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A BSTRACT : This paper is a contribution to the knowledge of bryofloras of the
Beskid l¹ski Range, Wy¿yna l¹ska Upland, Kotlina Owiêcimska Basin and Pojezierze
Litewskie Lakeland. It is based on the herbarium specimens collected by K. Lubliner
in July, August and October 1935. Totally, localities of 33 species are reported.
Distribution data of many rare species, e.g. Sphagnum centrale, S. obtusum and
Paludella squarrosa, are provided.
KEY WORDS : mosses, distribution, Beskid l¹ski Range, Wy¿yna l¹ska Upland,
Kotlina Owiêcimska Basin, Pojezierze Litewskie Lakeland, Poland

Wstêp
W zbiorach Muzeum Górnol¹skiego w Bytomiu znajduj¹ siê obszerne,
w wiêkszoci nieznane zbiory mszaków. Czêæ z nich (zbiory E. Dreschera,
F. Kerna, L. Pfützenreitera i V. Torki) zosta³a opublikowana w pierwszej czêci
pracy (Stebel, Nowak 2005). Druga czêæ pracy obejmuje kolekcjê mchów
zebranych przez K. Lubliner w lipcu, sierpniu i padzierniku 1935 roku. Dobrze
zachowane alegaty przechowywane s¹ w papierowych kopertach umieszczonych
w kartonowych pud³ach. Stanowi¹ je przede wszystkim torfowce, natomiast
mchy brunatne odnalezione zosta³y jako domieszki w materia³ach zielnikowych.
Zdecydowana wiêkszoæ okazów pochodzi z terenu Beskidu l¹skiego. Nieliczne
zebrane zosta³y na Wy¿ynie l¹skiej, Pojezierzu Litewskim oraz w Kotlinie
Owiêcimskiej.
STEBEL A. 2005. The Bryophyte Collection in the Upper Silesian Museum in Bytom (Part
II). Acta Botanica Silesiaca 2: 159166.
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1. Materia³ i metody
Oznaczenia ca³oci materia³ów zielnikowych zrewidowano. Gatunki
zestawiono w postaci listy florystycznej, któr¹ poprzedza wykaz stanowisk.
Jest ona u³o¿ona alfabetycznie w obrêbie poszczególnych regionów geograficznych (Kondracki 1994). Dla ka¿dego stanowiska podano przynale¿noæ
administracyjn¹ oraz, o ile to by³o mo¿liwe, kwadrat ATMOS (Ochyra, Szmajda
1981). Listê gatunków u³o¿ono równie¿ w porz¹dku alfabetycznym. Nazewnictwo
taksonów przyjêto za Ochyr¹ i in. (2003). Przy opisie stanowisk zamieszczono
datê zbioru oraz wszystkie informacje podane przez autorkê na etykietach.
W przypadku zmiany nazwy w wyniku rewizji nazwê pierwotn¹ podano w
nawiasie.

2. Wyniki
Ogó³em, po rewizji oznaczeñ, kolekcja K. Lubliner obejmuje 33 gatunki,
w tym 25 gatunków z Beskidu l¹skiego, 13 gatunków z Wy¿yny l¹skiej,
5 gatunków z Kotliny Owiêcimskiej i 11 gatunków z Pojezierza Litewskiego.
Nale¿y podkreliæ, ¿e prawie wszystkie zamieszczone w licie florystycznej
mchy objête s¹ obecnie ochron¹ gatunkow¹ (Rozporz¹dzenie ...). Wród
gatunków pochodz¹cych z Beskidu l¹skiego na uwagê zas³uguje Sphagnum
centale, gatunek nie podawany do tej pory z omawianego pasma górskiego
(Melosik 1996), obecnie na tym terenie nie odnaleziony. Do interesuj¹cych
mchów z Wy¿yny l¹skiej i Kotliny Owiêcimskiej zaliczyæ nale¿y stanowiska
Sphagnum magellanicum, S. obtusum i S. papillosum, aktualnie bardzo rzadko
notowanych w tych regionach (Stebel, Fojcik 2003). Z okolic jeziora Wigry
godnymi uwagi s¹ stanowiska mchów zagro¿onych w Polsce (¯arnowiec i in.
