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Wprowadzenie
W niniejszej pracy, kolejnej w serii artyku³ów o ma³o znanych porostach
Pomorza Gdañskiego (por. Kukwa 2005), prezentowane s¹ nowe stanowiska
rzadkich, rzadko wyró¿nianych i interesuj¹cych taksonów o skorupiastej plesze
wytwarzaj¹cej izydia lub soredia. Jest to kontynuacja studiów nad t¹ bardzo
s³abo poznan¹ i taksonomicznie trudn¹ grup¹ zawsze lub zwykle sterylnych
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porostów, których wyniki przedstawione by³y po czêœci przez Kowalewsk¹ i in.
(2000), Kukwê (2001, 2003) oraz Kowalewsk¹ i Kukwê (2003). W wielu wypadkach identyfikacja tych porostów mo¿liwa jest jedynie na podstawie sk³adu
wtórnych metabolitów porostowych, gdy¿ zewnêtrznie ich plechy wykazuj¹
nieraz bardzo du¿e podobieñstwo, np. w rodzaju Lepraria Ach. (por. Kukwa
2003) czy Lecanora compallens Herk & Aptroot i L. expallens Ach. (por. van Herk,
Aptroot 1999).

1. Materia³ i metody
Materia³ zielnikowy znajduje siê w zielniku Katedry Taksonomii Roœlin
i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdañskiego (UGDA-L). Stanowiska podano
w systemie kwadratów ATPOL o boku 10 km (por. Cieœliñski, Fa³tynowicz 1993).
Nazwy mezoregionów podano wed³ug Kondrackiego (2002). W przypadku
wiêkszoœci gatunków zbadano sk³ad substancji porostowych za pomoc¹ chromatografii cienkowarstwowej (TLC) (por. Orange i in. 2001). Dla nich podano
substancje wykryte t¹ metod¹.
W pracy u¿yto nastêpuj¹cych skrótów:
c.ap. – okaz z owocnikami
P£R – Pradolina £eby i Redy
leœn. – leœnictwo
PoI – Pojezierze I³awskie
nadleœn. – nadleœnictwo
PoK – Pojezierze Kaszubskie
oddz. – oddzia³
PoS – Pojezierze Starogardzkie
rez. – rezerwat
WE – Wysoczyzna Elbl¹ska
BT – Bory Tucholskie
WbS – Wybrze¿e S³owiñskie
MW – Mierzeja Wiœlana
¯W – ¯u³awy Wiœlane.
PbK – Pobrze¿e Kaszubskie

2. Wyniki
Biatora efflorescens (Hedl.) Erichsen
Na Pomorzu Gdañskim Biatora efflorescens podawana by³a zaledwie z kilku
stanowisk przez Fa³tynowicza (1992), Kukwê (2000) oraz Zakrzewsk¹ (2003).
W pó³nocnej Polsce notowano j¹ rzadko (por. Fa³tynowicz 1992; Kukwa 2000a;
Cieœliñski 2003). Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e roœnie czêœciej, a jedynie jest
pomijana, gdy¿ wystêpuje najczêœciej w stanie p³onnym z samymi tylko sorediami. W skali kraju gatunek ten uznano za nara¿ony na wymarcie (Cieœliñski
i in. 2003) natomiast na Pomorzu Gdañskim zaliczono go grupy taksonów o nieznanym stopniu zagro¿enia (Fa³tynowicz, Kukwa 2003).
Substancje wykryte przy pomocy TLC: argopsyna i norargopsyna.

Stanowiska: [Ac66]  PoK, ok. 3 km na SSW od Strzebielina Morskiego, ok. 1 km na
NNE od Paraszyna, bór przy torfowisku, na Quercus robur, 28.08.2003, leg. M. Kukwa 2687
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(UGDA-L); ok. 1 km na W od Bar³omina, buczyna, na Fagus sylvatica, 10.06.2000, leg.
M. Kukwa s.n. (UGDA-L-9363); ok. 6 km na NNE od Roz³azina, las liciasty, na Quercus
sp., 24.06.2000, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-9350, c.ap.); [Bc68]  BT, ok. 2.5 km na W od
Starej Rzeki, 53°3920N/18°1700E, gr¹d przy ródliskach, na Alnus glutinosa, 21.09.2002,
leg. M. Kukwa 1700 (UGDA-L); ibid., na Quercus sp., 21.09.2002, leg. M. Kukwa 1702
(UGDA-L); [Bd42]  PoI, nadlen. Kwidzyn, len. Lisewo, oddz. 184, na Quercus sp.,
26.09.1996, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-8432).
Caloplaca flavocitrina (Nyl.) A.E. Wade
Gatunek ten by³ do tej pory znany w Polsce tylko z pó³nocno-wschodniej
czêœci kraju (por. Sparrius 2003). Z ca³¹ pewnoœci¹ jest czêstszy, jednak nie by³
wczeœniej odró¿niany od Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. Prezentowane ni¿ej
stanowiska s¹ pierwszymi odkrytymi notowaniami na Pomorzu Gdañskim, jak
i Zachodnim.

