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WPROWADZENIE
Ocena jakości rzek i jezior poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym
podejściem w monitoringu wód zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej
Ramową Dyrektywą Wodną. Stan ekologiczny oceniany jest na podstawie czterech
elementów biologicznych, jak fitoplankton, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby
oraz wspomagających parametrów fizyczno-chemicznych i hydromorfologicznych. Makrofity
stanowią zatem jeden z podstawowych elementów oceny stanu ekologicznego i muszą być
uwzględnione w systemach oceny i klasyfikacji wód powierzchniowych. W ekosystemach
wód płynących, na obszarach wyżynnych i w górach, mszaki wodne są najważniejszą grupą
makrofitów, stanowiącą od kilkudziesięciu do prawie 100% ich całkowitej biomasy.
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dla specjalistów realizujących monitoring
wód powierzchniowych w oparciu o rośliny wodne, zwłaszcza na obszarach wyżynnych i
górskich, gdzie mchy i wątrobowce są dominującymi grupami makrofitów. Może być ono
wykorzystywane podczas realizacji metod oceny stanu ekologicznego zarówno rzek jak i
jezior.
W przygotowanej pracy przedstawiono wszystkie gatunki uznane za wskaźnikowe, a
także szereg innych, które rozpowszechnione są w różnych rodzajach wód. Charakterystyka
poszczególnych taksonów uzupełniona jest o fotografie, profesjonalne ryciny, tabele i
schematy ułatwiające ich identyfikację. Ponadto dla każdego taksonu zamieszczono mapę
zasięgu geograficznego i wykres rozmieszczenia pionowego n.p.m. w Polsce, opracowane
na podstawie analizy około 1300 stanowisk, zgromadzonych w bazie danych Makrofitowej
Metody Oceny Rzek (MMOR).
Autor chciałby serdecznie podziękować Pani Justynie Urbaniak za przygotowanie
profesjonalnych rycin mszaków opisanych w kluczu. Autor chciałby także podziękować
Paniom Annie Kukule, Justynie Gębce i Katarzynie Ciborek oraz Panu Piotrowi Feszczynowi
za pomoc w przygotowaniu manuskryptu niniejszego podręcznika.
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MSZAKÓW
Funkcjonująca powszechnie w literaturze nazwa mszaki obecnie ma już jedynie
kontekst ekologiczny (podobnie jak nazwa glony). Obejmuje ona rośliny o podobnym
pokroju, cechujące się dominacją gametofitu w cyklu życiowym oraz porastające siedliska
zazwyczaj wilgotne i cieniste. Ze względu na duże różnice w budowie i funkcjonowaniu
gametofitu i sporofitu u mchów (Bryophyta), wątrobowców (Marchantiophyta) i glewików
(Anthocerotophyta), wszystkie trzy grupy stanowią obecnie odrębne gromady. Niegdyś
natomiast były zaliczane do jednej gromady mszaków (Bryophyta).
Mszaki charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem morfologicznym, o wiele
większym niż prymitywniejsze plechowce. Można u nich wyróżnić łodyżkę o funkcji zbliżonej
do łodygi, u większości gatunków występują też listki o funkcji zbliżonej do liści, lecz
prostszej budowie. Mszaki nie mają korzeni właściwych. Ich odpowiednikami są chwytniki
(ryzoidy).

Mchy siedlisk wodnych i podmokłych
Najliczniejszą gromadą mszaków są mchy (Bryophyta). Dotychczas opisano ich około
13 tysięcy gatunków, z tego blisko 700 rośnie na terenie Polski. Zgrupowane są one w
obrębie czterech klas, tj. torfowce (Sphagnopsida), naleźliny (Andreaeopsida), płonniki
(Polytrichopsida) i prątniki (Bryopsida).
Mchy najczęściej zasiedlają wilgotne i cieniste środowiska lądowe. Do typowych
wodnych hydrofitów należą w Polsce wyłącznie trzy rodzaje: potocznik (Cinclinodotus), żaglik
(Dichelyma) i zdrojek (Fontinalis). Dalsze około 200 gatunków należy do higrofitów
rosnących nad brzegami wód, na torfowiskach, mokradłach i bagnach, a także na wilgotnych
skałach, głazach, kamieniach, korzeniach drzew i rumoszu drzewnym opryskiwanych przez
wodę potoków i rzek.
W rozwoju mchów wyróżniamy kolejno po sobie następujące pokolenia płciowe
(gametofit) i bezpłciowe (sporofit). Gametofit jest pokoleniem dominującym, gdyż występuje
przez większą część cyklu i jest samożywny. We wzroście gametofitu obserwujemy najpierw
fazę splątka, a następnie stadium łodyżki i listków. Łodyżka może być prosta lub
rozgałęziona, wzniesiona lub płożąca. Niekiedy występuje podziemna część przypominająca
kłącze. W budowie anatomicznej można wyróżnić skórkę, pod którą znajduje się nadająca
sztywność tkanka mechaniczna przechodząca stopniowo w tkankę miękiszową. U wielu
gatunków występuje także prymitywna tkanka przewodząca. W dolnej części łodyżki
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występują chwytniki. Wyrastają one w pęczkach lub równomiernie albo szczelnie otulają
łodyżkę w postaci pilśni, wyglądającej jak „wełniana skarpetka”. Listki mchów są z reguły
siedzące i ułożone na łodyżce skrętolegle. Mają blaszkę niepodzieloną o mało
zróżnicowanym kształcie, np. jajowatą, lancetowatą, językowatą, szydlastą. W jej obrębie
wyróżniamy szczyt, brzeg oraz nasadę. Ta ostatnia wyróżnia się czasem obecnością
komórek o innym kształcie (bądź barwie), które tworzą tzw. skrzydełka bądź uszka. Blaszka
listka może być gładka, poprzecznie lub podłużnie fałdowana, płaska, wklęsła, rynienkowata
(w przekroju poprzecznym ma kształt litery „U”) lub łódeczkowata (w przekroju poprzecznym
ma kształt litery „V”). Listki najczęściej są zbudowane z jednej warstwy komórek, rzadziej są
dwu- lub wielowarstwowe, np. u płonników (Polytrichum). U niektórych gatunków w listkach
występuje żebro (żeberko) środkowe, utworzone z kilku warstw wydłużonych komórek.
Przypomina ono nerwację liści występującą u roślin naczyniowych, jednak nie spełnia funkcji
przewodzącej. Żebro może być pojedyncze, podwójne lub widlaste. Może mieć ono także
różną długość, niekiedy wybiegając z listka w formie kolca lub włosa. U niektórych gatunków
obok listków wyrastają z łodyżek nitkowate, pojedyncze lub porozgałęziane nibylistki
(parafilia). Służą one do pochłaniania i zatrzymywania wody. Istotną cechą taksonomiczną
jest budowa komórkowa listków. Wyróżniamy dwa podstawowe typy komórek. Komórki
parenchymatyczne są krótkie, na szczycie krótko ucięte. Mogą być więc one okrągławe,
kwadratowe, krótko-prostokątne, pięcio- lub sześcioboczne. Komórki prozenchymatyczne są
natomiast silnie wydłużone i na końcach zaostrzone. Mogą być one romboidalne, linearne
lub robakowate. Komórki skrzydłowe występujące w skrzydełkach listków często wyróżniają
się kształtem, wielkością oraz barwą. Czasami występują one w kilku warstwach, wystając
ponad powierzchnię blaszki. Komórki brzegu listków niekiedy różnią się kształtem i barwą od
innych komórek. Nazywamy je wtedy obrzeżeniem (limbus).
Sporofit mchów jest zróżnicowany na wrastającą w gametofit stopę i długą szczecinkę
(setę) zakończoną zarodnią. Środkową część zarodni zajmuje kolumienka, wokół której
tworzą się zarodniki. Od góry zarodnię zamyka wieczko, odpadające po dojrzeniu
zarodników. Na brzegu puszki zarodni występuje ozębnia (perystom, rąbek), utworzona z
pojedynczego lub podwójnego wieńca sztywnych ząbków.
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Ryc. 1.1. Budowa morfologiczna mchów

Ze względu na kierunek wzrostu i sposób rozgałęzienia łodyżek wyróżniamy dwie
grupy mchów:


ortotropowe (szczytozarodniowe) – o symetrii promienistej, rosnące prosto w górę i
rozgałęziające się widlasto, sympodialnie; główna łodyżka zwykle nie różni się od
łodyżek bocznych; do tej grupy należy ponad 100 gatunków siedlisk wodnych i
podmokłych;



plagiotropowe (bocznozarodniowe) – o symetrii dwubocznej, płożące się po ziemi,
rozgałęziające się pierzasto, monopodialnie; główna łodyżka wyodrębnia się wyraźnie
od łodyżek bocznych (gałązek); do tej grupy należy ponad 70 gatunków siedlisk
wodnych i podmokłych.
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Wątrobowce siedlisk wodnych i podmokłych
Drugą

pod

względem

liczebności

gromadą

mszaków

są

wątrobowce

(Marchantiophyta). Ich różnorodność na świecie wyraża się liczbą około 8 tysięcy gatunków,
z tego ponad 220 rośnie na terenie Polski. Zgrupowane są one w obrębie dwóch klas, tj.
porostnicowych (Marchantiopsida) i meszkowych (Jungermanniopsida). Swoją nazwę
wątrobowce zawdzięczają jednemu ze swych przedstawicieli - stożce ostrokrężnej
(Conocephalum conicum), która wyglądem przypomina nieco wątrobę.
Wśród występujących w Polsce wątrobowców tylko około 30 gatunków rośnie stale w
wodzie i zasługuje na nazwę ścisłych hydrofitów. Dalsze ponad 90 gatunków należy do
higrofitów, trwale związanych z siedliskiem silnie nawodnionym, mokrym.
Hydrofity można podzielić na pływające i osiadłe. Pierwsze rosną swobodnie na
powierzchni wody lub w toni wodnej w jeziorach, stawach, zakolach rzecznych i
starorzeczach. Do tej grupy należy wgłębik pływający (Ricciocarpus natans) oraz kilka
gatunków z rodzaju wgłębka (Riccia). Druga grupa – hydrofity osiadłe, przytwierdzone są do
podłoża i częściowo lub całkowicie zanurzone w wodach potoków, rzek, rowów, kanałów,
jezior, stawów i wywierzysk. Zaliczane są do tej grupy m.in. gatunki z rodzajów: wargowiec
(Chiloscyphus), bagniczka (Cladopodiella), porostnica (Marchantia), miechrza (Marsupella),
pleszanka (Pellia), lśniątka (Riccardia) i skapanka (Scapania).
Higrofity stanowią najliczniejszą wśród wątrobowców grupę ekologiczną. Należą do
nich gatunki rosnące okresowo w wodzie oraz na torfowiskach wysokich i przejściowych. Z
rodzajów należących do tej grupy przykładowo można wymienić: przyziemkę (Calypogeia),
głowiaka (Cephalozia), nagoszka (Gymnocolea), meszka (Jungermannia), mylię (Mylia),
skrzydliczkę (Nardia), lśniątkę (Riccardia), piórkowca (Trichocolea) i inne.
W rozwoju wątrobowców, podobnie jak w przypadku mchów, wyróżniamy kolejno po
sobie następujące pokolenia płciowe (gametofit) i bezpłciowe (sporofit). Gametofit jest
pokoleniem dominującym i jest silniej związany ze środowiskiem wodnym niż sporofit. We
wzroście gametofitu obserwujemy najpierw fazę słabo wykształconego, kilkukomórkowego
splątka, a następnie stadium plechowatej lub ulistnionej łodyżki. Listki są zbudowane z
reguły z pojedynczej warstwy niezróżnicowanych komórek. Mogą być one całobrzegie,
ząbkowane, orzęsione lub podzielone na płaty. Są one osadzone szeroką nasadą na
łodyżce. Listki pełnią ważną rolę w zatrzymywaniu wody, przybierając nierzadko kształt
kubeczków lub woreczków. Gametofit jest przytwierdzony do podłoża jednokomórkowymi
chwytnikami. W komórkach gametofitu występują drobne ciałka oleiste. Ich wielkość, barwa i
liczba są istotną cechą taksonomiczną. Najlepiej są one widoczne u roślin żywych. W
materiale zielnikowym zazwyczaj zanikają i są niewidoczne.
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Sporofit wątrobowców składa się ze stopy, bezzieleniowego trzonka sporangialnego
(sety) oraz kulistej lub walcowatej zarodni. W środku nie ma kolumienki, występują natomiast
sprężyce, ułatwiające otwieranie zarodni. Wątrobowce zaliczane do hydrofitów rzadko
wytwarzają sporofity, natomiast najczęściej rozmnażają się wegetatywnie poprzez
rozmnóżki.
Ze względu na postać morfologiczną gametofitu wyróżniamy dwie grupy wątrobowców:


plechowe (plechowate) – należące do klasy porostnicowych (Marchantiopsida);
gametofit ma postać plechowatej, nieregularnie, widlasto lub pierzasto rozgałęzionej
łodyżki o skomplikowanej budowie anatomicznej, zwykle z żebrem środkowym; w
plesze występuje miękisz asymilacyjny i spichrzowy oraz warstwa okrywająca, w
której po stronie grzbietowej u większości gatunków tworzą się aparaty szparkowe, a
po stronie brzusznej chwytniki i łuski brzuszne; do tej grupy należy około 30
gatunków siedlisk wodnych i podmokłych;



listkowe (listkowate) – należące do klasy meszkowych (Jungermanniopsida);
gametofit jest zróżnicowany na łodyżkę i listki; łodyżka zbudowana jest z jednolitej
tkanki, natomiast listki z jednej warstwy komórek i ułożone są w dwóch rzędach
bocznych; u niektórych gatunków po stronie brzusznej łodyżki występuje trzeci rząd
listków zwanych amfistagiami, których obecność i budowa jest bardzo ważną cechą
taksonomiczną; do tej grupy należy około 90 gatunków siedlisk wodnych i
podmokłych.
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II. SYSTEMATYKA MSZAKÓW WODNYCH OPISANYCH W KLUCZU
Gromada MARCHANTIOPHYTA - Wątrobowce
Klasa Marchantiopsida Stotler & Crand.-Stotl. - Porostnicowe
Podklasa Marchantiidae Engl. in Engl. & Prantl
Rząd Marchantiales Limpr. in Cohn - Porostnicowce
Podrząd Marchantiineae Buch ex Schljakoy
Rodzina Conocephalaceae Müll.Frib. ex Grolle - Stożkowate
Rodzaj Conocephalum Hill - Stożka
Conocephalum conicum (L.) Dumort. - Stożka ostrokrężna
Rodzina Marchantiaceae (Bisch.) Lindl. - Porostnicowate
Rodzaj Marchantia L. - Porostnica
Podrodzaj Marchantia
Marchantia polymorpha L - Porostnica wielokształtna
Rząd Ricciales Schljakov emend. Stotler & Crand.-Stotl. in A.J.Shaw & Goffinet Wgłębkowce
Rodzina Ricciaceae Rchb. - Wgłębkowate
Rodzaj Ricciocarpos Corda - Wgłębik
Ricciocarpos natans (L.) Corda - Wgłębik pływający
Rodzaj Riccia L. - Wgłębka
Podrodzaj Ricciella (A.Braun) Rchb.
Sekcja Ricciella (A.Braun) Bisch.
Riccia fluitans L. - Wgłębka wodna
Klasa Jungermanniopsida Stotler & Crand.-Stotl - Meszkowe (Jungermaniowe)
Podklasa Metzgeriidae Barthol.-Began
Rząd Fossombroniales Schljakov emend. Stotler & Stotler.-Crand. in A.J.Shaw & Goffinet Czarostkowce
Podrząd Pelliineae R.M.Schust. ex Schljakov emend. Stotler & Crand.-Stotl. in A.J.Shaw &
Goffinet
Rodzina Pelliaceae H.Klinggr. - Pleszankowate
Rodzaj Pellia Raddi - Pleszanka
Podrodzaj Pellia
Pellia epiphylla (L.) Corda - Pleszanka pospolita
Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. - Pleszanka płaska
Podrodzaj Apopellia Grolle
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. - Pleszanka kędzierzawa
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Rząd Metzgeriales Schljakov emend. Stotler & Crand.-Stotl. in A.J.Shaw b& Goffinet - Widlikowce
(Rzeźniczkowce)
Podrząd Metzgeriineae R.M.Schust. ex Schljakov
Rodzina Aneuraceae H.Klinggr. - Beznerwowate (Lśniątkowate)
Rodzaj Riccardia Gray - Lśniątka
Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle - Lśniątka zatokowa
Riccardia incurvata Lindb. - Lśniątka zakrzywiona
Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. - Lśniątka szerokoplechowa
Riccardia multifida (L.) Gray - Lśniątka pierzastodzielna
Podklasa Jungermanniidae Engl. emend. Stotler & Crand.-Stotl in A.J.Shaw & Goffinet
Rząd Lepicoleales Stotler & Crand.-Stotl. m AJ.Shaw & Goffinet – Koleowce
Podrząd Lepidolaenineae R.M.Schust.
Rodzina Trichocoleaceae Nakai - Piórkowcowate
Rodzaj Trichocolea Dumort. - Piórkowiec
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. - Piórkowiec kutnerowany
Rząd Jungermanniales H.Klinggr. emend. Stotler & Crand.-Stotl. in A.J.Shaw & Goffinet Meszkowce (Jungermaniowce)
Podrząd Lophocoleineae Schljakov
Rodzina Geocalycaceae H.Klinggr. - Płożykowate
Podrodzina Lophocoleoideae Rodway
Rodzaj Chiloscyphus Corda - Wargowiec
Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hof&n.) Dumort. - Wargowiec blady
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda - Wargowiec licznozarodniowy
Rodzina Plagiochilaceae (Jörg.) Müll.Frib. & Herzog in Müller - Skosatkowate
Rodzaj Plagiochila (Dumort.) Dumort. - Skosatka
Sekcja Plagiochila
Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort. - Skosatka zanokcicowata
Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. - Skosatka parzochowata
Podrząd Jungermanniineae R.M.Schust. ex Stotler & Crand.-Stotl. in A.J.Shaw &
Goffinet
Rodzina Jungermanniaceae Rchb. - Meszkowate
Podrodzina Jungermannioideae
Rodzaj Jungermannia L. - Meszek
Podrodzaj Liochlaena (Nees) S.W.Arnell
Jungermannia leiantha Grolle - Meszek językolistny
Podrodzaj Jungermannia
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Jungermannia atrovirens Dumort. - Meszek ciemnozielony
Jungermannia pumila With. - Meszek mały
Jungermannia sphaerocarpa Hook. - Meszek kulistozarodniowy
Rodzaj Nardia Gray - Skrzydliczka
Podrodzaj Geoscypharia Trevis.
Sekcja Geoscypharia (Trevis.) Váňa
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. - Skrzydliczka mała
Nardia scalaris Gray - Skrzydliczka pospolita
Rodzina Gymnomitriaceae H.Klinggr. - Srebrzykowate
Podrodzina Gymnomitrioideae
Rodzaj Marsupella Dumort. - Miechrza
Podrodzaj Marsupella
Sekcja Marsupella
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. - Miechrza wycięta
Marsupella sphacelata (Gieseke ex Lindenb.) Dumort. - Miechrza plamista
Rodzina Scapaniaceae Mig. - Skapankowate
Rodzaj Scapania (Dumort.) Dumort. - Skapanka
Sekcja Curtae (Müll.Frib.) H.Buch
Scapania curta (Mart.) Dumort. - Skapanka mała
Sekcja Irriguae (Müll.Frib.) H.Buch
Scapania irrigua (Nees) Nees - Skapanka zanurzona
Scapania paludicola Loeske & Müll.Frib. - Skapanka błotna
Sekcja Scapania
Scapania paludosa (Müll.Frib.) Müll.Frib. - Skapanka mokradłowa
Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort. - Skapanka subalpejska
Scapania uliginosa (Sw. ex Lindenb.) Dumort. - Skapanka bagienna
Scapania undulata (L.) Dumort. - Skapanka falista
Sekcja Nemorosae (Mull.Frib.) H.Buch
Scapania nemorea (L.) Grolle - Skapanka gajowa
Rząd Porellales (R.M.Schust.) Schljakoy emend. Stotler & Crand.-Stotl. in A.J.Shaw &
Goffinet - Parzochowce
Podrząd Porellineae R.M.Schust.
Rodzina Porellaceae Cavers - Parzochowate
Rodzaj Porella L. - Parzoch
Sekcja Platyphyllae R.M.Schust.
Porella cordaeana (Huebener) Moore - Parzoch sercowaty
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Gromada BRYOPHYTA Schimp. - Mchy
Klasa Sphagnopsida (Engl.) Ochyra - Torfowce
Podklasa Sphagnidae Engl.
Rząd Sphagnales Limpr. - Torfowce
Rodzina Sphagnaceae Dumort. - Torfowcowate
Rodzaj Sphagnum L. - Torfowiec
Podrodzaj Sphagnum
Sekcja Sphagnum
Sphagnum affine Renauld & Cardot - Torfowiec pokrewny
Sphagnum centrale C.E.O.Jensen - Torfowiec środkowy
Sphagnum magellanicum Brid. - Torfowiec magellański
Sphagnum palustre L. - Torfowiec błotny
Sphagnum papittosum Lindb. - Torfowiec brodawkowaty
Podrodzaj Rigida (Lindb.) A.Eddy
Sekcja Rigida (Lindb.) Limpr.
Sphagnum compactum Lam. & DC. - Torfowiec szorstki
Podrodzaj Isocladus (Lindb.) Braithw
Sekcja Squarossa (Russow) Schimp.
Sphagnum squarrosum Crome - Torfowiec nastroszony
Sphagnum teres (Schimp.) Angstr. - Torfowiec obły
Sekcja Polyclada (C.E.O.Jensen) Warnst.
Sphagnum wulfianum Girg. - Torfowiec Wulfa
Sekcja Acutifolia Wilson
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. - Torfowiec ostrolistny
Sphagnum fimbriatum Wilson - Torfowiec frędzlowany
Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. - Torfowiec brunatny
Sphagnum girgensohnii Russow - Torfowiec Girgensohna
Sphagnum molle Sull. - Torfowiec miękki
Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst. -Torfowiec pięciorzędowy
Sphagnum rubellum Wilson - Torfowiec czerwonawy
Sphagnum russowii Warnst. - Torfowiec Russowa
Sphagnum subfulvum Sjörs - Torfowiec płowy
Sphagnum subnitens Russow & Warnst. - Torfowiec pierzasty
Sphagnum warnstrofii Russow - Torfowiec Warnstrofa
Sekcja Subsecunda (Lindb.) Schimp.
Sphagnum contortum Schultz - Torfowiec skręcony
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Sphagnum denticulatum Brid. -Torfowiec ząbkowany
Sphagnum inundatum Russow - Torfowiec zanurzony
Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst. - Torfowiec wklęsłolistny
Sphagnum subsecundum Nees - Torfowiec jednoboczny
Sekcja Cuspidata (Lindb.) Schimp.
Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen Torfowiec wąskolistny
Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen -Torfowiec bałtycki
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. - Torfowiec szpiczastolistny
Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. -Torfowiec kończysty
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. - Torfowiec pogięty
Sphagnum jensenii H.Lindb. -Torfowiec Jensena
Sphagnum lindbergii Schimp. - Torfowiec Lindberga
Sphagnum majus (Russow) C.E.O.Jensen - Torfowiec Dusena
Sphagnum obtusum Warnst. - Torfowiec tępolistny
Sphagnum riparium Angstr. - Torfowiec okazały
Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid. - Torfowiec cieniutki
Klasa Andreaeopsida (Limpr.) Rothm. - Naleźliny
Podklasa Andreaeidae Engl.
Rząd Andreaesles Limpr. - Naleźlinowce
Rodzina Andreaeaceae Dumort. - Naleźlinowate
Rodzaj Andreaea Hedw. Naleźlina
Podrodzaj Andreaea
Sekcja. Andreaea
Andreaea rupestris Hedw. - Naleźlina skalna
Sekcja Nerviae Cardot ex G.Roth
Andreaea crassinervia Bruch - Naleźlina grubożebrowa
Andreaea frigida Huebener - Naleźlina zimna
Podrodzaj Chasmocalyx (Lindb. ex Braithw.) Broth.
Sekcja. Chasmocalyx Lindb. ex Braithw.
Andreaea nivalis Hook. - Naleźlina śnieżna
Klasa Polytrichopsida Vitt, Goffinet & Hedd. ex Ochyra, Żarnowiec & Bednarek-Ochyra Płonniki
Podklasa Polytrichidae (W.Frey) Ochyra
Rząd Polytrichidale M.Fleisch. - Płonnikowce
Rodzina Polytrichaceae Schwögr. - Płonnikowate
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Rodzaj Polytrichum Hedw. - Płonnik
Sekcja Polytrichum
Polytrichum commune Hedw. - Płonnik pospolity
Klasa Bryopsida (Limpr.) Rothm. - Prątniki
Podklasa Dicranidae (W.Frey) Ochyra
Rząd Dicranales H.Philib. ex M.Fleisch. - Widełozębowce
Podrząd Fissidntineae (M.Fleisch) Ochyra
Rodzina Fissidentaceae Schimp. - Skrzydlikowate
Rodzaj Fissidens Hedw. - Skrzydlik
Podrodzaj Fissidens
Sekcja Fissidens
Fissidens

crassipens

Wilson

ex

Bruch

&

Schimp.

-

Skrzydlik

tęgoszczecinowy
Fissidens exilis Hedw. - Skrzydlik chudy
Sekcja Serridium Müll.Hal.
Fissidens adianthoides Hedw. - Skrzydlik paprociowaty
Fissidens osmundoides Hedw. - Skrzydlik długoszowaty
Podrodzaj Octodiceras (Brid.) Broth.
Fissidens fontanus (Bach.Pyl.) Steud. - Skrzydlik studziennik
Podrząd Dicranineae M.Fleisch
Rodzina Dicranaceae Schimp. - Widłozębowate
Podrodzina Oncophoroideae Lindb.
Rodzaj Dichodontium Schimp. - Dwurożek
Dichodontium flavescens (Dicks.) Lindb. - Dwurożek żółtawy
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. - Dwurożek prześwicający
Rodzaj Diobelonella Ochyra - Krokiewka
Diobelonella palustris (Dicks.) Ochyra - Krokiewka bagienna
Rząd Grimmiales M.Fleisch. - Strzechwowce
Rodzina Seligeriaceae Schimp. - Drobniaczkowate
Podrodzina Seligeriodeae
Rodzaj Blindia Bruch & Schimp. - Blindia
Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. - Blindia ostra
Rodzina Grimmiaceae Arn. - Strzechowate
Podrodzina Grimmioideae
Rodzaj Schistidium Bruch & Schimp. - Rozłupek
Podrodzaj Canalicularia Ochyra
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Schistidium agassizii Sull. & Lesq. - Rozłupek alpejski
Podrodzaj Apocarpa Vilh.
Sekcja Apocarpiiformia (Kindb.) Ochyra
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. - Rozłupek nierodzajny
Sekcja - Rivularia Ochyra
Schistidium rivulare (Brid.) Podp. - Rozłupek strumieniowy
Podrodzina Racomitrioideae Ochyra & Bednarek-Ochyra
Rodzaj Codriophorus P.Beauv. - Tępolistka
Sekcja Codriophorus
Codriophorus acicularis (Hedw.) P.Beauv. - Tępolistka językowata
Codriophorus aquaticus (Brid. ex Schrad.) Bednarek-Ochyra & Ochyra Tępolistka wodna
Sekcja Fascicularia (Bednarek-Ochyra) Bednarek-Ochyra & Ochyra
Codriophorus fascicularis (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra - Tępolistka
rózgowata
Rząd Bryales Limpr. - Prątnikowce
Podrząd Bryineae M.Fleisch.
Rodzina Bryaceae Schwögr - Prątnikowate
Rodzaj Bryum Hedw. - Prątnik
Sekcja Bryum
Bryum argenteum Hedw. - Pratnik srebrzysty
Sekcja Amblyophyllum Müll.Hal.
Bryum cyclophyllum (Schwögr.) Bruch & Schimp. - Prątmk okrągłolistny
Bryum weigelii Spreng. - Prątnik zbiegający
Sekcja Alpiniformia (Kindb.) Sim
Bryum alpinum Huds. ex With. - Prątnik alpejski
Sekcja Cladodium (Brid.) Husn.
Bryum amblyodon Müll.Hal. - Prątnik nachylony
Bryum creberrimum Taylor - Prątnik zbity
Bryum knowltonii Barnes - Prątnik jeziorny
Bryum neodameme Itzigs. - Prątnik brandenburski
Bryum pallens Sw. ex anon. - Prątnik blady
Bryum pallescens Schleich. ex Schwӓgr. - Prątnik żółknący
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. - Prątnik
nabrzmiały
Bryum schleicheri Schwögr. - Prątnik źródliskowy

17

Bryum subneodamense Kindb. - Prątnik jajowaty
Bryum turbinatum (Hedw.) Turner - Prątnik kręgiełkowaty
Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. - Prątnik bagienny
Bryum warneum (Röhl.) Brid. - Prątnik meklemburski
Podrząd Bartramiineae M.Fleisch.
Podrodzina Breutelioideae D.G.Griffin & W.R.Buck
Rodzaj Philonotis Brid. - Bagniak
Sekcja Philonotis
Philonotis caespitosa Jur. - Bagniak darniowy
Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp. - Bagniak wapienny
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. - Bagniak zdrojowy
Philonotis seriata Mitt. - Bagniak spiralny
Sekcja Homomorphae (Kindb.) Ochyra
Philonotis marchica (Hedw.) Brid. - Bagniak długokończysty
Podrząd Rhizogoniineae M.Fleisch.
Rodzina Cinclidiaceae Kindb. - Drabinowcowate
Rodzaj Rhizomnium (Mitt. ex Broth.) T.J.Kop. - Krągłolist
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. - Krągłolist macierzankowy
Rodzina Plagiomniaceae T.J.Kop. - Płaskomerzykowate
Rodzaj Plagiomnium T.J.Kop. - Płaskomerzyk
Sekcja Rosulata (Kindb.) T.J.Kop
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop - Płaskomerzyk pokrewny
Sekcja Undulata (Kindb.) T.J.Kop.
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. - Płaskomerzyk falisty
Rodzina Mniaceae Schwögr - Merzykowate
Rodzaj Mnium Hedw. - Merzyk
Sekcja Mnium
Mnium hornum Hedw. - Merzyk groblowy
Podklasa Hypnidae W.R.Buck, Goffinet & A.J.Shaw
Rząd Hypnales (M.Fleisch.) W.R.Buck & Vitt - Rokietowce
Podrząd Climaciineae (M.Fleisch.) W.R.Buck & Vitt
Rodzina Climaciaceae Kindb. - Drabikowate
Rodzaj Climacium F.Weber & D.Mohr - Drabik
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr - Drabik drzewkowaty
Podrząd Fontinalineae M.Fleisch.
Rodzina Fontinalaceae Schimp. - Zdrojkowate
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Rodzaj Fontinalis Hedw. - Zdrojek
Sekcja Fontinalis
Fontinalis antipyretica Hedw. - Zdrojek pospolity
Sekcja Lepidophyllae Cardot
Fontinalis squamosa Hedw. - Zdrojek łuseczkowaty
Podrząd Neckerineae M.Fleisch.
Rodzina Thamnobryaceae Margad. & Durnig - Krzewikowate
Rodzaj Thamnobryum Nieuwl. - Krzewik
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Schimp. - Krzewik źródliskowy
Podrząd Leskeineae M.Fleisch.
Rodzina Helodiaceae (M.Fleisch.) Ochyra - Błotniszkowate
Rodzaj Palustriella Ochyra - Źródliskowiec
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra - Źródliskowiec zmienny
Podrodzina Pleurozioideae Ando, Seki, N.Nishim. & Higuchi
Rodzaj Rhytidiadelphus (Limpr.) Warnst. - Fałdownik
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. - Fałdownik nastroszony
Rodzina Cratoneuraceae Mönk. - Żebrowcowate
Rodzaj Cratoneuron (Sull.) Spruce - Żebrowiec
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce - Żebrowiec paprociowaty
Podrodzina Brachythecioideae
Rodzaj Brachythecium Schimp. - Krótkosz
Sekcja Brachythecium
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. - Krótkosz Mildego
Brachythecium rivulare Schimp. - Krótkosz strumieniowy
Rodzaj Sciuro-hypnum Hampe - Wiewiórecznik
Sciurohypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen - Wiewiórecznik
piórkowaty
Podrodzina Rhynchostegioideae Ignatov & Huttunen
Rodzaj Platyhypnidum M.Fleisch. - Brzeżnik
Platyhypnidum riparioides (Hedw.) Dixon - Brzeżnik strumieniowy
Podrząd Hypnineae M.Fleisch.
Rodzina Plagiotheciaceae (Broth.) M.Fleisch. - Dwustronkowate
Rodzaj Plagiothecium Schimp. - Dwustronek
Sekcja Orthophyllum Jedl.
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger - Dwustronek leśny
Rodzina Amblystegiaceae Kindb. - Krzywoszyjowe
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Podrodzina Amblystegioideae
Rodzaj Hygroamblystegium Loeske - Wodnokrzywoszyj
Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske - Wodnokrzywoszyj rzeczny
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. - Wodnokrzywoszyj zanurzony
Rodzaj Leptodictyum (Schimp.) Warnst. - Tęposz
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. - Tęposz nadbrzeżny
Podrodzina Drepanocladoideae Kanda
Rodzaj Warnstrofia Loeske - Warnstrofia
Podrodzaj Warnstrofia
Warnstrofia fluitans (Hedw.) Loeske - Warnstrofia pływająca
Rodzaj Sanionia Loeske - Sanionia
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - Sanionia haczykowata
Podrodzina Hygropnoideae Kanda
Rodzaj Hygrohypnum Lindb. Moczarnik
Sekcja Hygrohypnum
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. - Moczarnik błotny
Hygrohypnum ochraceum (Turner ex Wilson) Loeske - Moczarnik
jasnobrązowy
Sekcja Dilatata Szafran ex Ochyra
Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W.Jamieson - Moczarnik twardy
Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske - Moczarnik miękki
Rodzina Hypnaceae Schimp. - Rokietowate
Podrodzina Hypnoideae
Rodzaj Hypnum Hedw. - Rokiet
Sekcja Pratensia Schimp.
Hypnum lindbergii Mitt. - Rokiet krzywolistny
Hypnum pratense W.D.J.Koch ex Spruce - Rokiet łąkowy
Sekcja Hamulosa Schimp.
Hypnum callichroum Brid. - Rokiet gładki
Rodzaj Calliergonella Loeske - Mokradłoszka
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske - Mokradłoszka zaostrzona
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Synonimy nazw gatunkowych
Najpełniejszymi polskojęzycznymi opracowaniami, uwzględniającymi mszaki wodne, są
obecnie trzy klucze Szafrana (1957, 1961, 1963), dotyczące mchów oraz dwa klucze
Rejment-Grochowskiej, dotyczące wątrobowców (1966,1971). Są to niestety pozycje
zawierające często już nieaktualną nomenklaturę taksonomiczną. Utrudnia to poprawne
korzystanie z tych kluczy osobom nie będącym briologami. Tymczasem w wyniku rewizji
taksonomicznych część nazw gatunkowych, a nawet rodzajowych uległa zmianie, niektóre
podgatunki, odmiany lub formy zostały wyodrębnione jako nowe gatunki lub odwrotnie –
niektóre gatunki połączono w jeden. W poniższych tabelach zestawiono zmiany nazewnictwa
mchów i wątrobowców plechowych, opisanych we wspomnianych powyżej kluczach.
Uwzględniają one aktualną nomenklaturę taksonomiczną i są uszeregowane alfabetycznie
według nazw podanych w opracowaniach Szafrana i Rejment-Grochowskiej (tab. 2.1) oraz
według obecnie obowiązujących nazw gatunkowych (tab. 2.2).