2004)  Paludella squarrosa, Sphagnum fuscum i Tomentypnum nitens

2.1. Wykaz stanowisk:
Beskid l¹ski  Barania Góra (Wis³a): ko³o szczytu (Gd 13), ródliska Czarnej
Wise³ki (Gd 13), Przys³op (Gd 12), miêdzy schroniskiem a szczytem (Gd 12/13);
Cieñków (Wis³a: Gd 12); dolina Bia³ej Wise³ki, górna czêæ (Wis³a: Gd 12/13);
dolina Brennicy (gm. Brenna: Gd 02); dolina Czarnej Wise³ki (Wis³a: Gd 12);
dolina Dziechcinki (Wis³a: Gd 11); dolina Gahury (Wis³a: Gd 01); dolina
Gociejowa (Wis³a: Gd 12); dolina Jasionki [=Jesionki] (gm. Jaworze: Fd 92);
dolina Jawornika (Wis³a: Gd 11); dolina £abajowa (Wis³a: Gd 11); dolina Malinki
(Wis³a: Gd 12); dolina Suchego [=Suchego Potoku] (Ustroñ: Gd 01); Jasionki
(gm. Jaworze: Fd 92); Jurzyków (Wis³a: Gd 11); Kiczory (Wis³a: Gd 11); miêdzy
Kiczorami a Istebn¹ (Wis³a/gm. Istebna: Gd 11); Klimczok (Bielsko-Bia³a: Gd 02);
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Magurka Wilañska (Wis³a/gm. Lipowa: Gd 13); Malinów (Wis³a/gm. Buczkowice:
Gd 12); Ma³e Skrzyczne (gm. Buczkowice/Lipowa: Gd 03); Mikuszowice (BielskoBia³a: Fd 93); potok Barbara (Bielsko-Bia³a: Gd 02); potok G³êbiczek (Wis³a:
Gd 12); Skrzyczne (gm. Buczkowice/Lipowa: Gd 03); Z³oty Groñ (gm. Istebna:
Gd 22).
Wy¿yna l¹ska  Mys³owice-Kosztowy (Fd 54).
Kotlina Owiêcimska  Zabrzeg (gm. Czechowice-Dziedzice: Fd 82).
Pojezierze Litewskie  okolice jeziora Wigry.

2.2. Wykaz flory:
Skróty: c. spor.  ze sporogonami; dol.  dolina; pd.  po³udniowy; pn.
pó³nocny; wsch.  wschodni, zach.  zachodni.

Beskid l¹ski
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.  dol. Jasionki, m³aczka nad potokiem
powy¿ej gajówki, 01.08.1935 (w próbie S. flexuosum); dol. Suchego, m³aka, 08.07.1935
(w próbie Sphagnum palustre).
Buckiella undulata (Hedw.) Ireland  Kiczory, pod szczytem, las wierkowy,
23.07.1935 (w próbie Sphagnum girgensohnii).
Polytrichum commune Hedw.  dol. Dziechcinki, przy drodze na wsch. zboczu Sto¿ka
nad potokiem, 03.07.1935 (w próbie Sphagnum girgensohnii); dol. Gociejowa, pn.zach. zbocze, w zarolach jagód i poziomek, 05.07.1935 (w próbie Sphagnum girgensohnii);
Kiczory, pod szczytem, las wierkowy, 23.07.1935 (w próbie Sphagnum girgensohnii).
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch.  dol. Jasionki, Nardetum blisko
wsi, 31.07.1935 (w próbie Sphagnum palustre).
