87

Porosty,-mchy-i-w¹trobowce-wystêpuj¹ce-na-martwych-wierkach-w-reglu-górnym

87

Porosty, mchy i w¹trobowce wystêpuj¹ce
na martwych wierkach Picea abies
w reglu górnym l¹skiego Grzbietu
(Karkonoski Park Narodowy)
Lichens, mosses and liverworts occurring on decaying
wood of spruces Picea abies in the upper forest belt
in the Silesian Ridge (Karkonoski National Park, Poland)
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A BSTRACT : This paper presents results of the research carried out in the upper
forest belt in the Silesian Ridge (Karkonoski National Park, Poland). Epixylic
organisms, including lichens, mosses and liverworts were noted from the dead
spruces. In total 62 taxa were recorded (28 lichens, 21 mosses and 13 liverworts).
The richest in species were the following genera: Cladonia (lichens) and Lophozia
(liverworts). The most common species were Cladonia digitata and Parmeliopsis
ambigua (lichens). In the studied area 3 rare and endangered lichens were observed
(Cladonia bellidiflora, Hypogymnia farinacea and Parmeliopsis hyperopta) and one
liverwort species  Cephalozia lacinulata.
KEY WORDS : decaying wood, epixylic organisms, Karkonoski National Park, Silesian
Ridge, spruce, wood

Wstêp
Drzewa zapewniaj¹ rodowisko ¿ycia ogromnej liczbie organizmów. Równie¿
po mierci, zarówno stoj¹ce martwe pnie, jak i przewrócone k³ody, oferuj¹
dogodne warunki bytowania m.in. rolinom i grzybom (Holeksa i in. 2008).
Siedlisko oferowane przez obumar³e drzewa, choæ trudne dla rolin wy¿szych
Machowska A. 2015. Porosty, mchy i w¹trobowce wystêpuj¹ce na martwych wierkach
Picea abies w reglu górnym l¹skiego Grzbietu (Karkonoski Park Narodowy). Acta Botanica
Silesiaca 11: 87100.
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do skolonizowania, czêsto okazuje siê atrakcyjniejsze ni¿ runo lene, ze wzglêdu
na wyniesienie ponad poziom dna lasu i brak konkurencji o wiat³o, wodê
i sk³adniki pokarmowe (Chlebicki i in. 1996). Najczêstszymi gatunkami rolin
naczyniowych wystêpuj¹cymi na drewnie obumar³ych drzew s¹ m.in.: Oxalis
acetosella, Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere, Athyrium filixfemina i Vaccinium myrtillus (Chlebicki i in. 1996; Gutowski i in. 2004; Zielonka,
Pi¹tek 2004). Obecnoæ rozk³adaj¹cego siê drewna w lasach wierkowych regla
górnego ma tak¿e ogromne znaczenie dla naturalnych odnowieñ wierka (Zielonka
2006).
Murszej¹ce drewno, zw³aszcza du¿ych le¿¹cych k³ód, jest szczególnie wa¿nym
typem pod³o¿a dla wielu gatunków w¹trobowców (Klama 2002; HeilmannClausen i in. 2005; Staniaszek-Kik 2010). Organizmy te wystêpuj¹ na
rozk³adaj¹cym siê drewnie czêsto w towarzystwie mchów, np. Dicranum
scoparium, Orthodicranum montanum, Plagiothecium curvifolium oraz rolin
wy¿szych (Gutowski i in. 2004). luzowce  np. Lycogala epidendrum i Leocarpus
fragilis  charakterystyczne s¹ dla silnie roz³o¿onego drewna, które wczeniej
zosta³o opanowane przez grzyby, np. Fomitopsis pinicola i Ganoderma
applanatum (Gutowski i in. 2004).
Pionierskimi organimami, zasiedlaj¹cymi butwiej¹ce drewno, s¹ ró¿norodne
porosty. Z powodu swoich niewielkich wymagañ siedliskowych potrafi¹ porastaæ
drewno o znacznym stopniu przesuszenia lub o zmiennej zawartoci wody; znosz¹
tak¿e stanowiska silnie nas³onecznione. Dziêki temu s¹ w stanie konkurowaæ
z innymi gatunkami epiksylicznymi. Przyk³adowe gatunki porostów, które mo¿na
zaobserwowaæ na martwych drzewach, to m.in.: Cladonia floerkeana, C. digitata,
Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata i Pseudevernia furfuracea
(Gutowski i in. 2004).
Celem niniejszej pracy jest ocena wystêpowania w¹trobowców, mchów oraz
porostów na martwych wierkach w reglu górnym l¹skiego Grzbietu. Wyniki
zaprezentowane w pracy s¹ uzupe³nieniem i rozwiniêciem wczeniejszych badañ
autorki (Machowska 2008). Ponadto, lista gatunków zaprezentowanych w pracy
stanowi przyczynek do poznania flory i bioty epiksylicznej Karkonoszy (np.
Wawrecka, Kossowska 2006; Dimos-Zych, Czarnota 2007; Staniaszek-Kik 2010;
Fudali 2010; Staniaszek-Kik, Szczepañska 2011).

