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WsTĘP

Niniejsze opraCoWanie jest kontynuacjq podjętego
w 2009 roku cyk|u badań brio|ogicznych naWysoczyż-
nie Po|anowskie,j (Rusińska iin' 2009). Inwentaryzac,je
terenowe prowadzone sq w ramach tzw. Dni Rózno.
rodności Biologicznej Leśnego Komp|eksu Promocyj-
nego,Lasy Warcińsko-PoIanowskie,l Pierwsze spotkan ie
w tym cyklu zaowocowało dokumentacjq 125 takso-
nów mszaków z obszaru Nad|eśnictw Po|anÓw i War.
cino (Rusińska i jn' 2009)' Pu|a ta stanowi b|isko 20olo
brioflory całego Pomorza Zachodniego' Stwierdzona
dotychczas Iiczna reprezentacja 9atunków bardzo rzad-
kich I rzadklch w Polsce (w tym z,,Czerwonych list'i re-
Iiktów g|acjaInych, gatunków górskich na nizu), a nawet
w Europie (np. haczykowiec błyszczqcy Hamatocaulis
vernicosus z Dyrektywy Siedliskowej UE), stawia,,Lasy
Warcińsko.PoIanowskie,,w g rupie obiektóW o Wysokich
wa|orach brio|ogicznych' Fakt ten powoduje, Że przed
stużbami ochrony przyrody oraz |eśnikami stoi poważ-
ne zadanie ochrony tej rÓznorodności (szczegó|nie na
obszarach użytkowanych gospodarczo) oraz wymÓg
jej całościowego poznania. Temu m.in. służy,ł || Dzień
Brioróżnorodności LKP ,,Lasy Warc jńsko-Po|a nowskie,]

zorganizowany W dniach 3_5 września 2010 roku przez
Regiona|nq Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecin-
ku iNad|eśnictwo Po|anów. Do projektu włqczyło się
szersze grono brio|ogów z ca,łej Po|ski, które w ramach
lI Dnia Bioróznorodności zorganizowało Warsaaty Brio-
logiczne Sekcji Briologicznej Polskiego Towarzystwa
Botanicznego. Prezentowane opracowanie jest wyni-
kiem inwentaryza gi brioflory źrÓd|isk wapien nych koło
Wsi DrzewianV (NadIeśnictwo PoIanów).

oBszAR BADAŃ |METoDYKA

Inwentaryzac,ję terenoWq przeprowadzono dnia
3 Września 2010 roku. Do badań wybrano roz|egły
komp|eks Źród|isk wapiennych z wyksaałconymi pła-
ta mi łęgów źród Iiskowych (F raxi no-A| netu m q luti nosae
cardaminetosum - fot. '1), otoczonych przez rozwija-
jqce sję na wznjesienjach fitocenozy Żyznych |asów
bukowych (Melico unifloroe-Faqetum _ fot. 2). ZródIis|..a
z|oka|izowane sq nieda|eko drogi Bobo|ice-lydowo,
ok.2 km na NE od wsi Drzewiany (gmina Bobolice,
powiat koszaIiński), w oddzia|e nr 644 NadIeśnictwa
Po|anÓw' W siatce ATMoS obszar badań zawiera się
w kwadracie Bb-28.
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Fot' 1' Łę9 źródliskowy W DrZeWianach, fot' M' Wojterska

Nazewnictwo mchÓW przyjęto WedłUg opracowa
nia ochyry i in' (2003), wqtrobowcÓw zaś za Szweykow-
skim (2006). Wa|oryzację flory przeprowadzono w od-
niesleniu do tzw. .C.uerwonych l ist '  (Zarnowiec i  i . r .
2004, K|ama 2006)orazwykazu roś|in chronionych (Roz
porzqdzenie Ministra Środowiska z dnia 9 Iipca 2004).