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.  dol. Bia³ej Wise³ki, poni¿ej gajówki,
na ³upkowych cianach i korzeniach, 10.07.1935 (w próbie Sphagnum girgensohnii);
Skrzyczne, droga przez las pod szczytem, 14.07.1935 (w próbie Sphagnum girgensohnii).
Rh. triquetrus (Hedw.) Warnst.  dol. Brennicy, las wierkowy, 14.07.1935 (w próbie
Sphagnum girgensohnii).
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.  Barania Góra, powy¿ej schroniska,
09.07.1935 (jako S. warnstorfii); Barania Góra, blisko szczytu, 10.07.1935 (w próbie
S. russowii); Cieñków, porêba, 15.07.1935 (jako S. warnstorfii); dol. Bia³ej Wise³ki,
górna czêæ, na porêbie, 10.07.1935; dol. Czarnej Wise³ki, m³aczka zaros³a sitowiem,
09.07.1935 (w próbie S. russowii); dol. Dziechcinki, przy drodze pod ga³êziami wierków
(jako S. warnstorfii), wsch. zbocze przy drodze ze Sto¿ka, nad potoczkiem oraz skraj
lasu, 03.07.1935; Kiczory, pod szczytem, las wierkowy, 24.07.1935 (jako S. warnstorfii);
Skrzyczne, Nardetum na szczycie, 14.07.1935 (jako S. recurvum).
S. centrale C.E.O.Jensen  Barania Góra, blisko szczytu, m³ody las wierkowy,
10.07.1935.
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S. compactum Lam. & DC.  dol. Bia³ej Wise³ki, górna czêæ doliny, porêba,
10.07.1935; dol. Brennicy, lewy brzeg, pod lasem wierkowym w wietle, 14.07.1935;
dol. Dziechcinki, na skraju lasu w wietle, 03.07.1935; dol. Malinki, w m³ace wprost
lenictwa, 12.07.1935; Barania Góra, blisko szczytu, m³ody las wierkowy, 09.07.1935.
S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.  dol. Gahury, na zboczu pod wierkami, 06.07.1935.
S. denticulatum Brid.  dol. Dziechcinki, m³aka nad potokiem na dnie doliny (jako
S. inundatum) oraz przy drodze ko³o Jurzykowa, pod wierczkami (w próbie S. inundatum),
wszystko 03.07.1935; Nardetum pod wsi¹ Jasionki, 31.07.1935 (jako S. inundatum).
S. fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.  Barania Góra, najwy¿szy punkt, tu¿ poni¿ej szczytu,
09.07.1935 oraz blisko szczytu, m³ody las wierkowy, 10.07.1935 (jako S. cuspidatum);
Barania Góra, m³aka i ródliska Czarnej Wise³ki, 10.07.1935 (jako S. amblyphyllum);
Barania Góra, miêdzy schroniskiem a szczytem, 09.07.1935 (jako S. cuspidatumi
i S. amblyphyllum); Barania Góra, ma³a m³aczka na zboczu oraz du¿a ³¹ka bagnista
nad Czarn¹ Wise³k¹ ko³o mostu, 10.07.1935 (jako S. cuspidatum); dol. Czarnej Wise³ki,
m³aczka zaros³a sitowiem, wisz¹ce poduchy na korzeniach wierków oraz rowki przy
drodze, brzeg lasu sosnowego, 09.07.1935 (jako S. cuspidatum); dol. Dziechcinki, porêba,