Stanowiska: [Ad82]  MW, przekop Wis³y, na N od miejscowoci Mikoszewo, NW
czêæ rez. Mewia £acha, umocnienia brzegu, na piaskowcu, 18.05.1996, leg. M. Kukwa &
I. Majewska s.n. (UGDA-L-9482, jako Caloplaca citrina); [Ad85]  MW, Krynica Morska, na
betonie, 16.07.1981, leg. E. Budzbon s.n. (UGDA-L-9292, jako C. citrina); [Bc18]  PoK,
Nowy Wiec, na betonie, 05.04.1986, leg. W. Fa³tynowicz & Z. Tobolewski s.n. (UGDA-L-3314,
jako C. citrina); [Bc35]  BT, nadlen. Przymuszewo, na po³udniowym brzegu jeziora
Wielewskiego, na zaprawie, 05.04.1978. leg. W. Fa³tynowicz s.n. (UGDA-L-429, jako C. citrina); [Bd23]  ¯W, Malbork, zamek pokrzy¿acki, wystawa NW, na zaprawie murarskiej,
28.10.1995, leg. B. Guzow s.n. (UGDA-L-9487, jako C. citrina).

Caloplaca aff. obscurella (J. Lahm) Th. Fr.
Caloplaca obscurella podawana by³a rzadko na pó³nocy Polski (por. Fa³tynowicz 1992; Kukwa 2000a; Cieœliñski 2003 i literatura tam cytowana), jednak byæ
mo¿e jest niezauwa¿ana. Wed³ug Cieœliñskiego i in. (2003) jest to gatunek bliski
zagro¿enia w skali kraju, natomiast na Pomorzu Gdañskim takson ten uznano
za wymieraj¹cy (Fa³tynowicz, Kukwa 2003).
Okaz z poni¿szego stanowiska posiada³ jeden owocnik, w którym g³ówkowate koñcówki parafiz nie by³y ciemno zabarwione. Byæ mo¿e dosz³o w tym
przypadku tylko do zaniku pigmentu, jednak wymaga to dalszych badañ na
wiêkszej liczbie owocuj¹cych plech.

Stanowisko: [Ac46]  WbS, S³owiñski Park Narodowy, R¹bka, 54°4516,5N/17°3054,9E,
samotnie stoj¹ce drzewa na skraju wsi, na Quercus sp., 10.2002, leg. M. Kukwa 1774 (UGDA-L).
Caloplaca teicholyta (Ach.) J.Steiner
Gatunek ten znany by³ do tej pory na Pomorzu Gdañskim tylko z czterech
stanowisk (por. Fa³tynowicz 1992; Kukwa 2000a). W Polsce Pó³nocnej ma oko³o
80 doœæ rozproszonych stanowisk (por. Fa³tynowicz 1992; Kukwa 2000a; Cieœliñski 2003).

Stanowisko: [Ac65]  P£R, £êczyce, zabudowania przy ulicy, na zaprawie murarskiej,
10.03.2001, leg. M. Kukwa 39 (UGDA-L); [Bc49]  PoS, Skórcz, 53°4747N/18°3117E, przy
szosie, na betonowej podmurówce ogrodzenia, 18.07.2002, leg. M. Kukwa 1603
(UGDA-L-9325).

116

Martin Kukwa

Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Jest to gatunek rzadko notowany w regionie (por. Budzbon 1983; Butkus
1996; Kukwa 2000a; Fa³tynowicz i in. 2000), jak i w ca³ej pó³nocnej Polsce (por.
Cieœliñski 2003; Jando, Kukwa 2003). Móg³ byæ jednak przeoczany lub mylony
z podobn¹ Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau (por. np. Tønsberg 1992).

Stanowiska: [Ac65]  P£R, na S od wsi £êczyce, drzewa przy szosie, na Fraxinus excelsior, 24.06.2000, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-9349); [Ac66]  P£R, ok. 0,5 km na W od
Chmieleñca, drzewa przy drodze, na Acer pseudoplatanus, 28.08.2003, leg. M. Kukwa 2678
(UGDA-L).

Fuscidea arboricola Coppins & Tønsberg
Jest to gatunek nowy dla Pomorza Gdañskiego, jak i Zachodniego, który podawany by³ do tej pory tylko z nielicznych stanowisk w Polsce Pó³nocno-Wschodniej (por. Cieœliñski 2003; Sparrius 2003). Prawdopodobnie jest czêstszy, np.
w wilgotnych lasach liœciastych, jednak do tej pory wyró¿niany by³ sporadycznie.
Substancja wykryta przy pomocy TLC: kwas fumarprotocetrariowy.

