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ABSTRACT : The paper presents a new locality of Ulota crispa (Hedw.) Brid. found
in Central Poland. The new site is situated in the Wólecki Forest, 10 km to the east
from Opoczno city. A small tufts were observed in May 2012 on a bark of goat
willow (Salix caprea) in managed forest. The main threatening factor for this small
population is a road investment planned in the future.
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Wstêp
Rodzaj Ulota w naszej rodzimej brioflorze reprezentowany jest przez siedem
gatunków (Ochyra i in. 2003). Sporód nich jednym z czêciej spotykanych
jest nastroszek kêdzierzwy Ulota crispa. Podobnie jak wiêkszoæ przedstawicieli
rodziny Orthotrichaceae, s¹ to g³ównie mchy epifityczne, rzadziej naskalne
(Szafran 1961). Wszystkie znajduj¹ siê na czerwonej licie gatunków zagro¿onych
w Polsce (¯arnowiec i in. 2004). Ulota crispa tworzy charakterystyczne
zielono¿ó³te, poduszkowate darnie, dorastaj¹ce do oko³o 12 cm wysokoci.
Jego licie, zale¿nie od stopnia uwilgotnienia mog¹ odstawaæ w bok lub w miarê
wysychania staj¹ siê wyranie kêdzierzawe. Gatunek ten czêsto, na ogó³ latem,
wytwarza sporogony. Ich zarodnie maj¹ wyd³u¿onojajowate puszki, które po
wysuszeniu cechuje wyrane bruzdowanie (Szafran 1961; Smith 2004;
Wierzcholska, Pláek 2006). U. crispa ronie g³ównie na korze drzew liciastych
 buków, olch, jesionów, wierzb, znacznie rzadziej znajdywany jest na gatunkach
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iglastych tj. jod³ach i wierkach. Gatunek ten, podobnie jak pozostali cz³onkowie
rodziny Orthotrichaceae wystêpuje g³ównie w umiarkowanej strefie pó³kuli
pó³nocnej. W Polsce spotkaæ go mo¿na w ca³ym kraju, ale liczba jego stanowisk
jest stosunkowo niewielka. St¹d te¿ takson ten znajduje siê na Czerwonej licie
mchów Polski w kategorii V  nara¿ony (¯arnowiec i in. 2004) oraz zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Ministra z dnia 5 stycznia 2012 r. podlega on cis³ej ochronie
gatunkowej.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowego stanowiska Ulota crispa
na terenie Polski rodkowej.

1. Materia³ i metody
Na podstawie danych literaturowych sporz¹dzono wykaz stanowisk Ulota
crispa w Polsce rodkowej, granice regionu przyjêto za Jakubowsk¹-Gabar¹
i in. (2011). Nowe stanowisko mchu zlokalizowano wzglêdem najbli¿szej
miejscowoci, koordynatów geograficznych i kwadratu ATMOS. W terenie
zmierzono darnie Ulota crispa, zanotowano gatunki towarzysz¹cych mu epifitów
oraz dokonano spisu flory w przyleg³ej fitocenozie.

2. Opis stanowiska na tle rozmieszczenia Ulota crispa
w Polsce rodkowej
W Polsce rodkowej mech ten stwierdzono tylko na siedmiu stanowiskach,
w wiêkszoci zlokalizowanych w rezerwatach przyrody. Wszystkie dotychczasowe notowania pochodz¹ z lat 19591984.
Dd 96  rezerwat Wolbórka i okolice Modlicy (Chmielewski Urbanek 1960;
Urbanek 1966), rezerwat Molenda (Chmielewski, Urbanek 1960),
De 91  Uroczysko ¯¹d³owice (Urbanek 1969),
Ed 10  Uroczysko Nowa Wie (w pobli¿u miejscowoci Z³oczew) (Urbanek
1966),
Ed 13  Uroczysko Restarzew (gm. Szczerców, woj. ³ódzkie) (leg. Filipiak,
22.10.1984, LOD 9360),
Ed 19  Lubiaszów (Urbanek 1959),
Ed 78  Uroczysko Dêbowiec (Urbanek 1969).
Nowe stanowisko Ulota crispa znajduje siê w Lesie Wóleckim w miejscowoci Kraszków, po³o¿onej 10 km na wschód od Opoczna (N 50°2320.81 E
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20°2453.21; ATMOS Ee 12) (ryc. 1). Miejsce to zlokalizowane na granicy
dwóch regionów, Wzgórz Opoczyñskich i Garbu Gielniowskiego. Stanowisko
oddalone jest oko³o 200 m na pó³nocny-zachód od ruchliwej drogi krajowej nr 12
i zlokalizowane przy dukcie, w lesie o charakterze gospodarczym. W maju 2012 r.
na korze wierzby iwy Salix caprea stwierdzono dwie niewielkie (1,5 cm2 i 0,5 cm2)
darnie U. crispa, obie z licznymi sporogonami. Kora wierzby, na której
odnotowano obecnoæ U. crispa, w 50% pokryta by³a mszakami epifitycznymi