03.07.1935 (jako S. cuspidatum); Malinów, ródlista m³aczka, 12.07.1935 (jako
S. cuspidatum).
S. flexuosum Dozy & Molk.  Barania Góra, lenictwo Przys³op, ródlista ³¹czka
oraz m³aczka zaroniêta turzycami i skrzypem, 10.07.1935 (jako S. riparium Ångstr.) oraz
zbocze ródliste zaros³e wierkowym lasem, 10.07.1935; Barania Góra, miêdzy
schroniskiem a szczytem, 09.07.1935; Barania Góra, m³aka przy ródliskach Czarnej
Wise³ki, 10.07.1935 (jako S. riparium); dol. Bia³ej Wise³ki, poni¿ej gajówki, niewielkie
p³aty na ³upkowych ciankach i korzeniach, 10.07.1935; dol. Czarnej Wise³ki, ródlista
m³aczka na zboczu Baraniej, 09.07.1935 (jako S. riparium); dol. Dziechcinki, przy drodze
nad potoczkiem, 03.07.1935 oraz m³aka, 03.07.1935 (jako S. cuspidatum); dol. Jasionki,
m³aczka nad potokiem powy¿ej gajówki, 01.08.1935 (jako S. cuspidatum i S. riparium)
oraz rowek na porêbie, 01.08.1935 (jako S. riparium); Jasionki, Nardetum pod wsi¹,
31.08.1935 (jako S. riparium); Z³oty Groñ, wilgotny las wierkowy, 21.07.1935 (jako
S. recurvum).
S. girgensohnii Russow  Barania Góra, lenictwo Przys³op, zbocze ródliskowe
zaros³e lasem wierkowym; w lesie (w próbie S. quinquefarium); w m³odym lesie
wierkowym, 10.07.1935; Barania Góra, najwy¿szy punkt, nieco poni¿ej szczytu; blisko
szczytu, m³ody las wierkowy, 10.07.1935; Cieñków, las, 15.07.1935; dol. Bia³ej Wise³ki,
poni¿ej gajówki, niewielkie p³aty na ³upkowych cianach i korzeniach oraz poni¿ej szczytu
Baraniej Góry, m³ody las wierkowy, 10.07.1935; dol. Brennicy, las wierkowy, 14.07.1935;
dol. Czarnej Wise³ki, lewy brzeg potoku, wisz¹ce ko¿uchy na korzeniach drzew;
w cieniu pod jode³kami; wsch. brzeg, du¿e poduchy nad wod¹; przy szosie na Kubalonkê,
podmok³e miejsce; ródlista m³aka, przy drodze turystycznej; rowki przy drodze, brzeg
lasu wierkowego, 09.07.1935; dol. Dziechcinki, porêba przy drodze ze Sto¿ka; przy
drodze na wsch. zboczu Sto¿ka nad potokiem; m³aka nad potokiem ko³o pierwszych
zabudowañ, 03.07.1935; dol. Gociejowa, pn.-zach. zbocze, w zarolach jagód i poziomek;
wysoki tarasik nad potokiem, zbocze pn.-zach., w wietle, 05.07.1935; dol. Jasionki,
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pod wierczkami na brzegu potoku, 01.08.1935 oraz w rowie przy drodze niedaleko wsi,
31.07.1935; dol. Jawornika, pn.-zach. zbocza w lesie jod³owo-wierkowym, 06.07.1935;
dol. £abajowa, u sp³ywu po³udniowego dop³ywu z £abajówk¹; nad pd. dop³ywem; zbocze
wysoko nad potokiem, w lesie; pod wierkami, wysoki brzeg potoku (jako S. fimbriatum);
pn. brzeg potoku, nisko, nad samym potokiem, 04.07.1935; dol. Malinki, las, 12.07.1935;
dol. Suchego, m³aczka, 08.07.1935; Jasionki, Nardetum pod wsi¹, 31.07.1935; Kiczory,
pod szczytem, las wierkowy, 23.07.1935; Klimczok, las wierkowy blisko szczytu,
28.07.1935; Malinów, m³aczka w lesie wierkowym; las wierkowy, 12.07.1935; Ma³e
Skrzyczne, las wierkowy, 15.07.1935; Mikuszowice, rów przy drodze ko³o Lasku
Cygañskiego, 29.07.1935; potok Barbara, w lesie wierkowym, 30.07.1935; potok
G³êbiczek, 21.07.1935 (tak¿e jako S. fimbriatum); Skrzyczne, droga przez las pod szczytem,
14.07.1935; Skrzyczne, Nardetum na szczycie, 14.07.1935; Skrzyczne, przy drodze ze
Skrzycznego do Malinowskiej Ska³y, 15.07.1935.