Stanowiska: [Ac36]  WbS, ok. 2 km na W od rez. Babnica, ³eg, na Alnus glutinosa,
14.05.1999, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-8430); [Ac66]  P£R, ok. 1 km na W od Bo¿egopola Wielkiego, przy niewielkim cieku ko³o ulicy, na Fagus sylvatica, 24.06.2000, leg.
M. Kukwa s.n. (UGDA-L-6220).
Hypocenomyce anthracophila (Nyl.) P. James & Gotth. Schneid.
Na Pomorzu Gdañskim znanych by³o do tej pory tylko 6 stanowisk tego porostu (por. Kowalewska i in. 2000 i literatura tam cytowana). W Polsce Pó³nocnej
jest to takson raczej rzadko notowany (por. Fa³tynowicz 1992; Cieœliñski 2003
i literatura tam cytowana), jednak zdaniem Cieœliñskiego (2003) porost ten mo¿e
siê obecnie rozprzestrzeniaæ. Na Pomorzu Gdañskim uznano ten porost za bliski
zagro¿enia (Fa³tynowicz, Kukwa 2003).

Stanowiska: [Bc58]  BT, rez. Krzywe Ko³o w pêtli Wdy, 53°4252,7N/18°2135,7E,
gr¹d, na Pinus sylvestris, 18.07.2002, leg. M. Kukwa 1612 (UGDA-L-9324); [Bc75]  BT, droga do rez. Dolina rzeki Brdy, zniekszta³cony gr¹d, na Pinus sylvestris, 27.09.2001, leg.
M. Kukwa 1242 (UGDA-L); [Bd42]  PoI, nadlen. Kwidzyn, len. Lisewo, oddz. 197, las
mieszany, na Pinus sylvestris, 01.01.2004, leg. M. Kukwa 2887 (UGDA-L).
Lecanora compallens Herk & Aptroot

Do tej pory gatunek ten by³ znany z Polski tylko z jednego stanowiska na
Pojezierzu I³awskim (por. Kowalewska, Kukwa 2003). W tej pracy podany jest
po raz pierwszy z Pomorza Zachodniego. Jego rozmieszczenie wymaga dalszych badañ.
Lecanora compallens jest bardzo podobna do L. expallens, jednak ró¿ni¹ siê one
chemicznie. Pierwszy takson produkuje tylko kwas usninowy i zeorynê, natomiast drugi dodatkowo zwi¹zki z grupy ksantonów (por. Tønsberg 1992; van
Herk, Aptroot 1999).
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W trakcie badañ stwierdzono tak¿e okazy o chemiŸmie typowym dla Lecanora compallens, ale o innej morfologii. Plecha ich by³a bardzo cienka, czasami prawie wewnêtrzna i niemal ca³a pokryta sorediami. Ich przynale¿noœæ wymaga
dalszych badañ, ale przypuszczalnie nale¿¹ one do L. compallens. Podobne morfotypy s¹ znane u L. expallens, która jest gatunkiem zmiennym morfologicznie.
Substancje wykryte przy pomocy TLC: kwas usninowy, zeoryna.

Stanowiska: [Ac57]  P£R, Wejherowo, ko³o cementowni, na Quercus sp., 16.07.1983,
leg. A. Zalewska s.n. (UGDA-L-3222, jako Lecanora expallens); [Ac89]  PbK, Gdañsk Oliwa,
ul. Kocierska, drzewa przy szosie, na Acer platanoides, 31.05.2003, leg. M. Kukwa 1826
(UGDA-L).

Lecanora thysanophora R.C. Harris
Gatunek ten stwierdzono w Polsce niedawno z kilku stanowisk na Pomorzu
Gdañskim (Kowalewska, Kukwa 2003). Obecnie znany jest tak¿e z doœæ licznych
notowañ z pó³nocno-wschodniej Polski oraz kilku z po³udniowej czêœci kraju
(M. Kukwa, mat niepubl.). Takson ten wyró¿niono niedawno (por. Harris i in.
2000), a okazy jego by³y oznaczane wczeœniej na terenie Polski, jak i innych
krajów Europy Œrodkowej g³ównie jako Haematomma ochroleucum (Neck.)
J.R. Laundon (M. Kukwa, mat. niepubl).

Stanowisko: [Bd42]  PoI, nadlen. Kwidzyn, len. Lisewo, oddz. 200, miêdzy wsiami
Nowa Wie i Ryjewo, 53°5120N/18°5841E, gr¹d, na Carpinus betulus, 01.01.2004, leg.
M. Kukwa 2879 (UGDA-L).
Lecidea nylanderi (Anzi) Th.Fr.