Tab. 2.1. Zmiany nomenklatury taksonomicznej mszaków wodnych, opisanych w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961, 1963) i Rejment-Grochowskiej (1966, 1971),
uszeregowane alfabetycznie według nazw gatunkowych podanych w tych opracowaniach
Nazwy gatunkowe podane w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961,
1963) oraz Rejment-Grochowskiej
(1966, 1971)
Amblyodon dealbatus
Amblystegium Kochii
Amblystegium riparium
Amblystegium varium
Amblystegium varium
Andreaea crassinervia
Andreaea frigida
Andreaea nivalis
Andreaea petrophila
Aulacomnium androgynum
Aulacomnium palustre
Barbula spadicea
Blindia acuta
Brachythecium Mildeanum
Brachythecium plumosum
Brachythecium rivulare
Bryum alpinum
Bryum cirrhatum var. affine
Bryum cyclophyllum
Bryum inclinatum
Bryum lacustre

Obecnie obowiązujące nazwy
gatunkowe (Ochyra 2003,
Szwejkowski 2006)
Amblyodon dealbatus
Leptodictyum humile
Leptodictyum riparium
Amblystegium radicale
Orthotheciella varia
Andreaea crassinervia
Andreaea frigida
Andreaea nivalis
Andreaea rupestris
Aulacomnium androgynum
Aulacomnium palustre
Didymodon spadiceus
Blindia acuta
Brachythecium mildeanum
Sciuro-hypnum plumosum
Brachythecium rivulare
Bryum alpinum
Bryum creberrimum
Bryum cyclophyllum
Bryum amblyodon
Bryum konwltonii
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Grupa mszaków
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy

Nazwy gatunkowe podane w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961,
1963) oraz Rejment-Grochowskiej
(1966, 1971)
Bryum neodamense
Bryum neodamense var. ovatum
Bryum pallens
Bryum pallescens
Bryum pseudotriquetrum
Bryum turbinatum
Bryum turbinatum ssp. schleicheri
Bryum turbinatum var. latifolium
Bryum uliginosum
Bryum warneum
Bryum Weigelii
Calliergon cordifolium
Calliergon cuspidatum
Calliergon giganteum
Calliergon megalophyllum
Calliergon Richardsohnii
Calliergon sarmentosum
Calliergon stramineum
Calliergon trifarium
Camphylopus flexuosus
Camphylopus fragilis
Camphylopus Schimperi
Camphylopus Schimperi
Camphylopus turfaceus
Campothecium nitens
Campylium helodes
Campylium polygamum
Campylium stellatum
Catharinea undulata
Catoscopium nigritum
Cinclidium stygium
Cinclidotus fontinaloides
Cinclidotus nirgicans
Climacium dendroides
Conocephalum conicum
Cratoneurum communatum
Cratoneurum decipiens
Cratoneurum filicinum
Cratoneurum filicinum var. curvicaule
Ctenidium molluscum
Cynodontium virens
Dichelyma capillaceum
Dichelyma falcatum
Dichodontium pellucidum
Dichodontium pellucidum var.
flavescens
Dicranella cerviculata
Dicranella squarrosa
Dicranum Bergeri

Obecnie obowiązujące nazwy
gatunkowe (Ochyra 2003,
Szwejkowski 2006)

Grupa mszaków

Bryum neodamense
Bryum subneodamense
Bryum pallens
Bryum pallescens
Bryum pseudotriquetrum
Bryum turbinatum
Bryum schleicheri
Bryum schleicheri
Bryum uliginosum
Bryum warneum
Bryum weigelii
Calliergon cordifolium
Calliergonella cuspidata
Calliergon giganteum
Calliergon megalophyllum
Calliergon richardsohnii
Warnstorfia sarmentosa
Straminergon stramineum
Pseudocalliergon trifarium
Camphylopus flexuosus
Camphylopus fragilis
Camphylopus schimperi
Camphylopus subulatus
Camphylopus pyriformis
Tomentypnum nitens
Campyliadelphus elodes
Campylium polygamum
Campylium stellatum
Atrichum undulatum
Catoscopium nigritum
Cinclidium stygium
Cinclidotus fontinaloides
Cinclidotus riparius
Climacium dendroides
Conocephalum conicum
Palustriella communata
Palustriella decipiens
Cratoneuron filicinum
Callialaria curvicaulis
Ctenidium molluscum
Oncophorus virens
Dichelyma capillaceum
Dichelyma falcatum
Dichodontium pellucidum

mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
wątrobowiec plechowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy

Dichodontium flavescens

mech ortotropowy

Dicranella cerviculata
Diobelonella palustris
Dicranum undulatum

mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
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Nazwy gatunkowe podane w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961,
1963) oraz Rejment-Grochowskiej
(1966, 1971)
Dicranum Bonjeani
Dicranum enerve
Dicranum falcatum
Dicranum spurium
Drepanocladus aduncus
Drepanocladus aduncus f.
gracilescens
Drepanocladus aduncus f. pungeus
Drepanocladus aduncus var.
capillifolius
Drepanocladus aduncus var. Kneiffii
Drepanocladus aduncus var.
polycarpus
Drepanocladus exannulatus
Drepanocladus exannulatus f.
excurrens
Drepanocladus fluitans
Drepanocladus fluitans f.
pseudostraminea
Drepanocladus fluitans f. submersus
Drepanocladus lycopodioides
Drepanocladus revolvens
Drepanocladus revolvens var.
intermedia
Drepanocladus Sendtneri
Drepanocladus Sendtneri f. aristinervis
Drepanocladus uncinatus
Drepanocladus vernicosus
Eucladium verticillatum
Eurhynchium speciosum
Fissidens adiantoides
Fissidens crassipes
Fissidens exilis
Fissidens Julianus
Fissidens osmundoides
Fontinalis antipyretica
Fontinalis dalecarlica
Fontinalis hypnoides
Fontinalis squamosa
Grimmia alpicola
Grimmia alpicola var. rivulare
Grimmia apocarpa
Grimmia mollis
Heterocladium heteropterum
Hookeria lucens
Hygroamblystegium fluviatile
Hygroamblystegium tenax
Hygrohypnum alpinum
Hygrohypnum dilatatum
Hygrohypnum eugyrium
Hygrohypnum luridum

Obecnie obowiązujące nazwy
gatunkowe (Ochyra 2003,
Szwejkowski 2006)

Grupa mszaków

Dicranum Bonjeani
Paraleucobryum enerve
Kiaeria falcata
Dicranum spurium
Drepanocladus aduncus

mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy

Drepanocladus polycarpos

mech plagiotropowy

Drepanocladus polycarpos

mech plagiotropowy

Drepanocladus capillifolius

mech plagiotropowy

Drepanocladus polycarpos

mech plagiotropowy

Drepanocladus polycarpos

mech plagiotropowy

Warnstorfia exannulata

mech plagiotropowy

Warnstorfia trichophylla

mech plagiotropowy

Warnstorfia fluitans

mech plagiotropowy

Warnstorfia pseudostraminea

mech plagiotropowy

Warnstorfia exannulata
Pseudocalliergon lycopodioides
Limprichtia revolvens

mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy

Limprichtia cossonii

mech plagiotropowy

Drepanocladus sendtneri
Drepanocladus capillifolius
Sanionia uncinata
Hamatocaulis vernicosus
Eucladium verticillatum
Oxyrrhynchium speciosum
Fissidens adiantoides
Fissidens crassipes
Fissidens exilis
Fissidens fontanus
Fissidens osmundoides
Fontinalis antipyretica
Fontinalis dalecarlica
Fontinalis hypnoides
Fontinalis squamosa
Schistidium agassizii
Schistidium rivulare
Schistidium apocarpum
Hydrogrimmia mollis
Heterocladium heteropterum
Hookeria lucens
Hygroamblystegium fluviatile
Hygroamblystegium tenax
Hygrohypnum alpinum
Hygrohypnum duriusculum
Hygrohypnum eugyrium
Hygrohypnum luridum

mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
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Nazwy gatunkowe podane w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961,
1963) oraz Rejment-Grochowskiej
(1966, 1971)
Hygrohypnum molle
Hygrohypnum ochraceum
Hygrohypnum polare
Hygrohypnum Smithii
Hygrohypnum Smithii var.
cochlearifolium
Hygrohypnum styriacum
Hygrohypnum viridulum
Hypnum arcuatum
Hypnum callichroum
Hypnum pratense
Leptobryum pyriforme
Leskea polycarpa
Leucobryum glaucum
Marchantia aquatica
Marchantia polymorpha
Meesia hexasticha
Meesia longiseta
Meesia triquetra
Meesia uliginosa
Metzgeria conjugata
Mniobryum albicans
Mniobryum sudeticum
Mnium affine
Mnium affine var. elatum
Mnium cinclidioides
Mnium longirostre
Mnium marginatum
Mnium marginatum var. riparium
Mnium medium
Mnium pseudopunctatum
Mnium punctatum
Mnium punctatum var. elatum
Moerckia blyttii
Molendoa Hornschuchiana
Oligotrichum hercynium
Pallavicina lyellii
Paludella squarrosa
Pellia borealis
Pellia epiphylla
Pellia fabbroniana
Pellia neesiana
Philonotis Arnellii
Philonotis caespitosa
Philonotis calcarea
Philonotis fontana
Philonotis marchica
Philonotis seriata
Physcomitrium eurystomum

Obecnie obowiązujące nazwy
gatunkowe (Ochyra 2003,
Szwejkowski 2006)

Grupa mszaków

Hygrohypnum molle
Hygrohypnum ochraceum
Hygrohypnum polare
Hygrohypnum smithii

mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy

Hygrohypnum cochlearifolium

mech plagiotropowy

Hygrohypnum styriacum
Hygrohypnum norvegicum
Hypnum lindbergii
Hypnum callichroum
Hypnum pratense
Leptobryum pyriforme
Leskea polycarpa
Leucobryum glaucum
Marchantia polymorpha
Marchantia polymorpha
Meesia hexasticha
Meesia longiseta
Meesia triquetra
Meesia uliginosa
Metzgeria conjugata
Pohlia wahlenbergii
Pohlia ludwigii
Plagiomnium affine
Plagiomnium elatum
Pseudobryum cinclidioides
Plagiomnium rostratum
Mnium marginatum
Mnium lycopodioides
Plagiomnium medium
Rhizomnium pseudopunctatum
Rhizomnium punctatum
Rhizomnium magnifolium
Moerckia blyttii
Molendoa hornschuchiana
Oligotrichum hercynium
Pallavicina lyellii
Paludella squarrosa
Pellia epiphylla
Pellia epiphylla
Pellia endiviifolia
Pellia neesiana
Philonotis arnellii
Philonotis caespitosa
Philonotis calcarea
Philonotis fontana
Philonotis marchica
Philonotis seriata
Physcomitrium eurystomum

mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
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Nazwy gatunkowe podane w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961,
1963) oraz Rejment-Grochowskiej
(1966, 1971)
Physcomitrium eurystomum f.
acuminatum
Physcomitrium pyriforme
Plagiothecium neglectum
Plagiothecium neglectum f. fontanum
Plagiothecium Ruthei
Platyhypnidium riparioides
Pohlia cucullata
Pohlia Drummondii
Pohlia nutans
Pohlia sphagnicola
Polytrichum commune
Polytrichum gracile
Polytrichum strictum
Preissia quadrata
Rhacomitrium aciculare
Rhacomitrium aquaticum
Rhacomitrium fasciculare
Rhytidiadelphus squarrosus
Rhytidiadelphus squarrosus ssp.
calvescens
Riccardia incurvata
Riccardia latifrons
Riccardia multifida
Riccardia pinguis
Riccardia sinuata
Riccia beyrichiana
Riccia canaliculata
Riccia cavernosa
Riccia duplex
Riccia fluitans
Riccia huebeneriana
Riccia rhenana
Ricciocarpus natans
Sauteria alpina
Scorpidium scorpioiddes
Scorpidium turgescens
Thamnium alopecurum
Thuidium Blandowii
Thuidium Philibertii
Timmia megapolitana
Tortella fragilis
Tortella inclinata

Obecnie obowiązujące nazwy
gatunkowe (Ochyra 2003,
Szwejkowski 2006)

Grupa mszaków

Physcomitrium acuminatum

mech ortotropowy

Physcomitrium pyriforme
Plagiothecium nemorale
Plagiothecium platyphyllum
Plagiothecium ruthei
Platyhypnidium riparioides
Pohlia obtusifolia
Pohlia Drummondii
Pohlia nutans
Pohlia sphagnicola
Polytrichum commune
Polytrichastrum longisetum
Polytrichum strictum
Preissia quadrata
Codriophorus acicularis
Codriophorus aquaticus
Codriophorus fascicularis
Rhytidiadelphus squarrosus

mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy

Rhytidiadelphus subpinnatus

mech plagiotropowy

Riccardia incurvata
Riccardia latifrons
Riccardia multifida
Aneura pinguis
Riccardia chamaedryfolia
Riccia beyrichiana
Riccia canaliculata
Riccia cavernosa
Riccia duplex
Riccia fluitans
Riccia huebeneriana
Riccia rhenana
Ricciocarpus natans
Sauteria alpina
Scorpidium scorpioiddes
Pseudocalliergon turgescens
Thamnobryum alopecurum
Helodium blandowii
Thuidium philibertii
Timmia megapolitana
Tortella fragilis
Tortella inclinata

wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
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Tab. 2.2. Zmiany nomenklatury taksonomicznej mszaków wodnych, opisanych w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961, 1963) i Rejment-Grochowskiej (1966, 1971),
uszeregowane alfabetycznie według obecnie obowiązujących nazw gatunkowych
Obecnie obowiązujące nazwy
gatunkowe (Ochyra 2003,
Szwejkowski 2006)
Amblyodon dealbatus
Amblystegium radicale
Andreaea crassinervia
Andreaea frigida
Andreaea nivalis
Andreaea rupestris
Aneura pinguis
Atrichum undulatum
Aulacomnium androgynum
Aulacomnium palustre
Blindia acuta
Brachythecium mildeanum
Brachythecium rivulare
Bryum alpinum
Bryum amblyodon
Bryum creberrimum
Bryum cyclophyllum
Bryum konwltonii
Bryum neodamense
Bryum pallens
Bryum pallescens
Bryum pseudotriquetrum
Bryum schleicheri
Bryum schleicheri
Bryum subneodamense
Bryum turbinatum
Bryum uliginosum
Bryum warneum
Bryum weigelii
Callialaria curvicaulis
Calliergon cordifolium
Calliergon giganteum
Calliergon megalophyllum
Calliergon richardsohnii
Calliergonella cuspidata
Camphylopus flexuosus
Camphylopus fragilis
Camphylopus pyriformis
Camphylopus schimperi
Camphylopus subulatus
Campyliadelphus elodes
Campylium polygamum
Campylium stellatum
Catoscopium nigritum

Nazwy gatunkowe podane w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961,
1963) oraz Rejment-Grochowskiej
(1966, 1971)
Amblyodon dealbatus
Amblystegium varium
Andreaea crassinervia
Andreaea frigida
Andreaea nivalis
Andreaea petrophila
Riccardia pinguis
Catharinea undulata
Aulacomnium androgynum
Aulacomnium palustre
Blindia acuta
Brachythecium Mildeanum
Brachythecium rivulare
Bryum alpinum
Bryum inclinatum
Bryum cirrhatum var. affine
Bryum cyclophyllum
Bryum lacustre
Bryum neodamense
Bryum pallens
Bryum pallescens
Bryum pseudotriquetrum
Bryum turbinatum ssp. schleicheri
Bryum turbinatum var. latifolium
Bryum neodamense var. ovatum
Bryum turbinatum
Bryum uliginosum
Bryum warneum
Bryum Weigelii
Cratoneurum filicinum var. curvicaule
Calliergon cordifolium
Calliergon giganteum
Calliergon megalophyllum
Calliergon Richardsohnii
Calliergon cuspidatum
Camphylopus flexuosus
Camphylopus fragilis
Camphylopus turfaceus
Camphylopus Schimperi
Camphylopus Schimperi
Campylium helodes
Campylium polygamum
Campylium stellatum
Catoscopium nigritum
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Grupa mszaków
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy

Obecnie obowiązujące nazwy
gatunkowe (Ochyra 2003,
Szwejkowski 2006)
Cinclidium stygium
Cinclidotus fontinaloides
Cinclidotus riparius
Climacium dendroides
Codriophorus acicularis
Codriophorus aquaticus
Codriophorus fascicularis
Conocephalum conicum
Cratoneuron filicinum
Ctenidium molluscum
Dichelyma capillaceum
Dichelyma falcatum
Dichodontium flavescens
Dichodontium pellucidum
Dicranella cerviculata
Dicranum Bonjeani
Dicranum spurium
Dicranum undulatum
Didymodon spadiceus
Diobelonella palustris
Drepanocladus aduncus
Drepanocladus capillifolius
Drepanocladus capillifolius
Drepanocladus polycarpos
Drepanocladus polycarpos
Drepanocladus polycarpos
Drepanocladus polycarpos
Drepanocladus sendtneri
Eucladium verticillatum
Fissidens adiantoides
Fissidens crassipes
Fissidens exilis
Fissidens fontanus
Fissidens osmundoides
Fontinalis antipyretica
Fontinalis dalecarlica
Fontinalis hypnoides
Fontinalis squamosa
Hamatocaulis vernicosus
Helodium blandowii
Heterocladium heteropterum
Hookeria lucens
Hydrogrimmia mollis
Hygroamblystegium fluviatile
Hygroamblystegium tenax
Hygrohypnum alpinum

Nazwy gatunkowe podane w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961,
1963) oraz Rejment-Grochowskiej
(1966, 1971)
Cinclidium stygium
Cinclidotus fontinaloides
Cinclidotus nirgicans
Climacium dendroides
Rhacomitrium aciculare
Rhacomitrium aquaticum
Rhacomitrium fasciculare
Conocephalum conicum
Cratoneurum filicinum
Ctenidium molluscum
Dichelyma capillaceum
Dichelyma falcatum
Dichodontium pellucidum var.
flavescens
Dichodontium pellucidum
Dicranella cerviculata
Dicranum Bonjeani
Dicranum spurium
Dicranum Bergeri
Barbula spadicea
Dicranella squarrosa
Drepanocladus aduncus
Drepanocladus aduncus var.
capillifolius
Drepanocladus Sendtneri f. aristinervis
Drepanocladus aduncus f.
gracilescens
Drepanocladus aduncus f. pungeus
Drepanocladus aduncus var. Kneiffii
Drepanocladus aduncus var.
polycarpus
Drepanocladus Sendtneri
Eucladium verticillatum
Fissidens adiantoides
Fissidens crassipes
Fissidens exilis
Fissidens Julianus
Fissidens osmundoides
Fontinalis antipyretica
Fontinalis dalecarlica
Fontinalis hypnoides
Fontinalis squamosa
Drepanocladus vernicosus
Thuidium Blandowii
Heterocladium heteropterum
Hookeria lucens
Grimmia mollis
Hygroamblystegium fluviatile
Hygroamblystegium tenax
Hygrohypnum alpinum
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Grupa mszaków
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy

Obecnie obowiązujące nazwy
gatunkowe (Ochyra 2003,
Szwejkowski 2006)
Hygrohypnum cochlearifolium
Hygrohypnum duriusculum
Hygrohypnum eugyrium
Hygrohypnum luridum
Hygrohypnum molle
Hygrohypnum norvegicum
Hygrohypnum ochraceum
Hygrohypnum polare
Hygrohypnum smithii
Hygrohypnum styriacum
Hypnum callichroum
Hypnum lindbergii
Hypnum pratense
Kiaeria falcata
Leptobryum pyriforme
Leptodictyum humile
Leptodictyum riparium
Leskea polycarpa
Leucobryum glaucum
Limprichtia cossonii
Limprichtia revolvens
Marchantia polymorpha
Marchantia polymorpha
Meesia hexasticha
Meesia longiseta
Meesia triquetra
Meesia uliginosa
Metzgeria conjugata
Mnium lycopodioides
Mnium marginatum
Moerckia blyttii
Molendoa hornschuchiana
Oligotrichum hercynium
Oncophorus virens
Orthotheciella varia
Oxyrrhynchium speciosum
Pallavicina lyellii
Paludella squarrosa
Palustriella communata
Palustriella decipiens
Paraleucobryum enerve
Pellia endiviifolia
Pellia epiphylla
Pellia epiphylla
Pellia neesiana
Philonotis arnellii
Philonotis caespitosa

Nazwy gatunkowe podane w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961,
1963) oraz Rejment-Grochowskiej
(1966, 1971)
Hygrohypnum Smithii var.
cochlearifolium
Hygrohypnum dilatatum
Hygrohypnum eugyrium
Hygrohypnum luridum
Hygrohypnum molle
Hygrohypnum viridulum
Hygrohypnum ochraceum
Hygrohypnum polare
Hygrohypnum Smithii
Hygrohypnum styriacum
Hypnum callichroum
Hypnum arcuatum
Hypnum pratense
Dicranum falcatum
Leptobryum pyriforme
Amblystegium Kochii
Amblystegium riparium
Leskea polycarpa
Leucobryum glaucum
Drepanocladus revolvens var.
intermedia
Drepanocladus revolvens
Marchantia aquatica
Marchantia polymorpha
Meesia hexasticha
Meesia longiseta
Meesia triquetra
Meesia uliginosa
Metzgeria conjugata
Mnium marginatum var. riparium
Mnium marginatum
Moerckia blyttii
Molendoa Hornschuchiana
Oligotrichum hercynium
Cynodontium virens
Amblystegium varium
Eurhynchium speciosum
Pallavicina lyellii
Paludella squarrosa
Cratoneurum communatum
Cratoneurum decipiens
Dicranum enerve
Pellia fabbroniana
Pellia borealis
Pellia epiphylla
Pellia neesiana
Philonotis Arnellii
Philonotis caespitosa
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Grupa mszaków
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy

Obecnie obowiązujące nazwy
gatunkowe (Ochyra 2003,
Szwejkowski 2006)
Philonotis calcarea
Philonotis fontana
Philonotis marchica
Philonotis seriata
Physcomitrium acuminatum
Physcomitrium eurystomum
Physcomitrium pyriforme
Plagiomnium affine
Plagiomnium elatum
Plagiomnium medium
Plagiomnium rostratum
Plagiothecium nemorale
Plagiothecium platyphyllum
Plagiothecium ruthei
Platyhypnidium riparioides
Pohlia Drummondii
Pohlia ludwigii
Pohlia nutans
Pohlia obtusifolia
Pohlia sphagnicola
Pohlia wahlenbergii
Polytrichastrum longisetum
Polytrichum commune
Polytrichum strictum
Preissia quadrata
Pseudobryum cinclidioides
Pseudocalliergon lycopodioides
Pseudocalliergon trifarium
Pseudocalliergon turgescens
Rhizomnium magnifolium
Rhizomnium pseudopunctatum
Rhizomnium punctatum
Rhytidiadelphus squarrosus
Rhytidiadelphus subpinnatus
Riccardia chamaedryfolia
Riccardia incurvata
Riccardia latifrons
Riccardia multifida
Riccia beyrichiana
Riccia canaliculata
Riccia cavernosa
Riccia duplex
Riccia fluitans
Riccia huebeneriana
Riccia rhenana
Ricciocarpus natans
Sanionia uncinata

Nazwy gatunkowe podane w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961,
1963) oraz Rejment-Grochowskiej
(1966, 1971)
Philonotis calcarea
Philonotis fontana
Philonotis marchica
Philonotis seriata
Physcomitrium eurystomum f.
acuminatum
Physcomitrium eurystomum
Physcomitrium pyriforme
Mnium affine
Mnium affine var. elatum
Mnium medium
Mnium longirostre
Plagiothecium neglectum
Plagiothecium neglectum f. fontanum
Plagiothecium Ruthei
Platyhypnidium riparioides
Pohlia Drummondii
Mniobryum sudeticum
Pohlia nutans
Pohlia cucullata
Pohlia sphagnicola
Mniobryum albicans
Polytrichum gracile
Polytrichum commune
Polytrichum strictum
Preissia quadrata
Mnium cinclidioides
Drepanocladus lycopodioides
Calliergon trifarium
Scorpidium turgescens
Mnium punctatum var. elatum
Mnium pseudopunctatum
Mnium punctatum
Rhytidiadelphus squarrosus
Rhytidiadelphus squarrosus ssp.
calvescens
Riccardia sinuata
Riccardia incurvata
Riccardia latifrons
Riccardia multifida
Riccia beyrichiana
Riccia canaliculata
Riccia cavernosa
Riccia duplex
Riccia fluitans
Riccia huebeneriana
Riccia rhenana
Ricciocarpus natans
Drepanocladus uncinatus
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Grupa mszaków
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
wątrobowiec plechowy
mech plagiotropowy

Obecnie obowiązujące nazwy
gatunkowe (Ochyra 2003,
Szwejkowski 2006)
Sauteria alpina
Schistidium agassizii
Schistidium apocarpum
Schistidium rivulare
Sciuro-hypnum plumosum
Scorpidium scorpioiddes
Straminergon stramineum
Thamnobryum alopecurum
Thuidium philibertii
Timmia megapolitana
Tomentypnum nitens
Tortella fragilis
Tortella inclinata
Warnstorfia exannulata
Warnstorfia exannulata
Warnstorfia fluitans
Warnstorfia pseudostraminea
Warnstorfia sarmentosa
Warnstorfia trichophylla

Nazwy gatunkowe podane w
opracowaniach Szafrana (1957, 1961,
1963) oraz Rejment-Grochowskiej
(1966, 1971)
Sauteria alpina
Grimmia alpicola
Grimmia apocarpa
Grimmia alpicola var. rivulare
Brachythecium plumosum
Scorpidium scorpioiddes
Calliergon stramineum
Thamnium alopecurum
Thuidium Philibertii
Timmia megapolitana
Campothecium nitens
Tortella fragilis
Tortella inclinata
Drepanocladus exannulatus
Drepanocladus fluitans f. submersus
Drepanocladus fluitans
Drepanocladus fluitans f.
pseudostraminea
Calliergon sarmentosum
Drepanocladus exannulatus f.
excurrens
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Grupa mszaków
wątrobowiec plechowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech ortotropowy
mech ortotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy
mech plagiotropowy

III. ZBIERANIE I ZIELNIKOWANIE MSZAKÓW WODNYCH
Najdokładniejsza identyfikacja mszaków może być wykonana w stanie świeżym,
zwłaszcza w odniesieniu do wątrobowców, u których ciałka oleiste, będące ważną cechą
diagnostyczną, zanikają podczas suszenia. Na utrzymanie turgoru i zachowanie świeżego
pokroju pozwala przechowywanie mszaków bez wody w zamkniętych torbach foliowych
(najlepiej w torbach ze szczelnym zamknięciem strunowym), gdzie rośliny mogą przetrwać w
bardzo dobrym stanie przez co najmniej 3 dni w temperaturze pokojowej. Umieszczenie
torby w lodówce, w temperaturze 4 OC, przedłuża możliwość przechowywania prób do około
tygodnia. Dłuższe przechowywanie roślin wymaga ich zielnikowania (patrz poniżej), ale
identyfikacja taksonomiczna w tej formie jest zwykle trudniejsza, a w przypadku niektórych
gatunków niemożliwa.
Spośród wszystkich roślin wodnych mchy i wątrobowce cechuje największa łatwość
przechowywania i zielnikowania. Mszaki nie sprawiają kłopotów przy zbiorze i przenoszeniu
w terenie, nie niszczą się podczas transportu, szybko się zasuszają i wiernie zachowują
niemal wszystkie cechy diagnostyczne i taksonomiczne, a kolekcja zajmuje bardzo mało
miejsca.
Zebrane w terenie i wysuszone mszaki przed rozpoczęciem ich identyfikacji należy
nawilżyć mocząc je w ciepłej wodzie przez 20-30 minut. W ten sposób można dokonywać
precyzyjnej identyfikacji po upływie wielu miesięcy, czy nawet lat. Próbki mszaków
przechowujemy wysuszone w papierowych, opisanych ołówkiem kopertach zielnikowych.
Zbiór zielnikowy
Jednostka realizująca badania monitoringowe oparte na makrofitach powinna posiadać
kolekcję wysuszonych mszaków w formie zielnika, jako zbiór referencyjny do porównań z
materiałem na bieżąco zbieranym w terenie. Kolekcja mszaków powinna być przygotowana
przez specjalistów lub przynajmniej przez nich zweryfikowana. Zbiór referencyjny najlepiej
trzymać w szafce z wieloma płytkimi szufladami, dla uniknięcia zniszczenia wysuszonych
okazów. Pomieszczenie do przetrzymywania zielnika powinno mieć w miarę możliwości stałą
temperaturę (najlepiej <20 OC) oraz wilgotność powietrza (<50%). Cennym uzupełnieniem
zbioru referencyjnego jest kolekcja fotografii, a zwłaszcza mikrofotografie, wykonane pod
mikroskopem stereoskopowym, dokumentujące budowę listków oraz komórek.
Prowadzący badania powinni rozwijać zbiory zielnikowe, dodając nowe okazy
zebrane w terenie. Ma to na celu wzbogacenie zbioru referencyjnego o nowe okazy,
reprezentujące różnorakie ekotypy, lokalne formy i różne stadia rozwoju. Taki zbiór pozwala
na weryfikację identyfikacji różnych rzadszych i trudniejszych gatunków, wykonywaną
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okresowo przy okazji spotkań z taksonomami wyspecjalizowanymi w poszczególnych
grupach systematycznych roślin. Zebrane rośliny należy odpowiednio sprasowane suszyć i
oznakować etykietą oraz sporządzić listę ich kluczowych cech identyfikacyjnych.
Najważniejsze zasady zielnikowania mszaków:
1. Należy uzyskać zgodę na zbiór mszaków znajdujących się pod ochroną lub zbiór
jakichkolwiek mszaków na terenach parków narodowych i rezerwatów. W pierwszym
przypadku stosowną zgodę wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w
drugim natomiast Dyrekcja Parku Narodowego. Wykaz mchów siedlisk wodnych i
podmokłych, podlegających ochronie gatunkowej w Polsce, podano w tabeli 3.1.
2. Należy zbierać przede wszystkim okazy typowe, reprezentatywne dla danej populacji.
W przypadku mszaków rosnących w danym stanowisku zarówno pod wodą, jak i na
brzegu, należy zbierać obie takie formy, ze względu na różny pokrój.
3. Zebrane w terenie mszaki przed zapakowaniem w koperty należy przepłukać w wodzie,
usuwając resztki podłoża oraz dokładnie wycisnąć celem usunięcia nadmiaru wody.
Okazy najlepiej suszyć bezpośrednio w papierowych kopertach, w które zostały
zapakowane w terenie.
4. Nie należy dopuszczać do utrzymywania się wilgoci w paczkach z suszącymi się
mszakami, gdyż grozi to pleśnieniem zebranego materiału. Im szybciej schną rośliny,
tym lepiej zachowują się ich naturalne barwy.
5. Okazy powinny być zaetykietowane.

Na etykiecie należy umieścić zwięzłe,

jednoznaczne i szczegółowe dane. Są to: łacińska nazwa gatunkowa, data zbioru,
najbliższa miejscowość, opis siedliska, imię i nazwisko zbierającego i oznaczającego.
6. Okazy powinny być przechowywane w suchym i ciemnym miejscu. Światło powoduje
odbarwienie roślin. Najbardziej szkodliwe jest promieniowanie ultrafioletowe.
Tab. 3.1. Wykaz mchów siedlisk wodnych i podmokłych, podlegających ochronie gatunkowej
w Polsce oraz wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej
Rodzaj

Gatunek

Gat. chronione wg rozp. MŚ
(** - całkowicie,
* - częściowo)

Amblyodon

dealbatus

**

Andreaea

crassinervia

**

Andreaea

frigida

**

Andreaea

nivalis

**

Andreaea

rupestris

**

Aulacomnium

palustre

*

Bryum

cyclophyllum

**

Bryum

neodamense

**

Bryum

warneum

**
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Gat. wymienione w
Dyrektywie Siedliskowej

Rodzaj

Gatunek

Gat. chronione wg rozp. MŚ
(** - całkowicie,
* - częściowo)

Bryum

weigelii

**

Calliergon

megalophyllum

**

Calliergon

richardsohnii

**

Calliergonella

cuspidata

*

Cinclidium

stygium

**

Cinclidotus

fontinaloides

**

Cinclidotus

riparius

**

Climacium

dendroides

*

Dichelyma

capillaceum

**

Dichelyma

falcatum

**

Dicranum

Bonjeani

**

Dicranum

undulatum

**

Drepanocladus

sendtneri

**

Fissidens

crassipes

**

Fissidens

fontanus

**

Fissidens

osmundoides

**

Fontinalis

dalecarlica

**

Fontinalis

hypnoides

**

Fontinalis

squamosa

**

Hamatocaulis

vernicosus

**

Helodium

blandowii

**

Hookeria

lucens

**

Hygroamblystegium

fluviatile

**

Hygroamblystegium

tenax

**

Hypnum

pratense

**

Leucobryum

glaucum

*

Limprichtia

revolvens

*

Meesia

hexasticha

**

Meesia

longiseta

**

Meesia

triquetra

**

Meesia

uliginosa

**

Paludella

squarrosa

**

Philonotis

arnellii

**

Philonotis

caespitosa

**

Philonotis

calcarea

**

Philonotis

marchica

**

Philonotis

seriata

**

Polytrichum

commune

*

Polytrichum

strictum

*

Pseudobryum

cinclidioides

**

Pseudocalliergon

lycopodioides

**

Pseudocalliergon

trifarium

**

Rhytidiadelphus

squarrosus

*

Scorpidium

scorpioiddes

**
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Gat. wymienione w
Dyrektywie Siedliskowej

x

x

x

Rodzaj

Gatunek

Gat. chronione wg rozp. MŚ
(** - całkowicie,
* - częściowo)

Thamnobryum

alopecurum

Thuidium

philibertii

*

Timmia

megapolitana

**

Tomentypnum

nitens

**

Tortella

fragilis

**

Gat. wymienione w
Dyrektywie Siedliskowej

**

Wyposażenie laboratorium
Laboratorium biologiczne powinno być wyposażone w sprzęt niezbędny w identyfikacji
mszaków zebranych w terenie lub uprzednio zielnikowanych. W skład niezbędnego
wyposażenia laboratorium biologicznego powinny wejść:
Lupa ręczna (powiększenie 10-krotne) do dokładniejszej obserwacji podstawowych cech
anatomicznych, pokroju, kształtu listków, itp.
Mikroskop stereoskopowy (płynne powiększenie od 5 do 75-krotne) z oświetleniem
przechodzącym i odbitym, najlepiej światłowodowym lub diodowym, nie podgrzewającym
obserwowanego materiału roślinnego. Niezbędnym wyposażeniem mikroskopu jest kamera
cyfrowa, o matrycy co najmniej 3 MPix, umożliwiająca dokumentowanie oznaczanych
okazów oraz wykonywanie pomiarów wielkości organów. Okulary szerokokątne zapewniają
największy komfort pracy. Mikroskop stereoskopowy umożliwia wygodną obserwację wielu
cech anatomicznych, np. budowy listków mchów i wątrobowców, w tym żebra.
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Ryc.

3.1.

Mikroskop

stereoskopowy

jest

niezbędnym

wyposażeniem

laboratorium

biologicznego, umożliwiającym obserwację wielu cech anatomicznych
Mikroskop świetlny (powiększenie od 40 do 1000-krotne) wraz z kamerą cyfrową do
obserwacji budowy komórkowej listków, łodyżek oraz ich przekrojów.

Ryc. 3.2. Mikroskop świetlny umożliwia obserwację budowy komórkowej
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Instrumenty do preparowania mszaków: szkiełka podstawowe i nakrywkowe, tace do
preparacji, igły preparacyjne proste i zakrzywione, zestaw pęset, skalpele, itp.

Ryc. 3.3. Instrumenty oraz odczynniki do preparowania roślin
Zlewki do zwilżania zasuszonych okazów zielnikowych.
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IV.

