odnotowany przez Sulmê (1958).
Lecanora symmicta (Ach.) Ach. – na korze opad³ej ga³êzi.
Lecidea nylanderi (Anzi) Th. Fr. – na korze Alnus glutinosa.
†Lecidella achristotera (Nyl.) Hertel & Leuckert – gatunek notowany przez Budzbon (1983)
z kory Fagus sylvatica. Gatunek bardzo rzadki w Polsce (Fa³tynowicz 2003).
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – na korze opad³ej ga³êzi. Notowany tak¿e przez
Sulmê (1958) jako Lecidea parasema Ach.
Lepraria elobata Tønsberg – na korze Alnus glutinosa, Betula pendula i Fagus sylvatica
Lepraria finkii (B. de Lesd.) R. C. Harris [syn. L. lobificans auct. non Nyl.] – na korze Alnus
glutinosa, Betula pendula, Carpinus betulus i Fagus sylvatica.
Lepraria incana (L.) Ach. – na korze Alnus glutinosa, Betula pendula, Fagus sylvatica, Larix europaea, Picea abies, Pinus sylvestris, Quercus robur, Sorbus aucuparia oraz korze pniaka.
Lepraria rigidula (B. de Lesd.) Tønsberg – na korze Alnus glutinosa i Fagus sylvatica.
*Lichenoconium lecanorae (Jaap) D. Hawksw. – na Pertusaria pertusa rosn¹cej na korze Carpinus betulus.
Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. – na korze Alnus glutinosa. Porost rzadki w pó³nocnej
Polsce (Cieœliñski 2003; Fa³tynowicz 2003; Kubiak 2005; Zalewska 2012). Na Pomorzu
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Gdañskim znany tylko z kilku stanowisk (Kowalewska i in. 2000; Kukwa 2005; Kukwa, Zduñczyk 2011).
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup [syn. M. fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco,
A.Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch subsp. glabratula (Lamy) J. R. Laundon] – na korze Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia i opad³ej ga³êzi. Gatunek notowany
tak¿e przez Sulmê (1958) jako Parmelia fuliginosa (Fr.) Nyl.
Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
– na korze opad³ej ga³êzi. Gatunek stwierdzony tak¿e przez Sulmê (1958) jako Parmelia subaurifera Nyl.
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. &
Lumbsch – na korze opad³ej ga³êzi.
Micarea byssacea (Th. Fr.) Czarnota, Guzow-Krzemiñska & Coppins – na korze Fagus sylvatica. Gatunek od niedawna wyró¿niany (Czarnota, Guzow-Krzemiñska 2010). Na Pomorzu Gdañskim jest porostem czêstym (A. Kowalewska, M. Kukwa, mat. niepubl.).
Micarea micrococca (Körb.) Gams ex Coppins – na korze Fagus sylvatica. Porost od niedawna wyró¿niany (Czarnota 2007; Czarnota, Guzow-Krzemiñska 2010). Na Pomorzu
Gdañskim jest gatunkiem czêstym (A. Kowalewska, M. Kukwa, mat. niepubl.).
Micarea prasina Fr. s.str. – na martwym drewnie.
*Monodictys epilepraria Kukwa & Diederich – na plesze Lepraria spp. rosn¹cych na korze
Quercus robur oraz na korze œwierkowego pniaka.
Ochrolechia microstictoides Räsänen – na korze Alnus glutinosa. Gatunek zebrany tak¿e
przez T. Sulmê z kory Fagus sylvatica w 1956 roku jako Pertusaria leprarioides Erichsen.
†Ochrolechia subviridis (Høeg) Erichsen – gatunek stwierdzony przez Sulmê (1958). Jest to
rzadki porost w Polsce nale¿¹cy do gatunków o atlantyckim typie rozmieszczenia
(Kukwa 2009b). Notowanie to byæ mo¿e odnosi siê do podobnej morfologicznie
i czêstszej O. bahusiensis H. Magn, której okaz zosta³ zebrany przez T. Sulmê w pobli¿u rezerwatu i oznaczony przez niego jako O. subviridis.
Opegrapha niveoatra (Borrer) J. R. Laundon [syn. O. vulgata (Ach.) Ach. var. subsiderella
Nyl.] – na korze Quercus robur.
Opegrapha vermicellifera (Kunze) J. R. Laundon – na korze Fagus sylvatica. Stwierdzony tak¿e przez Budzbon (1983) na korze Fagus sylvatica. Jest to porost rzadki w pó³nocnej
Polsce (Cieœliñski 2003; Fa³tynowicz 2003; Zalewska 2012). Na Pomorzu Gdañskim
znaleziony zosta³ do tej pory na trzech stanowiskach (Fa³tynowicz 1992; Kukwa,
Zduñczyk 2011).
Parmelia sulcata Taylor – na korze Alnus glutinosa, Betula pendula, Fagus sylvatica, martwym
drewnie i opad³ych ga³êziach.
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – na korze Fagus sylvatica.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. – na korze Alnus glutinosa i Fagus sylvatica. Porost podany tak¿e przez Sulmê (1958). Zebrane przez niego okazy z kory Alnus glutinosa i Fagus sylvatica zachowa³y siê w materiale zielnikowym i ich oznaczenie potwierdzono za pomoc¹ TLC.
†Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner – gatunek stwierdzony przez Sulmê
(1958) jako P. discoidea (Pers.) Malme. Okaz z kory Alnus glutinosa znajduje siê w zielniku UGDA; jego identyfikacjê potwierdzono przy pomocy TLC.
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. – na korze Fagus sylvatica. Zebrany tak¿e przez T. Sulmê na
korze Fagus sylvatica w 1957 roku.