Jest to takson byæ mo¿e bardzo czêsty lub nawet pospolity w Polsce Pó³nocnej. W przesz³oœci by³ przeoczany najprawdopodobniej ze wzglêdu na z regu³y
niewielkie i niepozorne plechy lub na morfologiczne podobieñstwo do przedstawicieli rodzaju Lepraria Ach., z którymi móg³ byæ mylony. Na Pomorzu Gdañskim, sk¹d wczeœniej znany by³ jedynie z jednego notowania historycznego
(por. Fa³tynowicz 1992), podawali go ostatnio doœæ licznie z pewnych rejonów
Kowalewska i in. (2000). W pó³nocno-wschodniej czêœci kraju do tej pory zanotowano go na 5 stanowiskach, w tym dwóch historycznych (por. Cieœliñski 2003;
Jando, Kukwa 2003).
Substancja wykryta przy pomocy TLC: kwas diwarikatowy.

Stanowiska: [Ac66]  P£R, na W od Strzebielina Morskiego, bór sosnowy, na Pinus
sylvestris, 20.05.2000, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-9366); [Bc25]  BT, Wdzydzki Park
Krajobrazowy, torfowisko Mëszonko, ok. 1 km na WNW od wsi Przerêbska Huta, torfowisko, bór bagienny, na Pinus sylvestris, 16.06.2003, leg. M. Kukwa 1835 (UGDA-L); [Bd42]
 PoI, nadlen. Kwidzyn, len. Lisewo, oddz. 197, skraj lasu, na Quercus robur, 01.01.2004,
leg. M. Kukwa 2885 (UGDA-L).
Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy for. soralifera (Erichsen) D. Hawksw.

Lecidella elaeochroma roœnie bardzo czêsto na Pomorzu Gdañskim (por. np.
Fa³tynowicz 1992), jednak do tej pory stwierdzana by³a w formie typowej,
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bez soraliów. Prezentowane notowanie tej formy jest najprawdopodobniej
pierwszym z terenu Polski.
Obecnoœæ soraliów u tego gatunku nie ma du¿ej wartoœci taksonomicznej,
gdy¿ wytwarzane s¹ one sporadycznie na plechach typowo niesorediowanych
(Tønsberg 1992). Znaleziony okaz reprezentuje chemotyp I (por. Tønsberg 1992).
Substancje wykryte przy pomocy TLC: artotelina, granulozyna, licheksanton, dwa niezidentyfikowane ksantony (jeden byæ mo¿e reprezentuje 4,5-dichloronorlicheksanton).

Stanowisko: [Bd43]  PoI, Straszewo Wiszary, szosa we wsi, na
01.03.1998, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-8429).

Fraxinus excelsior,

Lecidella flavosorediata (Vìzda) Hertel & Leuckert
Porost ten podawany by³ tylko z kilku stanowisk na Pomorzu Gdañskim
(Budzbon 1983; Fa³tynowicz 1992), jednak najprawdopodobniej nie by³ odró¿niany w trakcie badañ terenowych od Lecanora expallens i przez to pomijany.
Wydaje siê, ¿e jest to gatunek raczej czêsty, jednak lepsze poznanie jego rozmieszczenia wymaga dalszych badañ w regionie. Na Pomorzu Zachodnim poza
Pomorzem Gdañskim brak jest danych o jego wystêpowaniu (por. Fa³tynowicz
1992), natomiast w pó³nocno-wschodniej czêœci Polski zanotowano go na 10 stanowiskach (Cieœliñski 2003).
Takson ten produkuje zwykle dwa wtórne metabolity z grupy ksantonów,
artotelinê i granulozynê, jednak wed³ug Tønsberga (1992) rzadko mo¿e obecna
byæ tylko artotelina. Ponadto w wielu plechach stwierdzono w œladowych
iloœciach dodatkowe substancje podobne do ksantonów.
Substancje wykryte przy pomocy TLC: artotelina, granulozyna (brak w jednym okazie), dodatkowe substancje w œladowych iloœciach.

Stanowiska: [Ac66]  P£R, Strzebielino Morskie, przy stacji PKP, na Acer platanoides,
20.05.2000, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-8129); [Ac89]  PbK, Gdañsk Oliwa, ul. Kocierska, drzewa przy szosie, na Acer platanoides, 31.05.2003, leg. M. Kukwa 1827 (UGDA-L);
[Ad90]  PbK, Gdañsk Orunia, ul. Starogardzka, na Fraxinus excelsior, 05.1984, leg.
W. Fa³tynowicz & I. Izydorek (UGDA-L-1844, jako Lecanora expallens); [Bd42]  PoI, S czêæ
wsi M¹tki, 53°1100N/19°0020E, drzewa przy szosie, na Populus nigra, 02.11.2003, leg.
M. Kukwa 2835 (UGDA-L-9184); ibid., na Fraxinus excelsior, 02.11.2003, leg. M. Kukwa 2836
(UGDA-L-9185); nadlen. Kwidzyn, len. Lisewo, oddz. 208, miêdzy wsiami M¹tki i Ryjewo,
nas³oneczniony skraj lasu, na Acer platanoides, 28.04.2002, leg. M. Kukwa 1511 (UGDA-L-9169).
Loxospora elatina (Ach.) A.Massal.
Gatunek ten podawany by³ wczeœniej z Pomorza Gdañskiego Zachodniego
tylko przez Kowalewsk¹ i in. (2000). Nowe stanowisko le¿y w pobli¿u poprzedniego. Porost ten nale¿y raczej do grupy gatunków rzadkich w regionie, ni¿ do
niewyró¿nianych. W Polsce Pó³nocno-Wschodniej jest to takson doœæ czêsty, ale
jedynie w dobrze zachowanych fragmentach du¿ych obszarów leœnych (Cieœliñski 2003). W skali kraju uznano go za porost wymieraj¹cy (Cieœliñski i in. 2003).
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Substancje wykryte przy pomocy TLC: kwasy elatinowy i tamnoliowy.