PRZEGLĄD

BIOINDYKACYJNYCH

METOD

OCENY

WÓD,

UWZGLĘDNIAJĄCYCH MSZAKI
Makrofity pozwalają na określenie stopnia degradacji wód płynących, przede wszystkim
pod względem ich żyzności (trofii). Stężenia nutrientów w wodach rzecznych zmieniają się w
czasie i w przestrzeni. Fluktuacje te są następstwem oddziaływania wielu czynników; m.in.:
zmian wielkości dostaw zanieczyszczeń, zmian natężenia przepływu wody w rzece, pór roku,
warunków meteorologicznych oraz różnej zdolności rzek do samooczyszczania. Metody
fizyczne i chemiczne (instrumentalne) oceny jakości wód pozwalają na określenie ładunku
zanieczyszczeń jedynie w momencie badania czy też poboru próby, natomiast techniki
biologiczne odzwierciedlają jakość wody w dłuższym okresie i okazują się często bardzo
przydatne do określania stanu jakości ekologiczne rzek. Organizmy wodne w sposób ciągły
poddane

są

presji

środowiska,

dzięki

czemu

znając

ich

wrażliwość

na

dane

zanieczyszczenia możemy, po jednorazowym przeprowadzeniu badań w terenie, poznać
średni poziom zanieczyszczeń w całym okresie wegetacyjnym.
Istnieje wiele bioindykacyjnych metod oceny wód, natomiast tylko w czterech z nich w
szerszym zakresie wykorzystuje się mszaki. Metodami tymi są: Mean Trophic Rank (MTR),
Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR), Referenzeindex (RI), oraz Makrofitową
Metodę Oceny Rzek (MMOR). Niestety wykorzystują one zaledwie od trzydziestu (MTR) do
siedemdziesięciu pięciu (RI) gatunków wskaźnikowych mszaków (ryc. 4.1), co stanowi tylko
8-35% taksonów siedlisk wodnych i podmokłych z tej grupy. Dla porównania wartości
bioindykacyjne makrofitów naczyniowych są znacznie lepiej rozpoznane i określone dla 6585% gatunków, w zależności od metody. Jednocześnie wiele badań naukowych wskazuje,
że mchy i wątrobowce, są bardzo przydatne w ocenie stopnia degradacji wód, wskazując
przede wszystkim na siedliska o dobrym i bardzo dobrym stanie ekologicznym.
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procent gat.
wskaźnikowych
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Ryc. 4.1. Udział procentowy mszaków wśród gatunków wskaźnikowych w poszczególnych
metodach bioindykacji wód

Metoda polska – Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR)
Makrofitowa Metoda Oceny Rzek (MMOR) wykorzystuje właściwości indykacyjne
makrofitów, których występowanie pozwala obliczyć Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR)
wskazujący na stopień degradacji rzek. Poszczególnym gatunkom roślin wodnych
przypisane są dwie liczby wskaźnikowe. Pierwsza liczba, to tzw. liczba wartości
wskaźnikowej – L, wskazuje na średni poziom trofii środowiska, w którym dany takson
występuje. Wskaźnik L przyjmuje wartości w granicach od 1 dla zaawansowanej eutrofii do
10 dla oligotrofii. Druga liczba wskaźnikowa, to tzw. współczynnik wagowy – W. Jest on
miarą tolerancji ekologicznej gatunku (od steno- do eurytopowości). Współczynnik wagowy
W przyjmuje wartości od 1 dla gatunków eurytopowych (czyli roślin o szerokiej skali
ekologicznej i przez to o słabej wartości wskaźnikowej) do 3 dla stenotopowych (czyli roślin o
wąskiej skali ekologicznej i przez to o dużej wartości wskaźnikowej).
Makrofitowy Indeks Rzeczny wykorzystuje 153 taksony makrofitów, w tym 20 mchów i
10 wątrobowców. Dokonana w terenie ocena botaniczna pozwala na obliczenie
Makrofitowego Indeksu Rzecznego (MIR). Ten liczbowy wskaźnik obliczany jest zgodnie z
poniższą formułą:
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n

MIR 

 L  W  P 
i

i 1

i

i

n

 W  P 
i

i 1

10

i

gdzie:
MIR – Makrofitowy Indeks Rzeczny,
Li – liczba wartości wskaźnikowej dla stwierdzonego gatunku i,
W i – współczynnik wagowy dla gatunku i,
Pi – współczynnik pokrycia dla gatunku i, według 9-cio stopniowej skali.

Metoda francuska - Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR)
System Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR), jest metodą oceny stanu
troficznego wód płynących, opracowaną we Francji przez zespół, którym kierował profesor
Jacques Haury (Haury i in. 2002). Wykorzystuje on 208 gatunków makrofitów, w tym 15
wątrobowców i 37 mchów. Poszczególnym bioindykatorom przypisane są dwie liczby
wskaźnikowe. Pierwsza liczba - CS wskazuje na średnie natężenie trofii środowiska, w
którym dany takson występuje. CS przyjmuje wartości w granicach od 0 dla eutrofii (skrajną
wartość 0 należałoby nawet nazwać saprorofią) do 20 dla oligotrofii. Druga liczba
wskaźnikowa to E - jest miarą tolerancji ekologicznej gatunku (od steno- do eurytopowości).
Wskaźnik E przyjmuje wartości od 1 dla gatunków eurytopowych (czyli roślin o szerokiej skali
ekologicznej i przez to o słabej wartości wskaźnikowej) do 3 dla stenotopowych (czyli roślin o
wąskiej skali ekologicznej i przez to o silnej wartości wskaźnikowej). Wskaźnik IBMR oblicza
się wg następującej formuły:
n

IBMR 

 CS  E  K 
i

i 1

i

i

n

 E  K 
i 1

i

i

gdzie:
IBMR – biologiczny indeks makrofitowy rzek,
CSi – wartość wskaźnikowa gatunku,
Ei – wartość steno-eurytopowości gatunku (1 –eurytopowy, 3 –stenotopowy),
Ki – ilościowość gatunku według pięciostopniowej skali.
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Metoda brytyjska - Mean Trophic Rank (MTR)
W systemie MTR uwzględnia się głównie rośliny wyższe oraz wybrane gatunki
mszaków i glonów strukturalnych. Ogółem wykorzystuje się 128 taksonów, w tym: 7
wątrobowców i 23 mchy. Poszczególnym gatunkom przypisane są liczby wskaźnikowe
Species Trophic Rank (STR) w zakresie od 1 (dla wskaźników eutrofii) do 10 (dla gatunków
oligotroficznych) (Dawson i in. 1999). Indeks MTR oblicza się według poniższego wzoru:
n

MTR 

 STR  SCV
i 1

n

 SCV

10

i 1

gdzie:
MTR (Mean Trophic Rank) – indeks MTR,
STR (Species Trophic Rank) – wartość liczby wskaźnikowej trofizmu dla danego
gatunku,
SCV (Species Cover Value) – punktowa wartość pokrycia dla danego gatunku.

Metoda niemiecka - Reference Index (RI)
Wskaźnik referencyjny (RI) jest makrofitowym indeksem wykorzystywanym w
Niemczech w ocenie stanu ekologicznego wód płynących. Został on opracowany na
potrzeby wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) przez zespół pod kierownictwem
Jochena Schaumburg (Schaumburg i in. 2004, Meilinger i in. 2005). Wskaźnik referencyjny
(RI) wykorzystuje grupę 208 taksonów wskaźnikowych, w 17 wątrobowców i 58 mchów.
Każdy z taksonów jest przypisany do jednej z czterech grup wskaźnikowych:
A – wskaźniki wód oligotroficznych,
B – wskaźniki wód mezotroficznych,
C – wskaźniki wód eutroficznych,
V – wskaźniki zakwaszenia.
Wartości wskaźnikowe poszczególnych gatunków mogą być różne w poszczególnych
typach wód płynących w Niemczech. Dotychczas określono liczby wskaźnikowe makrofitów
dla czterech spośród siedmiu istniejących typów wód.
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Tab. 4.1. Typy makrofitowe rzek niemieckich

Typ makrofitowy Definicja
MP(G)

rzeki nizinne na obszarach górskich, włączając podtyp MPG (wpływ
wód gruntowych)

MRK

średnie i małe węglanowe rzeki górskie (twarda woda)

MRS

średnie i małe krzemionkowe rzeki górskie (miękka woda)

TN

średnie i małe piaszczysto-gliniaste rzeki nizinne

W protokole terenowym odnotowuje się gatunki oraz obfitość roślin według 5-cio
stopniowej skali Kohlera (1978). Przed wykonaniem obliczeń wartości nominalne obfitości
roślin podnoszone są do sześcianu, dzięki czemu otrzymuje się tzw. wielkość kwantytatywną
Q. Dla typów wód MRK, MP(G), TN oraz dla gatunków roślin naczyniowych typu MRS
wskaźnik referencyjny oblicza się według następującego równania:

nC

nA

RI 

Q
i 1

  QCi

Ai

i 1

ng

Q

100

gi

i 1

gdzie:
RI - wskaźnik referencyjny,
QAi - wielkość kwantytatywna taksonu o numerze porządkowym „i” z grupy A,
QCi - wielkość kwantytatywna taksonu o numerze porządkowym „i” z grupy C,
Qgi - wielkość kwantytatywna taksonu o numerze porządkowym „i” we wszystkich
grupach,
nA - ogólna liczba taksonów w grupie A,
nC - ogólna liczba taksonów w grupie C,
ng - ogólna liczba taksonów we wszystkich grupach.
W przypadku typu MRS wskaźnik dla gatunków mchów wylicza się według
następującego zmodyfikowanego równania:

nA

RI 

Q
i 1

Ai

nV

nC

i 1
ng

i 1

  QVi   QCi

Q
i 1
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gi

100

gdzie:
RI - wskaźnik referencyjny,
QAi - wielkość kwantytatywna taksonu o numerze porządkowym „i” z grupy A,
QVi - wielkość kwantytatywna taksonu o numerze porządkowym „i” z grupy V,
QCi - wielkość kwantytatywna taksonu o numerze porządkowym „i” z grupy C,
Qgi - wielkość kwantytatywna taksonu o numerze porządkowym „i” we wszystkich
grupach,
nA - ogólna liczba taksonów w grupie A,
nC - ogólna liczba taksonów w grupie C,
ng - ogólna liczba taksonów we wszystkich grupach.

Mszaki w metodach bioindykacji rzek
Metody bioindykacyjne, wykorzystujące mchy i wątrobowce jako wskaźniki stanu
ekologicznego rzek, są bardzo zbliżone. Badanie terenowe przeprowadza się na 100metrowych odcinkach rzek, w pełni sezonu wegetacyjnego, od połowy czerwca do połowy
września. Polegają one na wykonaniu spisu gatunków wraz określeniem ich pokrycia.
Bardzo istotnym elementem jest dobór stanowiska, charakteryzującego się obfitością i
różnorodnością dobrze wykształconych, roślin wodnych. Podstawowa różnica polega na
wykorzystaniu przez poszczególne metody różnych gatunków bioindykatorów oraz różne
wartości wskaźnikowe im przypisane (tab. 4.2).
Tab. 4.2. Wykaz wskaźnikowych gatunków mszaków w bioindykacyjnych indeksach MIR,
IBMR, MTR oraz RI
Gatunki

Grupa

Gatunki
opisane w
kluczu

Liczby wskaźnikowe w poszczególnych metodach
MIR

IBMR

L

W

CS

E

Blindia acuta

mchy

*

10

3

Brachythecium mildeanum

mchy

*

3

2

Brachythecium rivulare

mchy

*

8

2

Brachythecium rutabalum

mchy

Bryum argenteum

mchy

*

6

1

Bryum konwltonii

mchy

*

6

1

Bryum pseudotriquetrum

mchy

*

6

1

Bryum turbinatum

mchy

*

6

1

Calliergon giganteum

mchy

Calliergonella cuspidata

mchy

*

8

2

Cinclidotus fontinaloides

mchy

12

2

Cinclidotus riparius

mchy

13

2

18

3

Codriophorus acicularis

mchy

*

Codriophorus aquaticus

mchy

*
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10

2

10

2

MTR
STR

RI
MRK

MRS

MP(G)

B

TN

10
15

2

8

A

B

3

A

C

A

B
A

9

A
A

B

A

B

8

B

B

5

A

B

B

B

A

A

10

A
A

B
A

Gatunki

Grupa

Gatunki
opisane w
kluczu

Liczby wskaźnikowe w poszczególnych metodach
MIR

IBMR

L

W

CS

E

18

3

MTR
STR

RI
MRK

MRS

MP(G)

A

A

A

A

A

A

B

A

B

A

B

B

B

TN

Codriophorus fascicularis

mchy

*

10

2

Cratoneuron filicinum

mchy

*

8

2

Dichodontium flavescens

mchy

*

9

2

9

Dichodontium pellucidum

mchy

*

9

2

9

Didymodon ridigulus

mchy

Diobelonella palustris

mchy

Drepanocladus aduncus

mchy

Eucladium verticillatum

mchy

Fissidens crassipes

mchy

*

7

2

Fissidens fontanus

mchy

*

7

2

Fontinalis antipyretica

mchy

*

6

2

Fontinalis hypnoides

mchy

Fontinalis squamosa

mchy

Hookeria lucens

mchy

Hygroamblystegium fluviatile

mchy

*

5

2

11

2

5

A

B

A

Hygroamblystegium tenax

mchy

*

5

2

15

2

5

A

B

A

A

Hygrohypnum duriusculum

mchy

*

9

2

19

3

A

B

Hygrohypnum eugyrium

mchy

A

A

Hygrohypnum luridum

mchy

*

9

2

19

3

9

A

B

A

A

Hygrohypnum molle

mchy

*

9

2

Hygrohypnum ochraceum

mchy

*

9

2

19

3

9

A

V

A

A

Leptodictyum humile

mchy

Leptodictyum riparium

mchy

B

B

Leskea polycarpa

mchy

Orthotheciella varia

mchy

*

10

2

10
15

*

3

12

2

10

1

14

3

16

3

B
B

B

B

5

B

C

B

B

8

A

B

B

A

A

B
*

1

1

5

2

1

B

C

B

B
B

Palustriella communata

mchy

*

8

2

15

2

Philonotis calcarea

mchy

*

9

2

18

2

Philonotis fontana

mchy

*

9

2

18

3

9

Plagiomnium undulatum

mchy

*

Platyhypnidium riparioides

mchy

*

5

1

12

1

5

Polytrichum commune

mchy

*

Rhizomnium punctatum

mchy

*

Rhynchostegium murale

mchy

Rhytidiadelphus squarrosus

A

A
A
B

B

C

B

B

10
B
A

mchy

*

Schistidium rivulare

mchy

*

8

2

15

3

Sciuro-hypnum plumosum

mchy

*

9

3

18

3

9

Scorpidium scorpioides

mchy

Sphagnum sp.

mchy

*

10

2

20

3

10

Thamnobryum alopecurum

mchy

*

7

1

15

2

7

Warnstorfia exannulata

mchy

Warnstorfia fluitans

mchy

14

2

Aneura pinguis

wątrobowce

14

2

Chiloscyphus pallescens

wątrobowce

*

8

2

14

2

Chiloscyphus polyanthos

wątrobowce

*

8

2

15

2

8

Conocephalum conicum

wątrobowce

*

7

1

Jungermannia atrovires

wątrobowce

*

8

2

19

3

8

Jungermannia leiantha

wątrobowce

*

Jungermannia sphaerocarpa

wątrobowce

*

A

V

A

Marchantia polymorpha

wątrobowce

*

B

C

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

A

V

A

A

A

A

A

B
A

*
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A

V
B

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Liczby wskaźnikowe w poszczególnych metodach

Grupa

Gatunki
opisane w
kluczu

L

W

CS

E

Marsupella aquatica

wątrobowce

*

10

3

19

2

Marsupella emarginata

wątrobowce

*

10

3

20

3

10

Nardia compressa

wątrobowce

*

10

3

20

3

Nardia scalaris

wątrobowce

*

10

3

20

3

Pellia endiviifolia

wątrobowce

*

7

Pellia epiphylla

wątrobowce

*

Porella cordeana

wątrobowce

Porella pinnata

wątrobowce

Riccardia chamaedryfolia

Gatunki

MIR

IBMR

MTR
MRK

MRS

MP(G)

TN

A

V

A

A

A

V

A

A

10

A

A

2

6

A

A

7

2

7

*

6

1

wątrobowce

*

7

2

Riccardia multifida

wątrobowce

*

7

2

15

2

Riccardia sinuata

wątrobowce

*

7

2

15

2

Riccia fluitans

wątrobowce

*

5

1

8

3

Riccia rhenana

wątrobowce

Ricciocarpos natans

wątrobowce

*

Scapania paludosa

wątrobowce

*

9

3

20

3

wątrobowce

*

9

3

17

3

Scapania undulata

12

STR

RI

A
B

V

2

5

9

A

A

B

C

B

B

C

B

A

B

A

V

A

B

A

Jak wspomniano już wcześniej makrofity pozwalają na określenie stopnia degradacji
wód płynących, przede wszystkim pod względem ich

trofii. Sposób interpretacji

poszczególnych liczb wskaźnikowych podano w tabelach 4.3 i 4.4.

Tab. 4.3. Sposób interpretacji ekologicznych liczb wskaźnikowych trofizmu w indeksach MIR,
IBMR, MTR oraz RI
Poziom trofii
wody
hipertrofia
hiper-eutrofia
eutrofia
eu-mezotrofia
mezotrofia
mezotrofia
mezo-oligotrofia
oligotrofia
oligotrofia
ultraoligotrofia

MIR
liczba L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Metody bioindykacyjne
IBMR
MTR
liczba CS
liczba STR
1-2
1
3-4
2
5-6
3
7-8
4
9-10
5
11-12
6
13-14
7
15-16
8
17-18
9
19-20
10
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RI
grupa wskaźn.
C
C
C
C/B
B
B
B/A
A
A
A

Tab. 4.4. Sposób interpretacji liczb zakresu tolerancji ekologicznej względem trofii w
indeksach MIR, IBMR, MTR oraz RI
Zakres tolerancji ekologicznej
względem trofii
szeroki
średni
wąski

eurytrofy
stenotrofy

Metody bioindykacyjne
MIR
IBMR
liczba W
liczba E
1
1
2
2
3
3
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V. OPRACOWANIE ROZMIESZCZENIA MSZAKÓW OPISANYCH W
KLUCZU
W pracy przy opisie każdego z taksonów zamieszczono mapę zasięgu geograficznego
i wykres rozmieszczenia pionowego n.p.m. w Polsce. Opracowano je na podstawie analizy
danych pochodzących z około 1300 stanowisk (mszaki stwierdzono na około 450 z nich),
zbadanych w latach 1997-2011 przez pracowników Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ryc. 5.1). Dane te zgromadzono w bazie danych
Makrofitowej Metody Oceny Rzek (MMOR). Dla wszystkich gatunków mszaków, na każdym
ze stanowisk, zebrano materiał zielnikowy umożliwiający ich weryfikację taksonomiczną. Jest
on obecnie przechowywany w Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu.

Ryc. 5.1. Rozmieszczenie przestrzenne stanowisk badanych metodą MMOR na terenie
Polski (Szoszkiewicz i Gebler 2011).
Żółtymi kwadratami oznaczono stanowiska nizinne (<200 m n.p.m.), niebieskimi wyżynne (200-800 m n.p.m.), a
czerwonymi górskie (>800 m n.p.m.).
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Do wizualnej prezentacji zebranych danych użyto metody kartogramu ATPOL. Metoda
ta pozwala na zmniejszenie deformacji obrazu rozmieszczenia poszczególnych taksonów,
wynikającej z nierównomiernego poziomu zbadania poszczególnych regionów kraju.
Kartogramy pomimo swojej umowności pozwalają na łatwe i co najważniejsze zrozumiałe
zobrazowanie przestrzennej zmienności występowania poszczególnych gatunków mchów i
wątrobowców na terytorium Polski.
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VI. ZNACZENIE MSZAKÓW W TYPOLOGII MAKROFITOWEJ RZEK
Duża, naturalna różnorodność warunków środowiskowych panujących w wodach
śródlądowych i wpływających na organizmy wodne, stwarza konieczność wyróżnienia typów
wód. Typy te, w warunkach niezakłóconych działalnością człowieka (referencyjnych),
charakteryzują odrębne cechy biologiczne.
Autor niniejszego opracowania, wraz z zespołem z Katedry Ekologii i Ochrony
Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, brał udział w dwóch projektach
naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod kierunkiem prof. dra hab.
Krzysztofa Szoszkiewicza, dotyczących opracowania typologii makrofitowej rzek Polskich.
Projektami tymi były:


Zróżnicowanie roślinności wodnej w warunkach referencyjnych rzek nizinnych Polski
(2 PO4G 136 29) (Szoszkiewicz i in. 2007).



Charakterystyka roślinności wodnej w warunkach referencyjnych wyżynnych i górskich
typów rzek w Polsce (N N305 2260 33) (Szoszkiewicz i in. 2010).
Rozpoznanie zmienności układów roślinnych w obrębie poszczególnych typów

abiotycznych, w ramach powyższych projektów, potwierdziło hipotezę, że liczba typów
makrofitowych rzek polskich jest mniejsza niż typów abiotycznych. Na podstawie licznych
analiz statystycznych, m.in. analizy skupień metodą Warda, analizy zgodności (metody
wzajemnego uśredniania), czy w oparciu o klasyfikację przeprowadzoną z wykorzystaniem
algorytmu TWINSPAN (dwustronnej analizy gatunków wskaźnikowych), przyjęto podział rzek
na 9 typów makrofitowych – cztery nizinne i pięć wyżynnych oraz górskich (tab. 6.1- 6.3).

Tab. 6.1. Typy makrofitowe rzek Polski
Nr typu

Skrót

Nazwa

Charakterystyka

I

PA

Potoki alpejskie

Potoki o charakterze alpejskim zlokalizowane w Tatrach
na wysokości > 1500 m n.p.m.

II

RK

Rzeki krzemianowe

Małe i średnie krzemianowe rzeki wyżynne i górskie o
miękkiej wodzie

III

RW

Rzeki węglanowe

Małe i średnie węglanowe rzeki wyżynne i górskie o
twardej wodzie

IV

PN

Potoki wyżynne o
Potoki wyżynne o charakterze nizinnym z
charakterze nizinnym drobnoziarnistym materiałem koryta (piasek, ił)

V

DW

Duże rzeki wyżynne

Duże rzeki wyżynne o powierzchni zlewni w przekroju
badawczym > 1000 km2
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Nr typu

Skrót

Nazwa

Charakterystyka

VI

RP

Rzeki piaszczyste

Małe i średnie rzeki nizinne z drobnoziarnistym
materiałem koryta (piasek, muł)

VII

RKZ

Rzeki kamienistożwirowe

Małe i średnie rzeki nizinne z gruboziarnistym
materiałem koryta (żwir, kamienie)

VIII

RO

Rzeki organiczne

Rzeki organiczne z organogenicznym materiałem koryta
(torf, muł), płynące przez tereny podmokłe w
zatorfionych dolinach

IX

DN

Duże rzeki nizinne

Duże rzeki nizinne o powierzchni zlewni w przekroju
2
badawczym > 1000 km

Tab. 6.2. Charakterystyka typów makrofitowych rzek
Typ
makrofitowy

Nazwa typu

Typy abiotyczne

I

Potoki alpejskie

część 1

II

Rzeki krzemianowe

III

Wielkość
zlewni
2
[km ]

Wysokość
Spadek
n.p.m. [m] koryta [‰]

< 10

> 1500

50->500

1, 3, 4, 8, 11, 13

< 1000

> 200

1->50

Rzeki węglanowe

2, 7, 9, 12, 14

< 1000

> 200

0,1->50

IV

Potoki wyżynne o
charakterze nizinnym

5, 6

<100

200-800

1-20

V

Duże rzeki wyżynne

10, 15

> 1000

200-800

0,1-3

VI

Rzeki piaszczyste

16, 17, część 19,
22, 25, 26

< 1000

< 200

0,2-5

VII

Rzeki kamienistożwirowe

18, część 20

< 1000

< 200

0,5-10

VIII

Rzeki organiczne

23, 24, część 25,
26

< 1000

< 200

<2

IX

Duże rzeki nizinne

21, część 19, 20,
22

> 1000

< 200

<2
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Tab.

6.3.

Utwory powierzchniowe

doliny rzecznej oraz

materiał

koryta

rzek

w

poszczególnych typach makrofitowych
Współczynnik
Typ
krętości rzeki
makrofitowy
(S)
I

1,01-1,2

II

1,01-1,50

III

1,01-1,50

IV

1,25-1,50

V

1,25->1,50

VI

1,25->1,50

VII

1,05->1,50

VIII

1,25->1,50

IX

1,25->1,50

Utwory powierzchniowe
doliny rzecznej
skały magmowe i
metamorficzne – granity,
gnejsy
skały magmowe i
metamorficzne – granity,
gnejsy, łupki
skały węglanowe, kreda,
wapienie, lessy, flisz
karpacki, margle, zlepieńce
lessy, kreda, kajper,
piaskowce
utwory płaskich dolin
akumulacyjnych
piaski i żwiry polodowcowe,
gliny piaszczyste, lessy i
lessopodobne

Materiał koryta

wychodnie skalne, głazy
wychodnie skalne, głazy, kamienie,
lokalnie osady drobnoziarniste
(żwir, gruby piasek, detrytus)
wychodnie skalne, kamienie i żwir,
niekiedy substrat miękki, marglowy
(„kacze mydło”), lokalnie osady
drobnoziarniste (piasek, ił) i detrytus
osady drobnoziarniste (ił, piasek,
żwir), lokalnie kamienie
kamienie, żwir, lokalnie piasek i ił
piasek, muł, glina, lokalnie żwir i ił

żwir i kamienie ze znacznym
żwiry polodowcowe, piaski ze udziałem piasku, gliny i głazów,
żwirami, żwirowe terasy
silna erozja boczna i niewielka
rzeczne
denna, warunkująca gruboziarnisty
substrat dna
zatorfione terasy rzeczne,
obszary zatorfione na
duży udział substratu organicznego
sandrach, niższe terasy
(torf, muł), z domieszką piasku,
rzeczne i równiny
żwiru i iłu
zastoiskowe
piaski i żwiry polodowcowe,
piasek, żwir, glina
gliny i lessy

Udział grup taksonomicznych makrofitów był zróżnicowany w poszczególnych typach
makrofitowych rzek, w warunkach referencyjnych. Jednocześnie uwidoczniło się znaczne
podobieństwo pomiędzy odcinkami cieków o różnej powierzchni zlewni lecz takiej samej
geologii. Mchy i wątrobowce wodne, pod względem udziału w pokryciu, były dominującymi
grupami w czterech spośród pięciu typów górskich oraz wyżynnych (ryc. 6.1, tab. 6.4). Nie
dominowały natomiast w żadnym z typów nizinnych, choć w ciekach kamienisto-żwirowych
ich udział był znaczący (około 20%).
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Ryc. 6.1. Zróżnicowanie grup taksonomicznych makrofitów na stanowiskach referencyjnych
w wyżynnych oraz górskich typach makrofitowych rzek.
Typy makrofitowe rzek: DW – duże rzeki wyżynne, PN – potoki wyżynne o charakterze nizinnym, RW – rzeki
węglanowe, RK – rzeki krzemianowe, PA – potoki o charakterze alpejskim

W rzekach krzemianowych, węglanowych i potokach o charakterze alpejskim mszaki
dominowały zdecydowanie, stanowiąc średnio około 80% udziału makrofitów. Przy czym w
rzekach krzemianowych i potokach o charakterze alpejskim udział mchów i wątrobowców był
zbliżony (odpowiednio 45% i 35%), natomiast w rzekach węglanowych udział mchów był
znacznie większy niż wątrobowców (odpowiednio 70% i 10%) Potoki wyżynne o charakterze
nizinnym, były zbliżone do rzek nizinnych kamienisto-żwirowych, tzn. dominowały rośliny
naczyniowe, stanowiąc 70%, podczas gdy udział mchów i wątrobowców wynosił
odpowiednio 10% i 5%. W dużych rzekach wyżynnych zwraca uwagę znaczny udział glonów
makroskopowych (około 35%). Także mchy stanowiły w nich znaczny udział (około 55%).
Obok różnic w udziale grup roślin wodnych, poszczególne typy makrofitowe rzek różniły
się także występowaniem konkretnych taksonów (tab. 6.4). Największą liczbę taksonów
specyficznych dla jednego typu makrofitowego, stwierdzono w rzekach krzemianowych oraz
podobnych do nich pod względem geologii podłoża potokach o charakterze alpejskim. Takie
gatunki mchów jak:

Andreaea

rupestris,

Codriophorus aquaticus,

C.

fascicularis,

Hygrohypnum duriusculum, H. mole, Kiaeria falcata, Sanionia uncinata, Schistidium rivulare i
wątrobowców jak: Scapania uliginosa i Pellia epiphylla, występowały wyłącznie w rzekach o
podłożu krzemianowym. W związku z powyższym gatunki te mogą być traktowane jako
wyróżniające dla tego typu rzek. Silnie przywiązane do cieków krzemianowych były ponadto
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takie gatunki jak: Hygrohypnum ochraceum, Rhytidiadelphus squarrosus oraz Scapania
undulata.
Tab. 6.4. Charakterystyka botaniczna makrofitowych typów rzek w warunkach referencyjnych
Typ
Charakterystyczne grupy
makrofitowy makrofitów i udział mszaków

I

II

III

IV

V
VI

VII

VIII
IX

Typowe gatunki mszaków wodnych

wątrobowce: Anthelia julacea, Gymnomitrium
concinnatum, Marsupella sp., Scapania sp.;
mchy: Andreaea rupestris, Codriophorus sp.,
Diobelonella palustris, Kiaeria falcata,
Oncophorus virens, Schistidium sp.
wątrobowce: Marsupella emerginata, Pellia
epiphylla, Scapania uliginosa, Scapania
undulata;
zdecydowana dominacja
mchy: Andreaea rupestris, Codriophorus aquaticus,
mszaków (średnio 80%),
Codriophorus fascicularis, Hygrohypnum
zbliżony udział mchów i
duriusculum, Hygrohypnum mole,
wątrobowców
Hygrohypnum ochraceum, Kiaeria falcata,
Sanionia uncinata, Schistidium rivulare
wątrobowce: Chiloscyphus polyanthos,
Conocephalum conicum, Pellia endiviifolia,
Plagiochila asplenioides;
zdecydowana dominacja
mchy: Blindia acuta, Brachythecium rivulare,
mszaków (średnio 80%),
Cratoneuron filicinum, Dichodontium
głównie mchów, ponadto glony
pellucidum, Fissidens sp., Hygrohypnum
makroskopowe (głównie sinice i
luridum, Palustriella commutata, Philonotis
nitkowate zielenice)
calcarea, Platyhypnidium riparioides, Sciurohypnum plumosum, Schistidium apocarpum
dominacja roślin naczyniowych,
zwłaszcza helofitów,
mchy: Brachythecium rivulare, Fontinalis
nieznaczny udział mszaków
antipyretica
(średnio 15%) i glonów
makroskopowych
znaczny udział helofitów,
mchy : Fontinalis antipyretica
nitkowatych zielenic i mchów
znaczny udział elodeidów, w
rzekach z dużą ilością rumoszu mchy: Brachythecium rivulare, Cratoneurum
filicinum, Platyhypnidium riparioides
drzewnego także liczne mszaki
(średnio 10%)
wątrobowce: Chiloscyphus pallescens.
Conocephalum conicum, Marchantia
znaczny udział mchów i
polymorpha, Pellia endiviifolia, Porella
wątrobowców (średnio 20%),
cordeana;
niekiedy także glonów
mchy: Brachythecium rivulare, Cratoneurum
makroskopowych, głównie
filicinum, Fontinalis antipyretica,
krasnorostów
Hygroamblystegium fluviatile, H. tenax,
Platyhypnidium riparioides
gatunki torfowiskowe, torfowce
(Sphagnum) na brzegu,
mchy: Calliergonella cuspidata
znaczny udział pleustofitów i
niekiedy nymfeidów
znaczny udział elodeidów i
mchy : Fontinalis antipyretica
helofitów
prawie wyłącznie mchy i
wątrobowce, często bardzo
specyficzne gatunki alpejskie i
subalpejskie
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Najbardziej specyficznym typem rzek, pod względem mszaków wodnych, były potoki o
charakterze alpejskim, zlokalizowane w Tatrach na wysokości > 1500 m n.p.m., czyli
wszystkie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Potoki tego typu charakteryzują się
bardzo trudnymi warunkami życia dla makrofitów. Występują tam ogromne amplitudy roczne
przepływów wody, niska temperatura, a przez znaczną część roku na brzegach koryta
zalega pokrywa śnieżna. W związku z powyższym także rośliny występujące w tak
specyficznych warunkach są wyjątkowe, w wielu przypadkach nie spotykane nigdzie indziej
na terenie naszego kraju. Jako przykład można tutaj wymienić wątrobowce: Anthelia julacea,
czy Gymnomitrium concinnatum, charakterystyczne dla wyleżysk śnieżnych i potoków przez
znaczną cześć roku przykrytych śniegiem. Wśród mchów można natomiast wymienić takie
specyficzne gatunki górskie jak: Andreaea rupestris, Diobelonella palustris, Oncophorus
virens, czy Kiaeria falcata.
Bardzo interesujące wyniki uzyskano w odniesieniu do wskaźnika odczynu (R)
Ellenberga, obliczonego dla analizowanych stanowisk referencyjnych poszczególnych typów
makrofitowych rzek (ryc. 5.2). Najniższe wartości tego indeksu, wskazujące na kwaśny
odczyn podłoża (pH = 5,5-6,0), zanotowano w rzekach krzemianowych (wskaźnik R = 5,05,7). Natomiast w rzekach węglanowych oraz potokach wyżynnych o charakterze nizinnym
zarejestrowano istotnie wyższe wartości (odpowiednio R = 6,2-6,4 oraz 6,4-6,9), wskazujące
na obojętny odczyn podłoża (pH = 6,5-7,0). Wydaje się, że wskaźnik odczynu Ellenberga (R)
mógłby być z powodzeniem stosowany jako pomocniczy parametr ułatwiający, w przypadku
wątpliwości, rozróżnienie rzek typu krzemianowego od węglanowego.

7,0

Wskaźnik odczynu (R) Ellenberga

6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8

RK

RW

PN

Typ makrofitowy

Ryc. 6.2. Zmienność wartości wskaźnika odczynu (R) Ellenberga w trzech typach
makrofitowych rzek górskich i wyżynnych.
Kwadraty oznaczają średnią, wąsy 95% przedział ufności. Typy makrofitowe rzek: RK – rzeki krzemianowe, RW –
rzeki węglanowe, PN – potoki wyżynne o charakterze nizinnym.
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VII. OPISY MCHÓW
Legenda do ikon zamieszczonych w tekście przy opisach mchów
1. Pokrój:

3. Kształt wierzchołka (szczytu) listka:
Mech ortotropowy – nie
rozgałęziony lub
rozgałęziający się widlasto

Zaokrąglony, tępy

Mech plagiotropowy –
rozgałęziający się
pierzasto

Zaokrąglony z kończykiem

2. Żebro:

Zaostrzony
Brak
Zaostrzony, zwężony w
kończyk lub kolec
Pojedyncze, od 1/2 do 2/3
długości listka

Sierpowato zgięty z
kończykiem

Pojedyncze, kończy się
przed szczytem listka

4. Brzeg listka:

Pojedyncze, dochodzi do
szczytu listka

Całobrzegi

Pojedyncze, wychodzi ze
szczytu listka w formie
kolca

Pojedynczo ząbkowany /
piłkowany

Widlaste

Podwójnie ząbkowany /
piłkowany
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5. Przekrój listka:
Rynienkowaty, w kształcie
litery „C”

Rynienkowaty z
zawiniętymi brzegami

Rynienkowaty z kilem, w
kształcie litery „V”

W kształcie litery „Y”

Wklęsły

Wklęsły z zawiniętymi
brzegami

Płaski
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Komórki listka

Komórki skrzydłowe

T lub O

-

Polytrichum
commune

20,0 x 1,0

3-50

>1

Z

O

listki z lamellami

-

Fissidens sp.

3,5 x 1,0

0,5-15

1 lub ~1

C lub Z,
czasami O

O, T lub K

okrągławowielokątne

-

1

C, P, na
szczycie
niekiedy Z

Blindia acuta

Diobelonella
palustris

Dichodontium
pellucidum

3,0 x 0,8

4,0 x 2,0

2,8 x 0,6

0,5-7

do 15

0,5-7

<1

<1
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Brzeg listka: całobrzegi (C),
ząbkowany (Z),
podwójnie ząbkowany (ZZ),
podwinięty (P), obrzeżony (O)
C

Żebro w stosunku do długości
listka
1 lub 0

Wysokość łodyżek [cm]
0,5-4

Maksymalne wymiary listków
[mm]
(u góry łodyżkowe, na dole
gałązkowe
2,0 x 0,5

Kształt listków

Andreaea sp.

prostokątne w
nasadzie,
okrągławokwadratowe na
szczycie

Nazwa gatunku

Szczyt listka: szydlasty (S),
zaostrzony (O), zaokrąglony lub
tępy (T), zaokrąglony z
kończykiem (K)

Porównanie podstawowych cech diagnostycznych mchów ortotropowych

C

Z

S

wydłużonoduże,
prostokątne w
kwadratowe,
nasadzie, krótkobrunatnoprostokątne na
pomarańczowe
szczycie

T

wydłużonoprostokątne
(1:4-9) w
nasadzie, 6boczne na
szczycie

-

O

wydłużonoprostokątne (1:36) w nasadzie, w
pobliżu żebra,
kwadratowe na
szczycie i na
brzegu

-

Z

Komórki skrzydłowe

Brzeg listka: całobrzegi (C),
ząbkowany (Z),
podwójnie ząbkowany (ZZ),
podwinięty (P), obrzeżony (O)

Żebro w stosunku do długości
listka
~1

Komórki listka

2-10

Szczyt listka: szydlasty (S),
zaostrzony (O), zaokrąglony lub
tępy (T), zaokrąglony z
kończykiem (K)

3,0-0,6

Wysokość łodyżek [cm]

Maksymalne wymiary listków
[mm]
(u góry łodyżkowe, na dole
gałązkowe

Kształt listków

Nazwa gatunku
Dichodontium
flavescens

O

wydłużonoprostokątne (1:36) w nasadzie, w
pobliżu żebra,
kwadratowe na
szczycie i na
brzegu

-

Schistidium sp.

