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ABSTRACT: The paper presents new findings of lichenized and allied fungi from
the Cisy w Czarnem nature reserve. Fifteen taxa of lichens (Absconditella lignicola,
Anisomeridium polypori, Arthonia spadicea, Biatora efflorescens, Chaenotheca brunneola,
Coenogonium pineti, Fuscidea arboricola, Lecanora allophana, Lepraria elobata, L. jackii,
Micarea micrococca, M. viridileprosa, Placynthiella icmalea, Pseudosagedia aenea, Scoliciosporum sarothamni) and one species of allied fungi (Microcalicium disseminatum) are
reported as new to the studied area. For 17 previously reported taxa the range of
substrate requirements is widened.
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Pierwsze dane na temat porostów rezerwatu „Cisy w Czarnem” przedstawi³
Izydorek (1996) w pracy dotycz¹cej bioty porostowej tego typu obiektów
w dawnym województwie s³upskim. Poda³ on 32 gatunków, z których jeden,
Leproloma membranaceum (Dicks.) Vain., uznano póŸniej za b³êdnie oznaczony
(por. Fa³tynowicz, Kukwa 2000). W rezultacie kolejnej pracy wykonanej przez
Fa³tynowicza i Kukwê (2000) liczba gatunków porostów zwiêkszy³a siê prawie
dwukrotnie.
W trakcie badañ terenowych nad porostami sorediowanymi i grzybami
naporostowymi na Pomorzu Gdañskim, prowadzono tak¿e zbiór materia³ów
oraz spisy w omawianym rezerwacie. Celem niniejszej pracy jest uzupe³nienie
danych o wystêpowaniu i wymaganiach siedliskowych porostów tego terenu.
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Uzupe³niaj¹ce badania terenowe przeprowadzono 13 listopada 2004 roku.
Zebrany materia³ z³o¿ono w zielniku Katedry Taksonomii Roœlin i Ochrony
Przyrody Uniwersytetu Gdañskiego (UGDA-L). W przypadku niektórych
gatunków zbadano sk³ad wtórnych metabolitów porostowych przy pomocy
chromatografii cienkowarstwowej (TLC) (por. Orange i in. 2001). Przy nich
podano substancje wykryte t¹ metod¹. Gatunki nowe dla rezerwatu oznaczono
gwiazdk¹ (*). Po substracie podano sposób odnotowania gatunku w terenie –
w przypadku kiedy porost by³ identyfikowany jedynie w terenie, w nawiasie
umieszczono „spis”, natomiast jeœli porost by³ zbierany, podano numer okazu
nadany w trakcie zbioru (np.: leg. M. Kukwa 3702).
W wyniku badañ stwierdzono 16 taksonów nowych dla rezerwatu, w tym 15
gatunków porostów oraz jeden gatunek grzyba, Microcalicium disseminatum
(Ach.) Vain., blisko spokrewnionego z porostami z rodzajów Calicium Pers.
i Chaenotheca (Th.Fr.) Th.Fr. Wiêkszoœæ z nich reprezentuje taksony wyró¿niane
w Polsce dopiero od niedawna lub gatunki o drobnych, ³atwych do przeoczenia
plechach. Dotyczy to zw³aszcza sorediowanych, zwykle lub zawsze sterylnych
porostów skorupiastych. Ponadto 17 gatunków odnotowano w rezerwacie na
nowym typie pod³o¿a.
Szata roœlinna rezerwatu „Cisy w Czarnem” w swojej obecnej formie jest wynikiem dzia³alnoœci cz³owieka. Teren ten wczeœniej zajmowa³ ols porzeczkowy
Ribo nigri-Alnetum, jednak obszar ten zosta³ czêœciowo osuszony, i obecnie dominuj¹ tam buczyny o du¿ym stopniu naturalnoœci oraz, w mniejszym, stopniu
inne lasy liœciaste, wyj¹tkowo las sosnowo-œwierkowy (por. Fa³tynowicz, Kukwa
2000). Okolice rezerwatu zajmuj¹ typowe lasy gospodarcze. Jednak pomimo
takich znacz¹cych zmian, stwierdzono w rezerwacie ³¹cznie 74 gatunki porostów.
Wœród nich znajduje siê wiele gatunków rzadkich, a tak¿e kilka gatunków
uznawanych za wskaŸniki naturalnych lasów liœciastych (por. Fa³tynowicz, Kukwa
2000 i literatura tam cytowana oraz lista poni¿ej). Wskazuje to, ¿e badany rezerwat jest bardzo istotnym obiektem chroni¹cym ró¿norodnoœæ biologiczn¹ oraz
stanowi ostojê dla wielu gatunków, z którym szereg posiada tam najprawdopodobniej jedyne stanowiska w skali lokalnej.
