101

Materia³y-do-rozmieszczenia-porostów-naskalnych-w-Karkonoszach

101

Materia³y do rozmieszczenia porostów
naskalnych w Karkonoszach. IV. Pogórze
Karkonoskie: ska³ki na zboczu Grabowca
Materials to the distribution of saxicolous lichens
in the Karkonosze Mts. IV. Pogórze Karkonoskie
Foothills: rocks on the slope of Grabowiec Mt
MARIA KOSSOWSKA
M. Kossowska, Zak³ad Botaniki, Instytut Biologii rodowiskowej, Uniwersytet
Wroc³awski, ul. Kanonia 6/8, 50328 Wroc³aw;
e-mail: maria.kossowska@uwr.edu.pl
ABSTRACT : This paper presents a list of 35 lichen species found on granite rock
formation in lower part of the Karkonosze Mts (the Pogórze Karkonoskie Foothills).
Four of them, Montanelia disjuncta, Psilolechia lucida, Sagedia simoënsis and
Tephromela grumosa, are discussed in detail as new for the Polish part of the range.
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Wstêp
Porosty naskalne s¹ najbogatsz¹ w gatunki grup¹ siedliskow¹ porostów
w Karkonoszach. Do tej pory stwierdzono tu wystêpowanie ok. 300 taksonów
epilitycznych, jednak wiêkszoæ z nich znana jest z pojedynczych stanowisk,
a ich spektra wymagañ siedliskowych nie s¹ w pe³ni rozpoznane. Równoczenie
w Karkonoszach wiele jest miejsc i rejonów dot¹d nieprzebadanych lichenologicznie lub przebadanych w niedostatecznym stopniu.
Celem rozpoczêtego w 2009 roku cyklu publikacji (Kossowska 2009, 2010;
Kossowska, Fa³tynowicz 2012) jest uzupe³nienie danych na temat wystêpowania
i rozmieszczenia porostów naskalnych w polskiej czêci Karkonoszy. W myl
za³o¿eñ przedstawionych we wczeniejszych czêciach cyklu, jako pierwsze
opracowywane s¹ miejsca, które w przesz³oci nie by³y obiektem badañ
lichenologicznych lub zosta³y przebadane w sposób niewystarczaj¹cy. Kolejnym
takim obszarem jest Pogórze Karkonoskie, ciesz¹ce siê znacznie mniejszym
zainteresowaniem badaczy ni¿ reszta masywu.
Kossowska M. 2015. Materia³y do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach.
IV. Pogórze Karkonoskie: ska³ki na zboczu Grabowca. Acta Botanica Silesiaca 11: 101108.
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1. Charakterystyka terenu badañ
Pogórze Karkonoskie jest najbardziej na pó³noc wysuniêtym krañcem
Karkonoszy, granicz¹cym z Kotlin¹ Jeleniogórsk¹. Tworzy je szereg niewysokich
wzniesieñ (najwy¿szy szczyt  Czo³o 869 m n.p.m.), przebiegaj¹cych mniej
wiêcej równole¿nikowo od doliny Kamiennej na zachodzie po dolinê £omnicy
na wschodzie. Od g³ównego grzbietu Karkonoszy oddziela je obni¿enie
Karkonoskiego Pado³u ródgórskiego.
Wzniesienia Pogórza Karkonoskiego zbudowane s¹ z tzw. granitu
porfirowatego, charakteryzuj¹cego siê obecnoci¹ du¿ych monokryszta³ów
skaleni potasowych wród drobniejszego t³a z³o¿onego z kwarcu i ³yszczyków.
Granit ten wietrzeje inaczej ni¿ buduj¹ca wy¿sze partie Karkonoszy odmiana
równoziarnista i w efekcie nie tworzy charakterystycznych dla g³ównego grzbietu
form skalnych, z³o¿onych z regularnych, szeciennych lub prostopad³ociennych
bloków. Wychodnie skalne na Pogórzu Karkonoskim maj¹ zazwyczaj postaæ
skupisk chaotycznie zalegaj¹cych na sobie bloków o mniej lub bardziej
zaokr¹glonych krawêdziach (Migoñ 2005).
Wyj¹tkiem w tej regule s¹ zwarte ska³ki o kanciastych kszta³tach, ods³aniaj¹ce
siê na zachodnim zboczu Grabowca (784 m) po³o¿onego na pó³noc od Karpacza,
dawniej nazywane Grabowieckimi Ska³ami (niem. Gräberstein lub Kräberstein).
Jest to ci¹g oddzielonych od siebie wychodni skalnych, z których najwiêksze
i najbardziej malownicze posiadaj¹ nazwy w³asne: Ostra, Ma³a i Patelnia. Zbudowane s¹ z bardziej twardych, drobnokrystalicznych mikrogranitów, przecinaj¹cych
w tym miejscu granit porfirowaty (Migoñ 2005). Ska³ki znajduj¹ siê w lesie
o charakterze monokultury wierkowej; ich dolne czêci s¹ mniej lub bardziej
zacienione, natomiast wierzcho³ki Ostrej i Patelni wystawione s¹ na bezporedni¹
ekspozycjê s³oneczn¹. Najwiêksza ze ska³ek  Patelnia osi¹ga wysokoæ
kilkunastu metrów i jest ³atwo dostêpna dziêki wykutym w skale stopniom.