1. Charakterystyka terenu badañ
Badany obszar po³o¿ony jest w Karkonoszach Wschodnich, na terenie
Karkonoskiego Parku Narodowego. Rozci¹ga siê pomiêdzy Pielgrzymami (1204
m n.p.m.), a Prze³êcz¹ Karkonosk¹ (1198 m n.p.m.), na d³ugoci ok. czterech
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kilometrów, w reglu górnym Karkonoszy (10001250 m n.p.m). Zbiorowiskiem
rolinnym charakterystycznym dla tego piêtra jest górnoreglowa wierczyna
sudecka Calamagrostio villosae-Piceetum (R. Tz. 1937) Hartm. Ex Schlüter
1996, z dominuj¹cym wierkiem pospolitym Picea abies, przewa¿nie pochodzenia
naturalnego. Fitocenozy te nale¿¹ do najcenniejszych elementów rolinnoci
Karkonoszy i w porównaniu do zbiorowisk dolnoreglowych s¹ o wiele mniej
zniekszta³cone przez dawn¹ gospodarkê len¹ (Raj 2001).
Obecnie w rejonie pomiêdzy Pielgrzymami a Prze³êcz¹ Karkonosk¹ obserwuje
siê masowe wystêpowanie po³aci martwych drzewostanów wierkowych.
Przyczyn¹ tego zjawiska by³o zanieczyszczenie powietrza, spowodowane
uruchomieniem du¿ych zak³adów energetycznych, opalanych wêglem brunatnym
w Europie rodkowej w pobli¿u po³udniowo-zachodnich granic Polski, co mia³o
miejsce ponad 50 lat temu (Zwodziak i in. 1993).
Opisywany obszar znajduje siê w ch³odnym piêtrze klimatycznym, co przejawia
siê w surowych warunkach termicznych  rednia roczna temperatura waha
siê od wartoci 7,9°C na wysokoci 350450 m n.p.m. do wartoci 0,7°C na
wysokoci1602 m n.p.m. (na szczycie nie¿ki) (Sobik i in. 2013), du¿ej sumie
opadów rocznych (powy¿ej 1200 mm) oraz korzystnych warunków do akumulacji
pokrywy niegowej (Raj 2001).

2. Materia³ i metody
Badania terenowe zosta³y przeprowadzone w sierpniu i we wrzeniu 2007
roku. Obiekt badañ stanowi³y martwe wierki stoj¹ce lub le¿¹ce, o wysokoci
(d³ugoci) co najmniej 5 m oraz obwodzie pnia co najmniej 25 cm (obwody
mierzono na wysokoci 1,3 m od poziomu pod³o¿a lub od szyi korzeniowej
w przypadku le¿¹cych k³ód) (tab. 1).
Tabela 1. Rodzaje badanych obiektów
Table 1. Types of studied objects
Symbol obiektu/
Object symbol
P
K1
K2
Razem/ Total

Opis obiektu/ Object description
Stoj¹ce pnie martwych wierków
Martwe k³ody ca³kowicie stykaj¹ce siê z pod³o¿em
Martwe k³ody czêciowo zawieszone nad pod³o¿em