S. inundatum Russow  Barania Góra, lenictwo Przys³op, m³aka przy ródliskach
Czarnej Wise³ki, 10.07.1935; du¿a, jasna ³¹ka nad Czarn¹ Wise³k¹, 10.07.1935 (jako
S. subsecundum); dol. Czarnej Wise³ki, ródlista m³aczka przy drodze turystycznej,
09.07.1935; dol. Dziechcinki, przy drodze ko³o Jurzykowa, pod wierczkami, 03.07.1935.
S. magellanicum Brid.  Barania Góra, miêdzy schroniskiem a szczytem, 09.07.1935;
Malinów, ródlista m³aka, 12.07.1935; Skrzyczne, Nardetum na szczycie, 14.08.1935.
S. palustre L.  Barania Góra, miêdzy schroniskiem a szczytem, 09.07.1935; Barania
Góra, m³aka niedaleko ródlisk Czarnej Wise³ki, 10.07.1935 (jako S. magellanicum);
Barania Góra, lenictwo Przys³op, du¿a ródliskowa ³¹ka na zboczu zwróconym ku
Czarnej Wise³ce, 10.07.1935; dol. Czarnej Wise³ki, oko³o szosy na Kubalonkê, pod
lasem wierkowym, miejsce wilgotne oraz m³aka i rowki przy drodze turystycznej,
09.07.1935; dol. Dziechcinki, na brzegu lasu, w wietle oraz m³aka, 03.07.1935; dol.
Jesionki, Nardetum blisko wsi oraz m³aka nad potokiem powy¿ej gajówki, w wietle,
31.07.35; dol. Malinki, w m³ace wprost lenictwa, 12.07.1935; dol. Suchego, m³aka,
08.07.1935; Z³oty Groñ, wilgotny las wierkowy, 23.07.1935.
S. quinquefarium (Braithw.) Warnst.  Barania Góra, len. Przys³op, w lesie,
10.07.1935; Cieñków, las, 15.07.1935; dol. Bia³ej Wise³ki, niewielkie p³aty na pionowych
cianach doliny, 10.07.1935; dol. Brennicy, las wierkowy, 14.07.1935; dol. Dziechcinki,
p³askie dno doliny, m³aczka nad potokiem, 03.07.1935; dol. Jawornika, pn.-zach. zbocze,
w miejscach odkrytych, brzeg lasu, 06.07.1935; dol. £abajowa, nisko, nad samym
potokiem; wysoki brzeg potoku, pod wierkami oraz pó³nocny brzeg potoku, poduchy
zwisaj¹ce na korzeniach wierka, 04.07.1935; dol. Malinki, przy drodze w lesie wierkowym,
12.07.1935; Magurka Wilañska (na etykiecie jako Magórka, po stanowiskach zbioru
z dnia 15.07.1935 mo¿na s¹dziæ, ¿e chodzi tu najprawdopodobniej o Magurkê Wilañsk¹),
zbocze w lesie wierkowym, 15.07.1935; Ma³e Skrzyczne, w lesie wierkowym w cieniu,
15.07.1935.
S. russowii Warnst.  Barania Góra, miêdzy schroniskiem a szczytem, rowki,
09.07.1935 (jako S. warnstorfii i S. acutifolium); Barania Góra, blisko szczytu, m³ody
las wierkowy, 10.07.1935 (jako S. warnstorfii); Barania Góra, len. Przys³op, ródlista
³¹ka na zboczu opadaj¹cym ku Czarnej Wise³ce, 10.07.1935 (jako S. warnstorfii); dol.