2. Dane historyczne
W odró¿nieniu od g³ównego grzbietu Karkonoszy, Pogórze Karkonoskie nie
przyci¹ga³o do tej pory uwagi lichenologów i nie sta³o siê obiektem szczegó³owych
badañ. Wyj¹tkiem jest stanowi¹ca atrakcjê turystyczn¹ regionu góra Chojnik
(627 m), której lichenobiota jest dobrze poznana (por. Kossowska 2006; Sadowska
2008).
Dane lichenologiczne dotycz¹ce pozosta³ych wzniesieñ Pogórza maj¹ charakter
szcz¹tkowy. Jedyne informacje dotycz¹ce wystêpowania porostów na Grabowcu
pochodz¹ z pierwszej po³owy XIX wieku i zawarte s¹ w publikacjach Flotowa
(1850) i Körbera (1855). Wymieniaj¹ oni ³¹cznie 4 gatunki porostów (tab. 1);
nie ma wród nich ani jednego gatunku typowo naskalnego.
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Tabela 1. Porosty stwierdzone na Grabowcu wg danych literaturowych
Table 1. Lichens reported from the Grabowiec Mt. according to published data
Gatunek/ Species

Typ siedliskowy/
Habitat type

ród³o/ Source

Cladonia cenotea
Cladonia squamosa
Loxospora elatina
Pannaria conoplea

X, T
X, T
C
M, C

Flotow 1850: 113
Flotow 1850: 114
Flotow 1850: 125; Körber 1855: 153
Körber 1855: 105

Objanienia: C  porosty nadrzewne; M  porosty epibriofityczne; T  porosty naziemne;
X  porosty epiksyliczne.
Explanations: C  corticolous lichens; M  muscicolous lichens; T  terricolous lichens;
X  epixylous lichens.

3. Materia³ i metody
Badania terenowe przeprowadzono w lipcu 2013 roku na trzech stanowiskach
w obrêbie Grabowieckich Ska³. Z uwagi na najlepsz¹ dostêpnoæ ska³y Patelni,
badania czêci wierzcho³kowej prowadzono tylko na niej. Wszystkie stanowiska
znajduj¹ siê na wysokoci ok. 720 m, w kwadracie Ea-79 systemu ATPOL
w modyfikacji lichenologicznej (por. Cieliñski, Fa³tynowicz 1993).
Zebrany materia³ zosta³ zidentyfikowany metodami klasycznymi, przy u¿yciu
kluczy Nowaka i Tobolewskiego (1975), Smitha i in. (1992), Wirtha i in. (2013)
oraz monograficznych opracowañ poszczególnych grup systematycznych.
Oznaczenie okazów Ochrolechia androgyna i Sagedia simoënsis potwierdzono
metod¹ chromatografii cienkowarstwowej w solwencie A (Orange et al. 2001).
Nazewnictwo taksonów przyjêto za Wirthem i in. (2013). Okazy zielnikowe
znajduj¹ siê w zbiorach w³asnych autorki (hb. Kossowska).
Status zagro¿enia gatunków w Polsce podano wg Cieliñskiego i in. (2006),
a w Sudetach wg Kossowskiej (2003). Nazwy wzniesieñ i ska³ zgodne s¹ ze
s³ownikiem geografii turystycznej Sudetów (Staffa 1993).