WYNIKI

Charakterystyka briofl ory
Na badanym obszarze stwierdzono Występowanie

13 gatunków wqtrobowców oraz 5,l taksonów mchów
Rosłyone na gIebie w buczynie orazłęgu ŹrÓdIiskowym,
na korze drzew próchnie,jqcym drewnie, na głazach na-
rzutowych oraz kamieniach w potokach iŹród| iskach'
Do najczęstszych mszaków występujqcych na bada
nym obszarze na eŹały: wqtrobowiec płozik różno istny
(Lophoco|ea heterophyllo),zwiqzany głównie z próch nie-
jqcym drewnem oraz mchy, tj. krótkosz pospo|ity (Bra-
chythecium rutabulum), merzyk groblowy (Mnium hor'

num), płaskomerzyk fa|isty (Plagiomnium undulatum)
oraz rokiet cyprysowy (Hypnum cupressiforme). Epifity,
porastajqce korę drzew były reprezentowane przez Wq-
trobowce: usznicę spłaszczonq (Radula complanata)'
miedzika płaskiego (Frul|ania dilatata), śniedrZę cZqbro
waIą (Lejeunea cavifo|ia), a przede Wszystkim okazałe
da rnie parzocha szerokolistnego (Po rella platyphylla;por.
fot. 3)'Ten ostatni gatu nek został od notowany w oddzia-
|e 644 juŻwcześniej (Rusińska i in' 2009). W sasiedftwie
Źród|isk parzoch porasta gęstymi darniami korę buków
w ich nasadowej części,  spotyka s ię 90 IeZ . co jesl  nie
typowe d|a tej roś|iny _ na kamieniach W potokach' Wq
trobowiec ten, obecnie bardzo rzadki na Nizu polskim,
został za|iczony do mszaków zagrozonych wyginięciem
(kategoria E; K|ama 2006)' Na korze drzew (głównie
buków) rośnie ta kże, poza wspomnianymi Wqtrobow.
cami, k l|kanaście gatunków mchóW. Wśród nich rzadkl
szurpek otwarty (orthotrichum patens), zna)d]jĄCy s1ę
na,,Czerwonej iście,, mchów Po|ski (kategoria zagroże
nia R; Zarnowiec i in. 2004) oraz epifity objęte ochronq
ścisłq: miechera spłaszczona (Neckera complanata), na-
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Fot. 3. Parzoch szeroko tstny Porella platyphylla na pniu buka, fot M Wojterska

stroszek kędzierzawy (lJloto cłspd) j nastroszek Brucha
(lJlota bruchiĄ' Dwa ostatnie gatunki Zostały Uznane za

Zagrożone (kategoria V; Zarnowlec i in' |.c.).

Specyficznq brioflorq odznaczajq się Źród|iska. Do

najczęstszych mchów, porastajqcych zanurzone w wo-

dzie kamienie, butwiejqce 9ałęZie i ŹWirowato'Wapien-

ne podłoże z wytrqconymi grudkam] trawetynóW, nale

Zq: krótkosZ strum\enlowy (Brachythecium rivulare;fot' 4),

Źebrowiec paprociowy (Croto neuron fiIicinum) oraz gor

skl gatunek Wapienio|ubny - źródliskowiec Zmienny
(Palustriel|a commutata foI.5). Towarzyszq im: brzeznik

strumienlowy (PlatyhypnidiUm riparioides), krągłoIist

macierzankowy (Rhizom n iu m pu nctatu m) oraz koleine

mchy, których centrum rozmieszczenia ZnajdUje 5ię

w Po|sce na obszarach górskich: dwurożek prześWie-

ca)qcy (Dichodontium pelIucidum) i Wiewlórecznlk piÓr

kowaty (sciuro-hypnum plumosum). Brzegi ŹrÓd|lsk sq

porośnięte przez wqtrobowce: pIeszankę kędzierzawq
(Pettia endiviifolia), skosatkę parzochowatq (PIo9iochila

porelloides) i stozkę matowq (Conocephalum salebro-

sum). Na próchniejqcych kłodach często spotyka się

nowe||ię krzywo|istnq (Nowe//lo curvifolia) _ gatunek

objęty ochronq ścisłq i zagrozony (kategoria V; K|ama

2006) ' Z głazu narzutowego w potoku zebrano rzad

kl mech - skalnik pokrewny (Bucklandtella affinis) Ien

borea|no-górski gatunek Występuje w Po|sce głÓwnie

w Sudetach, a z Pomorza.jest znany zaledwie z kilku hi

storycznych stanowisk (Bed na rek-Ochyra 1995). Razem

z nim rósł inny górskl mech - rozproszony na Pomorzu
_ strzechWoWiec Włosowaty (D ry ptodo n tr t chophyll u s).