Lista gatunków
*Absconditella lignicola Vzda & Pišut – buczyna, na drewnie (leg. M. Kukwa
3724);
*Anisomeridium polypori (M.B.Ellis & Everh.) M.E.Barr – buczyna, na Fagus sylvatica (leg. M. Kukwa 3696 & 3731);
*Arthonia spadicea Leight. – buczyna, na Quercus sp. (leg. M. Kukwa 3729);
*Biatora efflorescens (Hedl.) Erichsen – buczyna, na Alnus glutinosa (leg. M. Kukwa
3693) oraz na Fagus sylvatica (leg. M. Kukwa 3692); substancje wykryte przy
pomocy TLC: argopsyna, norargopsyna (œladowo), niezidentyfikowane substancje œladowych (œladowo);
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Calicium adspersum Pers. – buczyna, na drewnie (leg. M. Kukwa 3737); takson w rezerwacie podawany do tej pory tylko z kory dêbów (Fa³tynowicz, Kukwa 2000);
*Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll.Arg. – buczyna, na drewnie (leg. M. Kukwa
3736);
Ch. chrysocephala (Ach.) Th.Fr. – buczyna, na Quercus sp. (leg. M. Kukwa 3716);
wczeœniej w rezerwacie notowany tylko z kory olszy czarnej (Fa³tynowicz,
Kukwa 2000);
Ch. ferruginea (Ach.) Th.Fr. – buczyna, na drewnie (leg. M. Kukwa 3738); las mieszany, na Betula pendula (spis) oraz na drewnie (leg. M. Kukwa 3675); porost
znaleziony w rezerwacie do tej pory tylko na korze olszy czarnej i sosny
(Fa³tynowicz, Kukwa 2000);
Cladonia ochrochlora Flörke – las mieszany, na Betula pendula, Pinus sylvestris i drewnie
(spis); wczeœniej podany w rezerwacie tylko z kory olszy czarnej (Fa³tynowicz, Kukwa 2000);
*Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch (syn. Dimerella diluta (Pers.) Trevis.)
– buczyna, na Taxus baccata (leg. M. Kukwa 3725) oraz na Alnus glutinosa
(razem z Micarea micrococca, leg. M. Kukwa 3702, spis); las z bukiem, cisem
i œwierkiem, na drewnie (leg. M. Kukwa 3718);
*Fuscidea arboricola Coppins & Tønsberg – buczyna, na Fagus sylvatica (leg. M. Kukwa
3705); substancja wykryta przy pomocy TLC: kwas fumarprotocetrariowy;
Graphis scripta (L.) Ach. – na Corylus avellana (spis); w rezerwacie gatunek wczeœniej znany tylko z kory jarzêbiny (Fa³tynowicz, Kukwa 2000);
*Lecanora allophana (Ach.) Nyl. – buczyna, na Quercus sp. (leg. M. Kukwa 3726);
L. expallens Ach. – buczyna, na ga³¹zkach oraz korze Quercus sp. (leg. M. Kukwa
3714, 3727); porost w rezerwacie podany do tej pory z kory buka i cisa (Fa³tynowicz, Kukwa 2000); substancje wykryte przy pomocy TLC: kwas usninowy, zeoryna, niezidentyfikowany terpenoid w klasie Rf C6 œwiec¹cy na
niebiesko w œwietle ultrafioletowym, kwas tiofanowy, ksanton podobny do
artoteliny, niezidentyfikowany ksanton okreœlany jako „expallens unknown”
(por. Tønsberg 1992);
*Lepraria elobata Tønsberg – las mieszany, na Betula pendula (leg. M. Kukwa 3684);
substancje wykryte przy pomocy TLC: atranoryna, zeoryna, kompleks kwasu stiktowego;
L. incana (L.) Ach. – las mieszany, na Betula pendula (leg. M. Kukwa 3683 oraz razem z L. elobata, leg. M. Kukwa 3684) oraz na Taxus baccata (leg. M. Kukwa 3685
& 3723); buczyna, na Alnus glutinosa (leg. M. Kukwa 3698); w rezerwacie
wczeœniej znaleziony tylko na korze buków (Fa³tynowicz, Kukwa 2000);
*L. jackii Tønsberg – las mieszany, na Betula pendula (leg. M. Kukwa 3684a) oraz na
Taxus baccata (razem z L. incana, leg. M. Kukwa 3723); substancje wykryte przy
pomocy TLC: atranoryna, kwas jackowy.