4. Wyniki
4.1. Lista gatunków
W wyniku przeprowadzonych badañ odnaleziono 35 gatunków porostów
rosn¹cych bezporednio na powierzchniach skalnych (tab. 2). Wród nich znalaz³y
siê tak¿e taksony nie podawane jak dot¹d z polskiej czêci Karkonoszy;
szczegó³owo omówiono je w rozdziale 4.2. Ponadto, na zwietrzelinie i cienkiej
warstwie gleby w obrêbie ska³ek stwierdzono: Cladonia bellidiflora,
C. cervicornis subsp. verticillata, C. coccifera s.l., C. macilenta, Trapeliopsis
granulosa i Lepraria sp.
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Tabela 2. Lista stwierdzonych gatunków porostów i stopieñ ich zagro¿enia w Polsce
i Sudetach
Table 2. The list of lichen species and their threat category in Poland and the
Sudety Mts
Gatunek/ Species

Acarospora fuscata (Schrader) Arnold
Baeomyces rufus (Huds.) Rebendt.
Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr.
Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
Lecanora intricata (Ach.) Ach.
Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh.
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr.
Lecidea fuscoatra (L.) Ach.
Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco et al.
Montanelia disjuncta (Erichsen) Divicar, A.Crespo & Essl.
Miriquidica leucophaea (Flörke ex Rabenh.) Hertel & Rambold
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold
Opegrapha gyrocarpa Flotow
Parmelia omphalodes (L.) Ach.
Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph
Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy
Rhizocarpon geographicum (L.) DC.
Rhizocarpon lecanorinum Anders
Rhizocarpon polycarpum (Hrpp) Th. Fr.
Rhizocarpon reductum Th. Fr.
Sagedia simoënsis (Räsänen) A. Nordin, S. Saviæ & Tibell
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold
Tephromela atra (Huds.) Hafellner
Tephromela grumosa (Pers.) Hafellner & Cl. Roux
Trapelia obtegens (Th. Fr.) Hertel
Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm.
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale

Status zagro¿enia/
Status of threat
Polska/
Sudety
Poland
Mts
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NT
VU
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VU
.
VU
.
VU
LC
VU
.
EN
VU
.
.
.
.
.
.
.
.
LC
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VU
.
LC
LC
.
.

