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Stanowiska inwazyjnych gatunków mchów
w miecie £odzi
Localities of invasive moss species in the city of £ód
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A BSTRACT : This document presents new sites of two invasive moss species;
Campylopus introflexus and Orthodontium lineare. These species had previously
been found on only three sites near £ód. Two new sites have been identified in
the city of £ódz.
KEY WORDS: Campylopus introflexus, Orthodontium lineare, invasive species, bryophyte
distribution, Central Poland

Wstêp
Campylopus introflexus jest pospolitym gatunkiem strefy umiarkowanej
i subantarktycznej pó³kuli po³udniowej (Ochyra 1983; Fudali 2007). W roku
1941 zosta³ znaleziony po raz pierwszy w Anglii (Sussex), nastêpnie w Irlandii
ko³o Dublina. Na kontynencie europejskim stwierdzony dopiero w 1954 roku
(Ochyra 1983; Hassel, Söderstrom 2005). Przypuszcza siê, ¿e do Europy
zawleczono go z Nowej Zelandii b¹d Falklandów (Söderström 1992; Fudali
2007). Z Polski pierwsze dane dotycz¹ce stanowisk tego gatunku pochodz¹
z 1986 roku z pojezierza sierakowskiego (woj. poznañskie) (Lisowski, Urbañski
1989). Campylopus introflexus porasta siedliska suche b¹d wilgotne, zwykle
silnie zaburzone w wyniku dzia³alnoci cz³owieka (Gradestein, Sipman 1978;
Fudali i in 2009).
Orthodontium lineare pochodzi ze strefy umiarkowanej i subtropikalnej
pó³kuli po³udniowej (Ochyra 1983, Fudali 2007). Po raz pierwszy gatunek ten
zosta³ znaleziony w Anglii w 1911 roku, natomiast na kontynencie europejskim
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w Niemczech w 1939 roku (Ochyra 1983; Hassel, Söderstrom 2005).
Najprawdopodobniej do Europy zawleczony zosta³ z po³udniowej Afryki (Fudali
2007). Z Polski pierwsze stanowisko Orthodontium lineare znaleziono w 1981
roku i pochodzi ono z Mierzei Helskiej (Ochyra 1982). Gatunek ten stwierdzany
jest na siedliskach naturalnych i pó³naturalnych, gdzie najczêciej porasta bogat¹
w humus glebê, drewno b¹d pnie drzew (Urbañski 1987; Ochyra 1983; Hedenäs
i in. 1989; Fudali i in. 2009).
Od czasu pojawienia siê obydwu gatunków na terenie Europy do chwili obecnej
nastêpuje ich ekspansja w kierunku wschodnim. Na ten proces niew¹tpliwie
istotny wp³yw ma czêste tworzenie sporogonów wype³nionych licznymi, lekkimi
zarodnikami (Fudali 2007).
Do tej pory Campylopus introflexus podawany by³ z regionu ³ódzkiego tylko
z jednego miejsca. Stanowisko to stwierdzono na terenie uroczyska Tomaszów
Mazowiecki (gmina Tomaszów Mazowiecki). Gatunek ten porasta³ glebê
mineraln¹ w m³odniku sosnowym. Orthodontium lineare w województwie
³ódzkim podawany by³ dotychczas z dwóch stanowisk. Pierwsze pochodzi
z rezerwatu £aznów (gmina Rokiciny), gdzie gatunek ten porasta³ pnie sosen
oraz jode³. Drugie podawane by³o z torfowiska £ugi (gmina Warta), gdzie gatunek
ten wystêpowa³ w monokulturze sosnowej oraz w zbiorowisku LeucobryoPinetum (Fudali et all 2009; Staniaszek-Kik, Woziwoda 2011) (ryc. 1). Nowe
dane na temat wystêpowania tych gatunków oraz ich rozmieszczenia pochodz¹
z miasta £odzi. S¹ to pierwsze stanowiska obcych gatunków mchów podawane
z terenu miasta.