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Czarnej Wise³ki, prawy brzeg, pod jode³kami, w cieniu, 09.07.1935 (jako S. warnstorfii)
oraz m³aczka zaros³a sitowiem, 09.07.1935; Jasionki, Nardetum pod wsi¹, 31.07.1935
(jako S. warnstorfii); Skrzyczne, Nardetum na szczycie, 14.07.1935 (jako S. warnstorfii).
S. squarrosum Crome  Barania Góra, m³aka przy ród³ach Czarnej Wise³ki, 10.07.1935;
Barania Góra, lenictwo Przys³op, zbocze ródliste, poros³e lasem wierkowym,
10.07.1935; dol. Czarnej Wise³ki, powy¿ej sp³ywu z Bia³¹, nad potokiem, 09.07.1935;
dol. Dziechcinki, przy drodze ko³o Jurzykowa, w cieniu pod wierkami, 03.07.1935; dol.
Jasionki, m³aczka nad potokiem powy¿ej gajówki, 01.08.1935; dol. Jawornika, pn.-zach.
zbocze, w cieniu, 06.07.1935; dol. £abajowa, nisko nad potokiem, 04.07.1935; dol. Malinki,
las wierkowy, 12.07.1935; Kiczory, las wierkowy, 25.07.1935; przy drodze Kiczory 
Istebna, m³aczka nad potokiem, 24.07.1935.
S. subnitens  dol. £abajowa, nad pd. dop³ywem, w wietle, 04.07.1935 (jako
S. acutifolium).
S. subsecundum Nees  dol. Brennicy, na zboczu Beskidku, w lesie, 14.07.1935;
dol. Jasionki, m³aczka nad potokiem powy¿ej gajówki, 01.08.1935; dol. Suchego, m³aka,
08.07.1935.
S. teres (Schimp.) Ångstr.  dol. Dziechcinki, m³aki nad potokiem, miêdzy sitami,
03.07.1935; dol. Suchego, m³aka, 08.07.1935.
Straminergon stramineum (Dicks. & Brid.) Hedenäs  dol. Jasionki, Nardetum
blisko wsi, 31.07.35 (w próbie Sphagnum palustre); dol. Jasionki, m³aczka nad potokiem
powy¿ej gajówki, 01.08.1935 (próbie Sphagnum flexuosum).
Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske  dol. Dziechcinki, m³aka nad potokiem
na dnie doliny, 03.07.1935 (w próbie S. denticulatum); dol. Suchego, m³aka, 08.07.1935
(w próbie Sphagnum palustre).

Wy¿yna l¹ska
Wszystkie materia³y zebrane zosta³y w miejscowoci Kosztowy (obecnie Mys³owiceKosztowy) dn. 12.10.1935 r.
Polytrichum commune Hedw.  stawek na brzegu lasu sosnowego (w próbie
Sphagnum cuspidatum).
Sphagnum compactum Lam. & DC.  miejsca torfiaste miêdzy torem kolejowym
a laskiem.
S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.  stawek na brzegu lasu sosnowego.
S. fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.  stawek na brzegu lasu sosnowego (w próbie
S. cuspidatum), torfiaste miejsce miêdzy torem kolejowym a laskiem (jako S. cuspidatum),
w rowach na wrzosowisku (jako S. cuspidatum) oraz kwana ³¹ka po lewej stronie toru
(jako S. cuspidatum).
S. inundatum Russow  kwana ³¹ka po lewej stronie toru oraz miejsca torfiaste
miêdzy laskiem sosnowym a torem.
S. obtusum Warnst.  wykopy torfowe na kwanej ³¹ce blisko toru kolejowego.
S. palustre L.  stawek na brzegu lasu sosnowego oraz wykopy torfowe na kwanej
³¹ce blisko toru kolejowego.

165

Kolekcja-mszaków-w-Muzeum-Górnol¹skim-w-Bytomiu

165

S. papillosum Lindb.  miejsca torfiaste miêdzy torem kolejowym a sosnowym lasem
oraz w rowach na osuszonym torfowisku.