3,2 x 1,3

do 10

od ~1
do >1

C lub Z, P

O lub T

Codriophorus
acicularis

2,9 x 1,2

3-11

<1

Z, P

T

Codriophorus
aquaticus

3,0-1,0

2,5-10

<1

C, P

T

Codriophorus
fascicularis

3,6 x 1,0

4-10

<1

C, P

prostokątne
(1:2-5)w
nasadzie,
okrągławokwadratowe na
szczycie,
kwadratowe na
brzegu
wydłużonoprostokątne w
nasadzie, krótkoprostokątne na
szczycie, o silnie
zatokowo
zgrubiałych
ścianach
wydłużonoprostokątne w
nasadzie, krótkoprostokątne na
szczycie, o silnie
zatokowo
zgrubiałych
ścianach

duże,
kwadratowe

kwadratowe

T

wydłużonoprostokątne, o
silnie zatokowo
zgrubiałych
ścianach
komórkowych

4-6-boczne

-

-

Bryum sp.

3,0 x 1,5

1-12

>1 lub 1

C, P ,O

O

romboidalne, w
nasadzie
prostokątne, na
brzegach
wydłużone,
tworzące
obrzeżenie

Mnium hornum

4,0 x 0,8

2-6

<1

ZZ, O

O

okrągławosześcioboczne w
środkowej części
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-

Żebro w stosunku do długości
listka
Brzeg listka: całobrzegi (C),
ząbkowany (Z),
podwójnie ząbkowany (ZZ),
podwinięty (P), obrzeżony (O)
Szczyt listka: szydlasty (S),
zaostrzony (O), zaokrąglony lub
tępy (T), zaokrąglony z
kończykiem (K)

Komórki listka

Komórki skrzydłowe

15,0 x 4,0
do 15
1
Z, O
K
nieregularne, od
wydłużono- do
okrągławosześciobocznych
-

Plagiomnium
affine
6,0 x 3,0
do 5
1
Z, O
K
od wydłużono- do
okrągławosześciobocznych
-

Rhizomnium
punctatum
6,0 x 4,0
2-8
<1
C, O
T, K
wydłużonosześciokątne
(1:2-3)
-

O
od prostokątnych
do romboidalnych
(1:3–8), na końcu
brodawkowato
wystające
-

Kształt listków

Wysokość łodyżek [cm]

Nazwa gatunku

Maksymalne wymiary listków
[mm]
(u góry łodyżkowe, na dole
gałązkowe

Philonotis sp.
Plagiomnium
undulatum

2,5 x 1,2
2,5-12
1 lub >1
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Z lub ZZ, P

Porównanie wielkości listków mchów ortotropowych opisanych w kluczu
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Torfowiec (Sphagnum L.)

Morfologia


Łodyżki

wzniesione,

na

szczycie o nieograniczonym
wzroście,

a

zamierające,

od

dołu

pojedyncze

lub z 2-3 rozgałęzieniami.
Gałązki boczne w górze
łodyżki

gęsto

skupione

(tworzą tzw. główkę), w dole
tworzą pęczki prosto lub
łukowato

odstające

od

łodyżki (gałązki odstające)
lub opadają wzdłuż łodyżki
(gałązki przylegające). W skórce łodyżek obecne są duże komórki buteleczkowato
rozdęte (tzw. retortowe), z jednym otworem na szczycie, łatwo wypełniające się wodą.


Listki

wklęsłe

lub

rynienkowate,
łodyżkowe zazwyczaj
różnią się kształtem
od

gałązkowych.

Żebra brak.
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Komórki

dwojakiego

rodzaju:

chlorofilowe

(żywe)

–

wydłużone

wąskie,
i

zielono

zabarwione
wodne

oraz

(martwe)

szersze
wzmocnione

–

hyalinowe,
spiralnie

przebiegającymi
zgrubieniami
(listewkami), często po
obu

stronach

opatrzone otworami

(porami), umożliwiającymi szybkie napełnienie wodą. Kształt

komórek chlorofilowych jest bardzo istotną cechą taksonomiczną, pozwalającą na
identyfikację

gatunków

w

obrębie

rodzaju

torfowiec

(Sphagnum).

Można

go

zaobserwować na przekrojach poprzecznych listków.
Podobieństwo do innych mchów
Ze względu na charakterystyczny wygląd makroskopowy oraz bardzo specyficzną
budowę komórkową, rodzaj niemożliwy do pomylenia z innymi mchami.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: rodzaj ten jest szeroko
rozpowszechniony na terenie całego kraju, w Polsce występuje 30 gatunków.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunki z rodzaju
torfowiec (Sphagnum) stwierdzono na 7 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 5
kwadratów siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 148-1746 (średnio 1492) m
n.p.m., głównie w górach. Niewielka liczba stanowisk, pomimo pospolitego występowania
w Polsce, wynika z faktu, iż nie jest to typowy mech rzeczny, lecz gatunek
charakterystyczny dla torfowisk i torfianek.



Ekologia: występuje na torfowiskach (zwłaszcza wysokich), zatorfionych brzegach wód,
w borach i brzezinach bagiennych oraz w olsach. Preferuje silnie kwaśny odczyn podłoża
i wpływa zakwaszająco na środowisko wodne.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: gatunki z rodzaju torfowiec są
wskaźnikami ultraoligotrofii w polskim indeksie MIR (L = 10), francuskim IBMR (CS = 20),
brytyjskim MTR (STR = 10) oraz niemieckim RI (grupa A). Ponadto w indeksie RI, w
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średnich i małych, górskich rzekach krzemionkowych (typ MRS), sa one wskaźnikiem
zakwaszenia (grupa V). Gatunki z rodzaju torfowiec są stenotroficzne, o dużej wartości
wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) mchów z
rodzaju torfowiec (Sphagnum) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju torfowiec (Sphagnum) na obszarze Polski występuje 36
gatunków. Ich szczegółowy wykaz jest podany w rozdziale dotyczącym systematyki
mszaków.
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Naleźlina (Andreaea (Ehrh.) Hedw.)

Morfologia


Pokrój: niewielkie mchy ortotropowe,
tworzące gęste, zbite, poduszkowate
darnie, ściśle przylegające do podłoża,
barwy czarnej, brunatnej lub zielonej,
często czerwonawe, w stanie suchym
zwykle błyszczące.



Łodyżki o wysokości 0,5-4 cm (zwykle
0,5-2

cm),

wyprostowane,

zwykle

nierozgałęzione, niekiedy rozgałęzione
widlasto,

bez

elementów

przewodzących, w przekroju zbudowane z niezróżnicowanych komórek o zgrubiałych
ścianach komórkowych, skrętolegle ulistnione.


Listki o długości 1-2 mm i szerokości 0,3-0,5 mm, sztywne, od jajowatych do
lancetowatych, proste lub sierpowato zgięte (w zależności od gatunku), na szczycie tępe
lub zaostrzone, lekko wklęsłe lub płaskie, całobrzegie. Żebro grube, pojedyncze, zwykle
dochodzi od szczytu listka, rzadziej kończy się tuż przed nim. U naleźliny skalnej
(Andreaea rupestris) żebra brak.



Komórki listków w nasadzie prostokątne, w górze od okrągławych do kwadratowych, o
zgrubiałej ścianie komórkowej.

Podobieństwo do innych mchów
Ze względu na charakterystyczny, zbity pokrój, ciemną barwę darni oraz niewielkie
łodyżki i drobne listki, rodzaj trudny do pomylenia z innymi mchami.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: niezbyt częste mchy
górskie, występujące w Karkonoszach i Tatrach, najliczniej powyżej regla dolnego
(>1000 m n.p.m.), w piętrach subalpejskim i alpejskim. Wszystkie gatunki z tego rodzaju
znajdują się pod ochroną całkowitą na terenie Polski.
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Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wodne gatunki z
rodzaju naleźlina (Andreaea) stwierdzono na 8 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie
3 kwadratów siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 1218-1731 (średnio
1577) m n.p.m., wyłącznie w Tatrach Wysokich.



Ekologia: mchy z tego rodzaju rzadko rosną bezpośrednio w wodzie. Zwykle porastają
krzemianowe (głównie granitowe) skały, głazy i kamienie, znajdujące się w strefie
rozprysku wody lub okresowo zalewane przez górskie potoki. Preferują siedliska otwarte,
niezacienione, bardzo ubogie w biogeny (oligotroficzne), o odczynie kwaśnym.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: gatunki z rodzaju naleźlina nie są
obecnie stosowane w metodach bioindykacji wód.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wodnych
mchów z rodzaju naleźlina (Andreaea) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju naleźlina (Andreaea) na obszarze Polski występują cztery
gatunki, spotykane w potokach górskich i nad ich brzegami: naleźlina grubożebrowa
(Andreaea crassinervia), zimna (A. frigida), śnieżna (A. nivalis) i skalna (A. rupestris).
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Płonnik pospolity (Polytrichum commune Hedw.)

Morfologia


Pokrój: duży mech ortotropowy, tworzący ciemno-zielone,
szorstkie w dotyku darnie.



Łodyżki o wysokości 3-50 cm, prosto wzniesione,
nierozgałęzione,

bez

chwytników,

w

przekroju

poprzecznym z wiązką środkową.


Listki o długości do 2 cm i szerokości do 1 mm,
lancetowate, w nasadzie pochwiaste, na brzegu odlegle,
ostro piłkowane. Pochwa zbudowana z jednej warstwy
komórek, nie zawierających chloroplastów. Blaszka listka

dwuwarstwowa,

w

przekroju

wielokomórkowa, na stronie brzusznej z licznymi lamellami, utworzonymi przez komórki z
chloroplastami, tylko na brzegach jednowarstwowa, bez lamelli. Żebro pojedyncze,
wybiega z listka w formie brunatnego, ząbkowanego kolca.


Szczytowe komórki Iamelli w środku półksiężycowato wycięte.

Podobieństwo do innych mchów
Ze względu na charakterystyczną, dwuwarstwową budowę listków gatunek trudny do
pomylenia z innymi mchami.
Rozprzestrzenienie i ekologia
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Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całym kraju pospolicie,
zarówno na nizinach, wyżynach, jak i w górach. Gatunek znajdujący się pod częściową
ochroną na terenie Polski.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 5 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 4 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 618-1595 (średnio 1453) m n.p.m., wyłącznie w górach (w
Karkonoszach oraz Tatrach Wysokich). Niewielka liczba stanowisk, pomimo pospolitego
występowania w Polsce, wynika z faktu, iż nie jest to typowy mech wodny, lecz gatunek
charakterystyczny dla siedlisk podmokłych, zwykle zanurzony wyłącznie podczas
wysokich stanów wody.



Ekologia:

gatunek

higrofilny,

porastający mokre miejsca nad brzegami
cieków i zbiorników wodnych, w lasach
iglastych,

na

przejściowych

torfowiskach
oraz

na

niskich

i

łąkach.

Zanurzony wyłącznie podczas wysokich
stanów wody lub występujący w strefie
rozprysku

wody.

Preferuje

kwaśne

podłoże organiczne, zawierające dużo
humusu.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik ultraoligotrofii w brytyjskim
indeksie MTR (STR = 10).

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) płonnika
pospolitego (Polytrichum commune) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Skrzydlik (Fissidens sp. Hedw.)

Morfologia


Pokrój: mchy ortotropowe barwy od żółtozielonej do niebiesko-zielonej.



Łodyżki o wysokości 0,5-15 cm (zwykle 2-5 cm),
jedynie u skrzydlika chudego (Fissidens exilis)
drobniejsze, o długości do 2 mm, widlasto
rozgałęzione lub pojedyncze, prosto wzniesione.



Listki obejmujące łódkowato łodyżkę, o długości
do 3,5 mm i szerokości do 1 mm, jedynie u
skrzydlika

chudego

(Fissidens

exilis)

drobniejsze, o długości do 1 mm i szerokości do
0,2 mm, dwudzielne (dwupłatowe), mniejszy płat
nazywany jest skrzydełkiem, lancetowate lub

językowate,

na

szczycie

zaostrzone

lub

zaokrąglone,

niekiedy

kończykiem,

często

na

piłkowane,

u

brzegu

z

skrzydlika
tęgoszczecinowego
(Fissidens

crassipens)

obrzeżone 2-4 warstwami
komórek.

Żebro

pojedyncze, dochodzi do szczytu listka lub kończy się tuż przed nim.
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Komórki listków okrągławo-wielokątne.

Podobieństwo do innych mchów
Ze

względu

na

charakterystyczną,

dwupłatową budowę listków rodzaj trudny
do pomylenia z innymi mchami. Także w
obrębie

rodzaju

identyfikacja

poszczególnych gatunków jest stosunkowo
prosta. Skrzydlik chudy (Fissidens exilis)
jest bardzo drobny o wysokości łodyżek
tylko do 2 mm i wymiarach listków 1,0 x 0,2
mm.

Skrzydlik

studziennik

(Fissidens

fontanus) posiada silnie wydłużone listki, o
wymiarach

3,0

x

0,2

mm

(stosunek

szerokości do długości 1:12-15) . Skrzydlik
tęgoszczecinowy (Fissidens crassipens) ma
listki wystająco obrzeżone 2-4 warstwami
komórek. Dość podobne do siebie są
natomiast skrzydlik paprociowaty (Fissidens
adianthoides)

i

długoszowaty

(F.

osmundoides). U pierwszego z nich listki są
na brzegu wyraźnie piłkowane, natomiast u drugiego całobrzegie lub co najwyżej
niewyraźnie piłkowane na szczycie.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce na
rozproszonych stanowiskach. Występuje głównie w górach, na wyżynach i Pomorzu,
ponadto na Polesiu Lubelskim.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wodne gatunki z
rodzaju skrzydlik stwierdzono na 8 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 8 kwadratów
siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 137-744 (średnio 255) m n.p.m., w
południowo-wschodniej części kraju: w Karpatach, Górach Świętokrzyskich, na Roztoczu,
Opolszczyźnie oraz Podlasiu.



Ekologia: porasta kamienie i głazy zanurzone w wodach potoków, wapienne podłoże
nad ich brzegami, źródliska, bagna oraz podmokłe użytki zielone. Preferuje siedliska
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ubogie w biogeny, oligo- i mezotroficzne. W wodach występuje do głębokości kilku cm,
zwykle jednak zasiedla wynurzone partie brzegu lub okresowo wynurzone głazy.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wodne gatunki z rodzaju skrzydlik są
wskaźnikami mezo-oligotrofii w polskim indeksie MIR (L = 7) oraz mezotrofii we
francuskim IBMR (Fissidens crassipes, CS = 12) i niemieckim RI (Fissidens crassipes i F.
fontanus, grupa B). Rodzaj o średnim zakresie tolerancji ekologicznej względem trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wodnych
mchów z rodzaju skrzydlik (Fissidens) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju skrzydlik (Fissidens) na obszarze Polski występują pięć
gatunków, charakterystycznych dla siedlisk wodnych i podmokłych: skrzydlik paprociowaty
(Fissidens adianthoides), tęgoszczecinowy (F. crassipens), chudy (F. exilis), stodziennik (F.
fontanus) i długoszowaty (F. osmundoides).
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Blindia ostra (Blindia acuta (Hedw.) Bruch. & Schimp.)
Syn. Weissia acuta Hedw. = Bryum acutum Huds.

Morfologia


Pokrój: niewielki mech ortotropowy, tworzący
zbite,

żółto-zielone,

brunatno-zielone

lub

ciemnozielone, błyszczące maty.



Łodyżki o wysokości 0,5-7 cm (zwykle
około 2 cm), wyprostowane, pojedyncze
lub widlasto rozgałęzione, łamliwe, odlegle
ulistnione.



Listki o długości 1,5-3 mm i szerokości
0,5-0,8

mm,

szerokie

u

lancetowato-szydlaste,

nasady,

lecz

stopniowo

zwężające się ku górze, gdzie niekiedy są
rurkowato zwinięte, zwykle proste,
rzadziej

na

szczycie

sierpowato

zgięte, całobrzegie lub na szczycie
drobno ząbkowane, wklęsłe. Żebro
pojedyncze,

dochodzi

do

szczytu

listka, wypełniając go. Jego szerokość
wynosi do 1/3 szerokości nasady
listka

i

jest

ono

zbudowane

z

jednakowych komórek.
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Komórki

w

nasadzie

wydłużono-prostokątne,

w górze

krótsze,

listków
mają

zgrubiałe

ściany

komórkowe. Komórki skrzydłowe
wyraźne, większe od pozostałych
komórek, kwadratowe, o barwie
brunatno-pomarańczowej.
Podobieństwo do innych mchów
Blindia ostra (Blindia acuta) jest podobna do gatunków z rodzaju krzywoszczeć
(Campylopus). Ponadto formy z sierpowato zgiętymi listkami przypominają nieco kierię
sierpowatą (Kiaeria falcata). W pierwszym przypadku cechą charakterystyczną blindii jest
stosunkowo wąskie żebro, zajmujące do 1/3 szerokości nasady listka (zwykle poniżej 1/4).
Natomiast u gatunków z rodzaju krzywoszczeć (Campylopus) żebro zajmuje ponad 1/2-2/3
szerokości nasady listka. W drugim przypadku blindia zwykle posiada listki proste lub
nieznacznie sierpowato zgięte na szczycie pod kątem <45°, natomiast u kierii sierpowatej
(Kiaeria falcata) są one wybitnie sierpowato zgięte (nawet pod kątem >180°).
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: dość częsty w Polsce
gatunek górski, występujący w Karkonoszach i Karpatach, do wysokości 2000 m n.p.m.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 22 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 10 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 531-1727 (średnio 912) m n.p.m., wyłącznie w Karpatach.



Ekologia: porasta skały, rumosz skalny oraz kamienie w korytach górskich potoków
(zwłaszcza typu fliszowego) oraz nad ich brzegami. Występuje w strefie tzw. rozprysku
wody, tylko okresowo całkowicie zalewanej podczas wyższych stanów wody. Rośnie
zarówno na nagiej skale, jak i na cienkiej warstwie gleby pokrywającej powierzchnie skał.
Preferuje siedliska ubogie w biogeny, oligotroficzne, najczęściej o odczynie obojętnym,
zarówno zacienione, jak i odsłonięte.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik ultraoligotrofii w polskim
indeksie MIR (L = 10) oraz brytyjskim MTR (STR = 10). Gatunek stenotroficzny o dużej
wartości wskaźnikowej.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) blindii
ostrej (Blindia acuta) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Krokiewka bagienna (Diobelonella palustris (Dicks.) Ochyra)
Syn. Dicranella palustris (Dicks.) = D. squarrosa (Schrader) Schimp. = Anisothecium palustre
(Dicks.) I.Hag. = A. squarrosum Lindb. = Bryum palustre Dicks. = Diabelon squarrosum
Hampe = Dicranum squarrosum Starke ex Schrad.

Morfologia


Pokrój: średniej wielkości, masywny
mech

ortotropowy,

tworzący

gęste

darnie barwy jasnozielonej lub żółtozielonej, matowej.


Łodyżki o wysokości do 11 (15) cm,
prosto

wzniesione,

zwykle

nierozgałęzione, na dole okryte żółtymi,
gładkimi

chwytnikami,

dość

odlegle

ulistnione, z powodu odgiętych w tył
listków, gwiazdkowate.


Listki o długości 2,5-4 mm i szerokości
do 2 mm, odstające od łodyżki w bok,
szeroko

lancetowate,

z

pochwiastą

nasadą, na szczycie zaokrąglone, lekko
karbowane, wklęsłe, całobrzegie, brzeg
falisty. Żebro pojedyncze, kończy się
przed szczytem.


Komórki

listków

w

nasadzie

wydłużono-prostokątne (1:4-9), w górnej części 6-boczne, żółtawe lub bezbarwne, o
gładkich ścianach komórkowych.
Podobieństwo do innych mchów
„Gwiazdkowaty” pokrój łodyżek, spowodowany odstającymi w bok listkami oraz ich
pochwiasta nasada, upodabniają krokiewkę bagienną (Diobelonella palustris) do gatunków z
rodzaju dwurożek – dwurożka przeświecającego (Dichodontium pellucidum) oraz żółtawego
(D. flavescens). Listki krokiewki bagiennej są większe (4 x 2 mm), na szczycie zaokrąglone i
całobrzegie, a komórki listków mało zróżnicowane w kierunku od żebra do brzegu listka.
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Natomiast u mchów z rodzaju dwurożek listki są mniejsze (3 x 0,6 mm), na szczycie
zaostrzone, na brzegu piłkowane, ze zróżnicowanymi komórkami (wydłużono-prostokątne w
pobliżu żebra i kwadratowe na brzegu listka).
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: niezbyt pospolity mech
górski, występujący od regla dolnego do piętra alpejskiego (pomiędzy 600 a 1900 m
n.p.m.), najczęściej w piętrze subalpejskim, głównie w Karpatach (Beskidy: Śląski i Mały,
Gorce, Bieszczady Zachodnie, Tatry), rzadziej w Sudetach.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 1 stanowisku zlokalizowanym na granicy 2 kwadratów siatki ATPOL. Występował on
na wysokości 1409 m n.p.m., w Tatrach Wysokich.



Ekologia: porasta brzegi potoków, źródliska i tereny podmokłe na obszarach
bezwapiennych w górach. Występuje w strefie rozprysku wody, gdzie jest zraszany wodą
rzeczną, okresowo całkowicie zanurzony. Preferuje siedliska kwaśne, dość ubogie w
biogeny, niezacienione (otwarte).



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik ultraoligotrofii w

polskim

indeksie MIR (L = 10) oraz brytyjskim MTR (STR = 10). Gatunek o średnim zakresie
tolerancji ekologicznej względem trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) krokiewki
bagiennej (Diobelonella palustris) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Dwurożek

przeświecający

(Dichodontium

pellucidum

(Hedw.)

Schimp.)
Syn. Bryum pellucidum L. = Dicranum pellucidum Hedw. = Diobelon pellucidum Hampe =
Tridontium pellucidum (Hedw.) Lindb.

Morfologia


Pokrój:

drobny

mech

ortotropowy, tworzący luźne
darnie

barwy

żółto-zielonej

lub ciemno-zielonej, matowej.



Łodyżki o wysokości 0,5-3 (7) cm, brunatne, prosto
wzniesione, nierozgałęzione, bez bocznych gałązek,
na dole okryte gładkimi chwytnikami, z powodu
odgiętych w tył listków gwiazdkowate.



Listki o długości 0,8-2,8 mm i
szerokości

do

0,6

mm,

odstające od łodyżki w bok,
lancetowato-językowate,
pochwiastą

nasadą,

z
na

szczycie krótko zaostrzone, płaskie, na brzegu nieregularnie ząbkowane, skręcone w
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stanie suchym. Żebro pojedyncze,
kończy się przed szczytem, dość
grube, zajmujące 1/5-1/6 szerokości
nasady listka (80-130 (180) μm
szerokości),

w

przekroju

poprzecznym

z

wyraźnymi

komórkami zewnętrznymi.


Komórki listków o zróżnicowanym
kształcie,

z

obydwu

stron

pęcherzykowato-brodawkowane. Na
brzegu listka od szczytu do nasady
kwadratowe (w 1-3 szeregach). W nasadzie listka, w pobliżu żebra wydłużonoprostokątne (1:3-6), o wymiarach 10-14 x 30-80 μm. W górnej części listka, w pobliżu
żebra kwadratowe.
Podobieństwo do innych mchów
Gatunek dość zmienny, zwłaszcza w
odniesieniu do wysokości łodyżek i
wielkości listków. „Gwiazdkowaty” pokrój
łodyżek, spowodowany odstającymi w
bok listkami oraz ich pochwiasta nasada,
upodabniają

dwurożka

żółtawego

(Dichodontium flavescens) do krokiewki
bagiennej (Diobelonella palustris) oraz
dwurożka przeświecającego (D. pellucidum). Listki mchów z rodzaju dwurożek są mniejsze
(3 x 0,6 mm), na szczycie zaostrzone, na brzegu piłkowane, ze zróżnicowanymi komórkami
(wydłużono-prostokątne w pobliżu żebra i kwadratowe na brzegu listka). Listki u krokiewki
bagiennej są większe (4 x 2 mm), na szczycie zaokrąglone i całobrzegie, a komórki listków
mało zróżnicowane (wszystkie wydłużono-prostokątne). Różnice pomiędzy dwurożkiem
przeświecającym i żółtawym dotyczą kształtu szczytu listków. U pierwszego z wymienionych
gatunków są one krótko zaostrzone, u drugiego natomiast długo i powolnie zaostrzone.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: głównie na południu kraju:
w Sudetach, Karpatach, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Górach Świętokrzyskich,
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stosunkowo rzadko na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W środkowej części kraju
nie występuje.


Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 27 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 20 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 401-1409 (średnio 705) m n.p.m., wyłącznie w górach (głównie w
Karpatach oraz w Kotlinie Kłodzkiej).



Ekologia: porasta kamienie, głazy i
rumosz skalny w strefie rozprysku wody,
w korytach oraz na brzegach wartko
płynących potoków i niewielkich rzek,
najczęściej typu węglanowego. Preferuje
siedliska ubogie w biogeny, oligo- i
mezotroficzne oraz podłoże o odczynie
obojętnym lub zasadowym.



Zastosowanie

w

metodach

bioindykacji wód: wskaźnik oligotrofii w
polskim indeksie MIR (L = 9), brytyjskim MTR (STR = 9) oraz niemieckim RI (grupa A).
Gatunek o średnim zakresie tolerancji ekologicznej względem trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) dwurożka
przeświecającego (Dichodontium pellucidum) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Dwurożek żółtawy (Dichodontium flavescens (Dicks.) Lindb.)
Syn. Dichodontium pellucidum var. flavescens (With.) Husnot = Dichodontium pellucidum
var. serratum Schimp.

Morfologia


Pokrój: średniej wielkości mech ortotropowy, tworzący luźne darnie barwy żółto-zielonej
lub ciemno-zielonej, matowej.



Łodyżki o wysokości 2-10 cm, prosto wzniesione, nierozgałęzione, na dole okryte
chwytnikami, z powodu odgiętych w tył listków gwiazdkowate.



Listki o długości 0,8-3,0 mm i szerokości do 0,6 mm, odstające od łodyżki w bok,
lancetowato-językowate, z pochwiastą nasadą, często na brzegu pokarbowaną, na
szczycie długo i powolnie zaostrzone, płaskie, na brzegu wyraźnie ząbkowane,
szczególnie w górnej części, skręcone w stanie suchym. Żebro pojedyncze, kończy się
przed szczytem, rzadko dochodzi do szczytu, dość grube, zajmujące 1/5-1/6 szerokości
nasady listka.



Komórki listków o zróżnicowanym kształcie, z obydwu stron pęcherzykowatobrodawkowane. Na brzegu listka od szczytu do nasady kwadratowe (w 1-3 szeregach).
W nasadzie listka w pobliżu żebra wydłużono-prostokątne (1:3-6). W górnej części listka
w pobliżu żebra kwadratowe.

Podobieństwo do innych mchów
„Gwiazdkowaty” pokrój łodyżek, spowodowany odstającymi w bok listkami oraz ich
pochwiasta nasada, upodabniają dwurożka przeświecającego (Dichodontium pellucidum) do
krokiewki bagiennej (Diobelonella palustris) oraz dwurożka żółtawego (D. flavescens).
Różnice dotyczą kształtu i wielkości listków oraz ich budowy komórkowej i podano je przy
opisie dwurożka przeświecającego.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: stosunkowo rzadki mech
górski, występujący w Sudetach oraz Karpatach.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 3 stanowiskach, zlokalizowanych w obrębie 3 kwadratów siatki ATPOL. Występował

85

on na wysokościach 230-614 (średnio 433) m n.p.m., w Kotlinie Kłodzkiej, Beskidzie
Niskim oraz Górach Świętokrzyskich.


Ekologia: porasta wychodnie skalne, głazy i kamienie w strefie rozprysku wody, w
korytach oraz na brzegach wartko płynących potoków i w wodospadach. Preferuje
siedliska ubogie w biogeny, oligo- i mezotroficzne oraz podłoże o odczynie obojętnym.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik oligotrofii w polskim indeksie
MIR (L = 9) oraz brytyjskim MTR (STR = 9). Gatunek o średnim zakresie tolerancji
ekologicznej względem trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) dwurożka
żółtawego (Dichodontium flavescens) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Rozłupek (Schistidium Bruch & Schimp.)
Syn. Grimmia subg. Schistidium (Bruch & Schimp.) Schimp.

Morfologia


Pokrój: nieduże mchy ortotropowe, zwykle
tworzące zbite, poduszkowate darnie barwy
ciemno-zielonej,

oliwkowej,

brunatno-

zielonej lub czarnej, u osobników przez
większą część roku zanurzonych w wodzie,
darnie luźniejsze. Charakterystyczne dla
rodzaju

rozłupek

(Schistidium)

jest

tworzenie darni budowanych przez kilka
gatunków.



Łodyżki o wysokości do 5 (10) cm,
kilkukrotnie

widlasto

rozgałęzione

w

górnej części, u mchów zanurzonych pod
wodą, w wartko płynących potokach,
dolne

części

łodyżek

często

z

poodrywanymi listkami.


Listki o długości 1,5-3,2 mm i szerokości
0,4-1,3 mm, większe zwykle w górnej
części

łodyżek,

jajowato-trójkątne
niekiedy lekko
szczycie

jajowato-lancetowate,
lub

lancetowate,

sierpowato

zgięte, na

zaostrzone,

rzadziej

zaokrąglone, u rozłupka nierodzajnego
(Schistidium

apocarpum)

często

z

hyalinowym włosem, całobrzegie lub na
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szczycie

ząbkowane,

rynienkowate,

w

przekroju

poprzecznym

„V”

kształtne,

łodeczkowate, brzegi listków podwinięte i zwykle wyraźnie obrzeżone (w przekroju
dwuwarstwowe), jedynie u rozłupka alpejskiego (Schistidium agassizii) nieobrzeżone (w
przekroju jednowarstwowe), całobrzegie. Żebro pojedyncze, dochodzi do szczytu listka,
kończy się tuż przed nim lub wybiega w formie hyalinowego włosa, dość masywne, o
szerokości 60-130 μm, najszersze u podstawy lub w dolnej 1/3 listka. W przekroju
zbudowane z wielu zróżnicowanych komórek.


Komórki listków na brzegu kwadratowe, w nasadzie i przy żebrze prostokątne (1:2-5), o
wymiarach 9-20 x 15-60 μm, w górze okrągławo-kwadratowe, o wymiarach 7-12 μm i
ścianach komórkowych niekiedy zatokowo wycinanych (szczególnie u rozłupka
nierodzajnego).

Podobieństwo do innych mchów
Wodne gatunki rozłupków (Schistidium) są podobne pod względem pokroju i kształtu
listków do gatunków z rodzaju tępolistka (Codriophorus). Cechą charakterystyczną
rozłupków jest wyraźnie, dwukomórkowe w przekroju obrzeżenie listków (poza niebrzeżonym
rozłupkiem alpejskim) oraz brak zatokowo zgrubiałych ścian komórkowych w komórkach
listków lub takie ściany tylko w górnej części listków (szczególnie u rozłupka nierodzajnego).
Natomiast u mchów z rodzaju tępolistka (Codriophorus) brak obrzeżenia listków (w przekroju
na brzegach są one jednokomórkowe) i wszystkie komórki listków, aż do nasady, posiadają
zatokowo wycinane ściany komórkowe. Zarówno u mchów z rodzajów rozłupek
(Schistidium), jak i tępolistka (Codriophorus) zwykle występuje podwinięcie brzegów listków,
które może być omyłkowo wzięte za obrzeżenie.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: dość częste w Polsce
mchy, występujące w górach (Sudety, Tatry, Pieniny, Bieszczady) oraz na Pomorzu.
Najpospolitszym krajowym gatunkiem jest rozłupek nierodzajny (Schistidium apocarpum).



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wodne gatunki z
rodzaju rozłupek stwierdzono na 21 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 16
kwadratów siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 116-1394 (średnio 851) m
n.p.m., głównie w górach (zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach). Dwa stanowiska
zlokalizowane były na nizinach – jedno na Pomorzu i jedno na Mazurach.



Ekologia: porastają skały, głazy i kamienie zanurzone w wodzie potoków oraz
znajdujące się w strefie rozprysku wody lub okresowo zalewane podczas wyższych
stanów wody. Rozłupki nierodzajny (Schistidium apocarpum) i strumieniowy (S. rivulare)
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preferują podłoże o odczynie zasadowym, natomiast rozłupek alpejski (S. agassizii) –
kwaśne skały krzemianowe. Rozłupek nierodzajny jest gatunkiem bardzo tolerancyjnym
w odniesieniu do antropogenicznych przekształceń morfologii koryta. Dość często
porasta mury oporowe towarzyszące ciekom wzdłuż dróg oraz kamienne i betonowe
elementy budowli wodnych lub umocnień brzegów. Wszystkie wodne gatunki z rodzaju
są wskaźnikami siedlisk dość ubogich w biogeny (głównie mezotroficznych).


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wodne gatunki z rodzaju rozłupek są
wskaźnikami oligotrofii w polskim indeksie MIR (L = 8). Ponadto we francuskim indeksie
IBMR (CS = 15) oraz niemieckim RI (grupa A) wskaźnikiem oligotrofii jest wyłącznie
rozłupek strumieniowy (Schistidium rivulare). Wodne gatunki z rodzaju rozłupek są
stenotroficzne, o dużej wartości wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wodnych
mchów z rodzaju rozłupek (Schistidium) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju rozłupek (Schistidium) na obszarze Polski występują trzy gatunki,
charakterystyczne dla wartko płynących cieków lub ich brzegów: rozłupek alpejski
(Schistidium agassizii), nierodzajny (S. apocarpum) i strumieniowy (S. rivulare).
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Tępolistka językowata (Codriophorus acicularis (Hedw.) P.Beauv.)
Syn. Racomitrium aciculare Lor. = Rhacomitrium aciculare (Hedw.) Brid.

Morfologia


Pokrój: niewielki mech ortotropowy barwy
ciemnozielonej, wewnątrz czarnej, tworzący
łatwo rozpadające się darnie, gęsto okryte
listkami na szczycie.



Łodyżki o wysokości 3-11 cm, zwykle widlasto
rozgałęzione, bez bocznych gałązek.



Listki o długości (1,5) 2,2-2,9 (3,2) mm i
szerokości

(0,8)

językowate,

na

1,0-1,2
szczycie

mm,

jajowato-

zaokrąglone,

w

nasadzie pofałdowane, wklęsłe, podwinięte, na
brzegu ząbkowane, silniej na szczycie. Żebro
pojedyncze, kończy się przed szczytem, w
przekroju poprzecznym na stronie brzusznej i
grzbietowej zbudowane z takich
samych komórek.


Komórki

listków

o

silnie,

zatokowo zgrubiałych ścianach
komórkowych,

w

nasadzie

wydłużono-prostokątne,
szczycie

na

okrągławo-kwadratowe

do krótko-prostokątnych, często
nieregularne.

Komórki

skrzydłowe duże, kwadratowe,
przeświecające.
Podobieństwo do innych mchów
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Istnieje możliwość pomylenia z innymi
gatunkami

z

rodzaju

tępolistka

(Codriophorus) – tępolistką wodną (C.
aquaticus) oraz rózgowatą (C. fascicularis).
Tępolistka

językowata

(C.

acicularis)

posiada listki językowato-lancetowate na
szczycie zaokrąglone, natomiast pozostałe
dwa

gatunki

lancetowate,

mają
na

listki

wydłużono-

szczycie

zaostrzone.

Ponadto pod względem pokroju i kształtu
listków, tępolistka językowata jest podobna
do

gatunków

z

rodzaju

rozłupek

(Schistidium). Różnice dotyczą głównie obecności zatokowo zgrubiałych ścian komórkowych
w komórkach listków oraz dwuwarstwowego obrzeżenia listków i opisano je szerzej przy
charakterystyce gatunków z rodzaju rozłupek.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: dość częsty gatunek górski.
Poza górami występuje także na kilkunastu stanowiskach na Pomorzu.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 7 stanowiskach, zlokalizowanych w obrębie 5 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 624-1727 (średnio 1453) m n.p.m., wyłącznie w górach (w Tatrach
Wysokich oraz Kotlinie Kłodzkiej).



Ekologia: jest mchem hydrofilnym,
znoszącym

jednak

okresowe

wysychanie. Rośnie na nagich lub
pokrytych cienką warstwą gleby
ścianach i blokach skalnych oraz
na

kamieniach

najczęściej
miejscach,

w

i

głazach,

potokach,

które

w

podlegają

okresowemu zalewaniu. Rzadziej
spotyka

się

formy

całkowicie

zanurzone w wodzie, rosnące w
wartko płynących potokach lub w kaskadach. Preferuje siedliska ubogie w biogeny,
oligotroficzne, o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Nie wykazuje specjalnych
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wymagań świetlnych, rosnąc zarówno w miejscach otwartych i nasłonecznionych, jak i
silnie zacienionych.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik ultraoligotrofii w

polskim

indeksie MIR (L = 10), brytyjskim MTR (STR = 10) i niemieckim RI (grupa A) oraz
oligotrofii we francuskim IBMR (CS = 18). Gatunek stenotroficzny o dużej wartości
wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) tępolistki
językowatej (Codriophorus acicularis) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Tępolistka wodna (Codriophorus aquaticus (Brid. ex Schrad.)
Bednarek-Ochyra & Ochyra)
Syn. Racomitrium aquaticum (Brid ex Schard.) Brid. = Rhacomitrium aquaticum Brid. = R.
cataractarum A.Br. = R. protensum A.Br.