1. Opis stanowisk
Na terenie miasta £odzi odnotowano piêæ stanowisk inwazyjnych gatunków
mchów. Trzy stanowiska Campylopus introflexus oraz dwa stanowiska
Orthodontium lineare (ryc. 2). Stanowiska te by³y rozproszone na terenie
miasta. Ich lokalizacja zwi¹zana by³a z wystêpowaniem preferowanych przez
te gatunki pod³o¿y. Dla Campylopus introflexus by³y to m³odniki sosnowe oraz
drogi oddzia³owe w lasach gospodarczych, natomiast dla Orthodontium lineare
by³y to pó³naturalne zbiorowiska lene, gdzie gatunek ten porasta³ pniaki oraz
pnie drzew.
a  monokultura sosnowa, przy ulicy Sanitariuszek (51°4352N oraz
19°2028E). Na tym stanowisku Campylopus introflexus porasta³ glebê
mineraln¹, tworz¹c jednorodn¹ darñ. Nie zaobserwowano wytwarzania
sporogonów, (leg. G. J. Wolski), 29.05.2011, (LOD).
b  monokultura sosnowa, zlokalizowana miêdzy ulicami Sanitariuszek
a Biwakow¹ (51°4331N, 19°2052 E). Campylopus introflexus porasta³
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Ryc. 1. Lokalizacja znanych z województwa ³ódzkiego stanowisk Campylopus
introflexus oraz Orthodontium lineare

Objanienia: 1  granica województwa ³ódzkiego, 2  miasto £ód, 3  stanowisko Campylopus
introflexus, 4  stanowiska Orthodontium lineare.

Fig. 1. Location of Campylopus introflexus and Orthodontium lineare localities in
£ód district
Explanations: 1  border of £ód district, 2  the city of £ód, 3  locality of Campylopus
introflexus, 4  localities of Orthodontium lineare.

humus wspó³wystêpuj¹c z pospolitymi gatunkami siedlisk oligotroficznych
(Dicranum scoparium, Dicranum polysetum oraz Pohlia nutans), nie
zaobserwowano wytwarzania sporogonów, (leg. G. J. Wolski), 16.04.2011,
(LOD).
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Ryc. 2. Lokalizacja stanowisk inwazyjnych mchów na terenie miasta £odzi

Objanienia: 1  granica miasta, 2  g³ówne drogi, 3 (a, b, c)  stanowiska Campylopus
introflexus, 4 (d, e)  stanowiska Orthodontium lineare.

Fig. 2. Location of the invasive mosses in the area of the city of £ód

Explanations: 1  border of the city of £ód, 2  main roads, 3 (a, b, c)  localities of
Campylopus introflexus, 4 (d, e)  localities of Orthodontium lineare

c  stanowisko zlokalizowane na terenie kompleksu lenego po³o¿onego wzd³u¿
ulicy Opolskiej (51°4828N, 19°3305 E). Campylopus introflexus porasta³ glebê
mineraln¹ na drodze ródlenej, obficie tworzy³ sporogony, (leg. G. J. Wolski),
23.07.2010, (LOD).
d  stanowisko zlokalizowane na terenie rezerwatu Polesie Konstantynowskie
(51°4525N, 19°2511 E). W lesie gr¹dowym Orthodontium lineare porasta³
pniak sosnowy, obficie wytwarzaj¹c sporogony, (leg. G. J. Wolski), 25.09.2010,
(LOD).
e  stanowisko zlokalizowane wzd³u¿ drogi Okólnej (51°5043N, 19°2824
E). W lesie gr¹dowym Orthodontium lineare porasta³ pieñ sosny zwyczajnej,
obficie tworz¹c sporogony, (leg. G. J. Wolski), 13.03.2011, (LOD).
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2. Podsumowanie
Prezentowane dane dotycz¹ nowych stanowisk dwóch inwazyjnych gatunków
mchów Campylopus introflexus oraz Orthodontium lineare. S¹ to pierwsze
dane na temat ich wystêpowania na terenie miasta. Miejskie stanowiska tych
gatunków nie ró¿ni¹ siê od pozamiejskich podawanych z terenu Polski. Na terenie
miasta £odzi tak, jak w regionie ³ódzkim czy Polsce Campylopus introflexus
porasta g³ównie glebê mineraln¹ m³odników, monokultur sosnowych czy duktów
ródlenych. Natomiast Orthodontium lineare podawany jest z naturalnych
b¹d pó³naturalnych zbiorowisk rolinnych gdzie wystêpuje g³ównie na drewnie
oraz korze drzew. Tym samym wystêpowanie inwazyjnych gatunków mchów
na terenie aglomeracji miejskiej uzale¿nione jest od dostêpnoci okrelonych
typów siedlisk, które warunkuj¹ ich obecnoæ.
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Summary
Orthodontium lineare and Campylopus introflexus are invasive species of mosses
native to the temperate climate zone of the southern hemisphere. Orthodontium
lineare first appeared in Europe in 1911. and Campylopus introflexus in 1941. Since
then, both species have spread eastward through Europe. In Poland, Orthodontium
lineare was firstly recorded in 1981, and Campylopus introflexus in 1986. These
species had previously been found on only three sites near £ód. Two new sites
have been identified in the city of £ódz.