\N Żyznej buczynie (otacza'jqcej badane Źród|iska),

na głazie narzutowym odnalefiono niewie|kie darenki

widłozęba zieIonego (Dicranum viride',fot' 6)' Ten objęty

ochronq (cis|ą ' zag|oŻo\y .rrech (kategolia R; la'no-

wiec i in. 2004) jest gatunkiem z Dyrektywy Siedliskowei

Natura 20OO. Na Pomorzu Zachodnim Został dotych-

czas stwierdzony na 6 stanowiskach (w XIX i XX wieku),

pŻy czym ty|ko na jednym Z nich, Znajdujacym się

W rezerwacie przyrody"Przełom rzeki Dębnicy,,koto miei

scowości Uradz w Nad|eśnictwie Połczyn, potwierdzo-

no jego współczesne Występowanie' Nowe stanoWisko

z Wysoczyzny Polanowskiej tego niezwykle rzadkiego
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Fot.4' KrÓtko5Z strU mieniowy Brachythecium rivulare,fot' A. Rusińska

na Niżu po|skim gatunkU fosta|o włączone do moni'
toringu mchÓw,naturowych,] prowadzonego obecnie
w Po|sce przez Instytut ochrony Środowlska w Krakowie'

WYKAZ GATUNKÓW

objaśnienia skrótów:
ochrona gatunkowa roś|in (Rozporzqdzenie Ministra
Środowiska Z dnia 9 |ipca 2004, Dziennik Ustaw nr l ó8,
poz. 1164)
ochr' śc' _ gatunek objęty ochronq ścisłq
ochr. cz. - gatunek obiętv och'orą częsciowq
Natura 2000 _ gatunek wymieniony w Załqczniku I
Dyrektywy Siedliskowej

Kategoria zagrożenia gatunkÓW W Po|sce (d|a Wqtrobow-
cół Wg K|amy 2006, d|a mchów wg Zarnowca i in' 2004)
zagr. - gatuneK zagrozony
E - Wymierajqce (Endangered)
V - Narażone (VuInerab|e)
R - Rzadkie (Rare)

WĄTRoBoWCE (^/] ARC H A NT I a P HYTA)
Aneura pinguis (1.) Dumort. beznerw tfusty: wiigot

na murszejqca kłoda
Chiloscyphus polyanthos il .) Corda worQow et li'..r

nozarodniowv: martWV pień buka w zródI isku
Conocepholum salebrosum Szwey| ' el a|' 5toż|d.ra-

towa: brzegi potokÓw iŹród|isk
Frullonio dilatoto (L.) Dumort' miedzik płaski: kora

DUKA

Lejeunea cavifolia (Ehrh') Lindb. śniedrza czqbrowa-
ta: kora buka

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort' _ płozik
rÓżnoIistny: murszejqce kłody w ŹródLiskach

Metzgeria furcato {l .r Dumort. - w oli' zwvtzairv lota
DUKOW

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. - nowellia krzywollstna
(ochr. śc', zagr.V): murszejqce drewno w źródIiskach

Pellio endiviifolia (Dicks') Dumon' pIeszanka kędzie-
rzawa: wi|gotna g|eba na brzegu źrÓdl iska

Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb.
skosatka oarzochowata: W Źród IiskU

l l
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Fot' 5' Zródliskowiec zmienny Palustrie|la commUtdtd, fot' A' Rusińska

Porella platyphylla (1.) Pfeiff. - parzoch szerokolistny
(zagr. E): kora i szyja korzeniowa buka (Fagus sylvati
ca), kamlenie w potoku

Preissia quadrata (Scop.) Nees - porostniczka cztero-
dz el^". w'Lgotna qleba na brzegu z od' is lo

Radula complanatd (L') DUmort' _ Usznica spłaszczona:
kora buka (Fagus sylvatica), kamienie w zród]isku

MCNY (BRYOPHYTA)
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. krzywoszyj ro

zesłany: g eba i kora o|chy w 1ę9u na brzegu źród|iska
Atrichum undulatum (Hedw.) P Beauv. zurawiec fali

sty: ska rpa w buczynie
Barbula unguiculato Hedw. zwojek sztyletowaty: od-

słonięta g|eba na skarpie nad ŹródI iskiem
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) lgnatov & Hut-

tunen _ krÓtkoszek aksamitny: próchniejqca kłoda
i gleba w buczyn ie

Brdchythecium glareosum lBr-ch ex Sp'-ce) Schi'np.
_ krÓtkosZ żWirowy: gIiniasto-ZWirowata skarpa nad
kot,łem ŹrÓdIiskowym