†Pertusaria flavida (DC.) J. R. Laundon – gatunek notowany przez Sulmê (1958) jako P. lutescens (Hoffm.) Lamy na korze Fagus sylvatica. Zachowany okaz reprezentuje chemo-
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typ II (Zduñczyk i in. 2012). Jest to gatunek rzadki w Polsce, liczniejszy tylko na Pomorzu Zachodnim (Zduñczyk i in. 2012; Zduñczyk 2013).
Pertusaria leioplaca DC. – na korze Carpinus betulus, Fagus sylvatica i Quercus robur. Notowany tak¿e przez Sulmê (1958).
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. – na korze Fagus sylvatica. Notowany tak¿e przez Sulmê
(1958). Zebrane przez niego okazy z kory Alnus glutinosa i Fagus sylvatica zachowa³y
siê w materiale zielnikowym i ich oznaczenie potwierdzono przy pomocy TLC.
Pertusaria pupillaris (Nyl.) Th. Fr. – na korze Alnus glutinosa. Porost ten jest wyró¿niany w
Polsce od niedawna, a jego rozmieszczenie jest ci¹gle s³abo poznane (Kukwa 2005;
£ubek 2007; Œliwa, Kukwa 2012; Zalewska 2012). Na Pomorzu Gdañskim jest znany z
kilku publikowanych i niepublikowanych notowañ (Kukwa 2005, 2009a; A. Kowalewska, M. Kukwa, mat. niepubl.).
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg – na korze opad³ej ga³êzi.
Phlyctis argena (Ach.) Flot. – na korze Carpinus betulus, Fagus sylvatica i Sorbus aucuparia.
Gatunek notowany tak¿e przez Sulmê (1958).
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier – na korze Sorbus aucuparia i opad³ych ga³êziach.
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau – na korze Fagus sylvatica.
Physcia stellaris (L.) Nyl. – na korze opad³ej ga³êzi.
Physcia tenella (Scop.) DC. – na korze Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia i opad³ych ga³êziach.
Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg – na martwym drewnie.
Polycauliona candelaria (L.) Frödén, Arup & Søchting s.l. [syn. Xanthoria candelaria (L.) Th.
Fr.] – na korze opad³ej ga³êzi. Znaleziony okaz by³ niewielki, st¹d brak pewnoœci, czy
reprezentowa³ on P. candelaria s. str. czy te¿ bardzo podobn¹ morfologicznie P. ucrainica (S. Y. Kondr.) Frödén, Arup & Søchting, która byæ mo¿e jest synonimem P. candelaria (Arup i in. 2013).
Polycauliona polycarpa (Hoffm.) Frödén, Arup & Søchting [syn. Xanthoria polycarpa
(Hoffm.) Rieber] – na korze opad³ej ga³êzi.
Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. – na korze Carpinus betulus, Fagus sylvatica i Sorbus aucuparia.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf – na korze Betula pendula i martwym drewnie.
†Pyrenula nitida (Weigel) Ach. – gatunek notowany przez Sulmê (1958) na korze Fagus sylvatica.
Pyrrhospora quernea (Dicks.) Körb. – na korze Quercus robur. Zebrany tak¿e przez T. Sulmê
z kory Fagus sylvatica w 1956 roku. Gatunek bardzo rzadki w Polsce, znany z kilku
stanowisk na ni¿u (Fa³tynowicz 1992, 2003; Cieœliñski 2003; Kukwa 2005; Zduñczyk
2013).
†Ramalina farinacea (L.) Ach. – porost stwierdzony przez Sulmê (1958).
†Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. – gatunek notowany przez Sulmê (1958).
Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg – na korze Fagus sylvatica.
+Sarea difformis (Fr.) Fr. [syn. Epithyrium resinae (Sacc. & Berl.) Trotter] – na ¿ywicy Picea
abies. Grzyb znaleziony tylko w stadium anamorficznym.
+Sarea resinae (Fr.) Kuntze [syn. Pycnidiella resinae (Fr. ex Fr.) Höhnel] – na ¿ywicy Picea
abies. Grzyb znaleziony tylko w stadium anamorficznym.
Strangospora pinicola (A. Massal.) Körb. – na korze opad³ej ga³êzi.
*Syzygospora physciacearum Diederich – na plesze Physcia tenella rosn¹cej na korze opad³ej
ga³êzi.
*Taeniolella punctata M. S. Christ. & D. Hawksw. – na plesze Graphis scripta s.l. rosn¹cym
na korze Fagus sylvatica
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James – na Fagus sylvatica.
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†Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. – zebrany przez T. Sulmê z kory Fagus sylvatica
(brak daty zbioru, prawdopodobnie w 1956 lub 1957 roku), jednak notowanie to nie
by³o przez niego publikowane.
†Varicellaria hemisphaerica (Flörke) Schmitt & Lumbsch [syn. Pertusaria hemisphaerica
(Flörke) Erichsen] – gatunek podawany przez Sulmê (1958). Okaz zebrany zosta³
przez niego z kory Fagus sylvatica i zdeponowany jest w zielniku UGDA.
Violella fucata (Stirt.) T. Sprib. [syn. Mycoblastus fucatus (Stirt.) Zahlbr.] – na korze Fagus sylvatica.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – na korze Fagus sylvatica i opad³ych ga³êziach.
†Zwackhia viridis (Ach.) Poetsch & Schied. [syn. Opegrapha viridis (Ach.) Behlen & Desberger] – gatunek notowany przez Budzbon (1983) na korze Carpinus betulus i Fagus sylvatica.