Liczba obiektów/
Number of objects
30
30
30
90
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Po³o¿enie pni oraz k³ód (d³ugoæ i szerokoæ geograficzna oraz wysokoæ
n.p.m.) zosta³o zmierzone za pomoc¹ urz¹dzenia GPS. W obrêbie badanych
obiektów obserwacje prowadzono w trzech strefach: A  strefa od podstawy
pnia do wysokoci 50 cm nad ziemi¹, B  strefa powy¿ej 50 cm nad pod³o¿em
oraz C  strefa obejmuj¹ca boczne ga³êzie. Ze wszystkich stref ka¿dego obiektu
badawczego sporz¹dzano spis gatunków organizmów epiksylicznych: porostów,
mchów oraz w¹trobowców. Poszczególne obiekty by³y jednoczenie stanowiskami
gatunków. W celu okrelenia stopnia rozpowszechnienia gatunków pos³u¿ono siê
umown¹ skal¹: 1  gatunek sporadyczny (14 stanowiska), 2  rzadki (510 stanowisk),
3  rozproszony (1120), 4  czêsty (2150), 5  bardzo czêsty (5190).
W przypadkach, w których nie by³o mo¿liwe zidentyfikowanie w terenie
danego gatunku, pobierano okazy zielnikowe w celu ich póniejszego oznaczenia.
Zebrany materia³ zielnikowy zosta³ z³o¿ony w herbarium Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Materia³ badawczy oznaczono przy u¿yciu nastêpuj¹cych róde³:
porosty  klucze Nowaka i Tobolewskiego (1975) oraz Purvisa i in. (1992);
mchy  klucz Smitha (2004); w¹trobowce  klucz Smitha (1991). Porosty
z rodzaju Lepraria zosta³y oznaczone metod¹ chromatografii cienkowarstwowej TLC (White, James 1985). Porosty zosta³y oznaczone w Zak³adzie
Bioró¿norodnoci i Ochrony Szaty Rolinnej Uniwersytetu Wroc³awskiego,
natomiast mchy i w¹trobowce zidentyfikowano w Zak³adzie Biologii i Ekologii
na Uniwersytecie Ostrawskim w Ostrawie.
Nazewnictwo porostów przyjêto wed³ug Kossowskiej (2006), mchów 
Ochyry i in. (2003), a w¹trobowców  Szweykowskiego (2006). W wykazie
gatunki uporz¹dkowano alfabetycznie, osobno dla porostów, mchów i w¹trobowców. Przy ka¿dym gatunku podano stopieñ rozpowszechnienia oraz liczbê
stanowisk na badanym terenie (ogóln¹ i z uwzglêdnieniem rodzaju obiektu).
Przy opisywaniu rzadkich i zagro¿onych gatunków porostów oraz mszaków
zastosowano nastêpuj¹ce kategorie zagro¿enia: EN  gatunki wymieraj¹ce,
znajduj¹ce siê w sytuacji bardzo wysokiego ryzyka wymarcia w stanie dzikim
w regionie, VU  gatunki nara¿one na wyginiêcie, znajduj¹ce siê w sytuacji
wysokiego ryzyka wymarcia w stanie dzikim w regionie (Cieliñski i in. 2006),
I  gatunki, o których wiadomo, ¿e s¹ wymar³e, zaginione, wymieraj¹ce, nara¿one
lub rzadkie, a wiêc zagro¿one, lecz brak dostatecznej informacji, aby zaliczyæ
je do jednej z tych kategorii (Klama 2006).

3. Wyniki
3.1. Wykaz gatunków
Na obszarze objêtym badaniami na roz³o¿onym drewnie martwych wierków
odnaleziono ³¹cznie 62 gatunki organizmów epiksylicznych, nale¿¹ce do 37
rodzajów (tab. 2, tab. 3).

Liczba obiektów/ Number of objects

Ca³kowita/
In total

P

K1

K2

1
1
3
3
5
2
1
2
2

5
2
11
14
80
7
3
6
7

.
.
.
.
26
.
.
.
6

2
1
8
11
28
4
1
3
1

1
1
3
3
26
3
2
3
.