Stanowisko: [Ac36]  WbS, ok. 2 km na W od rez. Babnica, ³êg, na Alnus glutinosa,
14.05.1999, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-8431).
Mycoblastus fucatus (Stirt.) Zahlbr.
Gatunek ten jest wyró¿niany w pó³nocnej Polsce od niedawna (por. Fa³tynowicz, Kukwa 2000; Kowalewska i in. 2000; Kukwa 2000a; Fa³tynowicz, Królak
2001; Cieœliñski 2003; Jando, Kukwa 2003), dlatego odnotowane stanowiska s¹
doœæ nieliczne. W przesz³oœci móg³ byæ tak¿e zaliczany do Pertusaria chloropolia
Erichsen. Najprawdopodobniej roœnie bardzo czêsto w wilgotnych lasach liœciastych. Jego rozmieszczenie wymaga dalszych badañ.
Substancje wykryte przy pomocy TLC: atranoryna, kwas fumarprotocetrariowy, czasem kwas protocetrariowy w œladowych iloœciach.

Stanowiska: [Ac55]  P£R, £êczyce (czêæ wschodnia), las dêbowo-bukowy, na Carpinus betulus, 10.03.2001, leg. M. Kukwa 44 (UGDA-L); [Ad85]  MW, Przebrno, oddz. 177j,
na Quercus rubra, 24.07.1980, leg. E. Budzbon s.n. (UGDA-L-2222, jako Pertusaria chloropolia);
[Bd42]  PoI, nadlen. Kwidzyn, len. Lisewo, oddz. 210, ok. 0,5 km na S od wsi M¹tki,
torfowisko, na Betula pendula, 19.09.1999, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-9421).
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold s. lato

W obrêbie Ochrolechia androgyna wyró¿niono rasy chemiczne, których sk³ad
wtórnych metabolitów porostowych skorelowany jest w pewnym stopniu
z morfologi¹. Byæ mo¿e reprezentuj¹ one odrêbne gatunki (Tønsberg 1992), st¹d
istotne jest poznanie rozmieszczenia poszczególnych chemotypów. Okaz
z poni¿szego stanowiska zanalizowano przy pomocy TLC i reprezentuje on
O. androgyna A sensu Tønsberg (1992).
Ochrolechia androgyna w szerokim ujêciu nie jest porostem zbyt rzadkim na
Pomorzu Gdañskim, jak i w pó³nocnej Polsce (por. np. Fa³tynowicz 1992; Cieœliñski 2003), jednak w skali ca³ego kraju, jak i Pomorza Gdañskiego uznano j¹
za gatunek nara¿ony na wymarcie (Cieœliñski i in. 2003; Fa³tynowicz, Kukwa
2003).
Substancja wykryta przy pomocy TLC: kwas gyroforowy.

Stanowisko: [Ac43]  WbS, S³owiñski Park Narodowy, oddz. 54, na N od miejscowoci
Gaæ, na Alnus glutinosa, 15.09.1998, leg. W. Fa³tynowicz s.n. (UGDA-L-9102).

Ochrolechia microstictoides Räsänen
Gatunek ten podawali z Pomorza Zachodniego i Pomorza Gdañskiego tylko
Kowalewska (1999) oraz Fa³tynowicz i in. (2000). Natomiast w pó³nocnowschodniej Polsce stwierdzono go na ponad 70 stanowiskach (por. Cieœliñski
2003). Prawdopodobnie jest czêsty, ale nie by³ wyró¿niany. W przesz³oœci móg³
byæ zaliczany do Pertusaria leprarioides auct. (por. Cieœliñski 2003).
Substancje wykryte przy pomocy TLC: kwasy wariolarowy i lichesterynowy.
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Stanowisko: [Ac43]  WbS, S³owiñski Park Narodowy, ok. 1 km na N od R¹bki, bór,
na Pinus sylvestris, 24.10.1999, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-9331)
Ochrolechia subviridis (Høeg) Erichsen
Jest to takson doœæ rzadki w skali Pomorza Gdañskiego jak i ca³ej Polski
Pó³nocnej (Budzbon 1983; Fa³tynowicz 1992; Fa³tynowicz i in. 2000; Fa³tynowicz, Królak 2001; Cieœliñski 2003). W Polsce uznano go za gatunek nara¿ony na
wymarcie (por. Cieœliñski i in. 2003).
Substancja wykryta przy pomocy TLC: kwas gyroforowy.