2.2. Omówienie wyników
Na terenie rezerwatu „Buki Mierzei Wiœlanej” stwierdzono 82 gatunki porostów, 7 grzybów naporostowych oraz 2 gatunki saprobiontycznych grzybów na¿ywicznych z rodzaju Sarea Fr. blisko spokrewnionych z porostami i czêsto
umieszczanych na listach wraz z nimi. Spoœród wszystkich taksonów porostów
a¿ 14 gatunków, w tym 12 notowanych przez Sulmê (1958) oraz dwa przez
Budzbon (1983), nie zosta³o odnalezionych wspó³czeœnie.
Spoœród stwierdzonych gatunków 26 (ok. 32% lichenobioty rezerwatu) (tab. 1)
znajduje siê na czerwonej liœcie porostów w Polsce, w tym 1 jako krytycznie zagro¿ony (kategoria CR), 7 jako wymieraj¹ce (EN), 11 jako nara¿one (VU),
1 w kategorii „bliski zagro¿enia” (NT), a dla 6 brak jest dostatecznych danych
odnoœnie stopnia zagro¿enia (DD) (Cieœliñski i in. 2006). Prawie po³owa gatunków z czerwonej listy (12, ok. 15% ca³oœci bioty porostów) znana jest tylko z notowañ historycznych (tab. 1). Na czerwonej liœcie porostów zagro¿onych na
Pomorzu Gdañskim znajduje siê 13 taksonów (ok. 16% ca³oœci bioty) (tab. 1),
z których 3 uznano za wymieraj¹ce (kategoria EN), 6 za nara¿one (VU), 2 za
s³abo zagro¿one (LC), a 2 za gatunki o niedostatecznych danych odnoœnie stopnia zagro¿enia (DD) (Fa³tynowicz, Kukwa 2003). A¿ 7 (ok. 8%) z nich to taksony
niepotwierdzone wspó³czeœnie.
W rezerwacie stwierdzono ³¹cznie 9 gatunków objêtych ochron¹ œcis³¹ oraz
jeden gatunek objêty ochron¹ czêœciow¹ (Rozporz¹dzenie... 2004) (tab. 2). Piêæ
gatunków z pierwszej grupy znanych jest tylko z danych historycznych.
Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e notowania takich porostów, jak Bacidina sulphurella,
Biatora pontica, Calicium parvum i Graphis pulverulenta oraz grzyba naporostowego
Cornutispora ciliata. Gatunki te s¹ dopiero od niedawna wyró¿niane w Polsce
(por. uwagi powy¿ej). Niektóre z nich (Bacidina sulphurella, Graphis pulverulenta)
s¹ prawdopodobnie czêste w kraju, jednak pozosta³e wydaj¹ siê posiadaæ niewielk¹ liczbê stanowisk, gdy¿ pomimo ostatnich badañ nie wykazano wiêkszej
liczby ich notowañ (Kukwa, Flakus 2009; Kubiak 2011; Kukwa, Zduñczyk 2011;
Zduñczyk 2013).
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Tabela 1. Gatunki porostów rezerwatu „Buki Mierzei Wiœlanej” znajduj¹ce siê na czerwonej liœcie porostów w Polsce i czerwonej liœcie porostów zagro¿onych na Pomorzu
Gdañskim.
Table 1. The lichen species of the ‘Buki Mierzei Wiœlanej’ nature reserve included in the
red list of lichens in Poland and in the red list of threatened lichens in the Pomorze
Gdañskie region.
Kategoria
zagro¿enia
Category
of threat