Morfologia


Pokrój: niewielki mech ortotropowy barwy żółto-zielonej, wewnątrz ciemniejszej.



Łodyżki o wysokości 2,5-10 (15) cm, zwykle widlasto rozgałęzione., gęsto okryte listkami
na szczycie



Listki o długości (1,9) 2,1-3,0 mm i szerokości do 0,7-1,0 (1,2) mm, szerokolancetowate, na szczycie zaokrąglone, rynienkowate, na brzegach podwinięte,
całobrzegie. Żebro pojedyncze, kończy się przed szczytem.



Komórki listków o silnie, zatokowo zgrubiałych ścianach komórkowych, w nasadzie
wydłużono-prostokątne, na szczycie okrągławo-kwadratowe, brodawkowane.

Podobieństwo do innych mchów
Istnieje możliwość pomylenia z innymi gatunkami z rodzaju tępolistka (Codriophorus) –
tępolistką językowatą (C. acicularis) oraz rózgowatą (C. fascicularis). Ponadto pod względem
pokroju i kształtu listków, tępolistka językowata jest podobna do gatunków z rodzaju rozłupek
(Schistidium). Różnice dotyczą głównie obecności zatokowo zgrubiałych ścian komórkowych
w komórkach listków oraz dwuwarstwowego obrzeżenia listków i opisano je szerzej przy
charakterystyce gatunków z rodzaju rozłupek.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: dość częsty gatunek górski,
występujący w Sudetach, Tatrach i Bieszczadach Zachodnich, ponadto na Pomorzu
Zachodnim.
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Rozprzestrzenienie

na

podstawie analizy bazy danych
MMOR: gatunek stwierdzono na 8
stanowiskach, zlokalizowanych w
obrębie

8

kwadratów

ATPOL.

Występował

siatki
on

na

wysokościach 399-1731 (średnio
832)
górach

m

n.p.m.,
(w

wyłącznie

Tatrach

w

Wysokich,

Karkonoszach i Kotlinie Kłodzkiej).


Ekologia: porasta nagie lub pokryte cienką warstwą gleby głazy, kamienie i wychodnie
skalne w potokach górskich, podlegające okresowemu zalewaniu i zraszaniu. Preferuje
siedliska ubogie w biogeny, oligotroficzne, o odczynie od kwaśnego do obojętnego.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik ultraoligotrofii w

polskim

indeksie MIR (L = 10). Gatunek o średnim zakresie tolerancji ekologicznej względem
trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) tępolistki
wodnej (Codriophorus aquaticus) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Tępolistka rózgowata (Codriophorus fascicularis (Hedw.) Ochyra)
Syn. Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.

Morfologia


Pokrój: niewielki mech ortotropowy barwy brunatno-zielonej, tworzący duże, luźne
darnie.



Łodyżki o wysokości 4-10 cm, widlasto rozgałęzione, z licznymi krótkimi, bocznymi
gałązkami, gęsto okryte listkami na szczycie.



Listki o długości 2,2-3,6 (4,0) mm i szerokości 0,5-1,0 (1,5) mm, długo lancetowate, na
szczycie zwykle zaokrąglone, niekiedy sierpowato zgięte, w nasadzie jajowate,
rynienkowate na brzegach podwinięte, całobrzegie. Nasady listków pomarańczowe.
Żebro pojedyncze, kończy się przed szczytem i zajmuje 1/6 szerokości nasady listka,
płaskie, w przekroju poprzecznym zbudowane z 2 warstw takich samych komórek.



Komórki listków wydłużono-prostokątne, o silnie zgrubiałych ścianach komórkowych.
Komórki skrzydłowe 4-6-boczne, przeświecające.

Podobieństwo do innych mchów
Istnieje możliwość pomylenia z innymi gatunkami z rodzaju tępolistka (Codriophorus) –
tępolistką językowatą (C. acicularis) oraz wodną (C. aquaticus). Ponadto pod względem
pokroju i kształtu listków, tępolistka językowata jest podobna do gatunków z rodzaju rozłupek
(Schistidium). Różnice dotyczą głównie obecności zatokowo zgrubiałych ścian komórkowych
w komórkach listków oraz dwuwarstwowego obrzeżenia listków i opisano je szerzej przy
charakterystyce gatunków z rodzaju rozłupek.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: dość częsty w Polsce
gatunek górski. Optimum swojego występowania osiąga w piętrach subalpejskim i
alpejskim. Ponadto występuje na kilkudziesięciu reliktowych stanowiskach na Pomorzu
Zachodnim (głównie Pojezierza Drawskie i Kartuskie), gdzie porasta głazy narzutowe.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 10 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 6 kwadratów siatki ATPOL. Występował
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on na wysokościach 531-1731 (średnio 1309) m n.p.m., wyłącznie w górach (w Tatrach,
Beskidzie Sądeckim oraz w Masywie Śnieżnika).


Ekologia:

jest

mchem

hydrofilnym,

znoszącym

jednak

okresowe

wysychanie.

Najczęściej rośnie w miejscach cienistych, na stałe zanurzonych lub okresowo
zalewanych wodą głazach, blokach skalnych i kamieniach w potokach i strumieniach.
Rośnie zarówno na nagiej skale, jak i na cienkiej warstwie gleby pokrywającej
powierzchnie skał. Preferuje siedliska ubogie w biogeny, oligotroficzne, o odczynie od
kwaśnego do obojętnego.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik ultraoligotrofii w

polskim

indeksie MIR (L = 10). Gatunek o średnim zakresie tolerancji ekologicznej względem
trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) tępolistki
rózgowatej (Codriophorus fascicularis) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Prątnik (Bryum Hedw.)

Morfologia


Pokrój: małe lub średniej wielkości mchy ortotropowe, barwy zielonej, żółto-zielonej lub
brunatno-zielonej, często czerwono nabiegłe (zwłaszcza dolna część łodyżek i dolne
listki).



Łodyżki o wysokości 1-12 cm (rzadko <1 cm), prosto wzniesione, nierozgałęzione lub z
bocznymi, podszczytowymi rozgałęzieniami, u dołu gęsto okryte czerwono-brązowymi
chwytnikami, w przekroju poprzecznym z masywną wiązką środkową.



Listki

o

długości

2-3

mm

i

szerokości 1-1,5 mm, jajowatolancetowate,

na

szczycie

zaostrzone, całobrzegie lub na
szczycie

ząbkowane,

zwykle

obrzeżone i podwinięte, rzadziej
płaskie. Żebro pojedyncze, dość
masywne,

zwykle

szczytu

w

wybiega

formie

ze

kolca

(ząbkowanego lub gładkiego), rzadziej kończy się tuż przed szczytem, w przekroju
poprzecznym ze stenocystami.


Komórki

listków

romboidalne,
prostokątne,

w

nasadzie
u

wielu

gatunków z tego rodzaju
czerwonawe, na brzegach
zwykle wydłużone, tworzące
wyraźne

obrzeżenie

(do

pięciu szeregów komórek).
Podobieństwo

do

innych

mchów
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Wygląd darni, pokrój roślin i kształt listków prątników (Bryum) jest nieco podobny do
merzyka groblowego (Mnium hornum). Gatunek ten jednak posiada listki na brzegu
podwójnie odstająco ząbkowane, natomiast mchy z rodzaju prątnik (Bryum) – całobrzegie
lub tylko na szczycie pojedynczo ząbkowane.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całym kraju pospolicie.
Szczególnie często spotykane na Pomorzu oraz w górach (Tatry, Sudety, Bieszczady,
Góry Świętokrzyskie) i na wyżynach (Dolny i Górny Śląsk). Cztery gatunki z tego rodzaju
znajdują się pod ochroną całkowitą na terenie Polski. Są to: prątnik okrągłolistny (B.
cyclophyllum), brandenburski (B. neodamense), meklemburski (B. warneum) oraz
zbiegający (B. weigelii).



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wodne gatunki z
rodzaju prątnik (Bryum) stwierdzono na 26 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 24
kwadratów siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 53-1727 (średnio 510) m
n.p.m., najliczniej w Karpatach i Sudetach, ponadto w Górach Świętokrzyskich, Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej oraz w pasie Pojezierzy.



Ekologia:

typowy

porastający

kamienie

higrofit
i

skały

opryskiwane wodą strumieni oraz
potoków. Zasiedla brzegi cieków i
zbiorników wodnych, szczególnie
podmokłe łąki, torfowiska i bagna
oraz
Rośnie

nadrzeczne
zarówno

źródliska.
na

nagich

kamieniach i skałach, jak i na
pokrywającej je cienkiej warstwie
gleby. Większość gatunków z
rodzaju prątnik (Bryum), występujących w siedliskach wodnych lub podmokłych, preferuje
podłoże o odczynie od obojętnego do zasadowego. Jedynie prątnik okrągłolistny (Bryum
cyclophyllum) woli podłoże kwaśne. Wszystkie gatunki są wybitnie światłolubne i nie
tolerują silnego zacienienia, porastając miejsca odsłonięte.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wodne gatunki z rodzaju prątnik są
wskaźnikami mezotrofii w polskim indeksie MIR (L = 6), mezo- lub oligotrofii w
niemieckim RI (Bryum argenteum, B. konwltonii, B. pseudotriquetrum, B. turbinatum –
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grupa A lub B) oraz oligotrofii w brytyjskim MTR (Bryum pseudotriquetrum, STR = 9).
Gatunki z rodzaju prątnik są eurytroficzne, o małej wartości wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wodnych
mchow z rodzaju prątnik (Bryum) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju prątnik (Bryum) na obszarze Polski występuje 15 gatunków
charakterystycznych dla siedlisk podmokłych lub wodnych: prątnik nachylony (Bryum
amblyodon), alpejski (B. alpinum), zbity (B. creberrimum), okrągłolistny (B. cyclophyllum),
jeziorny (B. konwltonii), brandenburski (B. neodamense), blady (B. pallens), żółknący (B.
pallescens), nabrzmiały (B. pseudotriquetrum), źródliskowy (B. schleicheri), jajowaty (B.
subneodamense), kręgielkowaty (B. turbinatum), bagienny (B. uliginosum), meklemburski (B.
warneum) oraz zbiegający (B. weigelii). Identyfikacja do gatunku jest dość trudna.
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Merzyk groblowy (Mnium hornum Hedw.)

Morfologia


Pokrój: mech ortotropowy barwy ciemnozielonej, tworzący gęste, wzniesione darnie.



Łodyżki o wysokości 2-6 cm, na dole czerwone, u góry żółto-zielone, gęsto ulistnione, na
szczycie lekko zgięte.



Listki w górnej części łodyżki
mniejsze niż w dolnej, o długości
do 4 mm i szerokości do 0,8 mm,
nie

zbiegające

po

łodyżce,

lancetowate, na szczycie wyraźnie
zaostrzone,
wklęsłe,
odstająco
obrzeżone

płaskie
na

lub

lekko

brzegach

podwójnie

ząbkowane,
(obrzeżenie

wystająco
w

przekroju

zbudowane z kilku warstw komórek).
Żebro pojedyncze, kończy się przed
szczytem, na grzbiecie ząbkowane.


Komórki

środkowej

części

listków

okrągławo-sześcioboczne, o równych,
delikatnie

zgrubiałych

ścianach

komórkowych.
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Podobieństwo do innych roślin
Wygląd darni, pokrój roślin i kształt listków merzyka groblowego (Mnium hornum) jest
nieco podobny do prątników (Bryum). Gatunek ten posiada jednak listki na brzegu podwójnie
odstająco ząbkowane, natomiast mchy z rodzaju prątnik (Bryum) – całobrzegie lub tylko na
szczycie pojedynczo ząbkowane.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce bardzo
pospolicie, zarówno na niżu, jak i w górach.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 10 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 10 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 85-1218 (średnio 677) m n.p.m., głównie w górach (zarówno w
Sudetach, jak i w Karpatach) oraz na Pomorzu. Niewielka liczba stanowisk, pomimo
pospolitego występowania w Polsce, wynika z faktu, iż nie jest to typowy mech wodny,
lecz gatunek charakterystyczny dla siedlisk podmokłych, zwykle zanurzony wyłącznie
podczas wysokich stanów wody.



Ekologia: typowy higrofit, porasta brzegi rzek płynących przez zacienione lasy liściaste.
Ponadto rośnie w runie leśnym oraz na ścianach wąwozów. W rzekach występuje do
głębokości kilku cm, zwykle jednak zasiedla wynurzone partie brzegu.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: gatunek nie jest obecnie stosowany w
metodach bioindykacji wód.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) merzyka
groblowego (Mnium hornum) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Płaskomerzyk falisty (Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.)
Syn. Mnium undulatum Hedw.

Morfologia


Pokrój: jeden z największych mchów ortotropowych
Polski, tworzący luźne zielone darnie.



Łodyżki o wysokości do 15 cm, na dole czerwone, u góry
zielone,

często

gałązkami,

na

szczycie

nadającymi

z

licznymi

poszczególnym

drzewkowaty pokrój.


Listki
bardzo
duże,

o

długości do
15

mm

i

szerokości
do 4 mm,
długo zbiegające po łodyżce, wydłużonojęzykowate, na szczycie zaokrąglone, z
krótkim, ostrym kończykiem, w nasadzie
delikatnie zwężające się, płaskie, na
brzegach ostro piłkowane, nie wystająco
obrzeżone. Żebro pojedyncze, dochodzi
do szczytu.


Komórki

środkowej

nieregularne,

od

części

listków

wydłużono-

do

okrągławo-sześciobocznych.
Podobieństwo do innych roślin
Niemożliwy

do

pomylenia

z

innymi

mchami ze względu na charakterystyczny
wydłużono-językowaty kształt listków oraz
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bocznymi
osobnikom

ich wielkość (do 15 mm długości).
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całym kraju bardzo
pospolicie. W górach występuje do regla dolnego.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 22 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 20 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 81-981 (średnio 177) m n.p.m., w górach (Karpatach i Sudetach),
na Roztoczu, Warmi, Mazurach oraz na Pomorzu. Stosunkowo niewielka liczba
stanowisk, pomimo pospolitego występowania w Polsce, wynika z faktu, iż nie jest to
typowy mech wodny, lecz gatunek charakterystyczny dla siedlisk podmokłych, zwykle
zanurzony wyłącznie podczas wysokich stanów wody.



Ekologia:

typowy

higrofit,

najczęściej porasta brzegi cieków
płynących przez zacienione lasy
liściaste

i

mieszane.

podłoże

humusowe

murszejących
roślinnych:

Preferuje
w

postaci

szczątków
pni

drzew,

kory,

odsłoniętych korzeni na brzegu i
martwych

gałązek.

Spotykany

także w leśnych źródliskach. W
wodzie występuje do głębokości
kilku cm, zwykle jednak zasiedla wynurzone partie brzegu.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik mezotrofii w
indeksie RI (grupa B).
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niemieckim

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
płaskomerzyka falistego (Plagiomnium undulatum) w Polsce (na podstawie bazy danych
MMOR).
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Płaskomerzyk pokrewny (Plagiomnium affine (Blandow ex Funck)
T.J.Kop.)
Syn. Mnium affine Blandow ex Funck

Morfologia


Pokrój: duży mech ortotropowy, tworzący
luźne zielone darnie.



Łodyżki o wysokości do 5 cm.



Listki duże, w górnej części łodyżki większe
niż w dolnej, o długości do 6 mm i szerokości
do 3 mm, krótko zbiegające po łodyżce,
jajowate, na szczycie zaokrąglone, z ostrym,

wąskim kończykiem, płaskie, na brzegu
piłkowane,

nie

wystająco

obrzeżone

(ząbki często 2-3 komórkowe, 2 razy
dłuższe

niż

szerokość

obrzeżenia).

Żebro pojedyncze, dochodzi do szczytu,
u nasady szerokie, ku szczytowi listka
zwężające się.
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Komórki środkowej części listków od
wydłużono-

do

okrągławo-

sześciobocznych, o wymiarach 20-25 x
50-70 µm.

Podobieństwo do innych roślin
Istnieje możliwość pomylenia z innymi
gatunkami

z

rodzajów

płaskomerzyk

(Plagiomnium) oraz krągłolist (Rhizomnium), wytwarzającymi okrągławe lub jajowate listki.
Różnice dotyczą budowy brzegu listka (obecność piłkowania i obrzeżenia), żebra oraz
kształtu komórek i podano je przy opisie krągłolista macierzankowego (Rhizomnium
punctatum).
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce pospolicie,
zarówno na nizinach, wyżynach, jak i w górach. W Karpatach występuje do regla
dolnego.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 12 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 10 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 91-981 (średnio 569) m n.p.m., w górach (Karpatach i Sudetach)
oraz na Warmi i Mazurach. Niewielka liczba stanowisk, pomimo pospolitego
występowania w Polsce, wynika z faktu, iż nie jest to typowy mech wodny, lecz gatunek
charakterystyczny dla siedlisk podmokłych, zwykle zanurzony wyłącznie podczas
wysokich stanów wody.
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Ekologia: typowy higrofit, najczęściej porasta brzegi rzek płynących przez wilgotne,
zacienione lasy. Zanurzony wyłącznie podczas wysokich stanów wody. Spotykany także
w leśnych źródliskach.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: gatunek nie jest obecnie stosowany w
metodach bioindykacji wód.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
płaskomerzyka pokrewnego (Plagiomnium affine) w Polsce (na podstawie bazy danych
MMOR).
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Krągłolist macierzankowy (kropkowany) (Rhizomnium punctatum
(Hedw.) T.J.Kop.)
Syn. Mnium punctatum (Schreb.) Hedw. = Bryum punctatum Schreb.

Morfologia


Pokrój:

duży

mech

ortotropowy,

tworzący luźne darnie, barwy od jasnodo ciemno-zielonej.


Łodyżki o wysokości 2-8 cm, prosto
wzniesione,

zwykle

nierozgałęzione,

barwy brunatnej, lub czerwonawej, w
dolnej części gęsto okryte chwytnikami,
wyglądającymi jak „wełniana skarpeta”.


Listki duże, większe w górnej części
łodyżek i tam tworzące rozetkę, o
długości do 6 (10) mm i szerokości do 4
mm, szeroko-eliptyczne, jajowate, lub
okrągławo-odwrotnie-jajowate,

na

szczycie zaokrąglone lub wcięte, często
z
nasadzie

silnie

zwężone,

płaskie,

całobrzegie, wystająco obrzeżone, w
przekroju poprzecznym zbudowane 3-4
warstw komórek. Żebro pojedyncze,
kończy się tuż przed szczytem, rzadko
dochodzi do szczytu, dość szerokie u
nasady, zwężające się ku szczytowi
listka, w przekroju poprzecznym bez
komórek stereidalnych.


Komórki listków duże, w środkowej
części wydłużono-sześciokątne (1:2-3),
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krótkim,

ostrym

kończykiem,

w

w pobliżu brzegów mniejsze i krótsze, kolenchymatyczne. Komórki obrzeżenia silnie
wydłużone.
Podobieństwo do innych mchów
Ze względu na pokrój oraz kształt listków, istnieje możliwość pomylenia z krągłolistem
nibymacierzankowym

(Rhizomnium

pseudopunctatum)

oraz

gatunkami

z

rodzaju

płaskomerzyk (Plagiomnium), wytwarzającymi okrągławe lub jajowate listki. W pierwszym
przypadku krągłolist nibymacierzankowy posiada listki bez kończyka na szczycie, zwykle
faliste na brzegu, obrzeżone jednowarstwowymi komórkami. Natomiast u krągłolista
macierzankowego listki często mają kończyk na szczycie, ich brzeg zwykle jest płaski,
niepofalowany, a obrzeżenie zawsze zbudowane z 3-4 warstw komórek. W drugim
przypadku gatunki z rodzaju płaskomerzyk posiadają listki na brzegu ostro pojedynczo lub
podwójnie piłkowane, natomiast krągłolist macierzankowy całobrzegie.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całym kraju pospolicie,
zarówno na nizinach, wyżynach, jak i w niższych położeniach górskich.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 35 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 24 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 96-1558 (średnio 695) m n.p.m., pospolicie w górach oraz na
rozproszonych stanowiskach na całym niżu.



Ekologia: typowy higrofit, najczęściej
porasta brzegi cieków płynących przez
wilgotne,
zasiedla

zacienione
wynurzone

lasy.
partie

Zwykle
brzegów,

zanurzony wyłącznie podczas wysokich
stanów wody. Spotykany także w leśnych
źródliskach.

Preferuje

organiczne,
humusu,

glebę
w

podłoże

zawierającą

postaci

dużo

murszejących

szczątków roślinnych: pni drzew, kory,
odsłoniętych korzeni na brzegu i martwych gałązek.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik mezotrofii w
indeksie RI (grupa B).
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niemieckim

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) krągłolista
macierzankowego (kropkowanego) (Rhizomnium punctatum) w Polsce (na podstawie bazy
danych MMOR).

119

120

Bagniak (Philonotis Brid.)

Morfologia


Pokrój:
rzadko
barwy

zwykle

ortotropowy,

plagiotropowy,
od

darnie

żółto-zielonej

do

niebiesko-zielonej.


Łodyżki o wysokości 2,5-12 cm,
zwykla

widlasto,

rzadko

nieregularnie rozgałęzione, często
brunatno-czerwonej
dolnej

części

barwy,

gęsto

w

okryte

chwytnikami, wyglądającymi jak
„wełniana skarpeta”.


Listki o długości do 2,5 mm i
szerokości do 1,2 mm, jajowatolancetowate, na szczycie często
sierpowato zgięte, zwężone w
kończyk lub zaostrzone, w nasadzie
podłużnie
podwinięte,

pofałdowane,
na

brzegu

wklęsłe

i

piłkowane

(niekiedy podwójnie). Żebro dochodzi

do szczytu lub wychodzi z niego w formie
kolca i zajmuje 1/6 szerokości nasady
listka.


Komórki listków od prostokątnych do
romboidalnych (1:3-8), na jednym lub w
obu końcach brodawkowato wystające.
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Podobieństwo do innych mchów
Ze względu na charakterystyczny kształt komórek listków (na jednym lub w obu końcach
brodawkowato wystające), gatunek trudny do pomylenia z innymi mchami.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce dość często,
ale nie pospolicie. Występuje głównie w górach, na wyżynach i Pomorzu, ponadto na
Polesiu Lubelskim.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wodne gatunki z
rodzaju bagniak stwierdzono na 3 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 3 kwadratów
siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 431-884 (średnio 658) m n.p.m.,
wyłącznie w górach (w Tatrach i Kotlinie Kłodzkiej).



Ekologia: porasta wapienne podłoże
nad brzegami potoków, źródliska, bagna
i podmokłe użytki zielone. Preferuje
siedliska ubogie w biogeny, oligo- i
mezotroficzne. W wodach występuje do
głębokości kilku cm, zwykle jednak
zasiedla wynurzone partie brzegu lub
okresowo wynurzone głazy.



Zastosowanie

w

metodach

bioindykacji wód: wodne gatunki z
rodzaju bagniak są wskaźnikami oligotrofii w polskim indeksie MIR (L = 9), francuskim
IBMR (Philonotis calcarea i Ph. fontana, CS = 18), brytyjskim MTR (Philonotis fontana,
STR = 9) oraz niemieckim RI (Philonotis calcarea, grupa A). Gatunki z rodzaju bagniak
mają średni zakres tolerancji ekologicznej względem trofii.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wodnych
mchów z rodzaju bagniak (Philonotis) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju bagniak (Philonotis) na obszarze Polski występuje 6 gatunków
siedlisk wodnych i podmokłych: bagniak darniowy (Ph. caespitosa), długokończysty (Ph.
marchica), kutnerowaty (Ph. tomentella), spiralny (Ph. seriata), wapienny (Ph. calcarea) oraz
zdrojowy (Ph. fontana).
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Szczyt listka: szydlasty (S),
zaostrzony (O), zaokrąglony lub
tępy (T), zaokrąglony z
kończykiem (K)

Komórki listka

Komórki skrzydłowe

Brzeg listka: całobrzegi (C),
ząbkowany lub piłkowany (Z),
podwójnie ząbkowany (ZZ),
podwinięty (P), obrzeżony (O)

Żebro w stosunku do długości
listka. Kształt żebra jeśli inne
niż pojedyncze

Długość łodyżek [cm]

Maksymalne wymiary listków
[mm]
(u góry łodyżkowe, na dole
gałązkowe

Kształt listków łodyżkowych

Nazwa gatunku

Porównanie podstawowych cech diagnostycznych mchów plagiotropowych

O

wydłużone,
romboidalnosześcioboczne
(1:6-15)

krótkoprostokątne

LISTKI PROSTE BEZ ŻEBRA

Fontinalis
antipyretica

Fontinalis
squamosa

5,0 x 4,0

4,5 x 1,0

do 50

do 20
(40)

0

0

C

C

T

wydłużonoprozenchymatycz
ne (1:10-15) lub
romboidalne, na
szczycie krótsze
(1:5-7).

prostokątne,
żółtawobrunatne

LISTKI PROSTE Z ŻEBREM POJEDYNCZYM KOŃCZĄCYM SIĘ TUŻ PRZED SZCZYTEM LUB DOCHODZĄCYM DO SZCZYTU
nieregularnieprostokątne
(1:1,2-2,2), na
wydłużonoszczycie
prostokątne (1okrągławo2:4),
czteroboczne lub
nieregularne,
okrągławoczęsto
sześcioboczne
pomarańczowe

Thamnobryum
alopecurum

2,4 x 1,4
1,5 x 0.7

do 15

~1 lub 1

Z

O

Climacium
dendroides

3,0 x 1,8

do 10

<1

Z, P

T

prozenchymatycz
ne (1:5-10)

hyalinowe

Hygroamblystegi
um sp.

2,0 x 0,5
1,0 x 0,3

2-12

1 lub ~1

C

S, O lub T

krótkie,
romboidalnosześcioboczne
(1:2-5)

krótkoprostokątne

Platyhypnidium
riparioides

4,0 x 2,0
1,5 x 1,2

wydłużone
(1:8-15), w
nasadzie krótkoprostokątne, na
szczycie krótsze,
4-12

<1
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Z

O lub T

prostokątne,
wypukłe

Komórki skrzydłowe

Komórki listka

Szczyt listka: szydlasty (S),
zaostrzony (O), zaokrąglony lub
tępy (T), zaokrąglony z
kończykiem (K)

Brzeg listka: całobrzegi (C),
ząbkowany lub piłkowany (Z),
podwójnie ząbkowany (ZZ),
podwinięty (P), obrzeżony (O)

Żebro w stosunku do długości
listka. Kształt żebra jeśli inne
niż pojedyncze

Długość łodyżek [cm]

Maksymalne wymiary listków
[mm]
(u góry łodyżkowe, na dole
gałązkowe

Kształt listków łodyżkowych

Nazwa gatunku

LISTKI PROSTE Z ŻEBREM POJEDYNCZYM SIĘGAJĄCYM CO NAJWYŻEJ DO 3/4 DŁUGOŚCI LISTKA

Leptodictyum
riparium

3,0 x 1,0
2,0 x 0,7

Brachythecium
mildeanum

3,0 x 1,2
2,0 x 0,8

Sciuro-hypnum
plumosum

2,0 x 0,9
1,5 x 0,5

Brachythecium
rivulare

2,5 x 1,5
1,5 x 1,0

Hygrohypnum
luridum

2,3 x 1,0
1,0 x 0,4

2,5-10

do 10

3/4

C

2/3-3/4

C lub Z na
szczycie

do 8

2/3-3/4, u
części
C lub Z
listków
(zwłaszcza
niekiedy na szczycie)
widlaste

3-6

1/2-2/3
(do 3/4 u
gałązkow
ych)

zmienne,
zwykle
do 5 (8) 1/2-2/3,
rzadko 1
lub 0

Z

C, P

S lub O

wydłużone
(1:10-12)

krótkoprostokątne,
płaskie

S

prozenchymatycz
ne lub
wydłużonoprozenchymatycz
ne (1:10-15)

prostokątne,
szersze od
komórek
nasady listka

S

prozenchymatycz
ne, romboidalne
(1:8-10)

kwadratowe,
owalne, lub
krótkoprostokątne,
wypukłe

O

wydłużone,
prozenchymatycz
ne (1:8), często
pomarańczowe

prostokątne,
wypukłe

O lub K

od szerokolinearne (1:7-14),
prostokątnych,
w nasadzie i na
do
szczycie krótsze i
kwadratowych,
szersze
wypukłe

LISTKI PROSTE Z ŻEBREM WIDLASTYM LUB PODWÓJNYM

Plagiothecium
nemorale

Hygrohypnum
duriusculum

3,0 x 1,5

1,7 x 1,3

do 4

do 6 (9)

1/2-2/3,
widlaste

1/3,
widlaste
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C

C

O

sześciobocznoromboidalne
(1:5-7)

K

prostokątne
linearne,
lub krótkorobakowate
prostokątne,
(1:8-20, na
zwykle
szczycie krótsze
pomarańczowo
(1:2-6)
-czerwonawe

wydłużonoprostokątne

Brzeg listka: całobrzegi (C),
ząbkowany lub piłkowany (Z),
podwójnie ząbkowany (ZZ),
podwinięty (P), obrzeżony (O)

Żebro w stosunku do długości
listka. Kształt żebra jeśli inne
niż pojedyncze

5-15

krótkie,
widlaste
lub 0

C, rzadko Z

C, P

Komórki skrzydłowe

2,5 x 1,0
2,0 x 1,0

1/2,
widlaste

Komórki listka

Calliergonella
cuspidata

do 7 (10)

Szczyt listka: szydlasty (S),
zaostrzony (O), zaokrąglony lub
tępy (T), zaokrąglony z
kończykiem (K)

2,2 x 1,8
1,5 x 0,8

Długość łodyżek [cm]

Maksymalne wymiary listków
[mm]
(u góry łodyżkowe, na dole
gałązkowe

Kształt listków łodyżkowych

Nazwa gatunku
Hygrohypnum
molle

T

linearne (1:6-8),
robakowate lub
wydłużonoprostokątne, na
szczycie krótsze,
prostokątne
(1:2-4

krótkoprostokątne
lub
nieregularniekwadratowe,
zwykle
bezbarwne

T lub O

wydłużone
(1:10-15) na
szczycie, krótsze
w nasadzie

okrągławe, 6boczne

prostokątne,
znacznie
większe od
pozostałych
komórek

LISTKI SIERPOWATO ZGIĘTE Z ŻEBREM POJEDYNCZYM

Cratoneuron
filicinum

1,2 x 0,8
1,0 x 0,5

2-5

1

Z

O (S)

krótkoprostokątne lub
6-boczne (1:3-1)

Palustriella
commutata

1,5 x 1,0
2,0 x 0,5

2-10

~1 lub 1

Z lub C

S

wydłużone
(1:6-10), w
nasadzie
6-boczne

wydłużonosześcioboczne

Sanionia
uncinata

5,0 x 1,1

do 10

1

Z lub C, P

S

wydłużonoprozenchymatycz
ne (1:10-20)

6-boczne,
płaskie

Warnstorfia
fluitans

2,5 x 0,6
2,0 x 0,4

do 20

2/3-4/5,
rzadziej
1 lub 1/2

S

prozenchymatycz
ne (1:6-20), w
duże, owalne,
nasadzie
wypukłe
prostokątne

Z

LISTKI SIERPOWATO ZGIĘTE Z ŻEBREM PODWÓJNYM LUB WIDLASTYM

Hygrohypnum
ochraceum

2,5 x 1,0
1,5 x 1,0

do 12
(15)

1/2 (3/4),
widlaste
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C lub Z

T lub O

linearne,
robakowate lub
prostokątne
(1:7-15), na
końcach
zaokrąglone, na
szczycie krótsze

prostokątne,
niewyraźne,
płaskie

Szczyt listka: szydlasty (S),
zaostrzony (O), zaokrąglony lub
tępy (T), zaokrąglony z
kończykiem (K)

2,5 x 1,5
1,5 x 0,5
do 12
krótkie,
widlaste,
niekiedy
0
C
S
prozenchymatycz prostokątne
ne, robakowate
lub owalno(1:10-20)
sześcioboczne

10-15
krótkie,
widlaste,
niekiedy
0
C lub Z
S
owalnoprozenchymatycz
sześcioboczne
ne (1:6-10)
, niewyraźne
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Komórki skrzydłowe

Komórki listka

Brzeg listka: całobrzegi (C),
ząbkowany lub piłkowany (Z),
podwójnie ząbkowany (ZZ),
podwinięty (P), obrzeżony (O)

Kształt listków łodyżkowych

Nazwa gatunku

Żebro w stosunku do długości
listka. Kształt żebra jeśli inne
niż pojedyncze

3,0 x 1,5
2,0 x 1,2

Długość łodyżek [cm]

Rhytidiadelphus
squarrosus
Maksymalne wymiary listków
[mm]
(u góry łodyżkowe, na dole
gałązkowe

Hypnum sp.

Porównanie wielkości listków mchów plagiotropowych w skali
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Zdrojek pospolity (Fontinalis antipyretica Hedw.)
Syn. F. androgyna R.Ruthe = F. arvernica (Ren.) Card. = F. cavifolia Warnst. & Fleisch. = F.
dolosa Card. = F. gothica Card. & H. Arn.

Morfologia


Pokrój: duży mech plagiotropowy barwy
ciemnozielonej.



Łodyżki o długości do ponad 50 cm,
czerwono-brunatne,

nieregularnie,

widlasto

rozgałęzione,

trójkanciasto

ulistnione,

gęsto

w

przekroju

poprzecznym owalne lub trójkanciaste,
rzadziej 5-boczne. Wiązki

środkowej

brak.


Zarówno

listki

łodyżkowe

jak

i

gałązkowe o długości do 5 mm i
szerokości

do

lancetowate,

4

mm,

krótko

jajowato-

zaostrzone

na

szczycie, „łódeczkowate”, z wyraźnym
kilem na grzbiecie
kształcie

litery

(w przekroju w

„V”),

całobrzegie. W

górnej części łodyżek ustawione w 3
rzędach. Żebra brak.


Komórki

listków

wydłużone,

romboidalno-sześcioboczne
cienkościenne.

Komórki

(1:6-15),
skrzydłowe

gładkie, krótko-prostokątne.
Podobieństwo do innych mchów
Wykazuje

bardzo

dużą

zmienność

morfologiczną uzależnioną od warunków siedliskowych. Tworzy bardzo wiele odmian i form,
które w skrajnych wypadkach pozornie wyglądają na odrębne gatunki. Zdrojek pospolity
(Fontinalis antipyretica) jest możliwy do pomylenia ze zdrojkiem łuseczkowatym (F.
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squamosa).

Różnice

dotyczą

sposobu

wykształcenia listków. Zdrojek pospolity
wytwarza listki silnie łódeczkowate, z ostrą
linią grzbietową (w przekroju w kształcie
litery „V”), na szczycie krótko zaostrzone
natomiast listki u zdrojka łuseczkowatego są
rynienkowate (w przekroju w kształcie litery
„C”) i na szczycie tępe.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce bardzo
pospolity.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 221 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 187 kwadratów siatki ATPOL.
Występował on na wysokościach 3-981 (średnio 122) m n.p.m., w całej Polsce
pospolicie. Zdecydowanie jest to najpospolitszy mech wodny w Polsce.



Ekologia:

typowy

hydrofit,

zasiedla

wszelkie rodzaje wód: od stojących, do
wartko

płynących,

odczynie

najczęściej

obojętnym,

o

gruboziarnistym

podłożu oraz licznych przedmiotach
zanurzonych w wodzie (pnie i konary
drzew, kamienie, elementy umocnień i
budowli hydrotechnicznych). Gatunek o
bardzo

szerokiej

amplitudzie

ekologicznej, zwłaszcza względem trofizmu. Jednak preferuje wody mezotroficzne.
Dobrze

znosi

hydromorfologiczne

przekształcenie
siedliska

oraz

okresowe wynurzenie i przesuszenie.
Zwykle przytwierdzony do kamieni lub
drewna

zanurzonego

w

wodzie.

Niekiedy

w

przybrzeżnych

partiach

jezior tworzy luźno związane z dnem
zbiorowiska, a w skrajnych przypadkach
pływające,

nie

przytwierdzone

do

podłoża darnie.
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Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik mezotrofii w polskim indeksie
MIR (L = 6), francuskim IBMR (CS = 10), brytyjskim MTR (STR = 5) oraz niemieckim RI
(grupa B). Gatunek o średnim zakresie tolerancji ekologicznej względem trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) zdrojka
pospolitego (Fontinalis antipyretica) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Zdrojek łuseczkowaty (Fontinalis squamosa Hedw.)
Syn. Fontinalis dixonii Card.