S. russowii Warnst.  stawek na brzegu lasu sosnowego (jako S. warnstorfii).
S. subsecundum Nees  miejsce torfiaste miêdzy torem a laskiem sosnowym oraz
wykopy torfowe na kwanej ³¹ce.
S. teres (Schimp.) Ångstr.  wykopy torfowe na kwanej ³¹ce.
Straminergon stramineum (Dicks. & Brid.) Hedenäs  torfiaste miejsce miêdzy torem
kolejowym a laskiem (w próbie S. fallax).
Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske  wykopy torfowe na kwanej ³¹ce
(w próbie Sphagnum subsecundum).

Kotlina Owiêcimska
Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.  Zabrzeg pod Dziedzicami, glinianki,
08.08.1935 (jako S. cuspidatum).
S. flexuosum Dozy & Molk.  Zabrzeg pod Dziedzicami, osuszone torfowisko,
31.07.1935.
S. girgensohnii Russow  Zabrzeg pod Dziedzicami, las sosnowy, przy drodze,
08.08.1935.
S. magellanicum Brid.  Zabrzeg pod Dziedzicami, osuszone torfowisko, 08.08.1935.
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske  Zabrzeg pod Dziedzicami, glinianki, 08.08.1935
(w próbie S. fallax).

Pojezierze Litewskie
Wszystkie materia³y zebrane zosta³y w sierpniu (bez dok³adnej daty) 1935
roku i opisane jako okolice jeziora Wigry.
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. (domieszka w próbie Sphagnum
warnstorfii); Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. (domieszka w próbie Sphagnum
warnstorfii); Polytrichum strictum Menzies ex Brid. (domieszka w próbie Sphagnum
fuscum); Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw., c. spor.; S. flexuosum Dozy & Molk.
(jako S. cuspidatum); S. fuscum (Schimp.) H.Klinggr.; S. magellanicum Brid.; S. russowii
Warnst.; S. subsecundum Nees; S. warnstorfii Russow; Tomentypnum nitens (Hedw.)
Loeske (domieszka w próbie Sphagnum warnstorfii).
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Summary
A large bryophyte collection housed in the Upper Silesian Museum in Bytom
is almost completely unknown. Data concerning E. Dreschers, F. Kerns, L.
Pfützenreiters and V. Torkas collections were published in the first part of the
paper (Stebel, Nowak 2005). The second part contains information on bryophytes
collected by K. Lubliner in July, August and October of 1935 and includes mainly
peat mosses. The overwhelming majority of specimens originated from the Beskid
l¹ski Range, the rest was found in the Wy¿yna l¹ska Upland, Kotlina Owiêcimska
Basin and Pojezierze Litewskie Lakeland. Identifications of all the found species
have been checked. The taxa examined are listed in an alphabetical order. Mosses
nomenclature follows Ochyra et al. (2003). For each locality, following information
is given: collecting date, information written on specimens labels and notes on the
presence of sporophytes. Details of localities precede the floristic list. The sites are
arranged alphabetically, separately for each region. In brackets, an administrative
district and (if possible) ATMOS grid square are given. Lubliners collection consists
of 33 species, i.e. 25 from the Beskid l¹ski Range, 13 from the Wy¿yna l¹ska
Upland, 5 from the Kotlina Owiêcimska Basin and 11 from the Pojezierze Litewskie
Lakeland. It is noteworthy, that nearly all collected mosses represent species now
protected by law in Poland. A lot of them are very interesting, for example Sphagnum
centrale (new to the flora of the Beskid l¹ski Range), Sphagnum magellanicum,
S. obtusum and S. papillosum (endangered in the Wy¿yna l¹ska Upland and
Kotlina Owiêcimska Basin) as well as mosses threatened in Poland: Paludella
squarrosa, Sphagnum fuscum and Tomentypnum nitens.