Brdchythecium rivulare Schimp. _ krótkosz strumie-
niowy: kamienie i  kłody w Źród| iskach

Brachythecium rutabuIum (Hedw') 5chimp. krótkosz
po\poi ly: q ebo' r-tszejące |łody i  nasada p1i
orzew w ouczyn te

Brdchythecium salebrosum (Hoffm. ex F. Weber &
D. Mohr.) Schimp' _ krótkosz rowowy: murszejqca kłoda

Bryoerythrophyllu m recurvhostum (Hedw) PC. Chen
_ krasnoIist krzywodziÓbek: g in iasto-ZWirowata
skarpa nad kotłem ŹrÓdIlskowym

Bryum pseudotriquetrum (ledw.) P Gaertn., B. Mey. &
Scherb' -  prqtnik nabrzmiały: wi|gotny humus na
brzegu źrÓdIiska

Bucklandiella affinis (F. Weber & D. Mohr.) Bednarek
ochyra & ochyra i= Rocamitium oń5ne (Sch eich'
ex Web' & Mohr') Lindb'] ska nik pokrewny: głaz
na rzutowv w potoku

Cratoneuron ńlic,num (Heow'\ Spruce zeo'ow ec pa-
prociowaty: ka'n enie w z.od is lacl '  poro(ach

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. - dwuro-
zek przeświecajqcy: kamień w zródIisku

Dicranella heteromolla (Hedw.) Schimo. _ widłoząbek
Włoskowy: głaz narZUtoWy ig eba W buczynie

Dicranoweisia cilrdtd (HedW.) Lindb. _ kędzierzawiec
wasatv: Kora o cnv

12



l\Ą5Zoki żrÓdli5k waplennych kała DrZeWian no Wy5ocZyŹnie Pa]onow5kiej

Fot' 6' Widtozqb zielony Dicranum viride, fot' M, Wojter5ka

Dicranum viride (>u||' & esq') L rdb' widlozqb zie|o
ny (ochr' śc., zagr. R' Natura 2000): 9 |az narzutowy
w buczynre

Dryptodon trichophyllus (Grev.) Brid. [- Grimmia tri
chophylll Grev.l - :lt.techv/ov\ e( wlosowoty: gld-
narzutowy w potoku

Eurhynchium striotum (Schreb. ex Hedw.) Schimp.
_ dziÓbkowiec bruzdowany (ochr. cz'): g|eba na
brzegu Źródl iska

Fissidens tdxifolius Hedw. skrzvdlik cisolistnv: mine
raIna g|eba na brzegu zrÓd|]ska

Hedwigia ciliato (Hedw.) P Beauv' hedwigia rfęsowa-
ta: 9laz narfutowy w potoku

Henogiella seligeri (Brid') Z. |Wats' _ łukowiec ś qski:
mursze'jące drewno i g|eba w buczynie

Homolio trichomanoides (F1edw') Schimp. gładysz
paprociowy (ochr' śc.): wl|gotna g|eba skarpy nad
źródliskjem

lłypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme _ ro
kiet cyprysowy: kamienie, kora drzew i prÓchniejqce
drewno w buczynie izródI iskach

Ępnum cupressiforrne Hedw' var' filiforme Brid. ro-
kiet cyprysowy odm.: kora olchy

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra kindbergia
d ł '  l r n o . ł e  '  . '  '  r h  i . , n n | n l -

Mnium hornum Hedw. - merzyk grob owy: wilgotna
n | e h ,  n .  h r z o n .  h  , ,  ' ó r l  i . |  i  n a t n | n ' , t '  )  | A | , e  ń  | |

,zejq.e dlewro inasadowe CZę)( i  pr i  o ),7y
Mnium marginatum lDiLls.\ P Beour. me'zyl ob ze

Zony: g ln iasto-Zwirowata skarpa nad kotłem Źród]i-
skowym

Neckera complanoto lFedw.\ Hreberer mierl-e o
spłaszczona (ochr. śc.): szyja korzenlowa buka

Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske prosto-
zabek gól . l  i :  Iora bl , ,o,,v i  oJal  nal ,/-|oW\ lr  buc.zv-
n l e

Orthotrichum patens B r,rr e B' d. szr'pel otwa' ;
(zagr. R): kora buka

Orthotrichum speciosum Nees szurpek kosmaty:
kora jawora

oxyrrhynchium ńians (Hedw') Loeske - dziÓbek roz
Warty: g|eba w buczyn e włę9u

oxyrrhynchium schleicherii (R. Hedw') RÓ| dziÓbek
SchIeichera: 9|eba na brzegu ŹródI iska

Palustriella commutata (F]edw') ochyra Źród ]sko-
wiec zmienny: kamienle w potokach iźródI iskach

r3
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Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop. _ płasko.

meayk kończysty: stroma skarpa W buczynie
Plagiomnium elatum (Bruch & schimp.)T. J. Kop' _ pła-

skomerzyk oskrzydIony: wilgotna ściółka na brzegu
ŹródIiska

Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. J' Kop. _ płasko-

merzyk dzióbkowaty: 9|eba na brzegu Źródliska
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. J. Kop. - ptasKo-

merzyk fa|isty: brzegi potokóW i źródlisk
Plagiothecium ,aetum Schimp - dwustronek jasny:

pnie o|szy W łęgu
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A Jaeger - dwustro-

nek leśny: pnie o|szy i kamienie w ŹrÓdliskach
Plotygyrium repens (Brid.) Schimp. _ sznureczniak peł-

zaj4cy: pnie o|szy W łęgu
Ptatyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon - brzeżnik

strumieniowy: kamienie w Potoku
Pylaisia poĘantho (HedW.) Schimp. _ korowiec wielo-

zarodniowy: kora olszy w łę9u
Rhizomnium punctatum (Hedw) T. .J. Kop. _ kr4głolist

macierzankowy: kamienie i próchniejqce drewno
oraz wilgotna gIeba w ŹródIiskach i potokach

Rhytidiodetphus squarrosus (Hedw.) Warnst. _ fałdow-
nik nastroszony (ochr. cz.): g|eba na brzegu Źród|i
ska

Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) lgnatow & Huttu-
nen - Wiewiórecznik piórkowaty: kamienie w Źró-

dl isku
Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. - tuiowiec

delikatny (ochr. cz.): gleba i kamienie na brzegach
źródIisk

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. - tujowiec
tamaryszkowaty (ochr. cz.): urwisko przy niszy Źro-
dliskowej w buczynie

aJlota bruchii Hornsch ex Brid - nastroszek Brucha
(ochr' śc., zagr' V): kora bukÓw

|lloto crispa (Hedw.) Brid' _ nastroszek kędzierzawy
(ochr. śc., zagr'V): kora |ipy

Weissia controverso Hedw. _ potłumek zielonawy:
stroma skarPa w buczYnie.

PODSUMOWAN!E

Źródliska i buczyna w oddzia|e ó44 Nad|eśnictwa

Po|anów odznaczĄąsię bogat4 i interesujqcq brioflo-

rą' Na stosunkowo nlewielkiej powierzchni stwierdzo-

no tam 13 gatunków wqtrobowców i 5'] taksonow

mchów' Wśród Wszystkich mszaków ó gatunkÓw

pod|ega ochronie ścisłej, 4 na|eżą do grupy objętych

ochronq częściowq, a 6 to roś|iny z',czerwonej Iisty', -

z rcŻnymi kategoriami zagroŹenia. DuŹa Wi|gotnośĆ
powietrza, obecnośĆ szybko płynącej po kamienistym

podłoŹu i bogatej w węg|an wapnia wody, pŻyczynia

się do wykształcenia siedlisk dogodnych dla rozwoju

górskich mszaków (8 gatunków). Na głazie narzuto.

Wym W żyznej buczynie powyżej źród|isk zna'iduje

się stanowisko Dicranum vhide, mchu z Dyrektywy

Siedliskowei Natura 2000, co jeszcze bardziej podnosi

briologiczny walor tego obszaru. Powinien on zostac

objęty ochron4 rezerwatowQ, tym bardziej, że stwier-

dzono tam także rzadkie i chronione roś|iny kwiatowe
(Braun i in. 2009).
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