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk Ulota crispa w Polsce rodkowej
Fig. 1. Distribution of the localities of Ulota crispa in Central Poland
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takimi jak Hypnum cupressiforme, Platygyrium repens czy Amblystegium
serpens. Po obu stronach duktu wystêpowa³ m³ody, oko³o 40-letni drzewostan
budowany g³ównie przez d¹b bezszypu³kowy Quercus petraea z domieszk¹
sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i topoli osiki Populus tremula. W runie
dominowa³a borówka czarna Vaccinium myrtillus, z domieszk¹ je¿yny Rubus
sp., orlicy pospolitej Pteridium aquilinum, ¿arnowca miotlastego Sarothamnus
scoparius, ja³owca pospolitego Juniperus communis. W warstwie mszystej
dominowa³y Pseudoscleropodium purum, Pleurozium schreberi, Plagiomnium
affine i Hylocomium splendens.

3. Dyskusja
Ulota crispa jest gatunkiem zagro¿onym w Polsce (¯arnowiec i in. 2004)
i znajduje na licie mchów objêtych cis³¹ ochron¹ gatunkow¹. Jeszcze do
niedawna liczba jego stanowisk, podobnie jak wielu obligatoryjnych epifitów,
w szybkim tempie zmniejsza³a siê. Za g³ówny czynnik powoduj¹cy ich
wymieranie uznano zanieczyszczenie powietrza, g³ównie wzrost stê¿enia
zwi¹zków siarki i azotu (Barkmann 1958; Dierssen 2001). Tymczasem w Europie
od lat 90-tych, obserwuje siê wzrost liczby stanowisk mchów epifitycznch.
Dotyczy to zw³aszcza taksonów reprezentuj¹cych rodzinê Orthotrichaceae (Plàek
2007; Fudali i in. 2010; Stebel 2006, 2010; Fudali 2012). Zjawisko to zwi¹zane
jest to najprawdopodobniej z popraw¹ jakoci powietrza (Motyka, Pláek 2006;
Stebel 2010).
Polska rodkowa nie posiada niemal ¿adnych wspó³czesnych danych
dotycz¹cych brioflory nadrzewnej. Wiêkszoæ badañ prowadzono tu w latach
60. i 70. ubieg³ego wieku (Staniaszek-Kik, Wolski 2009), st¹d trudno oceniæ
jaki jest aktualny stan populacji U. crispa w regionie. Odnalezione w bie¿¹cym
roku stanowisko tego mchu, zlokalizowane jest w doæ niekorzystnych warunkach
siedliskowo-przyrodniczych, tj. na skraju niewielkiego, przekszta³conego przez
cz³owieka kompleksu lenego, dodatkowo w pobli¿u ruchliwej drogi krajowej.
Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e dok³adne badania briologiczne ca³ego obszaru
Polski rodkowej, zw³aszcza du¿ych kompleksów lenych, rezerwatów przyrody
i parków krajobrazowych, w których zwiêksza siê potencjalna liczba siedlisk
odpowiednich dla wyspecjalizowanych gatunków epifitycznych, przynios³yby
jego kolejne notowania.
Odnalezione stanowisko Ulota crispa w ci¹gu kilku lat ulegnie najprawdopodobniej zniszczeniu, w wyniku planowanej inwestycji drogowej. Na skutek
prac budowlanych drzewo z mchem zostanie wyciête, b¹d znajdzie siê
w bezporednim s¹siedztwie ruchliwej drogi ekspresowej. Ponadto, las w którym
znajduje siê omawiane stanowisko zostanie rozdzielony planowan¹ drog¹ na
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dwie czêci, co z pewnoci¹ spowoduje ogromne zmiany w warunkach
siedliskowych, a w konsekwencji doprowadziæ mo¿e do obumarcia niewielkich
darni U. crispa.
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Summary
Ulota crispa (Hedw.) Brid. is a small (ca. 12 cm tall) moss species which forms
yellowish-green cushions. Its leaves become strongly crisped when dry. This moss
frequently forms capsules in summer. It has been observed on a different tree
species, especially on beeches, alders, ashes and willows. Rarely it was found on
coniferous trees  firs and spruces. Until recently the species was only known from
seven localities in Central Poland which have yet to be confirmed by new material.
The paper presents a new locality of Ulota crispa found in this area. The new site
is situated in the Wólecki Forest, 10 km to the east from Opoczno city. A small tufts
of moss were observed in May 2012 on a bark of goat willow (Salix caprea). The
main threatening factor for this small population of protected and threatened species
is a road investment planned in the future.