Objanienia: EN  wymieraj¹ce; VU  nara¿one; LC  s³abo zagro¿one; NT  bliskie zagro¿enia.
Explanations: EN  endangered; VU  vulnerable; LC  least concern; NT  near threatment.
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4.2. Gatunki nowe dla polskich Karkonoszy
Sagedia simoënsis (Räsänen) A. Nordin, S. Saviæ & Tibell
[Syn. Aspicilia simoënsis Räsänen]
Porost wystêpuj¹cy w Polsce zarówno w górach, jak i w czêci ni¿owej
(Fa³tynowicz 2003), jednak nie zawsze rozpoznawany lub wyró¿niany z racji
podobieñstwa do Aspicilia grisea. W Sudetach dotychczas stwierdzony
w G. Sto³owych (Dimos-Zych 2013) oraz w G. Bialskich i Masywie nie¿nika
(Szczepañska 2007). Wytwarza popielatoszar¹ plechê z charakterystycznymi
skupieniami koralikowatych izydiów, które pêkaj¹ na szczycie uwalniaj¹c
ziarenkowate soredia. Czêsto nie wytwarza owocników i wtedy bywa trudna
do identyfikacji. Wystêpuje na ska³ach krzemianowych w miejscach nas³onecznionych (Wirth i in. 2013).
Stanowisko: [Ea-79]  g. Grabowiec, ska³a Patelnia, 50°4806,1N/15°4410,9E,
wys. ok. 720 m n.p.m., na granicie, 7.07.2013., leg. M. Kossowska. Okaz z owocnikami.
Montanelia disjuncta (Erichsen) Divicar, A.Crespo & Essl.
[syn. Melanelia disjuncta (Erichsen) Essl.]
Gatunek ten nie by³ do tej pory wymieniany z Karkonoszy (por. Kossowska
2006), podany jednak z pobliskiej Kotliny Jeleniogórskiej (Szczepañska 2008).
W Sudetach znany ponadto z Masywu nie¿nika i G. Bialskich (Szczepañska
2007). Jest to porost naskalny o listkowatej, ciemnej, prawie czarnej plesze
i charakterystycznych, wypuk³ych soraliach. Wystêpuje g³ównie na pionowych
powierzchniach ska³ krzemianowych, w miejscach ciep³ych i przewiewnych
(Wirth i in. 2013).
Stanowisko: [Ea-79]  g. Grabowiec, ska³a Patelnia, 50°4806,1N/15°4410,9E,
wys. ok. 720 m n.p.m., na granicie, 7.07.2013., leg. M. Kossowska.
Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy
Gatunek ten by³ wprawdzie podawany z terenu Karkonoszy przez Körbera
(1855; stanowisko w rejonie wodospadu Szklarki), jednak notowanie to nie jest
pewne. W W¹wozie Szklarki bardzo pospolity jest Chrysotrix chlorina 
efektowny i rzucaj¹cy siê w oczy porost naskalny, którego jednak Körber nie
wymienia. Oba gatunki bywaj¹ mylone, gdy¿ wytwarzaj¹ podobn¹, proszkowat¹
plechê i zajmuj¹ podobne siedliska. Ch. chlorina wyró¿nia siê barw¹ plechy,
która jest bardziej jaskrawa, intensywnie ¿ó³ta, podczas gdy plechy P. lucida
s¹ ¿ó³tozielone. Ponadto, Ch. chlorina nigdy nie wytwarza owocników, które
u P. lucida s¹ zwykle obecne.
Psilolechia lucida wystêpuje zazwyczaj na pionowych lub przewieszonych
powierzchniach ska³ krzemianowych, w miejscach o zwiêkszonej wilgotnoci
powietrza (Wirth i in. 2013). W Polsce gatunek jest doæ szeroko rozprzestrzeniony, zw³aszcza na obszarach górskich (por. Fa³tynowicz 2003).
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Stanowisko: [Ea-79]  g. Grabowiec, ska³a Patelnia, 50°4806,1N/15°4410,9E,
wys. ok. 720 m n.p.m., na granicie, 7.07.2013., leg. M. Kossowska.
Tephromela grumosa (Pers.) Hafellner & Cl. Roux
Niezbyt rzadki gatunek, znany w Polsce ze stanowisk zarówno na ni¿u, jak
i w górach (por. Fa³tynowicz 2003), jednak dotychczas z Karkonoszy nie
podawany. Wytwarza charakterystyczn¹, grub¹ plechê skorupiast¹ z niebieskoszarymi soraliami, zlewaj¹cymi siê w prawie jednolit¹ warstwê pokrywaj¹c¹
ca³¹ górn¹ powierzchniê. Wystêpuje na ska³ach krzemianowych, w miejscach
s³onecznych i ciep³ych (Wirth i in. 2013).
Stanowisko: [Ea-79]  g. Grabowiec, ska³a Patelnia, 50°4806,1N/15°4410,9E,
wys. ok. 720 m n.p.m., na granicie, 7.07.2013., leg. M. Kossowska.