Stanowisko: [Ac37]  WbS, na W od Karwi, na Quercus sp., 12.08.1966, leg. T. Sulma

s.n. (UGDA-L-9330).

Pertusaria flavida (DC.) J.R. Laundon
Pertusaria flavida nie jest porostem zbyt rzadkim na Pomorzu Gdañskim, jak
i w ca³ej pó³nocnej Polsce (por. np. Fa³tynowicz 1992; Cieœliñski 2003), jednak
w przypadku Borów Tucholskich notowana by³a rzadko (por. Fa³tynowicz
1992). W kraju gatunek ten uznano za wymieraj¹cy (Cieœliñski i in. 2003), zaœ na
Pomorzu Gdañskim uzyska³ status gatunku nara¿onego na wymarcie (Fa³tynowicz, Kukwa 2003).

Stanowiska: [Bc68]  BT, dolina Wdy, Stara Rzeka, 53°3900N/18°1746E, gr¹d, na

Quercus robur, 07.12.2003, leg. M. Kukwa 2866 (UGDA-L); ok. 4,5 km na N od miejscowoci
Osie, NW czêæ rez. Brzêki im. Z. Czubiñskiego, gr¹d z wiekowymi dêbami, na Quercus
robur, 07.12.2004, leg. M. Kukwa 2874 (UGDA-L).
Pertusaria pupillaris (Nyl.) Th. Fr.
Porost ten podawany jest w Polsce dopiero od niedawna (por. Cieœliñski 2003,
Jando, Kukwa 2003). Jego rozmieszczenie nie zosta³o jeszcze dobrze rozpoznane.
Poni¿sze stanowisko jest pierwszym na Pomorzu Gdañskim, jak i Zachodnim.
Wed³ug Cieœliñskiego i in. (2003) jest to takson bliski zagro¿enia w skali kraju.
Substancja wykryta przy pomocy TLC: kwas fumarprotocetrariowy.

Stanowisko: [Ac89]  PbK, Trójmiejski Park Krajobrazowy, rez. ródliska w dolinie
Ewy, ³êg przy ródliskach, na Alnus glutinosa, 31.05.2003, leg. M. Kukwa 1819 (UGDA-L).
Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg

Gatunek ten stwierdzono w Polsce niedawno (Kukwa, Zalewska 1999), m.in.
z jednego stanowiska z Pomorza Gdañskiego. Potem notowali go w tym regionie m.in. Kukwa (2000a) oraz Kowalewska i in. (2000). Z pó³nocno-wschodniej
czêœci kraju znanych jest zaledwie kilka notowañ tego porostu (por. Cieœliñski
2003; Jando, Kukwa 2003), jednak z ca³¹ pewnoœci¹ roœnie on bardzo czêsto. Dawniej nie by³ odró¿niany od Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James,
a ostatnio tak¿e od P. icmalea (Ach.) Coppins & P. James (M. Kukwa, mat. niepubl.)

Stanowiska: [Ac63]  P£R, nadlen. Lêbork, len. Janowice, planowany rez. Czarne
Bagno, na W od Lêborka, torfowisko, na Betula pendula, 10.09.1985, leg. W. Fa³tynowicz
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s.n. (UGDA-L-3659, jako Placynthiella uliginosa, w domieszce do P. icmalea); ibid., oddz.
391, ok. 2 km na WNW od wsi ¯elazkowo, na murszu, 2002, leg. A. Kanarek s.n.
(UGDA-L-8154); [Ad85]  MW, Przebrno, rez. Buki Mierzei Wilanej, na Fagus sylvatica,
13.10.1956, leg. T. Sulma s.n. (UGDA-L-2460, jako Lecidea uliginosa); MW, K¹ty Rybackie, na
drewnie, 21.10.1982, E. Budzbon s.n. (UGDA-L-2118); [Bc33]  BT, nadlen. Przymuszewo,
len. Parzyn, oddz. 244b, na glebie, 16.08.1974, leg. W. Fa³tynowicz s.n. (UGDA-L-593, jako
Lecidea humosa); [Bd42]  PoI, nadlen. Kwidzyn, len. Lisewo, oddz. 190, na murszu
i drewnie, 05.08.1996, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-9356); ibid., oddz. 191, na E od wsi
Ryjewo, na drewnie, 05.08.1996, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-9376); ibid., oddz. 197, nasadzenie sosnowe na siedlisku pogr¹dowym, na Betula pendula, 29.09.2003, leg. M. Kukwa
2815 (UGDA-L); ibid., oddz. 199, las z Quercus rubra, na drewnie, 11.05.2003, leg. M. Kukwa
1807 (UGDA-L); ibid., oddz. 204, las mieszany, na Pinus sylvestris, 01.01.2004, leg. M. Kukwa
2889 (UGDA-L); ibid., oddz. 207, na E od wsi Ryjewo, na drewnie, 19.08.1996, leg. M. Kukwa
s.n. (UGDA-L-8915); ibid., 19.08.1996, leg. M. Kukwa s.n. (w domieszce do Micarea prasina,
UGDA-L-7803); ibid., oddz. 187, na S od wsi Nowa Wie, na drewnie, 04.08.1996, leg.
M. Kukwa s.n. (UGDA-L-7807); ibid., len. Bia³y Dwór, oddz. 244, na drewnie, 24.09.1996,
leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-8922); [Bd43]  PoI, 2 km na S od Nowej Wsi, tzw. Nowiny,
na drewnie pniaka, 02.08.1996, leg. M. Kukwa s.n. (UGDA-L-7958).
Pyrrhospora quernea (Dickson) Körb.
Jest to porost bardzo rzadki na Pomorzu Gdañskim, jak i w ca³ej Polsce (por.
Budzbon 1983; Fa³tynowicz 1992, 1993; Cieœliñski 2003). W kraju uznany zosta³
za takson na granicy wymarcia (Cieœliñski i in. 2003), zaœ na Pomorzu Gdañskim
za gatunek wymieraj¹cy (Fa³tynowicz, Kukwa 2003).
Substancje wykryte przy pomocy TLC: kwas tiofanowy, isoartotelina.