Nazwa gatunku
[Name of species]

Liczba (odsetek)
gatunków
Number (percentage)
of species

Czerwona lista porostów w Polsce
Red list of lichens in Poland
CR
EN

VU
NT
LC

EN
VU
LC
DD

Pyrrhospora quernea
†Cetrelia cetrarioides s.l., †Hypotrachyna revoluta, †Lecanora albella,
†L. intumescens, Loxospora elatina, Opegrapha vermicellifera,
†Pertusaria flavida
Biatora efflorescens, Calicium viride, †Ochrolechia subviridis,
Opegrapha niveoatra, Pertusaria pertusa, †Pyrenula nitida, †Ramalina farinacea, †R. pollinaria, †Varicellaria hemisphaerica, †Usnea hirta,
†Zwackhia viridis
Strangospora pinicola
Arthothelium ruanum, Graphis scripta, Alyxoria varia, Pertusaria coccodes, P. leioplaca, P. pupillaris
Czerwona lista porostów zagro¿onych na Pomorzu Gdañskim!
Red list of threatened lichens in the Pomorze Gdañskie region
†Hypotrachyna revoluta, †Lecanora albella, Pyrrhospora quernea
†Lecanora intumescens, Opegrapha vermicellifera, †Pertusaria flavida,
†Pyrenula nitida, †Varicellaria hemisphaerica, †Zwackhia viridis
Arthonia spadicea, Arthothelium ruanum
Biatora efflorescens, Calicium parvum

1 (~1%)
7 (~8%)

11 (~13%)
1 (~1%)
6 (~7%)

3 (~4%)
6 (~7%)
2 (~2%)
2 (~2%)

Objaœnienia: CR – krytycznie zagro¿ony; EN – wymieraj¹cy; VU – nara¿ony; NT – bliski zagro¿enia;
LC – s³abo zagro¿ony; DD – gatunek o niedostatecznych danych odnoœnie do stopnia zagro¿enia;
– Cieœliñski i in. (2006); ! – Fa³tynowicz, Kukwa (2003).
Explanations: CR – Critically Endangered; EN – Endangered; VU – Vulnerable; NT – Near Threatened;
LC – Least Concern; DD – Data Deficient; – Cieœliñski et al. (2006); ! – Fa³tynowicz, Kukwa (2003).

Tabela 2. Wykaz gatunków rezerwatu „Buki Mierzei Wiœlanej” objêtych ochron¹ prawn¹.
Table 2. The list of protected species occurring in ‘Buki Mierzei Wiœlanej’ nature reserve.
Forma
ochrony
[Status
of protection]
OS
OC

Gatunki
[Species]
†Cetrelia cetrarioides s.l., †Hypotrachyna revoluta, Melanelixia glabratula, Melanohalea exasperatula, Parmeliopsis ambigua, Pseudevernia furfuracea, †Ramalina farinacea, †R. pollinaria, †Usnea hirta
Evernia prunastri