4
1
4
4
4
3
4
1
5
1
2
1
1
2
4

33
1
44
47
38
14
26
1
53
1
6
3
3
8
40

21
1
30
29
20
3
10
.
30
1
4
.
.
7
30

4
.
4
6
7
9
3
.
7
.
2
1
.
.
1

8
.
10
12
11
2
13
1
16
.
.
2
3
1
9
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Porosty
Cladonia bellidiflora (Ach) Schaer.
C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.
C. coniocraea (Flörke) Spreng.
C. cornuta (L.) Hoffm.
C. digitata (L.) Hoffm.
C. ochrochlora Flörke
C. polydactyla (Flörke) Spreng.
C. pyxidata (L.) Hoffm.
Hypocenomyce caradocensis
(Leight. ex Nyl.) P.James & Gotth.Schneid.
H. scalaris (Ach.) M. Choisy
Hypogymnia farinacea Zopf
H. physodes (L.) Nyl.
Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb.
Lecidea pullata (Norman) Th. Fr.
Lepraria elobata Tønsberg
L. jackii Tønsberg
Micarea denigrata (Fr.) Hedl.
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
P. hyperopta (Ach.) Arnold
Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg
P. icmalea (Ach.) Coppins & P.James
P. uliginosa (Schrad.) Coppins & P.James
Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf

Stopieñ rozprzestrzenienia/
Class of
a
spreed
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Grupa organizmów epiksylicznych/
Group of epixylic organisms
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Tabela 2. Wykaz gatunków stwierdzonych na badanych obiektach
Table 2. The list of species recorded on the studied objects

3

2

1

.

4
1
1

34
1
1

19
.
1

6
1
.

9
.
.

1
1

1
1

.
.

.
1

1
.

1
1
1
2
4
1
4
1
2
1
3
1
3
2
2
1
2
1
4

2
2
1
8
33
1
36
4
9
3
19
2
19
10
10
1
6
4
29

.
1
.
.
3
.
1
2
5
2
1
.
.
.
.
.
.
.
1

1
1
.
3
18
1
19
1
2
.
9
1
11
6
3
.
4
3
15

1
.
1
5
12
.
16
1
2
1
9
1
8
4
7
1
2
1
13
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Scoliciosporum chlorococcum (Graeve ex Stenh.)
Vìzda
Strangospora moriformis (Ach.) Stein
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James
T. granulosa (Hoffm.) Lumbsch
Mchy
Artichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.
Brachytecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber +
D. Mohr.) Schimp.
Buckiella undulata (Hedw.) Ireland
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Dicranella heteromala (Hedw.) Schimp.
Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton
Dicranum scoparium Hedw.
Ishotecium allopecuroides Brid.
Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats.
P. curvifolium Schlieph. ex Limpr.
P. laetum Schimp.
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) P. Beauv.
P. formosum (Hedw.) G.L.Sm.
Polytrichum commune Hedw.
P. juniperinum Hedw.
Sphagnum fallax H. Klinger.
S. girgensohnii Russow
S. russowii Warnst.
Tetraphis pellucida Hedw.
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1
1

2
1

.
.

2
1

.
.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

4
1
4
1
3
1
1
1
2
19
1

.
.
.
.
.
1
.
.
.
2
1

2
.
2
.
.
.
.
.
1
8
.

2
1
2
1
3
.
1
1
1
9
.

Objanienia: P, K1, K2 patrz tabela 1.
Explanations: P, K1, K2 see table 1.

Tabela 3. Liczbowy i procentowy udzia³ gatunków i rodzajów z poszczególnych grup organizmów
Table 3. Number and percentage participation of species and genera from individual groups of organisms
Grupa organizmów
epiksylicznych/
Group of epixylic organisms
Porosty/ Lichens
Mchy/ Mosses
W¹trobowce/ Liverworts
Suma/ In total

Liczba gatunków/
Number of species

Liczba rodzajów/
Number of genera

Udzia³ procentowy/
Percentage

28
21
13
62

14
15
8
37

45%
34%
21%
100%
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W¹trobowce
Blepharostoma trichophyllum (Dumort.) Dumort.
Calypogeia neesiana (C. Massal. & Carestia)
Mull.Frib.
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.
C. lacinulata J.B. Jack ex Spruce
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.
Lepidozia reptans (L.) Dumort.
Lophocolea heterophylla (L.) Dumort.
Lophozia attenuata (Mart.) Dumort.
L. barbata (Schmidel ex Schreb.) Dumort.
L. hatcheri (A. Evans) Steph.
L. lycopodioides (Wallr.) Cogn.
L. ventricosa (Dicks.) Rumory. emend. H. Buch
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain.
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Rodzajem reprezentowanym przez najwiêksz¹ liczbê gatunków wród
porostów by³ rodzaj Cladonia (8 gatunków), z grupy mchów  Plagiothecium
i Sphagnum (po 3 gatunki) oraz Lophozia (5 gatunków) wród w¹trobowców.
Do klasy czêstoci 5 (bardzo czêsty) zaliczono 2 gatunki porostów (tab. 2).
Dziesiêæ taksonów wyst¹pi³o jako gatunki czêste (klasa czêstoci 4): 7 porostów
i 3 mchy. Piêæ gatunków natomiast znalaz³o siê w klasie czêstoci 3 (rozproszone)
 3 porosty i 2 mchy. Pozosta³e taksony organizmów epiksylicznych (45)
zaliczono do klas czêstoci 1 i 2 (sporadyczny i rzadki).