Stanowiska: [Ac36]  WbS, rez. Babnica (na etykiecie jako projektowany rez.
Kaszebskie Liszaje), oddz. 25z, na Quercus robur, 29.07.1982, leg. W. Fa³tynowicz s.n.
(UGDA-L-2419, c.ap., jako Lecanora expallens).

Scoliciosporum sarothamni (Vain.) Vìzda
Gatunek ten podano niedawno z Polski z kilku stanowisk po³o¿onych wy³¹cznie na Pomorzu Gdañskim (Kowalewska, Kukwa 2003). Jest to z ca³¹ pewnoœci¹
takson czêsty, rosn¹cy g³ównie na ga³¹zkach drzew, wczeœniej pomijany lub traktowany jako Scoliciosporum chlorococcum (Graeve ex Stenh.) Vìzda. Ostatnio znaleziony zosta³ tak¿e w pó³nocno-wschodniej Polsce (M. Kukwa, mat. niepubl.).
Jest to jeden z nielicznych porostów zwykle wytwarzaj¹cych jednoczeœnie
soredia i owocniki.

Stanowisko: [Bd42]  PoI, nadlen. Kwidzyn, len. Lisewo, oddz. 197, na NW od wsi
M¹tki, skraj lasu, na martwych ga³¹zkach Picea abies, 26.12.2003, leg. M. Kukwa 2876
(UGDA-L).
Trapelia placodioides Coppins & P. James

Gatunek ten na Pomorzu Gdañskim by³ podawany tylko przez Winkowsk¹-Grzeœkowiak (2000). Poza tym na pó³nocy Polski notowano go tylko
z pó³nocno-wschodniej czêœci kraju (Cieœliñski 2003 i literatura tam cytowana;
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Jando, Kukwa 2003; Sparrius 2003). Prawdopodobnie jest czêstszy, ale niewyró¿niany.

Stanowisko: [Ac56]  P£R, ok. 1 km na NE od wsi £êczyce, las mieszany, na g³azie,
10.03.2001, leg. M. Kukwa 58 (UGDA-L).

Trapeliopsis gelatinosa (Flörke) Coppins & P. James
Takson ten by³ podawany z Pomorza Gdañskiego przez Kukwê (2000) oraz
Fa³tynowicza i in. (2000). Jest to porost bardzo rzadko odnotowywany w skali
ca³ego kraju (por. Cieœliñski 2003 i literatura tam cytowana), jednak mo¿e byæ
przeoczany. W Polsce posiada status taksonu bliskiego zagro¿enia (Cieœliñski
i in. 2003), natomiast na Pomorzu Gdañskim jest gatunkiem o nieznanym stopniu zagro¿enia (Fa³tynowicz, Kukwa 2003).

Stanowisko: [Ad96]  WE, przy rez. Kadyñski Las, 54°1725N/19°2923E, przy starej ¿wirowni, skarpa na skraju buczyny, na glebie, 30.11.2003, leg. M. Kukwa 2858
(UGDA-L).
Trapeliopsis glaucolepidea (Nyl.) Gotth. Schneid.

Porost ten podany zosta³ niedawno z terenu Polski (Czarnota, Kukwa 2004),
st¹d jego rozmieszczenie wymaga dalszych badañ.