Liczba gatunków
[Number of species]
9
1

Objaœnienia: OS – ochrona œcis³a; OC – ochrona czêœciowa; Rozporz¹dzenie… 2004.
Explanations: OS – strictly protected; OC – partially protected; Rozporz¹dzenie… 2004.
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3. Dyskusja
Biota porostów rezerwatu jest stosunkowo uboga, gdy¿ liczy tylko 82 gatunki porostów, jednak wszystkie stwierdzone porosty, zarówno w pracach Sulmy
(1958) i Budzbon (1983), jak i obecnie, s¹ naturalnym sk³adnikiem zbiorowisk
leœnych tego typu. Stosunkowo ma³a liczba porostów wynika z dwóch przyczyn:
niewielkiej powierzchni rezerwatu (Zarz¹dzenie… 1962) oraz faktu, ¿e g³ównym zbiorowiskiem jest cienisty las bukowy z domieszk¹ dêbów i drzew iglastych; tylko w miejscach wilgotniejszych (wokó³ zag³êbieñ terenu) wytworzy³y
siê niewielkie fragmenty zbiorowisk z olsz¹ czarn¹ (Sulma 1958).
Porównuj¹c dane historyczne (Sulma 1958; Budzbon 1983) z notowaniami
wspó³czesnymi, mo¿na stwierdziæ, ¿e zasz³y niekorzystne zmiany w sk³adzie
gatunkowym porostów tego terenu w okresie ostatnich piêædziesiêciu lat. Nie
uda³o siê odnaleŸæ 14 taksonów, które, za wyj¹tkiem Pertusaria albescens, s¹ porostami rzadkimi i zagro¿onymi na Pomorzu Gdañskim czy w ca³ej Polsce (tab. 1);
czêœæ z nich to tak¿e porosty objête ochron¹ prawn¹ (tab. 2). W przypadku niektórych taksonów wiadomo, ¿e zanik³y one jeszcze przed 1983 (Budzbon 1983).
Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ z tych 14
gatunków wymar³a w rezerwacie. Dotyczy to przede wszystkim gatunków
³atwo zauwa¿alnych w terenie, takich jak Cetrelia cetrarioides, Hypotrachyna revoluta, Pertusaria flavida czy Pyrenula nitida. Niektóre taksony, np. Lecanora intumescens czy Zwackhia viridis, mog³y wytworzyæ na tyle niepozorne plechy, ¿e nie
uda³o siê ich odnaleŸæ wspó³czeœnie. Natomiast Ramalina spp. to porosty
œwiat³olubne i byæ mo¿e wystêpuj¹ jeszcze w koronach drzew, jednak w trakcie
ostatnich badañ nie znaleziono ich na ¿adnej z opad³ych ga³êzi. O niekorzystnych zmianach w biocie porostów mo¿e œwiadczyæ tak¿e kondycja plech Opegrapha vermicellifera. Budzbon (1983) poda³a, ¿e odnalaz³a plechy z apotecjami,
które ten gatunek wytwarza bardzo rzadko. Obecnie znaleziono tylko jedn¹
niewielk¹ plechê z samymi pyknidiami.
Szeœæ z nieodnalezionych wspó³czeœnie gatunków, Cetrelia cetrarioides, Hypotrachyna revoluta, Lecanora albella, Pertusaria flavida, Varicellaria hemisphaerica i Zwackhia viridis, zaliczonych zosta³o do wskaŸników starych lasów o d³ugiej ci¹g³oœci
ekologicznej w pó³nocno-wschodniej Polsce (Motiejãnait i in. 2004). Co prawda
danych tych nie mo¿na odnosiæ bezpoœrednio do po³o¿onego dalej na zachód
Pomorza Gdañskiego, jednak, zgodnie z wiedz¹ autorów, wiêkszoœæ tych taksonów tak¿e na Pomorzu Gdañskim wykazuje podobne preferencje siedliskowe.
Zanikanie tego typu gatunków równie¿ œwiadczy o niekorzystnych przekszta³ceniach bioty porostów. Do gatunków o podobnym charakterze nale¿¹ tak¿e
obecnie odnalezione Calicium viride, Loxospora elatina i Pertusaria pupillaris
(Motiejãnait i in. 2004), z których tylko pierwszy wytwarza³ du¿e i liczne plechy.
Obserwowane niekorzystne zmiany w sk³adzie gatunkowym bioty porostowej rezerwatu „Buki Mierzei Wiœlanej” s¹ przypuszczalnie spowodowane zmianami struktury drzewostanu i zwi¹zanymi z tym przekszta³ceniami mikrosied-

Porosty, grzyby naporostowe i na¿ywiczne rezerwatu „Buki Mierzei Wiœlanej” (N Polska)

77

lisk b¹dŸ ze wzrostem stopnia zanieczyszczenia powietrza w porównaniu z latami 50. XX wieku.
Podziêkowania
Autorzy serdecznie dziêkuj¹ anonimowym recenzentom za wszystkie
uwagi.
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