5. Dyskusja
Mimo niewielkich rozmiarów Grabowieckich Ska³, ich niskiego po³o¿enia
i oddalenia od g³ównego grzbietu Karkonoszy, który jest centrum wystêpowania
porostów naskalnych w tym regionie, liczba stwierdzonych taksonów jest
zaskakuj¹co du¿a. Dla porównania, na wysoko wyniesionym ponad granicê
lasu Czarnym Grzbiecie zanotowano ³¹cznie 32 gatunki porostów naskalnych
(Kossowska 2009), za na s¹siednim w stosunku do niego Grzbiecie Kowarskim
tylko 28 (Kossowska, Fa³tynowicz 2012). Równie¿ na poszczególnych
wychodniach skalnych w rejonie Szrenicy liczba stwierdzonych gatunków nie
przekracza³a 30 (Kossowska 2010).
Relatywnie du¿e bogactwo gatunkowe lichenobioty Grabowieckich Ska³
wynikaæ mo¿e m. in. ze zró¿nicowania siedlisk naskalnych w ich obrêbie.
Wierzcho³ki ska³ek (w tym rozleg³a platforma na szczycie Patelni) wyniesione
s¹ ponad otaczaj¹cy las, w zwi¹zku z tym nas³onecznione i suche. Udostêpnienie
Patelni dla turystów sprawia, ¿e platforma szczytowa jest dodatkowo wzbogacana
w azot i zwi¹zki organiczne. Powierzchnie pionowe w górnej czêci ska³ek s¹
równie¿ nas³onecznione, ale bardziej wilgotne; z kolei ich czêci nasadowe
ocienione s¹ lasem. W zwi¹zku z tym wyró¿niæ mo¿na tu szereg nisz, zasiedlanych
przez ró¿ne gatunki porostów.
Wród stwierdzonych porostów dominuj¹ gatunki pospolite, o szerokiej skali
ekologicznej, wystêpuj¹ce w Karkonoszach z równ¹ czêstoci¹ od podnó¿a po szczyty.
S¹ to np. Acarospora fuscata, Diploschistes scruposus, Lecanora intricata,
L. polytropa, Rhizocarpon geographicum, Rh. polycarpum, Rh. reductum,
Umbilicaria polyphylla i in. Brak tu porostów wysokogórskich, obecnych licznie
na wychodniach skalnych g³ównego grzbietu Karkonoszy, natomiast listê
wzbogacaj¹ gatunki ciep³olubne, unikaj¹ce wy¿szych po³o¿eñ górskich:

107

Materia³y-do-rozmieszczenia-porostów-naskalnych-w-Karkonoszach

107

Melanelixia fuliginosa, Montanelia disjuncta, Rhizocarpon lecanorinum,
Sagedia simoënsis i Tephromela grumosa. Szczególnym rysem lichenobioty
Grabowieckich Ska³ jest obecnoæ licznych i dobrze rozwiniêtych plech porostów
typowo nadrzewnych, jak Hypogymnia physodes, H. tubulusa, Ochrolechia
androgyna i Pseudevernia furfuracea. Prawdopodobnie przesz³y one z na
siedliska skalne z otaczaj¹cego lasu. Wprawdzie na pniach drzew rosn¹cych
w bezporednim s¹siedztwie ska³ ich nie stwierdzono, jednak przynajmniej niektóre
z nich mog¹ rosn¹æ na ga³êziach w koronach.
Podziêkowania. Serdecznie dziêkujê dr Katarzynie Szczepañskiej za
identyfikacjê wtórnych metabilitów w plechach Ochrolechia androgyna
i Sagedia simoënsis metod¹ chromatografii cienkowarstwowej. Dziêkujê te¿
Recenzentom za cenne uwagi.
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Summary
The paper presents the results of lichenological research carried out in 2013 on
the Grabowieckie Ska³y rocks (slope of Grabowiec Mt, Pogórze Karkonoskie Foothills).
As a result, 35 lichen species were recorded directly on the rock surfaces (table 2),
together with 6 taxa growing on saxicolous mosses and a thin layer of rock debris.
Most of them are common species that occure in the Karkonosze Mts with equal
frequency from the foothills to the mountain tops, e.g. Acarospora fuscata, Diploschistes
scruposus, Lecanora intricata, L. polytropa, Rhizocarpon geographicum, Rh. polycarpum,
Rh. reductum and Umbilicaria polyphylla. There was a lack of typical high-mountain
lichens, while some termophilous species that avoid higher altitude were found,
namely Melanelixia fuliginosa, Montanelia disjuncta, Rhizocarpon lecanorinum,
Sagedia simoënsis and Tephromela grumosa. The characteristic trait of studied
biota was the occurence on rock surfaces of typicaly epiphytic species, like Hypogymnia
physodes, H. tubulusa, Ochrolechia androgyna i Pseudevernia furfuracea.
Three species, Montanelia disjuncta, Sagedia simoënsis and Tephromela grumosa,
are reported from the Polish part of the Karkonosze Mts for the first time, while the
record of Psilolechia lucida is the first unquestionable one from the Polish part
of the range.