Morfologia


Pokrój: duży mech plagiotropowy, tworzący zanurzone w wodzie darnie, najczęściej
barwy brunatno-zielonej, rzadko ciemnozielonej lub prawie czarnej, w stanie suchym
błyszczące.



Łodyżki o długości do 20 (40) cm i szerokości do 2 mm, krzaczasto rozgałęzione, na
szczycie gęsto okryte ściśle przylegającymi listkami, wskutek czego pędy wydają się być
cylindryczne (w rzeczywistości listki ustawione są w trzech szeregach).



Zarówno listki łodyżkowe jak i gałązkowe o długości (2) 2,5-4,5 mm i szerokości 0,5-1
(1,5) mm, wydłużono-lancetowate, na szczycie tępe, w nasadzie uszkowate, wklęsłe, w
przekroju w kształcie litery „C”, bez kila na grzbiecie, rynienkowate, całobrzegie. Żebra
brak.



Komórki listków wydłużono-prozenchymatyczne (1:10-15), niekiedy romboidalne, na
szczycie krótsze (1:5-7). Komórki skrzydłowe prostokątne, żółtawo-brunatne, z nieco
grubszymi ścianami komórkowymi.

Podobieństwo do innych mchów
Gatunek możliwy do pomylenia ze zdrojkiem pospolitym (Fontonalis antipyretica).
Podstawowe różnice dotyczą budowy listków. Zdrojek łuseczkowaty (F. squamosa) wytwarza
listki wydłużono-lancetowate, na szczycie tępe, w przekroju w kształcie litery „C”, bez kila na
grzbiecie, rynienkowate. Natomiast u zdrojka pospolitego listki są jajowato-lancetowate, na
szczycie krótko zaostrzone, w przekroju „łódeczkowate”, w kształcie litery „V”, z wyraźnym
kilem na grzbiecie.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: niegdyś dość częsty w
Sudetach. Obecnie znacznie rzadszy. Gatunek pod całkowitą ochroną na terenie Polski.



Ekologia: typowy hydrofit, najczęściej całkowicie zanurzony w wodzie wartko płynących
górskich rzek krzemianowych. Przytwierdza się do skał, głazów, kamieni, korzeni drzew i
powalonych drzew znajdujących się w korytach potoków i stłumieni. Niekiedy występuje
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na tych samych stanowiskach razem ze zdrojkiem pospolitym (Fontinalis antipyretica),
jednak generalnie preferuje niższą trofię wody (mezo- i oligotrofia) oraz znacznie
kwaśniejsze siedlisko.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik oligotrofii we francuskim
indeksie IBMR (CS = 16), brytyjskim MTR (STR = 8) oraz mezo-oligotrofii w niemieckim
RI (grupa B/A). Gatunek stenotroficzny o dużej wartości wskaźnikowej.
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Krzewik źródliskowy (Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Schimp.)
Syn. Thamnium alopecurum (Hedw.) Br. eur.

Morfologia


Pokrój: okazały mech plagiotopowy o
pokroju drzewkowatym, tworzący luźne
darnie barwy ciemnozielonej, w stanie
suchym lekko błyszczące. W zbitych
darniach rosnących na skałach lub
głazach,

dość

często

zatraca

drzewkowatą formę wzrostu. Rośliny
typowe

przypominają

pokrojem

miniaturowe drzewa.


Łodyżki

najczęściej

rozgałęzione.

Łodyżki

trzykrotnie
główne

(1-

rzędu) zwykle podziemne, w formie
kłącza,

przytwierdzone

brunatnymi,

do

gładkimi

podłoża

chwytnikami,

okryte odlegle listkami. Łodyżki 2-rzędu
nadziemne, o długości do 15 cm, zwykle
w

dole

nierozgałęzione,

łuskowatymi
krzaczasto

listkami,

w

górze

rozgałęzione,

o

pokroju

drzewkowatym,
listkami.

okryte

okryte

Łodyżki

normalnymi

3-rzędu

typowe,

zwykle całe okryte listkami. W łodyżkach
głównych i 2-rzędu występuje wiązka
środkowa, brak jej w łodyżkach 3-rzędu.


Listki łodyżek głównych (1-rzędu) o
długości

do

2

mm,

trójkątno-

lancetowate, powolnie zwężone na szczycie, szeroką nasadą przytwierdzone do łodyżek,
cienkie. Listki łodyżek 2- i 3-rzędu sztywne, o długości 2,0-2,4 mm i szerokości 0,9-1,4
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mm,

jajowato-lancetowate,

drobno

ząbkowane, na szczycie zaostrzone i
głębiej, nieregularnie, ostro ząbkowane
(ząbkowanie niekiedy widoczne nawet
gołym okiem), wklęsłe, na brzegach
płaskie. Listki gałązkowe podobne do
łodyżkowych 2- i 3-rzędu, jednak nieco
mniejsze, o długości do 1,5 mm i
szerokości do 0,7 mm, wyraźnie węższe w nasadzie, niekiedy romboidalne. We
wszystkich rodzajach listków żebro pojedyncze, kończy się tuż przed szczytem, rzadko
dochodzi do szczytu, niekiedy w górnej części ząbkowane.


Komórki

listków

łodyżek głównych

silnie wydłużone. Komórki pozostałych
typów listków nieregularnie-prostokątne
(1:1,2-2,2), o wymiarach 8-12 x 10-17
μm,

w

górze

czteroboczne

krótsze,

okrągławo-

lub

okrągławo-

sześcioboczne. Komórki skrzydłowe
wydłużono-prostokątne
nieregularne,

często

(1-2:4),

dość

pomarańczowej

barwy.
Podobieństwo do innych mchów
Ze względu na charakterystyczny drzewkowaty pokrój, budowę listków i siedlisko w
którym występuje (skały, głazy i kamienie w korytach cieków), gatunek praktycznie
niemożliwy do pomylenia z innymi mchami. Podobnym pokrojem charakteryzuje się drabik
drzewkowaty (Climacium dendroides), jednak porasta on podłoże organiczne (humusowe), w
olsach i na torfowiskach niskich oraz posiada listki zaokrąglone na szczycie.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w przeszłości szeroki
zasięg bicentryczny – na Pomorzu oraz w Sudetach i Karpatach. Obecnie w większości
stanowisk na północy kraju wyginął i po II wojnie światowej jest odnajdywany tylko w
okolicach Szczecina oraz Trójmiasta. Na południu Polski występuje na Przedgórzu
Sudeckim,

w

Górach

Kaczawskich

i

Świętokrzyskich,

w

Jurze

Krakowsko-

Częstochowska, Pieninach, Tatrach, Beskidach Śląskim i Niskim oraz na Roztoczu.
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Najczęściej i najliczniej spotykany na wapiennych obszarach Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej. Występuje do wysokości 1480 m n.p.m. Gatunek znajdujący się pod
całkowitą ochroną na terenie Polski.


Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 4 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 4 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 488-1307 (średnio 788) m n.p.m., wyłącznie w Pieninach oraz
Tatrach.



Ekologia: rośnie na zacienionych, mokrych lub opryskiwanych wodą skałach, głazach i
kamieniach, z reguły pokrytych cienką warstwą gleby, w potokach płynących przez lasy i
nad ich brzegami oraz w wodospadach i źródliskach. Czasami porasta także korę
podstawy drzew lub ich korzenie, obmywane wodami potoków. Występuje ponadto w
lasach porastających cieniste wąwozy oraz na stromych ścianach skalnych i w
szczelinach skał. Preferuje skały wapienne, ale występuje także na bezwapiennych.
Zbiorowiska z udziałem krzewika źródliskowego rozwijające się na głazach w ciekach i
nad ich brzegami, często są opisywane jako odrębny zespół Thamnobryetum alopecuri
Gams 1927, zaliczany do związku Rhynchostegion riparioidis Waldheim 1944, z klasy
Fontinaletea antipyretici Hubschmann 1957.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik mezo-oligotrofii w polskim
indeksie MIR (L = 7), brytyjskim MTR (STR = 5) i niemieckim RI (grupa B/A) oraz
oligotrofii we francuskim IBMR (CS = 10). Gatunek eurytroficzny o małej wartości
wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) krzewika
źródliskowego (Thamnobryum alopecurum) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Drabik drzewkowaty (Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber &
D.Mohr)

Morfologia


Pokrój:

duży

mech

plagiotropowy,

tworzący luźne darnie barwy jasno- lub
brunatno-zielonej.


Łodyżki

najczęściej

dwukrotnie

rozgałęzione. Łodyżki główne (1-rzędu)
płożące

się

łuskowatymi
chwytnikami.

pod

ziemią,

listkami
Łodyżki

i

okryte

brunatnymi
2-rzędu,

o

wysokości 2-10 cm i drzewkowatym
pokroju, w dolnej części nierozgałęzione
i okryte całobrzegimi listkami, w górnej
części nieregularnie rozgałęzione, w
przekroju poprzecznym z małą wiązką
środkową.

Boczne

gałązki

nierozgałęzione lub słabo rozgałęzione z
nibylistkami (parafiliami).


Listki o długości do 3 mm i szerokości
do 1,8 mm, językowate, na szczycie
tępe, u nasady zaokrąglone, podłużnie
pofałdowane, w dolnej części płaskie, w
górze na brzegach podwinięte i ostro
ząbkowane.

Żebro

pojedyncze,

kończące się przed szczytem.


Komórki listków prozenchymatyczne
(1:5-10), gładkie, o cienkich ścianach
komórkowych,

u

nasady

brązowe.

Komórki skrzydłowe hyalinowe.
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Podobieństwo do innych mchów
Ze względu na charakterystyczny drzewkowaty pokrój, budowę listków i siedlisko w
którym występuje (torfowiska, olsy, podmokłe łąki), gatunek praktycznie niemożliwy do
pomylenia z innymi mchami. Podobnym pokrojem charakteryzuje się krzewik źródliskowy
(Thamnobryum alopecurum), jednak porasta on głazy i skały zraszane wodami potoków oraz
posiada listki zaostrzone na szczycie.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: pospolity na terenie całej
Polski, w górach do 1000 m n.p.m. Gatunek objęty w Polsce częściową ochroną
gatunkową.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 1 stanowisku zlokalizowanym na Podlasiu w obrębie 1 kwadratu siatki ATPOL.
Występował on na wysokości 137 m n.p.m. Niewielka liczba stanowisk, pomimo
pospolitego występowania w Polsce, wynika z faktu, iż nie jest to typowy mech wodny,
lecz gatunek charakterystyczny dla siedlisk podmokłych, zwykle zanurzony wyłącznie
podczas wysokich stanów wody.



Ekologia: występuje w wilgotnych lasach
z olszą czarną (głównie w olsach), na
mokrych

łąkach,

torfowiskach

przejściowych i ponadto zasiedla brzegi
wód niskich, sąsiadujących z takimi
terenami. Preferuje siedliska eutroficzne,
zasobne w biogeny.


Zastosowanie

w

metodach

bioindykacji wód: Gatunek nie jest obecnie stosowany w metodach bioindykacji wód.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) drabika
drzewkowatego (Climacium dendroides) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Wodnokrzywoszyj (Hygroamblystegium Loeske)

Morfologia


Pokrój: mech plagiotropowy barwy od
czarno-zielonej

do

żółto-zielonej,

matowy, bez połysku.


Łodyżki o długości 2-12 cm, sztywne,
nieregularnie,
często

widlasto

pozbawione

rozgałęzione,
listków

lub

wyłącznie z żebrami listków w dolnej
części.

W

przekroju

poprzecznym

wiązka środkowa słabo zaznaczona lub
jej brak. Boczne gałązki o długości do
1,5 cm.


Listki łodyżkowe drobne, o długości
1,5-2 mm i szerokości do 0,5 mm,
sztywne,

lancetowate

lub

jajowato-

lancetowate, na szczycie zaostrzone lub

tępe,

płaskie,

całobrzegie.

Listki

gałązkowe mniejsze, kształtem podobne
do listków łodygowych, o długości do 1
mm i szerokości do 0,3 mm. Żebro
pojedyncze,

grube,

zajmujące

1/3

szerokości listka u nasady, wychodzi ze
szczytu jako krótki (nie szydlasty) kolec lub
kończy
przekroju
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się

tuż

przed

poprzecznym

szczytem.

W

dwustronnie

wypukłe i zbudowane z jednakowych
komórek.


Komórki listków krótkie, romboidalnosześcioboczne
skrzydłowe

(1:2-5).

Komórki

krótko-prostokątne,

o

żółtych ścianach komórkowych.
Podobieństwo do innych mchów
Istnieje

możliwość

pomylenia

z

tęposzem nadbrzeżnym (Leptodictyum riparium), ze względu na podobny kształt listków.
Gatunek ten ma jednak listki większe (łodyżkowe 3 x 1 mm, gałązkowe 2 x 0,7 mm), z
żebrem dochodzącym do 3/4 długości listka. Tymczasem przedstawiciele rodzaju
wodnokrzywoszyj (Hygroamblystegium) mają listki mniejsze (odpowiednio 1,5 x 0,5 mm i 0,8
x 0,3 mm), a żebro dochodzi do szczytu listka lub wybiega z niego w postaci kolca.
W obrębie rodzaju wodnokrzywoszyj (Hygroamblystegium) na obszarze Polski występują
2 gatunki wodne: wodnokrzywoszyj rzeczny (H. fluviatile) oraz zanurzony (H. tenax). Różnią
się one sposobem wykształcenia szczytu listka. Wodnokrzywoszyj rzeczny posiada listki
tępe na szczycie, a żebro u większości kończy się tuż przed szczytem, natomiast u
wodnokrzywoszyja zanurzonego listki są zaostrzone na szczycie, a żebro dochodzi do
szczytu lub z niego wychodzi w postaci krótkiego kolca.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: rozproszone stanowiska na
Pomorzu, Dolnym Śląsku, w Karpatach i Górach Świętokrzyskich. Gatunki z tego rodzaju
są chronione i znajdują się na czerwonej liście mchów Polski (kategoria zagrożenia R –
rzadkie).



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunki z rodzaju
wodnokrzywoszyj stwierdzono na 40 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 36
kwadratów siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 47-884 (średnio 158) m
n.p.m., głównie na Pomorzu i w górach (zarówno w Karpatach, jak i w Sudetach).

146



Ekologia: zasiedla ubogie w biogeny,
mezotroficzne, wartko płynące cieki, o
gruboziarnistym podłożu. Porasta głazy,
kamienie, powalone drzewa, rumosz
drzewny

i

grube

korzenie

drzew

zanurzone w wodzie.


Zastosowanie

w

metodach

bioindykacji wód: gatunki z rodzaju
wodnokrzywoszyj

są

wskaźnikami

mezotrofii w polskim indeksie MIR (L =
5), brytyjskim MTR (STR = 5), mezo-oligotrofii w niemieckim RI (grupa B/A) oraz
oligotrofii (Hygroamblystegium tenax, CS = 15) lub mezotrofii (Hygroamblystegium
fluviatile, CS = 11) we francuskim IBMR. Gatunki z rodzaju wodnokrzywoszyj mają średni
zakres tolerancji ekologicznej względem trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) mchów z
rodzaju wodnokrzywoszyj (Hygroamblystegium) w Polsce (na podstawie bazy danych
MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju wodnokrzywoszyj (Hygroamblystegium) na obszarze Polski
występują 2 gatunki siedlisk wodnych i podmokłych: wodnokrzywoszyj rzeczny (H. fluviatile)
oraz zanurzony (H. tenax).
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Tęposz nadbrzeżny (Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst)
Syn. Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp.= Hypnum riparium Hedw.

Morfologia


Pokrój:

mech

plagiotropowy,

w

stanie

świeżym zielony, po wyschnięciu żółto-zielony,
błyszczący. Bardzo często rozrasta się tylko w
jednej płaszczyźnie, ściśle przylegając do
podłoża.



Łodyżki

o

długości

nieregularnie

2,5-10

cm,

rozgałęzione,

w

przekroju poprzecznym z wyraźną
wiązką środkową. Boczne gałązki o
długości do 1 cm.



Listki łodyżkowe, o długości do 3,0 mm i
szerokości do 1,0 mm, zbiegające po łodyżce i
odstające w bok prawie pod kątem prostym,
jajowato-lancetowate, na szczycie powolnie
zwężone w szydlasty kończyk, płaskie, całobrzegie. Listki gałązkowe krótsze, o długości
do 2,0 mm i szerokości do 0,7 mm. Żebro pojedyncze, dochodzące do 3/4 długości
listka.
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Komórki listków wydłużone (1:10-12),
proste,

cienkościenne.

Komórki

skrzydłowe płaskie, krótko-prostokątne.
Podobieństwo do innych mchów
Gatunek podobny do krótkosza Mildego
(Brachythecium
wiewiórecznika

mildeanum)
piórkowatego

oraz
(Sciuro-

hypnum plumosum). Wszystkie trzy gatunki
posiadają listki trójkątne w zarysie, na szczycie powolnie zwężone w szydlasty kończyk, z
żebrem pojedynczym, dochodzącym do 2/3-3/4 długości listków. Różnice występują w
budowie komórkowej listków. Komórki wiewiórecznika piórkowatego są najkrótsze (1:8-10),
bardziej wydłużone komórki posiada tęposz nadbrzeżny (1:10-12), a najbardziej wydłużone
krótkosz Mildego (1:10-15). Wiewiórecznik piórkowaty posiada komórki skrzydłowe
kwadratowe lub owalne, natomiast tęposz nadbrzeżny i krótkosz Mildego prostokątne lub
krótko-prostokątne. Ponadto wiewiórecznik piórkowaty wytwarza mniejsze listki, o długości
do 2 mm w przypadku łodyżkowych i 1,5 mm w przypadku gałązkowych. Tymczasem u
pozostałych dwóch gatunków długość listków łodyżkowych dochodzi do 3 mm, a
gałązkowych do 2 mm. Ostatnia z różnic pomiędzy trzema omawianymi gatunkami dotyczy
ustawienia listków na łodyżkach. U tęposza nadbrzeżnego listki wyraźnie odstają w bok od
łodyżek, często nawet pod kątem prostym, natomiast u krótkosza Mildego i wiewiórecznika
piórkowatego listki zwykle przylegają do łodyżek.
Ponadto tęposz nadbrzeżny (Leptodictyum riparium) ma podobny kształt listków do
gatunków z rodzaju wodnokrzywoszyj (Hygroamblystegium sp.). Różnice dotyczą głównie
wielkości listków i wykształcenia żebra. Listki łodyżkowe i gałązkowe u wodnokrzywoszyjów
są mniejsze (1,5 x 0,5 mm i 0,8 x 0,3 mm), z żebrem dochodzącym do szczytu listków lub
nieznacznie wychodzącym poza szczyt. Natomiast u tęposza nadbrzeżnego listki są większe
(łodyżkowe 3 x 1 mm, gałązkowe 2 x 0,7 mm), z żebrem dochodzącym do 2/3-3/4 długości
listka.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce pospolity.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 141 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 131 kwadratów siatki ATPOL.
Występował on na wysokościach 0-730 (średnio 130) m n.p.m, w całej Polsce pospolicie,
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zwłaszcza w jej zachodniej części. Obok zdrojka pospolitego (Fontinalis antipyretica)
drugi najpospolitszy mech w Polsce.


Ekologia:
rzadziej

zasiedla
jezior.

brzegi

Porasta

cieków,

kamienie

i

drewno zanurzone w wodzie. Ponadto
występuje w rowach i na mokrych
łąkach. Obecny tuż nad i pod poziomem
wody.

Bardzo

przekształcenie
siedliska,

dobrze

znosi

hydromorfologiczne

porastając

umocnienia

i

elementy budowli wodnych. Wykazuje
bardzo dużą zmienność morfologiczną
zależną od warunków siedliskowych. Tworzy bardzo wiele odmian i form.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik hipertrofii w polskim indeksie
MIR (L = 1), brytyjskim MTR (STR = 1), eutrofii we francuskim IBMR (CS = 5), oraz
mezo-eutrofii w niemieckim RI (grupa B/C). Gatunek eurytroficzny, o małej wartości
wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) tęposza
nadbrzeżnego (Leptodictyum riparium) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Krótkosz Mildego (Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.)
Syn. Brachythecium salebrosum ssp. mildeanum (Schimp.) Renauld & Cardot =
Brachythecium salebrosum var. palustre Schimp.

Morfologia


Pokrój:

mech

plagiotropowy

wytwarzający luźne darnie barwy żółtozielonej lub jasno-zielonej, w stanie
suchym błyszczące.


Łodyżki o długości do 10 cm, zwykle
słabo,

nieregularnie

płożące

się

ulistnione,

w

lub

rozgałęzione,

wzniesione,

dolnej

części

gęsto
okryte

brunatnymi chwytnikami.


Listki łodyżkowe o długości do 3,0 mm
i szerokości do 1,2 mm, lancetowatotrójkątne

lub

jajowato-lancetowate,

rzadko wąsko-trójkątne lub lancetowate,
na szczycie powolnie i długo, szydlasto
zaostrzone,

lekko

wklęsłe,

prawie

płaskie, zazwyczaj całobrzegie, niekiedy
na

szczycie

niewyraźnie,

drobno

ząbkowane. Listki gałązkowe bardzo
podobne do łodyżkowych, jednak nieco
mniejsze, o długości do 2,0 mm i
szerokości

do

0,8

mm,

bardziej

lancetowate, na szczycie zwykle słabo
ząbkowane.

Żebro

pojedyncze,

dochodzi do 2/3-3/4 długości listka,
rzadko sięga prawie do szczytu.
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Komórki listków prozenchymatyczne
lub

wydłużono-prozenchymatyczne

(1:(6)10-15), o wymiarach 6-10 x 60-120
μm, dość zmienne, gładkie, o cienkich
ścianach

komórkowych.

Komórki

skrzydłowe prostokątne, szersze od
komórek nasady listka.
Podobieństwo do innych mchów
Gatunek

podobny

do

tęposza

nadbrzeżnego

(Leptodictyum

riparium)

oraz

wiewiórecznika piórkowatego (Sciuro-hypnum plumosum). Wszystkie trzy gatunki posiadają
listki trójkątne w zarysie, na szczycie powolnie zwężone w szydlasty kończyk, z żebrem
pojedynczym, dochodzącym do 2/3-3/4 długości listków. Różnice dotyczą ustawienia listków
na łodyżce, ich długości oraz budowy komórkowej i podano je przy opisie tęposza
nadbrzeżnego.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: rozproszone stanowiska,
głównie na nizinach, ponadto w Beskidach.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 7 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 7 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 48-431 (średnio 152) m n.p.m., w rozproszonych stanowiskach na
nizinach, Roztoczu oraz w Kotlinie Kłodzkiej.



Ekologia:

porasta

brzegi

cieków

płynących przez podmokłe łąki i pola,
torfowiska (głównie niskie) oraz rowy
melioracyjne.
bezpośrednio
podczas

Rzadko
w

rośnie

wodzie

wyższych

stanów

(jedynie
wody).

Preferuje podłoże o odczynie obojętnym
lub

lekko

zasadowym

i

otwarte,

niezacienione siedliska.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik eutrofii w polskim indeksie
MIR (L = 3). Gatunek o średnim zakresie tolerancji ekologicznej względem trofii.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) krótkosza
Mildego (Brachythecium mildeanum) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Wiewiórecznik piórkowaty (Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.)
Ignatov & Huttunen)
Syn. Brachythecium plumulosum (Hedw.) Schimp. = B. pseudoplumosum Brockm. =
Hypnum plumosum Swartz = H. pseudoplumosum Brid. = Isothecium symmictum Stirt.

Morfologia


Pokrój:

średniej

wielkości

mech

plagiotropowy, tworzący gęste darnie
barwy

żółto-brunatnej,

brunatnej,

ciemnozielonej lub miedzianej, niekiedy
czerwonawej,

w

stanie

suchym

błyszczące.


Łodyżki o długości do 8 cm, płożące
się,

nieregularnie,

pierzasto

rozgałęzione. Gałązki o długości do 0,51 cm.


Listki łodyżkowe odługości do 2,0 mm i
szerokości do 0,9 mm, szeroko-jajowate
lub jajowato-lancetowate, zwykle proste,
rzadko jednostronnie sierpowato zgięte
(głównie na szczytach gałązek), na
szczycie dość powolnie zwężone w
cienki, niekiedy zakrzywiony kończyk, w
nasadzie węższe i zaokrąglone, wklęsłe,
na brzegach płaskie, zwykle całobrzegie,
niekiedy drobno ząbkowane, zwłaszcza
na szczycie. Listki gałązkowe podobne
kształtem do łodyżkowych, o długości do
1,5 mm i szerokości do 0,5 mm, na
brzegu ząbkowane, silniej na szczycie.

Żebro pojedyncze, u części listków niekiedy widlaste, dochodzi do 2/3-3/4 długości listka.
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Komórki listków prozenchymatyczne,
romboidalne (1:8-10), o wymiarach 6-12
x

50-80

μm

komórkowych.

i

gładkich

Komórki

ścianach

skrzydłowe

kwadratowe lub owalne, niekiedy krótkoprostokątne,

brunatne,

ustawione

w

skośnych liniach, tworzące wyraźną,
wypukłą grupę.
Podobieństwo do innych mchów
Gatunek podobny do tęposza nadbrzeżnego (Leptodictyum riparium) oraz krótkosza
Mildego (Brachythecium mildeanum). Wszystkie trzy gatunki posiadają listki trójkątne w
zarysie, na szczycie powolnie zwężone w szydlasty kończyk, z żebrem pojedynczym,
dochodzącym do 2/3-3/4 długości listków. Różnice dotyczą ustawienia listków na łodyżce,
ich długości oraz budowy komórkowej i podano je przy opisie tęposza nadbrzeżnego.
Ponadto wiewiórecznik piórkowaty (Sciuro-hypnum plumosum) jest możliwy do
pomylenia

z

krótkoszem

strumieniowym

(Brachythecium

rivulare)

i

brzeżnikiem

strumieniowym (Platyhypnidium riparioides). Różnice dotyczą kształtu listków łodyżkowych
oraz długości żebra. U wiewiórecznika piórkowatego listki są na szczycie powolnie zwężone
w cienki kończyk, a ich żebro dochodzi do 2/3-3/4 długości listka. U krótkosza
strumieniowego listki są na szczycie krótko zaostrzone, a ich żebro dochodzi do 1/2-2/3
długości listka, zaś u brzeżnika strumieniowego listki są na szczycie krótko zaostrzone lub
tępe, a ich żebro kończy się tuż przed szczytem listka.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: głównie na obszarach
górskich i wyżynnych: Dolny i Górny Śląsk, Beskid Śląski i Niski, Kotlina Kłodzka,
Bieszczady oraz Tatry, ponadto na nizinach na Pomorzu Zachodnim.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 31 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 23 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 170-1310 (średnio 696) m n.p.m., prawie wyłącznie w górach
(głównie w Karpatach oraz Kotlinie Kłodzkiej). Jedno stanowisko zlokalizowane było na
Warmi.
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Ekologia: wilgotne skały, głazy,
kamienie oraz drewno i korzenie
drzew

zanurzone

w

wartko

płynących

potokach

strumieniach,

najczęściej

obszarach

i
na

wapiennych

(węglanowych).

Preferuje

siedliska

ubogie

(oligo-

i

zacienione,

w

biogeny

mezotroficzne),
o

odczynie

obojętnym lub lekko zasadowym.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik oligotrofii w polskim indeksie
MIR (L = 9), francuskim IBMR (CS = 18), brytyjskim MTR (STR = 9) oraz niemieckim RI
(grupa A). Gatunek stenotroficzny, o dużej wartości wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
wiewiórecznika piórkowatego (Sciuro-hypnum plumosum) w Polsce (na podstawie bazy
danych MMOR).
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Krótkosz stumieniowy (Brachythecium rivulare Schimp. in Bruch,
Schimp. & W. Gümbel)
Syn. Hygrohypnum rivulare Brid.

Morfologia


Pokrój:

mech

plagiotropowy

barwy

zielonej lub żółto-zielonej.


Łodyżki

najczęściej

dwukrotnie

rozgałęzione. Łodyżki 1-rzędu płożące
się, brązowe, bezlistne, przytwierdzone
do podłoża gładkimi chwytnikami, często
grzebieniasto rozgałęzione. Łodyżki 2rzędu o długości 3-6 cm, rosnące w
górę, zwykle pierzasto rozgałęzione, z
równoległymi odgałęzieniami gałązek, często tylko z jednej strony, w przekroju
poprzecznym z wiązką środkową. Boczne gałązki o długości 1-2 cm, łukowato zgięte ku
dołowi.


Listki łodyżek 2-rzędu o długości do 2,5
mm i szerokości do 1,5 mm, jajowatotrójkątne,

na

zaostrzone,
wklęsłe,

szczycie
w

nagle

nasadzie

nieregularnie

krótko

zwężone,
podłużnie

fałdowane, na brzegu drobno, ostro
piłkowane. Żebro listków łodyżkowych
pojedyncze,

dochodzące

do

1/2-2/3

długości listka, zwężające się ku górze.
Listki gałązkowe podobne kształtem do
łodyżkowych, mniejsze, o długości do
1,5 mm i szerokości do 1,0 mm, na szczycie bardziej powolnie zaostrzone, z dłuższym
żebrem, sięgającym 3/4 długości listka.
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Komórki

listków

wydłużone,

prozenchymatyczne (1:8), z małą ilością
chloroplastów,

o

komórkowych
Komórki

zgrubiałych

barwy

ścianach

pomarańczowej.

skrzydłowe

prostokątne,

półprzezroczyste, tworzące wyraźną, wypukłą
grupę.

Podobieństwo do innych mchów
Gatunek możliwy do pomylenia z brzeżnikiem
strumieniowym

(Platyhypnidium

wiewórecznikiem

piórkowatym

rirarioides)

i

(Scirpo-hypnum

plumosum). Różnice dotyczą głównie kształtu listków
łodyżkowych oraz długości żebra i podano je przy opisie
brzeżnika strumieniowego.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce pospolity, w
górach do wysokości 1800 m n.p.m.



Rozprzestrzenienie

na

podstawie

analizy bazy danych MMOR: gatunek
stwierdzono

na

zlokalizowanych

88
w

stanowiskach
obrębie

60

kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 51-1045 (średnio
466) m n.p.m., najliczniej w górach
(zarówno Karpatach, jak i Sudetach), na
Pomorzu oraz Warmi.

162



Ekologia: zasiedla miejsca podmokłe: brzegi i doliny cieków, lasy oraz mokre łąki. W
rzekach przytwierdza się do okresowo zalewanych wodą głazów, kamieni i rumoszu
drzewnego.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik oligotrofii w polskim indeksie
MIR (L = 8), francuskim IBMR (CS = 15), brytyjskim MTR (STR = 8) oraz mezo-oligotrofii
w

niemieckim RI (grupa B/A). Gatunek o średnim zakresie tolerancji ekologicznej

względem trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) krótkosza
stumieniowego (Brachythecium rivulare) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Brzeżnik strumieniowy (Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon)
Syn. Eurhynchium riparioides (Hedw.) P.W.Richards = E. rusciforme Milde = Hypnum
ruscifolium Neck. ex With. = H. rusciforme Weiss ex Bird. = Oxyrrhynchium riparioides
(Hedw.) Jenn. = O. rusciforme Warnst. = Platyhypniudium rusciforme (Bird.) Podp. =
Platyhypnum riparioides Loeske = P. rusciforme Loeske = Rhynchostegium riparioides
(Hedw.) Card. = R. rusciforme (Weiss ex Bird.) Schimp.

Morfologia


Pokrój: mech plagiotropowy barwy
ciemnozielonej z zewnątrz i czarnej,
błyszczącej wewnątrz.



Łodyżki o długości 4-12 cm i grubości do 0,6
mm,

żółto-zielone,

nieregularnie

pierzasto

rozgałęzione. U osobników zanurzonych w
wodzie,

łodyżki

w

dolnej

części

zwykle

bezlistne, ciemno zabarwione. W przekroju
poprzecznym widoczna mała wiązka środkowa. Boczne gałązki o długości do 2 cm,
często łukowato zagięte.


Listki

łodyżkowe

sztywne,

o

długości 2,5-4,0 mm i szerokości 2,0
mm, jajowate, na szczycie krótko
zaostrzone lub niekiedy tępe, w
nasadzie

nieznacznie

zwężone,

płaskie, na brzegu ostro piłkowane
(zwłaszcza w górnej części). Listki
gałązkowe podobne kształtem do
łodyżkowych, jednak nieco mniejsze,
o długości do 1,5 mm i szerokości do 1,2 mm. Żebro pojedyncze, kończące się przed
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szczytem,

grube,

zajmujące

1/5

szerokości listka u nasady, ku górze
powolnie zwężające się. W przekroju
poprzecznym

obustronnie

zbudowane

z

wypukłe

i

niezróżnicowanych

komórek.


górnej

części

krótsze,

w

Komórki listków wydłużone (1:8-15), w

nasadzie

krótko-prostokątne, grubościenne, barwy
pomarańczowej. Komórki skrzydłowe
prostokątne o zgrubiałych, zielonych lub
pomarańczowych
komórkowych,

ścianach
tworzą

wypukłą

2-

warstwową grupę.
Podobieństwo do innych mchów
Gatunek

możliwy

do

pomylenia

z

krótkoszem strumieniowym (Brachythecium
rivulare)

i

wiewórecznikiem

piórkowatym

(Scirpo-hypnum plumosum). Różnice dotyczą
długości żebra. U krótkosza strumieniowego
żebro dochodzi do 1/2-2/3 długości listka, u
wiewiórecznika piórkowatego do 2/3-3/4, zaś
u brzeżnika strumieniowego żebro kończy się
tuż przed szczytem listka.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w Polsce pospolity na
terenach górskich i wyżynnych, rozproszony na niżu; Sudety, Karpaty (do 1445 m
n.p.m.), Beskidy, Jura Krakowsko-Częstochowska, Góry Świętokrzyskie, Pomorze i
Mazury.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 95 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 75 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 6-1045 (średnio 488) m n.p.m., najliczniej w Karpatach, Sudetach

166

oraz w pasie Pojezierzy. Ponadto pojedyncze stnowiska zanotowano na Dolnym Śląsku
oraz

Roztoczu.

Brzeżnika

strumieniowego nie zaobserwowano w
centralnej Polsce.


Ekologia: zasiedla ubogie w biogeny,
mezotroficzne, wartko płynące cieki, o
gruboziarnistym podłożu. Porasta głazy,
kamienie, powalone drzewa, rumosz
drzewny

i

grube

korzenie

drzew

zanurzone w wodzie. Dobrze znosi
okresowe wynurzenie i przesuszenie.


Zastosowanie

w

metodach

bioindykacji wód: wskaźnik mezotrofii
w polskim indeksie MIR (L = 5),
francuskim IBMR (CS = 12), brytyjskim
MTR (STR = 5) oraz mezo-eutrofii w
niemieckim RI (grupa B/C). Gatunek
eurytroficzny,

o

małej

wartości

wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) brzeżnika
strumieniowego (Platyhypnidium riparioides) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Dwustronek leśny (Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger)
Syn. Plagiothecium neglectum Mnkm. = P. sihaticum Br. eur. pr.p.

Morfologia


Pokrój: mech plagiotropowy o barwie
brunatno-zielonej lub zielonej.



Łodyżki o długości do 4 cm, płożące się,
słabo

pierzasto

lub

nieregularnie

rozgałęzione, w przekroju poprzecznym
z niewyraźną epidermą.


Zarówno

listki

łodyżkowe,

jak

i

gałązkowe o długości do 3,0 mm i
szerokości do 1,5 mm, jajowate lub
jajowato-

lancetowate,

asymetryczne,

na

często
szczycie

nieco
krótko

zaostrzone, płaskie, całobrzegie, często
odstające w bok od łodyżek prawie pod
kątem prostym. Żebro widlaste, dochodzi
do 1/2-2/3 długości listka.


Komórki

listków

sześcioboczno-

romboidalne (1:5-7). Komórki skrzydłowe
wydłużono-prostokątne.
Podobieństwo do innych mchów
Pokrój roślin i kształt listków dwustronka
leśnego (Plagiothecium nemorale) jest nieco podobny do brzeżnika strumieniowego
(Platyhypnidium riparioides). Gatunek ten posiada jednak listki z żebrem pojedynczym,
dochodzącym prawie do ich szczytu, podczas gdy dwustronek leśny – listki z żebrem
widlastym, dochodzącym do 2/3 ich długości.
Rozprzestrzenienie i ekologia
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Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: dość częsty mech na
południu Polski, spotykany na rozproszonych stanowiskach w Beskidzie Niskim, Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej, Górach Świętokrzyskich, Górach Izerskich i Tatrach.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 2 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 1 kwadratu siatki ATPOL. Występował on
na wysokościach 558-705 (średnio 632) m n.p.m., wyłącznie w Gorcach.