3.2. Preferencje gatunków wzglêdem rodzajów obiektów
Najwiêcej gatunków organizmów epiksylicznych wystêpowa³o na powierzchni
k³ód czêciowo zawieszonych nad ziemi¹ (K2). Niewiele mniejsz¹ liczbê taksonów
znaleziono na k³odach ca³kowicie stykaj¹cych siê z pod³o¿em (K1). Najmniej
organizmów epiksylicznych zaobserwowano na stoj¹cych pniach martwych
wierków (P) (tab. 4).
Najmniej preferowan¹ stref¹ substratu s¹ ga³êzie boczne (ryc. 1). Zasiedlane
s¹ one jedynie przez dwie grupy organizmów epiksylicznych: w doæ du¿ym
stopniu przez porosty (ponad 30% wszystkich porostów) oraz w niewielkim
procencie przez mchy (3% wszystkich przedstawicieli mchów). Najchêtniej
zajmowana przez wszystkich przedstawicieli badanych organizmów jest strefa
pnia powy¿ej 50 cm od poziomu gruntu.

Ryc. 1. Wystêpowanie grup organizmów w strefach badanych wierków
Objanienia: A  strefa od podstawy pnia do wysokoci 50 cm nad ziemi¹, B  strefa
powy¿ej 50 cm nad pod³o¿em oraz C  strefa obejmuj¹ca boczne ga³êzie.
Fig. 1. Occurrance of the groups of organisms at zones of the studied dead spruces
Explanations: A  zone from the tree trunk foundation to the height of 50 cm above
ground, B  zone more than 50 cm above ground, C  tree boughs and branches.

Porosty/ Lichens

Liczba gatunków/
Number of species
Mchy/ Mosses

16
22
21

£¹cznie/
In total
W¹trobowce/ Liverworts

7
18
18

3
6
9

26
46
48

Tabela 5. Gatunki zagro¿one wymarciem w Polsce odnotowane na badanym terenie
Table 5. Rare and endangered species recorded from the studied area
Gatunek/ Species

Kategoria zagro¿enia/
Category of threat

Liczba stanowisk/
Number of locations

Cladonia bellidiflora
Hypogymnia farinacea
Parmeliopsis hyperopta
Cephalozia lacinulata

EN
VU
VU
I

5
1
1
1

Stopieñ
rozpowszechnienia/
Class of spread
rzadki
sporadyczny
sporadyczny
sporadyczny
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Rodzaj
substratu/
Substrate
type
P
K1
K2
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Tabela 4. Liczba gatunków na poszczególnych rodzajach obiektów
Table 4. Number of species on individual types of objects
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Na badanym obszarze odnotowano niewiele rzadkich, zagro¿onych wyginiêciem gatunków. Do tej grupy nale¿¹: Cladonia bellidiflora, Hypogymnia
farinacea i Parmeliopsis hyperopta wród porostów oraz Cephalozia
lacinulata z grupy w¹trobowców (tab. 5). Wszystkie wymienione gatunki s¹
rzadkie lub sporadyczne.