L. lobificans Nyl. – buczyna, na Corylus avellana (spis) oraz na Alnus glutinosa (leg.
M. Kukwa 3699); w rezerwacie do tej pory podany tylko z kory buka i cisa
(Fa³tynowicz, Kukwa 2000); substancje wykryte przy pomocy TLC: atranoryna, zeoryna, kompleks kwasu stiktowego;
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L. vouauxii (Hue) R.C.Harris – buczyna, na Fagus sylvatica (leg. M. Kukwa 3695);
w rezerwacie znaleziony wczeœniej tylko na korze cisa (Fa³tynowicz, Kukwa
2000). substancje wykryte przy pomocy TLC: 6-metyloester kwasu pannarowego i substancje pokrewne;
Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl.,
D.Hawksw. & Lumbsch – buczyna, na Corylus avellana (spis); wczeœniejsze
notowania w rezerwacie pochodz¹ z kory buka, dêbu i jarzêbiny (Fa³tynowicz, Kukwa 2000).
*Micarea micrococca (Körb.) Gams ex Coppins – las z bukiem, cisem i œwierkiem,
na drewnie (leg. M. Kukwa 3720 & 3721); buczyna, na Alnus glutinosa (leg. M. Kukwa
3700 & 3701); substancja wykryta przy pomocy TLC: kwas metoksymikareowy;
M. prasina Fr. s.str. – las z bukiem, cisem i œwierkiem, na drewnie (leg. M. Kukwa
3719); wczeœniejsze notowanie z rezerwatu nie by³o potwierdzone analiz¹
wtórnych metabolitów porostowych, st¹d mo¿e siê odnosiæ tak¿e do wyró¿nianej od niedawna M. micrococca; substancja wykryta przy pomocy TLC:
kwas mikareowy;
*M. viridileprosa Coppins & P.Boom – buczyna, na Quercus sp. (leg. M. Kukwa
3716a); substancja wykryta przy pomocy TLC: kwas gyroforowy;
*Microcalicium disseminatum (Ach.) Vain. – buczyna, na wolno ¿yj¹cych glonach
z rodzaju Stichococcus rosn¹cych na Quercus sp. (leg. M. Kukwa 3734);
Mycoblastus fucatus (Stirt.) Zahlbr. – buczyna, na Fagus sylvatica (leg. M. Kukwa
3702); las mieszany, na drewnie (leg. M. Kukwa 3678 & 3722); w rezerwacie do
tej pory podawany tylko z kory jarzêbiny (Fa³tynowicz, Kukwa 2000); substancje wykryte przy pomocy TLC: atranoryna, kwas fumarprotocetrariowy;
Parmelia saxatilis (L.) Ach. – buczyna, na Padus avium (spis); wczeœniej znaleziony
w rezerwacie tylko na korze leszczyny (Fa³tynowicz, Kukwa 2000);
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – buczyna, na Fagus sylvatica (spis); w rezerwacie do tej pory notowany by³ tylko z kory sosny (Fa³tynowicz, Kukwa
2000);
*Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P.James – buczyna, na drewnie (leg. M.
Kukwa 3706); las mieszany, na Betula pendula (leg. M. Kukwa 3682);
Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb. – las z bukiem, cisem i œwierkiem,
na okorowanych ga³¹zkach Taxus baccata (spis); Fa³tynowicz i Kukwa (2000)
podawali ten takson w rezerwacie z kory buka, dêbu i olszy czarnej;
*Pseudosagedia aenea (Wallr.) Hafellner & Kalb – buczyna, na Sorbus aucuparia (leg.
M. Kukwa 3730);
Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg – buczyna, na Fagus sylvatica (leg. M. Kukwa 3694 & 3703); wczeœniej podany w rezerwacie tylko z kory jarzêbiny
(Fa³tynowicz, Kukwa 2000); substancja wykryta przy pomocy TLC: kwas
perlatolowy;
*Scoliciosporum sarothamni (Vain.) Vzda – las mieszany, na ga³¹zkach Betula pendula (leg. M. Kukwa 3674);
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Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P.James – las z bukiem, cisem i œwierkiem, na Taxus baccata (spis); Fa³tynowicz i Kukwa (2000) zanotowali ten gatunek w rezerwacie tylko na drewnie;
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch – las mieszany, wykrot, na humusie
(leg. M. Kukwa 3679); wczeœniej w rezerwacie znaleziony tylko na drewnie
(Fa³tynowicz, Kukwa 2000).
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