Ekologia: typowy higrofit, najczęściej porasta głazy zanurzone w korytach cieków i ich
brzegi. Ponadto występuje w śródleśnych źródliskach i na torfowiskach. Zwykle
występuje powyżej średniego poziomu wody, zanurzony wyłącznie podczas wysokich
stanów wody lub w strefie rozprysku wody.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: Gatunek nie jest obecnie stosowany w
metodach bioindykacji wód.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
dwustronka leśnego (Plagiothecium nemorale) w Polsce (na podstawie bazy danych
MMOR).
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Moczarnik błotny (Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.)
Syn. Amblystegium palustre Lindb. = Hygrohypnum palustre Loeske = Hypnum palustre
Huds. ex Bird. = Limnobium palustre Schimp.

Morfologia


Pokrój:

mech

plagiotropowy

tworzący

gęste darnie, z wierzchu żółto-zielone,
zielone

lub

ciemno-zielone,

wewnątrz

brunatne lub czarno-brunatne, w stanie
suchym błyszczące. Barwa często zmienna
w obrębie jednej rośliny.


Łodyżki o długości do 5 (8) cm, brunatne,
płożące się lub wzniesione, nieregularnie,
pierzasto rozgałęzione, często pozbawione
listków w dolnej części, przytwierdzone do
podłoża za pomocą brunatnych, gładkich
chwytników,

w

przekroju

poprzecznym

okrągłe z małą wiązką środkową.


Listki łodyżkowe o długości 0,8-2,3 mm
i szerokości 0,3-1,0 mm, zbiegające po
łodyżce,

jajowato-lancetowate,

zazwyczaj proste, niekiedy sierpowato
zgięte, na szczycie nagle zwężone w
krótki kończyk, w nasadzie nieznacznie
zwężone, wklęsłe, w górze na brzegach
silnie podwinięte, całobrzegie. Listki gałązkowe podobne kształtem do łodyżkowych,
lecz mniejsze, o długości do 1,0 mm i szerokości do 0,4 mm oraz częściej na szczycie
sierpowato zgięte. Żebro bardzo zmienne, często nawet w obrębie jednej łodyżki,
zazwyczaj pojedyncze, dochodzące do 1/2-2/3 długości listka, rzadko dochodzące do
szczytu, widlaste lub żebra brak.
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Komórki

listków

linearne

(1:7-14),

o

wymiarach 5-8 (12) x 30-60 (90) μm, w
nasadzie

i

na

szczycie

krótsze

oraz

szersze. Komórki skrzydłowe wyraźne, o
zróżnicowanym
prostokątnych,

kształcie,
przez

od

szeroko-

kwadratowe,

do

nieregularnych, o szerokości 12-15 μm i
zgrubiałych, brązowych lub bezbarwnych
ścianach komórkowych. Tworzące wypukłą
grupę, zajmującą około 1/2 nasady listka z każdej strony żebra. Powyżej komórek
skrzydłowych znajdują się 1-2 szeregi półprzezroczystych, kwadratowych komórek.
Podobieństwo do innych mchów
Gatunek bardzo zmienny prawie we wszystkich aspektach. Opisano kilkadziesiąt odmian
i form. Istnieje możliwość pomylenia z dość podobnymi pod względem pokroju moczarnikiem
jasnobrązowym (Hygrohypnum ochraceum) oraz wygiętym (H. eugyrium). Moczarnik błotny
(Hygrohypnum luridum) posiada

listki najczęściej proste,

z pojedynczym żebrem

dochodzącym do 2/3 długości listka, w górnej części na brzegach silnie zawinięte, a jego
komórki skrzydłowe mają zgrubiałe ściany komórkowe i tworzą wyraźną, wypukłą grupę.
Listki moczarnika jasnobrązowego zazwyczaj są wyraźnie sierpowato zgięte, z widlastym
żebrem, dochodzącym do 1/2 długości listka, w górnej części wklęsłe, lecz nie podwinięte, a
jego komórki skrzydłowe są cienkościenne i tworzą niewyraźną, płaską grupę. Natomiast
moczarnik wygięty posiada listki zazwyczaj proste, z bardzo krótkim i delikatnym, widlastym
żebrem, dochodzącym do 1/6-1/3 długości listka. Jego komórki skrzydłowe mają zgrubiałe
ściany komórkowe i tworzą wyraźną, wypukłą grupę. Obok różnic w budowie listków i
komórek, trzy porównywane gatunki z rodzaju moczarnik, zasiedlają także różne siedliska.
Moczarniki błotny i wygięty preferują cieki o charakterze węglanowym, z wapiennymi skałami
w korycie, natomiast moczarnik jasnobrązowy, cieki krzemianowe.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce na
rozproszonych stanowiskach, najliczniej na obszarach górskich i wyżynnych na południu
kraju.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 25 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 17 kwadratów siatki ATPOL. Występował
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on na wysokościach 378-1409 (średnio 742) m n.p.m., wyłącznie w Karpatach (głównie w
ich fliszowej części).


Ekologia: porasta wapienne skały, głazy
i kamienie opryskiwane wodą rzeczną
oraz pnie i gałęzie drzew leżące w
potokach i strumieniach. Zasiedla ubogie
w biogeny, oligo- i mezotroficzne, wartko
płynące
materiale

rzeki,

o

dna,

węglanowego.

gruboziarnistym
najczęściej

Preferuje

typu

podłoże

o

odczynie zasadowym.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik oligotrofii w polskim indeksie
MIR (L = 9), brytyjskim MTR (STR = 9), ultraoligotrofii we francuskim IBMR (CS = 19)
oraz oligo-mezotrofii w niemieckim RI (grupa A/B). Gatunek stenotroficzny, o dużej
wartości wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
moczarnika błotnego (Hygrohypnum luridum) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).

174

175

Moczarnik jasnobrązowy (Hygrohypnum ochraceum (Turner ex
Wilson) Loeske)
Syn. Amblystegium ochreaceum Lind. = Drepanocladus furcatus Roth et Bock = Hypnum
ochreaceum Turner = Limnobium breidleri Loeske = L. ochreaceum B.E.

Morfologia


Pokrój: mech plagiotropowy tworzący
gęste, poduszkowate, miękkie darnie z
zewnątrz żółto-zielone, rdzawo-zielone
lub ciemno-zielone, głębiej brunatne, w
stanie suchym błyszczące.



Łodyżki o długości do 12 (15) cm, płożące się lub
podnoszące, nieregularnie pierzasto rozgałęzione,
niekiedy pozbawione listków w dolnej części, w
przekroju poprzecznym z wyraźną epidermą.



Listki łodyżkowe o długości 0,9-2,5 mm
i

szerokości

lancetowate,

0,5-1,0

mm,

najczęściej

jajowatosierpowato

zgięte (zwłaszcza w górnych częściach
łodyżek), rzadko proste, na szczycie
zwężone, tępe lub zaostrzone, często
rynienkowate, podłużnie pofałdowane,
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wklęsłe,

na

zawinięte,
ząbkowane.

brzegach

całobrzegie
Listki

płaskie,
lub

nie

drobno

gałązkowe

o

długości do 1,5 mm i szerokości do 1,0
mm, jajowate, częściej proste, zwykle z
kończykiem

na

szczycie.

Żebro

zazwyczaj widlaste, dochodzi do 1/2
(3/4) długości listka, o szerokości do 70
μm w jego nasadzie, rzadziej pojedyncze, krótkie lub żebra brak.


Komórki listków linearne,

robakowate

lub prostokątne

(1:7-15), na końcach

zaokrąglone, bezbarwne, o wymiarach 5-6 (8) x 35-85 (125) μm, krótsze w górnej części
listków. Komórki skrzydłowe prostokątne, niewyraźne, bezbarwne lub żółtawe, o
szerokości 18-22 μm i cienkich, nie zgrubiałych ścianach komórkowych, tworzące płaską
grupę złożoną z 2-3 rzędów komórek.
Podobieństwo do innych mchów
Gatunek bardzo zmienny, zwłaszcza w odniesieniu do wielkości listków, stopnia ich
sierpowatego zgięcia, budowy żebra oraz wielkości komórek. Opisano wiele odmian i form.
Istnieje możliwość pomylenia z dość podobnymi pod względem pokroju moczarnikiem
błotnym (Hygrohypnum luridum) oraz wygiętym (H. eugyrium). Różnice dotyczą przede
wszystkim stopnia sierpowatego zgięcia listków, budowy żebra, komórek skrzydłowych oraz
siedliska i podano je przy opisie moczarnika błotnego.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: stosunkowo częsty mech
górski, występujące w Górach Izerskich, Kotlinie Kłodzkiej, Beskidzie Śląskim, Babiej
Górze oraz w Tatrach.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 22 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 14 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 319-1558 (średnio 752) m n.p.m., wyłącznie w górach (zarówno w
Sudetach, jak i w Tatrach).



Ekologia: porasta opryskiwane wodą krzemianowe skały, głazy i kamienie, w korytach
górskich potoków oraz strumieni; zwykle zanurzony. Preferuje siedliska ubogie w
biogeny, oligo- i mezotroficzne, o odczynie od kwaśnego do obojętnego, najczęściej w
ciekach typu krzemianowego.
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Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik oligotrofii w polskim indeksie
MIR (L = 9), brytyjskim MTR (STR = 9) i niemieckim RI (grupa A) oraz ultraoligotrofii we
francuskim IBMR (CS = 19). Ponadto w indeksie RI, w średnich i małych, górskich
rzekach krzemionkowych (typ MRS), jest on wskaźnikiem zakwaszenia (grupa V).
Gatunek stenotroficzny, o dużej wartości wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
moczarnika jasnobrązowego (Hygrohypnum ochraceum) w Polsce (na podstawie bazy
danych MMOR).
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Moczarnik twardy (Hygrohypnum duriusculum (De Not.) Jamieson)
Syn. Hygrohypnum dilatatum (Wils. ex Schimp.) Loeske = Amblystegium dilatatum Lindberg
= Hypnum dilatatum Wilson = Hypnum molle var. dilatatum Boulay = Limnobium molle
B. E.

Morfologia


Pokrój: mech plagiotorpowy tworzący
gęste

darnie

obmywane

wodami

potoków, barwy dość zmiennej, od
żółto-zielonej i żółto-brunatnej, przez
brunatną

i

brunatno-zieloną

do

czerwonawo-brunatnej.


Łodyżki o długości do 6 (9) cm, słabo,
nieregularnie rozgałęzione, zwykle tylko
w

górnej

części,

płożące

się

lub

wzniesione, gęsto okryte listkami.


Listki łodyżkowe o długości do 1,7 mm
i szerokości do 1,3 mm, szerokoowalne, na szczycie z krótkim, szerokim
kończykiem, całobrzegie, płaskie lub
wklęsłe, zwykle jednostronne ustawione
na łodyżce. Listki gałązkowe bardzo
podobne do łodyżkowych, jednak nieco
mniejsze. Żebro delikatne, widlaste,
dłuższe ramię dochodzi do 1/3 długości
listka, zwykle jednak krótsze.



Komórki listków linearne, robakowate
(1:8-20), o wymiarach 4-6 × 35-100 µm i
zgrubiałych ścianach komórkowych. W
górnej części listków komórki krótsze (1:2-6). Komórki skrzydłowe prostokątne lub
krótko-prostokątne,

zwykle

pomarańczowo-czerwonawe,

niekiedy

bezbarwne,

o

zgrubiałych ścianach komórkowych, dość wyraźnie odgraniczone od innych komórek
listka.
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Podobieństwo do innych mchów
Jest to gatunek o dość charakterystycznym pokroju i wyglądzie listków. Istnieje jednak
możliwość pomyłki z bardzo podobnym i blisko spokrewnionym gatunkiem – moczarnikiem
miękkim (Hygrohypnum molle). Moczarnik twardy posiada listki na szczycie z krótkim,
szerokim kończykiem, zwykle płaskie i jednostronnie ustawione na łodyżce. Ich żebro
dochodzi do 1/3 długości listka, stosunek szerokości do długości komórek listków wynosi 1:820, a komórki skrzydłowe zwykle są pomarańczowo-czerwonawe i wyraźnie odgraniczone od
innych komórek. Natomiast moczarnik miękki posiada listki na szczycie zaokrąglone, zwykle
wklęsłe i wielostronnie ustawione na łodyżce. Ich żebro dochodzi do ponad 1/2 długości
listka, stosunek szerokości do długości komórek listków wynosi 1:6-8, a komórki skrzydłowe
zwykle są bezbarwne i niezbyt ostro odgraniczone od innych komórek. Ponadto do
moczarnika twardego podobny jest także moczarnik alpejski (Hygrohypnum alpinum), jednak
jest on niezwykle rzadki w Polsce. Znane są tylko jego pojedyncze stanowiska z wyższych
części Bieszczad.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: niezbyt częsty mech górski,
występujący w Tatrach, Karkonoszach i w Kotlinie Kłodzkiej.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 6 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 5 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 461-1093 (średnio 696) m n.p.m., wyłącznie w górach, Masywie
Śnieżnika oraz Beskidzie Żywieckim.



Ekologia: porasta skały, głazy i kamienie krzemianowe (głównie granitowe), znajdujące
się w korytach górskich i wyżynnych cieków. Zwykle przez większą część roku zanurzony
pod wodą. Preferuje siedliska ubogie w biogeny (mezo- i oligotroficzne) oraz podłoże o
odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik oligotrofii w polskim indeksie
MIR (L = 9), ultraoligotrofii we francuskim indeksie IBMR (CS = 19) oraz mezo-oligotrofii
w niemieckim RI (grupa B/A). Gatunek stenotroficzny, o dużej wartości wskaźnikowej.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
moczarnika twardego (Hygrohypnum duriusculum) w Polsce (na podstawie bazy danych
MMOR).
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Moczarnik miękki (Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske)
Syn. Amblystegium molle Lind.

Morfologia


Pokrój: mech plagiotorpowy tworzący gęste poduszki lub dywany obmywane wodami
potoków, barwy dość zmiennej, od żółto-zielonej i żółto-brunatnej, przez brunatną i
brunatno-zieloną do czerwonawo-brunatnej, w stanie suchym lekko błyszczące, łatwo
rozpadające się.



Łodyżki o długości do 7 (10) cm, słabo, nieregularnie rozgałęzione, zwykle tylko w górnej
części, płożące się lub wzniesione,
gęsto okryte listkami, z nielicznymi
chwytnikami w dolnej części.



Listki łodyżkowe o długości do 2,2 mm
i szerokości do 1,8 mm, szerokoowalne,

na

szczycie

zaokrąglone,

całobrzegie, rzadko na szczycie drobno
ząbkowane, wklęsłe lub płaskie, zwykle
wielostronnie ustawione na łodyżce.
Listki gałązkowe bardzo podobne do
łodyżkowych, jednak nieco mniejsze, o
długości do 1,5 mm i szerokości do 0,8
mm. Żebro delikatne, widlaste, dłuższe
ramię dochodzi do ponad 1/2 długości
listka, zwykle jednak krótsze.


Komórki listków linearne (1:6-8), zwykle robakowate, niekiedy wydłużono-prostokątne,
o wymiarach (3) 5-6 (8) × (30) 45-75 (100) µm i nieznacznie zgrubiałych ścianach
komórkowych. W górnej części listków komórki krótsze, prostokątne (1:2-4). Komórki
skrzydłowe krótko-prostokątne lub nieregularnie-kwadratowe, zwykle bezbarwne,
niekiedy

pomarańczowe,

o

zgrubiałych

odgraniczone od innych komórek listka.
Podobieństwo do innych mchów
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ścianach

komórkowych,

niezbyt

ostro

Jest to gatunek o dość charakterystycznym pokroju i wyglądzie listków. Istnieje jednak
możliwość pomyłki z bardzo podobnym i blisko spokrewnionym gatunkiem – moczarnikiem
twardym (Hygrohypnum duriusculum). Moczarnik miękki posiada listki na szczycie
zaokrąglone, zwykle wklęsłe i wielostronnie ustawione na łodyżce. Ich żebro dochodzi do
ponad 1/2 długości listka, stosunek szerokości do długości komórek listków wynosi 1:6-8, a
komórki skrzydłowe zwykle są bezbarwne i niezbyt ostro odgraniczone od innych komórek.
Natomiast moczarnik twardy posiada listki na szczycie z krótkim, szerokim kończykiem,
zwykle płaskie i jednostronnie ustawione na łodyżce. Ich żebro dochodzi do 1/3 długości
listka, stosunek szerokości do długości komórek listków wynosi 1:8-20, a komórki skrzydłowe
zwykle są pomarańczowo-czerwonawe i wyraźnie odgraniczone od innych komórek.
Ponadto do moczarnika miękkiego podobny jest także moczarnik alpejski (Hygrohypnum
alpinum), jednak jest on niezwykle rzadki w Polsce. Znane są tylko jego pojedyncze
stanowiska z wyższych części Bieszczad.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: niezbyt częsty mech górski,
występujący w Tatrach, Karkonoszach i na Babiej Górze.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 6 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 4 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 706-1409 (średnio 1253) m n.p.m., wyłącznie w górach, w Tatrach
Wysokich oraz w Masywie Śnieżnika.



Ekologia: porasta skały, głazy i kamienie krzemianowe (głównie granitowe i
piaskowcowe), znajdujące się w korytach górskich i wyżynnych cieków. Zwykle przez
większą część roku zanurzony pod wodą. Preferuje siedliska ubogie w biogeny (mezo- i
oligotroficzne) oraz podłoże o odczynie kwaśnym.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik oligotrofii w polskim indeksie
MIR (L = 9). Gatunek o średnim zakresie tolerancji ekologicznej względem trofii.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
moczarnika miękkiego (Hygrohypnum molle) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Mokradłoszka zaostrzona (Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske)
Syn. Calliergon cuspidatum (Hedw.) Kindb. = Acrocladium cuspidatum (Hedw.) Lindb. =
Hypnum cuspidatum Hedw.

Morfologia


Pokrój: mech plagiotropowy, tworzący
darnie

barwy

żółto-zielonej

lub

brunatnej, w stanie suchym błyszczące.


Łodyżki o długości 5-15 cm, za młodu
zielone,

później

brunatne,

bez

chwytników, dość regularnie pierzasto
rozgałęzione, w przekroju poprzecznym
okrągłe

z

małą

wiązką

środkową.

Tkanka zasadnicza złożona z dużych
komórek o półprzezroczystych ścianach komórkowych. Boczne gałązki do 1,2 cm
długości.


Listki łodyżkowe o długości do 2,5 mm
i szerokości do 1,0 mm, wydłużonojajowate, na szczycie zaokrąglone lub
zaostrzone, wklęsłe, zwykle w górze na
brzegach

zawinięte,

kapturkowate,

całobrzegie. Listki gałązkowe mniejsze
od

łodyżkowych,

zwykle

bardziej

wydłużone, o długości do 2,0 mm i
szerokości do 1,0 mm. Żebro widlaste,
krótkie lub żebra brak.


Komórki listków na szczycie wydłużone (1:10-15), cienkościenne, w nasadzie krótsze.
Komórki skrzydłowe okrągławe, 6-boczne, o cienkich półprzezroczystych ścianach
komórkowych, tworzą wyraźnie odgraniczoną grupę.

Podobieństwo do innych mchów
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Ze względu na charakterystyczny pokrój i budowę listków gatunek trudny do pomylenia z
innymi mchami.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce pospolity.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 2 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 1 kwadratu siatki ATPOL. Występował on
na wysokościach 47-60 (średnio 54) m n.p.m., wyłącznie na Pomorzu. Niewielka liczba
stanowisk, pomimo pospolitego występowania w Polsce, wynika z faktu, iż nie jest to
typowy mech wodny, lecz gatunek charakterystyczny dla siedlisk podmokłych.



Ekologia: zasiedla brzegi rzek, głównie typu organicznego, ponadto torfowiska, bagna,
podmokłe łąki, olsy i rowy. Preferuje
podłoże

humusowe

w

postaci

murszejących szczątków roślinnych. W
wodzie występuje do głębokości kilku cm,
zwykle jednak zasiedla wynurzone partie
brzegu.


Zastosowanie w metodach bioindykacji
wód:

wskaźnik

oligotrofii

w

polskim

indeksie MIR (L = 8), brytyjskim MTR (STR = 8) oraz mezotrofii w niemieckim RI (grupa
B). Gatunek o średnim zakresie tolerancji ekologicznej względem trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
mokradłoszki zaostrzonej (Calliergonella cuspidata) w Polsce (na podstawie bazy danych
MMOR).
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Żebrowiec paprociowaty (Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce)
Syn. Cratoneurum filicinum (Hedw.) Rith. = Hygroamblystegium filicinum Loeska = Hypnum
filicinum Hedw.

Morfologia


Pokrój: mech plagiotropowy, tworzący
darnie barwy jasnozielonej, w stanie
suchym matowe.



Łodyżki o długości 2-5 cm, w dole
pokładające się lub płożące, w górze
wzniesione,

pojedynczo

pierzasto

rozgałęzione, w dolnej części okryte
gęsto brunatnymi, gładkimi chwytnikami i
różnokształtnymi

nibylistkami

(pseudoparafiliami). Łodyżki w przekroju poprzecznym okrągławo-pięcioboczne, z
wyraźną wiązką środkową. Boczne gałązki o długości do 1 cm, na końcu zaostrzone.


Listki łodyżkowe o długości do 1,2 mm
i

szerokości

zbiegające

do
po

0,8

mm,

łodyżce,

nieco
szeroko

sercowato-trójkątne, na szczycie nagle
zwężone

w

wąski

kończyk,

słabo

sierpowato zgięte, w nasadzie zwężone,
płaskie, na brzegu ząbkowane. Listki
gałązkowe

mniejsze

i

węższe,

o

długości do 1,0 mm i szerokości do 0,5
mm,

jajowato-lancetowate,

zwykle

wyraźnie sierpowato zgięte, często jednostronnie, na brzegu ząbkowane. Żebro
pojedyncze, dochodzi do szczytu listka, dość masywne, w przekroju poprzecznym
obustronnie wypukłe, zbudowane z niezróżnicowanych komórek.
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Komórki listków krótko-prostokątne lub 6boczne,

nieliczne

grubościenne,

w

wydłużone

(1:3-1),

kończyku

bardziej

wydłużone.

Komórki

prostokątne,

znacznie

skrzydłowe
większe

pozostałych

od

komórek.

Podobieństwo do innych mchów
Sierpowato zgięte listki, zwłaszcza gałązkowe, z pojedynczym żebrem, liczne nibylistki
na łodyżce i siedlisko zasobne w węglan wapnia powodują, że żebrowiec paprociowaty
(Cratoneuron filicinum) trudno pomylić z innymi mchami. Nieco podobny jest źródliskowiec
zmienny (Palustriella commutata), posiada on jednak silniej sierpowato zgięte listki, zarówno
łodyżkowe,

jak

i

gałązkowe,

niekiedy

nawet

koliście.

Tymczasem

u

żebrowca

paprociowatego tylko listki gałązkowe bywają silnie sierpwato zgięte, jednak nigdy koliście.
Różna jest także budowa komórkowa listków. U źródliskowca zmiennego są one wydłużone
(1:6-10), podczas gdy u żebrowca paprociowatego krótko-prostokątne (1:3-1) lub 6-boczne.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce pospolity.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 60 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 47 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 67-1288 (średnio 515) m n.p.m., głównie w Karpatach, Sudetach,
pasie Pojezierzy, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz na Roztoczu.
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Ekologia: zasiedla cieki i źródliska
zasobne w związki wapnia oraz ubogie
w

biogeny.

Ponadto

występuje

na

podmokłych łąkach oraz torfowiskach
niskich.


Zastosowanie

w

metodach

bioindykacji wód: wskaźnik oligotrofii w
polskim indeksie MIR (L = 8), francuskim
IBMR (CS = 18) oraz niemieckim RI
(grupa A). Gatunek stenotroficzny, o dużej wartości wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) żebrowca
paprociowatego (Cratoneuron filicinum) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Źródliskowiec zmienny (Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra)
Syn. Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth = Hypnum commutatum Hedw.

Morfologia


Pokrój: mech plagiotropowy tworzący
żółto-zielone, matowe darnie.



Łodyżki

o

wysokości

czerwone,

w

pierzasto

rozgałęzione,

regularnie

górnej

2-10
części

pojedynczo,

w

cm,
słabo
dolnej

pierzasto

rozgałęzione. Łodyżki prawie do szczytu
okryte gładkimi, pomarańczowymi chwytnikami oraz nibylistkami (pseudoparafiliami), w
przekroju poprzecznym owalne, bez wiązki środkowej. Boczne gałązki do 1 cm długości,
czasem z pojedynczymi gałązkami 2-rzędu.



Listki łodyżkowe o długości do 1,5 mm i
szerokości do 1,0 mm, zbiegające po łodyżce,
na szczycie zwężające się, zwykle sierpowato
zgięte, zakończone rynienkowatym kończykiem,
w nasadzie sercowato-trójkątne, z podłużnymi

fałdami, wklęsłe, na brzegu w dolnej części
nieznacznie piłkowane. Listki gałązkowe
węższe, o długości do 2,0 mm i szerokości
do 0,5 mm, silnie sierpowato zgięte,
niekiedy nawet koliście, słabiej podłużnie
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fałdowane. Żebro pojedyncze, kończy się przed szczytem lub dochodzi do szczytu,
szerokie, zajmujące 1/6 szerokości listka u nasady, brązowe, w przekroju poprzecznym
najczęściej obustronnie wypukłe, zbudowane z jednakowych komórek.


Komórki listków wydłużone (1:6-10), w nasadzie szersze, prawie 6-boczne, żółtopomarańczowe. Komórki skrzydłowe bardzo wyraźne, wydłużono-sześcioboczne.

Podobieństwo do innych mchów
Silnie sierpowato zgięte listki z pojedynczym żebrem, liczne nibylistki na łodyżce i
siedlisko zasobne w węglan wapnia powodują, że źródliskowiec zmienny (Palustriella
commutata) trudno pomylić z innymi mchami. Nieco podobny jest żebrowiec paprociowaty
(Cratoneuron filicinum), jednak posiada mniejsze listki, słabiej sierpowato zgięte. Istotną
cechą różnicująca jest także kształt komórek. U żebrowca paprociowatego są one krótkoprostokątne (1:3-1) lub 6-boczne, podczas gdy u źródliskowca zmiennego wydłużone (1:610).
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w górach pospolity (Sudety,
Beskidy i Tatry do 1000 m n.p.m.), na wyżynach i nizinach na rozproszonych
stanowiskach (Pomorze, Wielkopolska, Śląsk oraz Wyżyna Małopolska i Lubelska).



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 22 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 16 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 112-1093 (średnio 766) m n.p.m., głównie w Karpatach, ponadto po
jednym stanowisku w Masywie Śnieżnika, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz na
Pomorzu



Ekologia: zasiedla potoki i źródliska
zasobne w związki wapnia oraz ubogie
w biogeny.



Zastosowanie

w

metodach

bioindykacji wód: wskaźnik oligotrofii w
polskim indeksie MIR (L = 8), francuskim
IBMR (CS = 15), gatunek o średnim
zakresie toleracji ekologicznej względem
trofii.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej
źródliskowca zmiennego (Palustriella commutata) w Polsce (na podstawie bazy danych
MMOR).
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Sanionia haczykowata (Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske)
Syn. Hypnum uncinatum Hedw. = Stereodon uncinatus (Hedw.) Brid. = Drepanocladus
uncinatus (Hedw.) Warnst.

Morfologia


Pokrój:

duży

mech

plagiotorpowy

tworzący darnie barwy żółto-zielonej lub
zielonej

(w

miejscach

silnie

zacienionych).


Łodyżki o długości do 10 cm, pierzasto
lub

nieregularnie

podnoszące

rozgałęzione,

się,

z

nielicznymi

czerwono-brązowymi chwytnikami.


Zarówno

listki

łodyżkowe,

jak

i

gałązkowe o długości do 5,0 mm i
szerokości

do

1,1

mm,

jajowato-

lancetowate, jednostronnie sierpowato
zgięte, zwykle koliście, rzadko prawie
proste,

wyraźnie

i

silnie

pofałdowane,

wklęsłe,

podwinięte,

na

ząbkowane
gałązkowe

lub

podłużnie

na

szczycie

brzegu

drobno

całobrzegie.

Listki

bardzo

podobne

do

łodyżkowych, jednak nieco mniejsze i
silniej sierpowato zgięte. Żebro pojedyncze, dochodzi do szczytu listka.


Komórki listków wydłużono-prozenchymatyczne (1:10-20), o wymiarach 3-7 × 30-110
µm, cienkościenne. Komórki skrzydłowe 6-boczne, płaskie.

Podobieństwo do innych mchów
Gatunek bardzo zmienny, zwłaszcza w odniesieniu do wielkości listków i stopnia ich
sierpowatego zgięcia. Makroskopowo, na podstawie pokroju sanionia haczykowata (Sanionia
uncinata) jest podobna do innych mchów posiadających wydłużone i silnie sierpowato zgięte
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listki – gatunków z rodzaju sierpowiec (Drepanocladus), rokiet (Hypnum), warnstorfia
(Warnstorfia), limprichtia (Limprichtia) oraz moczarnika jasnobrązowego (Hygrohypnum
ochraceum),

grzebieniowca

piórkowatego

(Ctenidium

molluscum)

i

haczykowca

błyszczącego (Hematocaulis vernicosus). Sanionia posiada listki z pojedynczym żebrem,
dochodzącym do ich szczytów. Natomiast grzebieniowiec piórkowaty (Ctenidium molluscum)
oraz mchy z rodzaju rokiet (Hypnum) wytwarzają żebro podwójne, widlaste lub jest ono
nieobecne. Także moczarnik jasnobrązowy (Hygrohypnum ochraceum) posiada żebro
widlaste. Cechą charakterystyczną sanioni są silnie podłużnie pofałdowane listki. Natomiast
u gatunków z rodzaju sierpowiec (Drepanocladus), warnstorfia (Warnstorfia) i limprichtia
(Limprichtia) listki są gładkie, niepofałdowane lub fałdy jeśli występują są krótkie i
niewyraźne. Najbardziej podobne do sanioni listki posiada haczykowiec błyszczący
(Hematocaulis vernicosus). Różnią się one jednak brakiem komórek skrzydłowych, podczas
gdy sanionia wytwarza wyraźne, 6-boczne komórki skrzydłowe.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: występuje w całym kraju, w
górach i na wyżynach pospolicie.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 7 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 4 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 706-1731 (średnio 1218) m n.p.m., wyłącznie w górach, w Tatrach
oraz Masywie Śnieżnika.



Ekologia: gatunek charakterystyczny dla lasów i terenów podmokłych. Porasta
murszejące drewno, rumosz drzewny oraz wilgotną humusową glebę, pokrywającą
cienką warstwą kamienie, głazy i wychodnie skalne nad brzegami cieków. Preferuje
miejsca dość suche, często jednak występuje także w strefie tzw. rozprysku wody, tylko
okresowo zalewanej podczas wyższych stanów wody.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: gatunek nie jest obecnie stosowany w
metodach bioindykacji wód.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) sanionii
haczykowatej (Sanionia uncinata) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Warnstorfia pływająca (Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske)
Syn. Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. = Harpidium fluitans Lang. et C. J. =
Drepanocladus schulzei G. Roth = Drepanocladus h-schulzei (Limpr.) Loeske =
Campylium brachycarpum G. Roth = Hypnum fluitans Hedw. = Amblystegium fluitans
de Not.

Morfologia


Pokrój: duży mech plagiotorpowy, tworzący darnie barwy żółto-zielonej, zielonej, lub
brunatno-zielonej, w stanie suchym błyszczące.



Łodyżki o długości do 20 cm, płożące się, podnoszące się lub pływające w wodzie,
nieregularnie pierzasto rozgałęzione.



Zarówno listki łodyżkowe, jak i gałązkowe o długości do 2,5 (3,5) mm i szerokości do 0,6
mm, lancetowate lub wydłużono-lancetowate, na szczycie powolnie zwężone w
ząbkowany, szydlasty kończyk, często na brzegach podwinięty. Listki wyraźnie
sierpowato zgięte, często jednostronnie (zwłaszcza w górnej części gałązek), rzadko
proste, na szczycie wyraźnie piłkowane, płaskie, bez podłużnego fałdowania. Listki
gałązkowe bardzo podobne do łodyżkowych, jednak mniejsze, węższe (o wymiarach 2,0
x 0,4 mm) i silniej sierpowato zgięte. Obok listków na łodyżce obecne także lancetowate,
językowate lub trójkątne nibylistki (pseudoparafilia). Żebro pojedyncze, zwykle dochodzi
do 2/3-4/5 długości listka, rzadziej sięga do jego szczytu lub do połowy długości listka.



Komórki listków prozenchymatyczne (1:6-20), o wymiarach 6-9 × 60-180 µm, w
nasadzie prostokątne, posiadające zgrubiałe ściany komórkowe. Komórki skrzydłowe
duże, owalne, tworzące wyraźną, wypukłą grupę, zajmującą ponad 1/2 nasady listka lub
sięgającą prawie do żebra.

Podobieństwo do innych mchów
Gatunek bardzo zmienny prawie we wszystkich aspektach. Opisano wiele jego odmian i
form morfologicznych. Makroskopowo, na podstawie pokroju warnstorfia pływająca
(Warnstorfia fluitans) jest podobna do innych mchów posiadających wydłużone i silnie
sierpowato zgięte listki – innych gatunków z rodzaju warnstorfia (Warnstorfia), sierpowiec
(Drepanocladus), rokiet (Hypnum), limprichtia (Limprichtia) oraz sanioni haczykowatej
(Sanionia uncinata) i haczykowca błyszczącego (Hematocaulis vernicosus). Najważniejszymi
cechami taksonomicznymi warnstorfii pływającej, umożliwiającymi jej poprawną identyfikację
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są listki na szczycie wyraźnie piłkowane, płaskie, bez podłużnego fałdowania, z pojedynczym
żebrem, dochodzącym zwykle do 2/3-4/5 długości listka i komórki skrzydłowe tworzące
wypukłą grupę, zajmującą ponad 1/2 nasady listka.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całym kraju pospolicie.



Ekologia: zasiedla dystroficzne wody stojące (jeziora i doły potorfowe), cieki typu
organiczne i ich brzegi, torfowiska przejściowe i wysokie oraz kwaśne torfowiska niskie.
Czasem tworzy też samodzielne zbiorowiska na dnie jezior lobeliowych.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik mezo-oligotrofii we francuskim
indeksie IBMR (CS = 14) oraz oligotrofii w niemieckim RI (grupa A). Ponadto w indeksie
RI, w średnich i małych, górskich rzekach krzemionkowych (typ MRS), jest on
wskaźnikiem zakwaszenia (grupa V). Gatunek o średnim zakresie tolerancji ekologicznej
względem trofii.
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Rokiet (Hypnum Hedw.)

Morfologia


Pokrój:

duży

wytwarzający

mech

plagiotropowy,

darnie

o

barwie

najczęściej żółto-zielonej, rzadziej białozielonej lub brunatno-zielonej, w stanie
suchy błyszczące.


Łodyżki o długości do 12 cm, płożące
się,

u

form

wodnych

nieregularnie,

pierzasto rozgałęzione, na szczytach, z
powodu sierpowato zgiętych listków,
hakowate, w przekroju poprzecznym z
wyraźną epidermą złożoną z komórek o
cienkich ścianach komórkowych.


Listki łodyżkowe o długości do 2,5 mm
i szerokości do 1,5 mm, sercowatolancetowate lub jajowato-lancetowate,
sierpowato zgięte, na szczycie zwężone
w

krótki,

zwykle

ząbkowany

rynienkowaty

kończyk,

wklęsłe,

całobrzegie,

niekiedy

pofałdowane,

na

i

poprzecznie

brzegach

płaskie.

Listki gałązkowe o podobnym kształcie,
lecz mniejsze, o długości do 1,5 mm i
szerokości do 0,5 mm, silniej sierpowato
zgięte. Żebro podwójne lub widlaste,
krótkie

i

delikatne,

mało

wyraźne,

niekiedy żebra brak.


Komórki listków prozenchymatyczne, robakowate (1:10-20), gładkie, o cienkich
ścianach

komórkowych.