4. Dyskusja
Na obszarze pomiêdzy Pielgrzymami a Prze³êcz¹ Karkonosk¹, wród
zanotowanych organizmów porastaj¹cych murszej¹ce drewno martwych
wierków, najliczniejsz¹ grupê stanowi³y porosty (stwierdzono 28 gatunków).
Zdecydowana wiêkszoæ stwierdzonych gatunków by³a wczeniej notowana
na terenie Karkonoszy przez innych autorów (np. Wawrecka, Kossowska 2006;
Dimos-Zych, Czarnota 2007; Staniaszek-Kik, Szczepañska 2011). Najpospolitsze
gatunki zaobserwowane na badanym substracie to Cladonia digitata,
Parmeliopsis ambigua, Hypocenomyce scalaris, Hypogymnia physodes,
Lecanora conizaeoides, Lecidea pullata, Lepraria jackii, Pseudevernia
furfuracea i Strangospora moriformis. Podobny sk³ad gatunkowy lichenobioty
epiksylicznej zaobserwowa³y Wawrecka i Kossowska (2006), badaj¹ce porosty
Sowiej Doliny w Karkonoszach. Wród taksonów najczêstszych autorki nie
wymieni³y jedynie Lecidea pullata, Pseudevernia furfuracea oraz Strangospora moriformis. Doda³y natomiast Lecanora argentata i L. pulicaris, których
obecnoci na terenie pomiêdzy Pielgrzymami a Prze³êcz¹ Karkonosk¹ nie
stwierdzono (prawdopodobnie ze wzglêdu na inne preferencje siedliskowe) oraz
Lepraria elobata, wystêpuj¹c¹ na obszarze omawianym w niniejszej pracy
w stopniu rozproszonym.
Na rozk³adaj¹cym siê drewnie martwych wierków mo¿na zaobserwowaæ
wystêpowanie porostów z ró¿nych grup ekologicznych, tj. epiksyli, epigeitów
oraz epifitów (Laaka 1995). Na badanych obumar³ych wierkach sporód
porostów epiksylicznych stwierdzono g³ównie przedstawicieli z rodzaju Cladonia,
np. Cladonia bellidiflora,C. chlorophaea, C. cornuta, C. polydactyla oraz
Placynthiella icmalea. Sporód porostów epigeicznych na murszej¹ce drewno
wkracza np. Cladonia pyxidata (Dimos-Zych, Czarnota 2007). Wród taksonów
epifitycznych stwierdzono Hypocenomyce caradocensis, gatunek charakterystyczny wy³¹cznie dla kwanej kory wierków (Dimos-Zych, Czarnota 2007)
oraz porosty nie wykazuj¹ce przywi¹zania do konkretnego gatunku drzewa,
tj.: Lecanora conizaeoides, Hypogymnia physodes, Lepraria elobata, L. jackii,
Parmeliopsis ambigua, Scoliciosporum chlorococcum (Wawrecka, Kossowska 2006).
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Na terenie objêtym badaniami nie odnaleziono ¿adnego z wymienionych
w pracach innych autorów przedstawiciela epiksyli obligatoryjnych, np. Calicium
glaucellum czy Micarea elachista (Chlebicki i in. 1996; Gutowski i in. 2004).
Mchy w niewielkim stopniu ustêpuj¹ porostom bior¹c pod uwagê liczebnoæ.
Na terenie badañ odnaleziono 21 gatunków mchów, z czego obecnoæ
w Karkonoszach zdecydowanej wiêkszoci zosta³a potwierdzona w badaniach
nad brioflor¹ Kot³a Ma³ego Stawu (Fudali 2010). Nieco wiêcej ni¿ po³owa to
gatunki sporadyczne, zanotowane na 14 stanowiskach. Gatunki, które
wystêpowa³y czêsto i w stopniu rozproszonym to: Dicranum scoparium,
Orthodicranum montanum, Tetraphis pellucida, Pohlia nutans i Polytrichastrum formosum. W rejonie Kot³a Ma³ego Stawu najczêciej wystêpuj¹cymi mchami s¹ 2 gatunki nie stwierdzone pomiêdzy Pielgrzymami a Prze³êcz¹
Karkonosk¹: Sciuro-hypnum reflexum i Rhytidiadelphus subpinnatus (Fudali
2010). Ró¿nice wynikaj¹ zapewne z wiêkszej ró¿norodnoci zasiedlanych przez
mchy substratów, które autorka wziê³a pod uwagê (np. kora ró¿nych gatunków
drzew, ció³ka, roz³o¿one czêci trawy i lici paproci). W nastêpnej kolejnoci
notuje m.in. Dicranum scoparium oraz Pohlia nutans, co jest zgodne
z niniejszymi badaniami.
Czêæ gatunków, które na opisywanym terenie wystêpowa³y na murszej¹cym
drewnie, nie zosta³o zanotowanych dla tego substratu przez Fudali (2010), np.
Polytrichastrum alpinum, Plagiothecium curvifolium, Buckiella undulata,
czy Brachytecium salebrosum. Gatunek Orthodicranum montanum,
odnaleziony pomiêdzy Pielgrzymami a Prze³êcz¹ Karkonosk¹ na roz³o¿onym
drewnie, Fudali (2010) odnotowa³a jedynie na korze drzew i krzewów oraz na
rozk³adaj¹cych siê liciach i trawie. Wed³ug innych autorów jest to mech typowo
epiksyliczny (Gutowski i in. 2004).
Sporód w¹trobowców stwierdzono wystêpowanie 13 gatunków, z czego
znaczna czêæ pokrywa siê z wynikami badañ innych autorów nad tymi
organizmami w Karkonoszach(Staniaszek-Kik 2010): np. Blepharostoma
trichophyllum, Calypogeia neesiana, Cephalozia bicuspidata, Lepidozia
reptans, Lophocolea heterophylla, Lophozia ventricosa oraz Ptilidium
pulcherrimum. Dominuj¹ wród nich gatunki wystêpuj¹ce sporadycznie. Jedyny
takson zaliczony do 3 klasy czêstoci (gatunki rozproszone) to Lophozia
ventricosa. Obserwacja ta nie pokrywa siê ze spostrze¿eniem Staniaszek-Kik
(2010), która bada³a w¹trobowce epiksyliczne na terenie Karkonoszy i stwierdzi³a,
¿e najczêstszym gatunkiem jest Lophocolea heterophylla. Niezgodnoæ tê
mo¿na wyt³umaczyæ faktem, i¿ L. heterophylla szczególnie czêsto wystêpuje
na k³odach bukowych (Staniaszek-Kik 2010), natomiast w badaniach prowadzonych pomiêdzy Pielgrzymami a Prze³êcz¹ Karkonosk¹ jedynym substratem
branym pod uwagê by³o murszej¹ce drewno wierkowe.
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Najczêciej zasiedlanym przez w¹trobowce substratem s¹ le¿¹ce k³ody
(zarówno pozostaj¹ce w ca³kowitym kontakcie z pod³o¿em, jak i czêciowo
zawieszone nad gruntem). Zdecydowanie mniej opisywanych organizmów
spotkano na stercz¹cych martwych pniach. Tak¹ sam¹ prawid³owoæ
zaobserwowa³a Staniaszek-Kik (2010). Wyjania to fakt, ¿e drewno stoj¹cych
martwych drzew charakteryzuje siê du¿ym stopniem przesuszenia i silnym
nas³onecznieniem, co nie stwarza korzystnych warunków mikrosiedliskowych
dla w¹trobowców (Staniaszek-Kik 2010).