Stanowisko: [Bd42]  PoI, nadlen. Kwidyn, len. Lisewo, oddz. 197, d¹browa, na
drewnie, 11.05.2003, leg. M. Kukwa 1808 (UGDA-L).
Trapeliopsis pseudogranulosa Coppins & P. James

Porost ten na pó³nocy Polski stwierdzony zosta³ niedawno przez Kukwê
(2000a, 2000b). Potem z Pomorza Gdañskiego poda³a go Zakrzewska (2003),
a w pó³nocno-wschodniej Polsce Cieœliñski (2003). Jego rozmieszczenie wymaga
dalszych badañ. Na Pomorzu Gdañskim posiada status gatunku o nieznanym
stopniu zagro¿enia (Fa³tynowicz, Kukwa 2003).

Stanowiska: [Ac97]  PoK, przy SW krañcu Jeziora Ostrzyckiego, buczyna, na glebie,
30.05.2003, leg. M. Kukwa 1817 (UGDA-L); [Ad70]  PbK, Gdynia Or³owo, buczyna na klifie, na glebie, 03.02.2002, leg. M. Kukwa 1340 (UGDA-L); [Bd42]  PoI, nadlen. Kwidzyn,
len. Lisewo, oddz. 199, skarpa w nasadzeniu sosnowym na siedlisku pogr¹dowym, na
glebie, 21.04.2003, leg. M. Kukwa 1798 (UGDA-L).

3. Podsumowanie wyników
W tej pracy zaprezentowano nowe notowania skorupiastych taksonów
o sorediowanej b¹dŸ izydiowanej plesze. Wiele z takich gatunków by³o
w przesz³oœci pomijanych w trakcie badañ ze wzglêdu na niepozorne plechy
niektórych z nich (np. Lecidea nylanderi) lub mylenie z innymi gatunkami (np.
Mycoblastus fucatus podawano jako Pertusaria chloropolia, a Scoliciosporum sarothamni prawdopodobnie mylono ze S. chlorococcum). Dopiero zastosowanie metody
chromatografii cienkowarstwowej umo¿liwiono rozpoznanie wielu z nich (np.
Fuscidea arboricola czy Pertusaria pupillaris).
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Trzy taksony s¹ podawane po raz pierwszy z Pomorza Gdañskiego, jak i
Zachodniego, natomiast jeden jest nowy dla Pomorza Zachodniego. Zanotowano tak¿e Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy for. soralifera (Erichsen) D.
Hawksw. Jest to najprawdopodobniej pierwsze stwierdzenie w Polsce formy z
soraliami tego czêstego w kraju porostu. Pozosta³e gatunki s¹ rzadkie na Pomorzu Gdañskim lub rzadko i od niedawna wyró¿niane w tym regionie, jak i
w ca³ej Polsce, np. Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg. Ponadto osiem z odnotowanych gatunków znajduje siê na czerwonej liœcie porostów zagro¿onych w
Polsce: jeden w kategorii na granicy wymarcia (CR) (Pyrrhospora quernea), dwa
jako wymieraj¹ce (EN) (Loxospora elatina i Pertusaria flavida), trzy jako nara¿one
(VU) (Biatora efflorescens, Ochrolechia androgyna i O. subviridis) oraz dwa jako bliskie zagro¿enia (NT) (Caloplaca obscurella i Trapeliopsis gelatinosa) (por. Cieœliñski
i in. 2003). Tak¿e osiem taksonów jest umieszczonych na czerwonej liœci porostów zagro¿onych na Pomorzu Gdañskim, dwa jako wymieraj¹ce (EN), trzy
jako nara¿one (VU), 1 jako bliski zagro¿enia (NT) oraz 3 jako gatunki o nieznanym stopniu zagro¿enia (DD) (por. Fa³tynowicz, Kukwa 2003).
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Summary
The paper, the second part of series presenting distributional data on rare
lichen species in Gdañskie Pomerania, presents localities of 26 rare, interesting
and neglected taxa of sorediate and isidiate crustose lichens. Lecidella elaeochroma
for. soralifera is probably reported for the first time from Poland. Three species,
Caloplaca flavocitrina, Fuscidea arboricola and Pertusaria pupillaris are recorded as
new to Western Pomerania as well as to Gdañskie Pomerania. Lecanora compallens is recorded for the first time for Gdañskie Pomerania. Other species are
regionally rare or recently distinguished and overlooked lichens. Eight species
are included in the red list of endangered lichens in Poland, 1 as critically endangered (CR) (Pyrrhospora quernea), 2 as endangered (EN) (Loxospora elatina and
Pertusaria flavida), 3 as vulnerable (VU) (Biatora efflorescens, Ochrolechia androgyna
and O. subvirids) and 2 as near threatened (NT) (Caloplaca obscurella and Trapeliopsis gelatinosa). Eight taxa are included in the red list of endangered lichen
species in Gdañskie Pomerania, 2 as endangered (EN), 3 as vulnerable (VU), 1 as
near threatened (NT) and 3 taxa with indeterminate risk of extinction (DD).