5. Wnioski
Murszej¹ce drewno martwych wierków jest substratem wa¿nym dla
zachowania ró¿norodnoci gatunkowej porostów, mchów i w¹trobowców.
Czêstoæ wystêpowania gatunków poszczególnych organizmów zale¿y od
rodzaju substratu (stoj¹ce martwe pnie i le¿¹ce k³ody wierkowe) oraz od jego
strefy.
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Summary
The research on epixylic organisms existing on decaying wood of spruces in the
upper forest belt in the Silesian Ridge (Karkonoski National Park) were carried out
in August and September, 2007. In total 62 taxa were recorded, including: 28 lichens,
21 mosses and 13 liverworts. The richest in species were Cladonia (lichens) and
Lophozia (liverworts) genera. The most common taxa were Cladonia digitata and
Parmeliopsis ambigua (lichens). Among the noted taxa, 4 species, considered to
be threatened in the Sudety Mountains or within the territory of Poland, were
observed (Hypogymnia farinacea, Platismatia glauca and Parmeliopsis hyperopta
 lichens, Cephalozia lacinulata  liverworts). Amongst the examined types of
substrate, the richest in species were logs partially suspended above the ground
(48 taxa were noted from them). It appears that all studied epixylic organisms prefer
habitats offered by logs. When it comes to preferences concerning the most favourable
zone of individual tree, the zone B (i.e. more than 50 cm above ground), was the
most preferred by the epixylic species.