Komórki

skrzydłowe

sześcioboczne.
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duże,

prostokątne

lub

owalno-

Podobieństwo do innych mchów
Istnieje możliwość pomylenia z dość podobnym pod względem pokroju oraz budowy
listków moczarnikiem jasnobrązowym (Hygrohypnum ochraceum). Wodne mchy z rodzaju
rokiet (Hypnum) posiadają listki z żebrem bardzo krótkim i delikatnym lub jest ono
nieobecne, natomiast u moczarnika jasnobrązowego w większości listków dochodzi ono do
1/2 ich długości. Podobne listki posiada także fałdownik nastroszony (Rhytidiadelphus
squarrosus). Odstają one jednak w bok od łodyżek, co powoduje, że ich pokrój jest
gwiazdkowaty. Tymczasem u wodnych mchów z rodzaju rokiet listki nie odstają w bok od
łodyżek, co nadaje ich pokrojowi hakowaty wygląd.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całym kraju, poza
centralną Polską, na rozproszonych stanowiskach, najliczniej na Pomorzu Zachodnim
oraz na wyżynach i w górach.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wodne gatunki z
rodzaju rokiet stwierdzono na 3 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 2 kwadratów
siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 48-933 (średnio 355) m n.p.m.,
wyłącznie w Gorcach i na Wysoczyźnie Żarnowieckiej na Pomorzu. Niewielka liczba
stanowisk, pomimo pospolitego występowania w Polsce, wynika z faktu, iż nie jest to
typowy mech wodny, lecz gatunek charakterystyczny dla siedlisk podmokłych, zwykle
zanurzony wyłącznie podczas wysokich stanów wody.



Ekologia: gatunek higrofilny, porastający obszary źródliskowe oraz brzegi cieków
płynących przez bagniste łąki i podmokłe lasy. Zanurzony wyłącznie podczas wysokich
stanów wody lub występujący w strefie rozprysku wody.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: gatunki z rodzaju rokiet nie są obecnie
stosowane w metodach bioindykacji wód.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wodnych
mchów z rodzaju rokiet (Hypnum) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Fałdownik

nastroszony

(Rhytidiadelphus

squarrosus

(Hedw.)

Warnst.)

Morfologia


Pokrój: duży mech plagiotropowy, o
darniach barwy żółto-zielonej lub jasnozielonej.



Łodyżki o długości 10-15 cm, płożące
się

lub

wzniesione,

pierzasto

rozgałęzione, bez chwytników, z powodu
odgiętych w tył listków, gwiazdkowate.


Listki łodyżkowe o długości do 3,0 mm
i szerokości do 1,5 mm, sercowatolancetowate lub jajowato-lancetowate,
silnie sierpowato zgięte, na szczycie
zwężone w rynienkowaty i piłkowany
kończyk, odstający w bok od łodyżki, w
nasadzie zaokrąglone i pofałdowane,
obejmujące łodyżkę, na brzegu niekiedy
piłkowane, płaskie. Listki gałązkowe o
podobnym
kształcie,

lecz

mniejsze i silniej
piłkowane

na

brzegu, o długości
do

2,0

mm

i

szerokości do 1,2
mm.
podwójne

Żebro
lub

widlaste, niewyraźne i bardzo krótkie, często żebra brak.


Komórki listków prozenchymatyczne (1:6-10). Komórki skrzydłowe niewyraźne,
owalno-sześcioboczne.
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Podobieństwo do innych mchów
Charakterystyczny gwiazdkowaty pokrój łodyżek, spowodowany odstającymi w bok
listkami sprawia, że fałdownika nastroszonego (Rhytidiadelphus squarrosus) trudno pomylić
z innymi mchami plagiotropowymi. Nieco podobne listki, sierpowato zgięte, z podwójnym lub
widlastym, krótkim i niewyraźnym żebrem, mają wodne mchy z rodzaju rokiet (Hypnum). Ich
listki nie odstają jednak w bok od łodyżek, co powoduje, że ich pokrój nie jest gwiazdkowaty,
lecz hakowaty.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: pospolity w całej Polsce,
zarówno na terenach nizinnych, wyżynnych i górskich.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 5 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 4 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 112-1310 (średnio 981) m n.p.m., w Tatrach i na Pojezierzu
Drawskim. Niewielka liczba stanowisk, pomimo pospolitego występowania w Polsce,
wynika z faktu, iż nie jest to typowy mech wodny, lecz gatunek charakterystyczny dla
siedlisk podmokłych, zwykle zanurzony wyłącznie podczas wysokich stanów wody.



Ekologia: gatunek higrofilny, porastający brzegi cieków płynących przez wilgotne łąki lub
lasy. Zanurzony wyłącznie podczas wysokich stanów wody lub występujący w strefie
rozprysku wody.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik mezo-oligotrofii w niemieckim
indeksie RI (grupa B/A).

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) fałdownika
nastroszonego (Rhytidiadelphus squarrosus) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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VIII. OPISY WĄTROBOWCÓW

Legenda do ikon zamieszczonych w tekście przy opisach wątrobowców
1. Pokrój:
4. Kształt listka:
Wątrobowiec plechowy

Okrągły, owalny,
łopatkowaty, językowaty
Dwupłatowy, oba płaty
podobnej wielkości, nie
pokrywają się

Wątrobowiec listkowy

Dwupłatowy, płaty różnią
się wielkością i częściowo
się pokrywają

2. Forma ekologiczna:
Wątrobowiec osiadły,
przytwierdzony do podłoża
5. Brzeg listka:
Wątrobowiec pływający
swobodnie na powierzchni
lub w toni wodnej

Całobrzegi

3. Plecha:

Ząbkowany
Gruba, nieprzezroczysta
6. Amfistagia (listki brzuszne):
Cienka, na brzegach
półprzezroczysta

Nieobecne

Obecne
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Porostnica wielokształtna (Marchantia polymorpha L.)
Syn. Mannia polymorpha L. = Marchantia alpestris (Nees) Burgeff = Marchantia aquatica
(Nees) Burgeff = Marchantia vittata Raddi

Morfologia


Pokrój: duży wątrobowiec plechowy,
tworzący rozległą darń. Na górnej
powierzchni

plechy

wzdłuż

żebra

licznie występują miseczkowate twory
o ząbkowanym brzegu, służące do
rozmnażania

wegetatywnego,

zawierające soczewkowate, zielone,
wielokomórkowe rozmnóżki.


Plecha

duża,

gruba,

ciemnozielona,

wzdłuż

czarnozielona,

pod

skórzasta,
żebra
spodem

szarozielona, nieprzezroczysta, przy
szczycie

widlasto

rozgałęziona,

długości 2-15 cm i szerokości 1-2 cm,
na

brzegach

pofałdowana.

Przez

środek biegnie lekko wklęsłe na
stronie górnej i silnie wypukłe na
dolnej

żebro.

Skrzydełka

plechy

cienkie, na brzegach 1-warstwowe.
Górna powierzchnia siateczkowata
dzięki obecności pod spodem komór powietrznych, do których prowadzą beczułkowate
aparaty szparkowe zbudowane z 4 warstw komórek i zaopatrzone w 4 komórki
zamykające. Nieobecne 6- lub 5-kątne poletka. Miękisz asymilacyjny środkowej części
plechy zajmuje około 1/8 jej grubości. Na spodniej stronie łuski brzuszne bezbarwne lub
różowe, rozmieszczone w 6 rzędach, po 3 z każdej strony żebra. Chwytniki bardzo
liczne. Komórki skórki o wielkości 17 x 34 µm.
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Plemnie są umieszczone na górnej
stronie

płaskich,

parasolowatych,

zatokowo

powcinanych

plemniostanów, które są wzniesione
na brązowych trzoneczkach długości
1-2,5

cm

i

mają

najczęściej

8

płatków.


Rodniostany

mają

postać

parasolkowatą, a ich ramiona (zwykle
9)

są

skierowane

ku

dołowi.

Rodniostany znajdują się na brązowych lub czerwonawych trzoneczkach z 2 bruzdami o
wysokości 3-6 cm.
Podobieństwo do innych wątrobowców
Oba gatunki pleszanek (Pellia sp.) wytwarzają plechę półprzezroczystą, natomiast
porostnica wielokształtna nieprzezroczystą. Stożka ostrokrężna (Conocephalum conicum)
posiada

plechę

podzieloną

na

6-kątne

komory

asymilacyjne

z

niewidocznymi

miseczkowatymi tworami na górnej stronie, natomiast porostnica wielokształtna wytwarza
plechę nieznacznie siateczkowatą na górnej powierzchni, z obecnymi miseczkowatymi
tworami służącymi do rozmnażania wegetatywnego.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce pospolity,
zarówno na niżu, jak i w górach.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 43 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 41 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on

na

(średnio

wysokościach
247)

m

23-1558

n.p.m.,

na

rozproszonych stanowiskach w Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej,
Sudetach,

Karpatach,

pasie

Pojezierzy oraz w Lubuskim i na
Lubelszczyźnie.


Ekologia:

gatunek

o

zmiennych

wymaganiach siedliskowych. Rośnie
w miejscach wilgotnych (brzegi rzek i
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jezior, torfowiska niskie, podmokłe łąki, ściany skalne) lub w wodzie. Preferuje wody o
odczynie obojętnym. Nie jest to typowy mech wodny, lecz gatunek charakterystyczny dla
siedlisk podmokłych, zwykle zanurzony wyłącznie podczas wysokich stanów wody.
Podczas niskich stanów wody zwykle wynurzony ponad powierzchnię wody. Podczas
średnich i wysokich stanów wody częściowo lub całkowicie zanurzony.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik mezo-eutrofii w niemieckim
indeksie RI (grupa B/C).

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) porostnicy
wielokształtnej (Marchantia polymorpha) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Stożka ostrokrężna (Conocephalum conicum (L.) Lindb.)
Syn. Fegatella conica (L.) Corda = Fegatella officinalis Raddi = Hepatica conica Lind. =
Marchantia conica L.

Morfologia


Pokrój: duży wątrobowiec plechowy,
tworzący rozległą darń.



Plecha duża, skórzasta, intensywnie
zielona, błyszcząca, nieprzezroczysta,
widlasto rozgałęziona, długości 10-20
cm i szerokości do 2 cm, na brzegach
płaska, na szczycie wcięta. Przez środek
biegnie szerokie, płytko wcięte żebro.
Dolna

strona

czerwonawo

plechy

delikatnie

zabarwiona.

Górna

powierzchnia podzielona na 6-5-kątne
komórki, w centrum których znajdują się
wypukłe
szparkowe,

1-warstwowe

aparaty

utworzone

współśrodkowych

z

pierścieni

3-6

wąskich

komórek. Na spodniej stronie łuski
brzuszne

różowe

lub

bezbarwne,

sierpowate, jednowarstwowe i błoniaste.


Plemnie są umieszczone na szczycie
plechy w okrągłych plemniostanach.



Rodniostany mają postać stożkowatą i
znajdują się na brązowych lub czerwonawych trzoneczkach wysokości 4-6 cm. Znajduje
się na nich 4-5 zarodni.

Podobieństwo do innych wątrobowców
Oba gatunki pleszanek (Pellia sp.) wytwarzają plechę półprzezroczystą, natomiast stożka
ostrokrężna nieprzezroczystą. Porostnica wielokształtna (Marchantia polymorpha) wytwarza
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plechę nieznacznie siateczkowatą na górnej powierzchni, z obecnymi miseczkowatymi
tworami służącymi do rozmnażania wegetatywnego, natomiast stożka ostrokrężna posiada
plechę podzieloną na 6-kątne komory asymilacyjne, z niewidocznymi miseczkowatymi
tworami na górnej stronie. Charakterystyczną cechą stożki ostrokrężnej jest zapach
terpentyny, wyraźnie wyczuwalny zwłaszcza po roztarciu plechy.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: występuje w całej Polsce.
Na północy kraju i w górach pospolity, w środkowej części Polski rzadki.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 36 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 31 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 69-981 (średnio 229) m n.p.m., na obszarach górskich i wyżynnych
(najliczniej w Karpatach) oraz w pasie Pojezierzy.



Ekologia:

gatunek

o

zmiennych

wymaganiach siedliskowych. Rośnie w
wodzie lub na dobrze nawodnionym
podłożu o odczynie alkaicznym lub
obojętnym: na kamieniach i skałach
zalewanych wodą, ścianach w dolinach
potoków oraz w źródliskach. Zarówno w
miejscach w pełni zacienionych, jak i
silnie

nasłonecznionych.

Preferuje

siedliska ubogie w biogeny, mezotroficzne. Podczas niskich stanów wody wynurzony
ponad jej powierzchnię.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik mezo-oligotrofii w polskim
indeksie MIR (L = 7) oraz niemieckim RI (grupa B/A). Gatunek eurytroficzny, o małej
wartości wskaźnikowej.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) stożki
ostrokrężnej (Conocephalum conicum) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Pleszanka (Pellia Raddi)

Morfologia


Pokrój: duży wątrobowiec plechowy,
tworzący gęstą ciemnozieloną darń.



Plecha
zielona,

widlasto

rozgałęziona,

półprzezroczysta,

wzdłuż

żebra

ciemnozielona,

jedynie
grubsza,

czerwonawa

lub

fioletowa, o długości do 8 cm. Na
szczycie
brzegu

sercowato

wcięta,

pofałdowana.

na

Górna

powierzchnia gładka, z niewyraźnym
żebrem środkowym. Plecha zbudowana z jednej warstwy komórek. Jedynie w miejscu
gdzie biegnie żebro jest wielowarstwowa.


Komórki brzegowe wydłużone, prostokątne (Pellia epiphylla) lub kwadratowe (Pellia
endivifolia).



Ciałka oleiste drobne lub elipsoidalne, wielkości 4-7 µm, po 20-30 w komórce.



Plemnie powstają w zagłębionych jamach pod warstwą komórek powierzchniowych,
widoczne jako wyraźne wypukłości.



Rodniostany wykształcają się w szczytowej części plechy.

Podobieństwo do innych wątrobowców
Stożka ostrokrężna (Conocephalum conicum) oraz porostnica wielokształtna (Marchantia
polymorpha) wytwarzają plechę nieprzezroczystą, natomiast pleszanka (Pellia sp.)
półprzezroczystą.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w całej Polsce pospolita,
zarówno na niżu, jak i w górach.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunki z rodzaju
pleszanka stwierdzono na 55 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 49 kwadratów
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siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 49-1310 (średnio 319) m n.p.m.,
głównie na południu kraju (w Sudetach, Karpatch, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i
na Roztoczu) oraz w pasie Pojezierzy.


Ekologia:

zasiedla

siedliska

wodne i wilgotne (brzegi rzek,
źródliska, kamieńce). Pleszanka
pospolita

(Pellia

epiphylla)

preferuje

kwaśne

podłoże,

natomiast pleszanka kędzierzawa
(Pellia
Zwykle

endivifolia)

zasadowe.

wynurzona

ponad

powierzchnię wody, w tzw. strefie
rozbryzgowej. Podczas średnich i
wysokich stanów wody częściowo
lub całkowicie zanurzona.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: gatunki z rodzaju pleszanka są
wskaźnikami mezo-oligotrofii w polskim indeksie MIR (L = 7), brytyjskim MTR (Pellia
endiviifolia, STR = 6; P. epiphylla, STR = 7) oraz niemieckim RI (Pellia endiviifolia, grupa
B/A). Ponadto we wskaźniku RI, w średnich i małych, górskich rzekach krzemionkowych
(typ MRS), Pellia epiphylla jest wskaźnikiem zakwaszenia (grupa V). Gatunki z rodzaju
pleszanka mają średni zakresie tolerancji ekologicznej względem trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
watrobowców z rodzaju pleszanka (Pellia) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Lśniątka (Riccardia Gray)

Morfologia


Pokrój: średniej wielkości wątrobowiec plechowy.



Plecha najczęściej jasnozielona, o długości (0,5) 1-3 cm i szerokości 0,5-2 mm,
nieregularnie 2-3 krotnie pierzasto rozgałęziona. Odgałęzienia plechy wstęgowate lub
łopatkowate. Piecha od dołu wypukła (rzadko obustronnie), na brzegach 1-3-warstwowa,
w środkowej części 4-6 (8)-warstwowa. Żebra brak.



Komórki górnej warstwy plechy cienkościenne, wydłużono-6-kątne, o wymiarach (30)
45-60 x 60-80 (95) μm.



Ciałka oleiste kuliste lub elipsoidalne, o wymiarach 7x22 μm, po 1-3 w komórce.

Podobieństwo do innych wątrobowców
Wątrobowce z rodzaju lśniątka (Riccardia), ze względu na gładką powierzchnie plechy i
zupełny brak żebra śrdkowego, są trudne do pomylenia z innymi wątrobowcami.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: w Polsce niezbyt często, na
rozproszonych stanowiskach, głównie na niżu i wyżynach, rzadko w górach. Najczęściej
spotykany na Pomorzu, Warmii i Mazurach.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wodne gatunki z
rodzaju lśniątka stwierdzono na 4 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 4 kwadratów
siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 319-851 (średnio 712) m n.p.m.,
wyłącznie na południu kraju, w Tatrach, Beskidach, Masywie Śnieżnika i Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej.



Ekologia: rośnie na humusie pokrywającym głazy i kamienie w korytach cieków, nad
brzegami rzek płynących przez torfowiska, bagna i podmokłe łąki oraz nad brzegami
jezior o niskiej trofii wody. Ponadto porasta źródliska, olsy i zarośla łęgowe. Preferuje
podłoże organiczne o odczynie kwaśnym, zawierające dużo humusu lub zasiedla
murszejące drewno. Często występuje również wśród torfowców.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wodne gatunki z rodzaju lśniątka są
wskaźnikami mezo-oligotrofii w polskim indeksie MIR (L = 7) oraz oligotrofii we
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francuskim IBMR (Riccardia multifida oraz R. sinuata, CS = 15). Gatunki z rodzaju
lśniątka mają średni zakres tolerancji ekologicznej względem trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wodnych
watrobowców z rodzaju lśniątka (Riccardia) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju lśniątka (Riccardia) na obszarze Polski występują cztery gatunki
charakterystyczne dla siedlisk wodnych i podmokłych: lśniątka zatokowa (R. chamedryfolia),
zakrzywiona (R. incurvata), szerokoplechowa (R. latifrons) i pierzastodzielna (R. multifida)
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Wgłębka wodna (Riccia fluitans L. s. str.)
Syn. Riccia caniculata Hoffmann = Riciella fluitans Braun = Ricciella natans (L.) A. Braun

Morfologia


Pokrój: wątrobowiec plechowaty zwykle
swobodnie pływający na powierzchni
wody lub tuż pod nią.



Plecha wstęgowata, nieprzezroczysta,
barwy od zielonej (u form pływających)
do

żółto-

i

lądowych),

szaro-zielonej
wielokrotnie

(u

form

regularnie

widlasto rozgałęziona, długości do 5 cm i
szerokości do 2 mm. Plecha form
lądowych ma często brzegi rynienkowato
zawinięte do góry. Natomiast plecha
form wodnych posiada zwykle stronę
grzbietową

równą.

Chwytniki

nie

występują (u form pływających) lub
nieliczne (u form lądowych). Górna
powierzchnia

siateczkowata

od

prześwitujących przez skórkę dużych
komór powietrznych. Na spodniej stronie
łuski brzuszne
bezbarwne,

nieliczne, półkoliste,

występujące

tylko

przy

szczycie plechy.


Rozmnażanie:

w

Polsce

wyłącznie

wegetatywne, przez fragmentację plechy
–

nie

wytwarza

rodniostanów

i

plemniostanów.
Podobieństwo do innych wątrobowców
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Ze względu na bardzo charakterystyczny kształt plechy oraz swobodnie pływającą formę
życiową trudna do pomylenia z innymi gatunkami wątrobowców. Wgłębik pływający
(Ricciocarpos natans) wytwarza plechę sercowatą, słabo widlasto rozgałęzioną, natomiast
wgłębka wodna (Riccia fluitans) wstęgowatą, wielokrotnie widlasto rozgałęzioną.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: dość pospolicie na niżu,
rozproszone stanowiska na południu kraju.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 2 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 1 kwadratu siatki ATPOL. Występował on
na wysokościach 117-237 (średnio 177) m n.p.m., wyłącznie w Jurze KrakowskoCzęstochowskiej. Niewielka liczba stanowisk, może wynikać z faktu, iż wgłębka wodna
zasiedla głównie wody stojące, a w ciekach występuje sporadycznie.



Ekologia: zasiedla głównie wody stojące (strefę szuwarową jezior, starorzecza, torfianki,
stawy) oraz miejsca okresowo zalewane przez wodę, najczęściej o odczynie kwaśnym
lub bardzo kwaśnym. Bardzo rzadko występuje w strefie przybrzeżnej rzek typu
organicznego. Zwykle swobodnie pływająca na powierzchni wody lub tuż pod nią. W
płytkich, okresowo zalewanych miejscach o mulistym podłożu występują niekiedy formy
lądowe o krótszych, szerszych i grubszych plechach. Preferuje siedliska eutroficzne.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik mezotrofii w polskim indeksie
MIR (L = 5) i brytyjskim MTR (STR = 5) oraz eu-mezotrofii we francuskim IBMR (CS = 8)
oraz niemieckim RI (grupa C/B). Gatunek o średnim zakresie tolerancji ekologicznej
względem trofii.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wgłębki

225

wodnej (Riccia fluitans) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
Uwaga: W szerokim ujęciu systematycznym wgłębka wodna (Riccia fluitans L. s. l.) jest
gatunkiem zbiorowym, grupującym 4 drobne

gatunki o podobnych preferencjach

siedliskowych, a tym samym mających takie same wartości bioindykacyjne: wgłębka
rynnowata (R. canaliculata Hoffm.), podwójna (R. duplex Lorb. ex Mill.), wodna (R. fluitans L.
s. str.) i reńska (R. rhenana Lorb.).
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Wgłębik pływający (Ricciocarpos natans (L.) Corda)
Syn. Riccia natans L.

Morfologia


Pokrój:

drobny

wątrobowiec

plechowaty swobodnie pływający
na powierzchni wody.


Plecha
skórzasta,

drobna,
od

sercowata,
jasno-

do

ciemnozielonej, nieprzezroczysta,
słabo widlasto rozgałęziona, o
długości 4-10 mm i takiej samej
szerokości.

Chwytniki

nie

występują lub bardzo nieliczne (u
form pływających) lub liczne (u
form lądowych). Na górnej powierzchni plechy warstwa asymilacyjna z licznymi
komorami powietrznymi. W niej głęboka, widlasto rozgałęziona bruzda środkowa. W
skórce aparaty szparkowe z 5-6 komórkami zamykającymi. Na spodniej stronie liczne
wstęgowate łuski brzuszne o ząbkowanych brzegach, barwy fioletowej.


Rozmnażanie: w Polsce głównie wegetatywne, przez fragmentację plechy, bardzo
rzadko przez zarodnikowanie. Plemnie i rodnie zagłębione w głębi plechy wzdłuż bruzdy
środkowej na górnej powierzchni.

Podobieństwo do innych wątrobowców
Ze względu na bardzo charakterystyczny kształt plechy oraz swobodnie pływającą formę
życiową trudny do pomylenia z innymi gatunkami wątrobowców. Wgłębka wodna (Riccia
fluitans) wytwarza plechę wstęgowatą, wielokrotnie widlasto rozgałęzioną, natomiast wgłębik
pływający (Ricciocarpos natans) sercowatą, słabo widlasto rozgałęzioną.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: rozproszone stanowiska na
obszarze całego kraju.
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Ekologia: zasiedla głównie wody
stojące

(starorzecza,

zbiorniki

astatyczne,

torfowiskach),

torfianki,
rowy

na

najczęściej

o

odczynie kwaśnym lub bardzo
kwaśnym.

Zwykle

swobodnie

pływający na powierzchni wody.
Roślina
pełnego
płytkich,

ciepłolubna,

wymaga

nasłonecznienia.
okresowo

W

zalewanych

miejscach o mulistym podłożu
występują niekiedy formy lądowe o mniejszych plechach (do 4 mm) i niewyraźnych
łuskach brzusznych (do 0,6 mm długości).


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik mezo-oligotrofii w niemieckim
indeksie RI (grupa B/A).
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Meszek (Jungermannia L.)
Syn. Solenostoma Mitt.= Liochlaena Nees = Haplozia Dum.

Morfologia


Pokrój: drobne wątrobowce listkowate,
wytwarzające płaskie i zwarte, zwykle
płożące

się

zielonej,

darnie,

zielonej,

barwy

ciemno-

brunatno-zielonej,

żółto-zielonej lub prawie czarnej.


Łodyżki o długości 1-4 cm i szerokości
do 3 mm, proste lub rozgałęzione.
Chwytniki liczne i długie, brunatnoczerwonawe lub bezbarwne.



Listki o średnicy do 1,5 mm, od językowatych, do jajowatych i owalnych,
naprzemianległe, zwykle poprzecznie, rzadziej skośnie zrośnięte z łodyżką, na szczytach
łodyżek niekiedy dachówkowato pokrywające się, wypukłe, całobrzegie. Przyziemek
(amfigastriów) brak.



Komórki listków okrągławe lub 5-6-kątne, o średnicy 20-35 (60) μm w środkowej części
listków oraz mniejsze i bardziej kwadratowe na brzegu (o średnicy 12-20 μm),
cienkościenne, zwykle z bezbarwnymi, zgrubiałymi kątowo ścianami komórkowymi.



Ciałka oleiste najczęściej kuliste lub wydłużone, o wymiarach 4-6 x 6-15 μm, po 2-10 w
komórce, u meszka małego (Jungermannia pumila) ciałek oleistych zwykle brak.

Podobieństwo do innych wątrobowców
Drobne formy wątrobowców z rodzaju wargowiec (Chiloscyphus) przypominają nieco
duże i masywne formy wątrobowców z rodzaju meszek (Jungermannia). Z reguły wargowce
wytwarzają większe łodyżki, na których obecne są przyziemki (amfigastria), natomiast
meszki z reguły są znacznie mniejsze i drobniejsze, a na ich łodyżkach brak przyziemek
(amfigastriów).
Rozprzestrzenienie i ekologia
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Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: typowo górski rodzaj
wątrobowców, występujący powszechnie w Sudetach, Tatrach, Pieninach i Beskidach.
Jedynie meszek językolistny (Jungermannia leiantha) występuje powszechnie w całym
kraju, również na nizinach.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wodne gatunki z
rodzaju meszek stwierdzono na 15 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 7
kwadratów siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 546-1727 (średnio 1218) m
n.p.m., wyłącznie w górach, Tatrach, Gorcach oraz Beskidach.



Ekologia: porasta mokre skały i głazy w górskich potokach, źródłach i wodospadach.
Ponadto rośnie na torfowiskach, podmokłych łąkach, brzegach zatorfionych jezior i w
lasach na rozmokłym humusie i murszejącym drewnie. Preferuje siedliska ubogie w
biogeny, oligo- i mezotroficzne.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wodne gatunki z rodzaju meszek są
wskaźnikami oligotrofii w polskim indeksie MIR (L = 8), brytyjskim MTR (Jungermannia
atrovires, STR = 8) i niemieckim RI (Jungermannia atrovires oraz J. sphaerocarpa, grupa
A) oraz ultraoligotrofii we francuskim IBMR (Jungermannia atrovires, CS = 19). Ponadto
we wskaźniku RI, w średnich i małych, górskich rzekach krzemionkowych (typ MRS),
Jungermannia sphaerocarpa jest wskaźnikiem zakwaszenia (grupa V). Gatunki z rodzaju
meszek są stenotroficzne, o dużej wartości wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wodnych
watrobowców z rodzaju meszek (Jungermannia) w Polsce (na podstawie bazy danych
MMOR).
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Uwaga: W obrębie rodzaju meszek (Jungermannia) na obszarze Polski występują cztery
gatunki charakterystyczne dla siedlisk wodnych i podmokłych: meszek ciemnozielony (J.
atrovirens), językolistny (J. leiantha), mały (J. pumila) oraz kulistozarodniowy (J.
sphaerocarpa).
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Wargowiec (Chiloscyphus Corda)

Morfologia


Pokrój:
żółto-

wątrobowiec
i

listkowy

ciemnozielonej,

barwy

rosnący

w

płaskich darniach, najczęściej bocznie
rozgałęzionych.


Łodyżki

o

długości

do

10

cm

i

szerokości 4 mm, bocznie rozgałęzione
w pachwinach listków po ich dolnej
stronie. Chwytniki w pęczkach wyrastają
z podstawy przyziemek (amfigastriów) i z
łodyżki przy ich nasadzie.


Listki okrągło-prostokątne, o długości
niewiele

większej

od

szerokości,

całobrzegie, prawie podłużnie zrośnięte
z łodyżką. Przyziemki (amfigastria)
dwupłatowe, rozdzielone wąską zatoką
sięgającą co najmniej połowy długości
amfigastriów. Często silnie zredukowane
lub

nieobecne

u

form

wodnych,

całkowicie zanurzonych w wodzie.


Komórki

listków

cienkościenne,

wielkości 25-50 µm.


Ciałka oleiste owalne lub wygięte, o
wielkości 6 x 12 µm, po 2-4 w komórce.

Podobieństwo do innych wątrobowców
Drobne formy wątrobowców z rodzaju
wargowiec

(Chiloscyphus)

przypominają

nieco duże i masywne formy wątrobowców z rodzaju meszek (Jungermannia). Z reguły
wargowce wytwarzają większe łodyżki, na których obecne są przyziemki (amfigastria),
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natomiast meszki z reguły są znacznie mniejsze i drobniejsze, a na ich łodyżkach brak
przyziemek (amfigastriów).
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: występuje dość często na
terenie całej Polski, najliczniej na Pomorzu, w województwie lubuskim i w górach,
rzadszy w środkowej części kraju.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunki z rodzaju
wargowiec stwierdzono na 44 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 28 kwadratów
siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 112-1045 (średnio 662) m n.p.m.,
głównie w górach (Sudetach, Karpatach i Górach Świętokrzyskich) oraz na Pomorzu.



Ekologia: porasta skały, głazy i
kamienie

zalewane

wodą,

w

źródliskach na rumoszu skalnym,
na brzegach jezior, na kamieniach
zanurzonych

w

wodzie,

na

bagnach i torfowiskach. Preferuje
siedliska ubogie w biogeny, oligo- i
mezotroficzne.

Gatunek

bardzo

zmienny, tworzący wiele form i
odmian.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: gatunki z rodzaju wargowiec są
wskaźnikami oligotrofii w polskim indeksie MIR (L = 8), brytyjskim MTR (Chiloscyphus
polyanthos, STR = 8) i niemieckim RI (Chiloscyphus polyanthos, grupa A) oraz oligomezotrofii we francuskim IBMR (Chiloscyphus pallescens, CS = 14; Ch. polyanthos, CS =
15). Mają one średni zakres tolerancji ekologicznej względem trofii.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
watrobowców z rodzaju wargowiec (Chiloscyphus) w Polsce (na podstawie bazy danych
MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju wargowiec (Chiloscyphus) na obszarze Polski występują dwa
gatunki charakterystyczne dla siedlisk wodnych i podmokłych: wargowiec blady (Ch.
pallescens) oraz licznozarodniowy (Ch. polyanthos).
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Skosatka (Plagiochila (Dumort) Dumort)

Morfologia


Pokrój:

duży

wątrobowiec

listkowy,

tworzący luźne, wysokie darnie lub zbite
maty, o barwie od jasno-zielonej, przez
żółto-zieloną, do ciemno-zielonej.


Łodyżki o długości do 13 cm oraz
szerokości do 9 mm, niekiedy tworzące
rozłogi.



Listki o długości 2,4-4,5 mm i szerokości
3,0-4,5 mm, owalne lub jajowate, na
szczycie

zaokrąglone,

ząbkowane,

przednia

wypukła,
zbiegający

drobno

część

brzeg

od

dołu

po

łodyżce.

listka
zagięty,

Przyziemek

(amfigastriów) brak.


Komórki listków okrągłe lub 6-kątne,
osiągają rozmiary 23-38 x 26-46 µm, na
brzegach zwykle mniejsze, o ścianach

komórkowych słabo zatokowo zgrubiałych.


Ciałka oleiste kuliste lub owalne o średnicy 3,5 µm lub większe, bezbarwne, najczęściej
po 5-14 w każdej komórce.
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Podobieństwo do innych wątrobowców
Ze względu na dużą wielkość łodyżek, masywną budowę, a przede wszystkim drobne
ząbkowanie brzegów listków, rodzaj niemożliwy do pomylenia z innymi wątrobowcami
wodnymi.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: dość pospolity rodzaj na
terenie

całej

Polski.

Skosatka

zanokcicowata

(Plagiochila

asplenioides)

jest

charakterystyczna przede wszystkim dla obszarów nizinnych i występuje do wysokości
1170 m n.p.m., natomiast skosatka parzochowata (P. porelloides) jest gatrunkiem
górskim, spotykanym do wysokości 2130 m n.p.m. Skosatka zanokcicowata znajduje się
pod częściową ochroną na terenie Polski.


Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wątrobowce z rodzaju
skosatka stwierdzono na 14 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 14 kwadratów
siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 112-1409 (średnio 771) m n.p.m.,
głównie w górach (zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach), ponadto na Roztoczu oraz
Pomorzu.



Ekologia: porasta ściany wąwozów,
doliny potoków i torfowiska. Często
spotykany na powalonych drzewach i
wystających z ziemi korzeniach drzew.
Ponadto

wystepuje

w

runie

lasów

liściastych oraz na torfowiskach. Rodzaj
bardzo zmienny. Jego gatunki tworzą
liczne odmiany i formy.


Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: rodzaj skosatka nie jest obecnie
stosowany w metodach bioindykacji wód.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej)
wątrobowców z rodzaju skosatka (Plagiochila) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju skosatka (Plagiochila) na obszarze Polski występują dwa gatunki
charakterystyczne dla siedlisk wodnych i podmokłych: skosatka zanokcicowata (P.
asplenioides) oraz parzochowata (P. porelloides).
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Skrzydliczka (Nardia Gray)
Syn. Alicutaria Corda = Mesophylla Dum.

Morfologia


Pokrój: drobne wątrobowce listkowe,
tworzące płaskie, płożące się darnie, o
zmiennym ubarwieniu, zwykle czerwonobrunatne lub brunatno-zielone, rzadziej
żółto-zielone lub jasno-zielone, w stanie
suchym błyszczące.



Łodyżki o długości do 5 cm, nie
rozgałęzione

lub

odgałęzieniami

z

nielicznymi

powstającymi

w

pachwinach listków na spodniej stronie
łodyżki.

Chwytniki

zazwyczaj

liczne,

długie, bezbarwne, rzadziej brunatnoczerwonawe.


Listki jednopłatowe, o szerokości do 0,8
mm,

nerkowate

naprzemianległe,

lub

okrągławe,

często

wzajemnie,

dachówkowato pokrywające się, skośnie
zrośnięte

z

łodyżką,

całobrzegie,

u

skrzydliczki małej (Nardia geoscyphus)
często z płytką i małą zatoką na
szczycie. U form całkowicie zanurzonych
w korytach wartko płynących potoków,
listki dolnego odcinka łodyżki często są
zniszczone i występują tylko na ich
szczytach. Przyziemki (amfigastria) o
długości do 0,3 mm, lancetowate lub
językowate, odstające od łodyżki, w
górnej

części

pędu

większe

i
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wyraźniejsze.


Komórki listków okrągłe lub wielokątne, cienkościenne, zwykle z kątowymi zgrubieniami
ścian komórkowych, na brzegu listków mniejsze, o średnicy około 20-30 μm, w środku
większe, o średnicy 30-50 μm.



Ciałka oleiste po 2-3 (4) w każdej komórce, owalne, kuliste lub fasolowato wydłużone, o
jednorodnej budowie i wymiarach 6-9 x 10-20 μm.

Podobieństwo do innych wątrobowców
Wodne gatunki wątrobowców z rodzaju skrzydliczka (Nardia) są silnie zróżnicowane pod
względem długości pędów, ich barwy, rozmieszczenia listków na łodyżce oraz kątowych
zgrubień ścian komórkowych listków. Mimo to rodzaj ten trudny jest do pomylenia z innymi
wodnymi wątrobowcami. Nieco podobne pod względem pokroju są gatunki z rodzaju meszek
(Jungermannia), zwłaszcza meszek kulistozarodniowy (Jungermannia sphaerocarpa), jednak
nie wytwarzają one listków brzusznych (amfigastriów).
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: głównie obszary górskie i
wyżynne. Na nizinach w pasie Pojezierzy oraz w Lubuskim.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wodne gatunki z
rodzaju skrzydliczka stwierdzono na 5 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 3
kwadratów siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 686-1731 (średnio 898) m
n.p.m., wyłącznie w Karpatach (Tatrach oraz Gorcach).



Ekologia: rośnie na mokrych, zalanych wodą skałach i głazach w korytach i dolinach
potoków, najliczniej w górach. Preferuje siedliska otwarte, niezacienione, ubogie w
biogeny, o odczynie kwaśnym.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wodne gatunki z rodzaju skrzydliczka są
wskaźnikami ultraoligotrofii w polskim indeksie MIR (L = 10), francuskim IBMR (Nardia
compressa i N. scalaris, CS = 20), brytyjskim MTR (Nardia compressa, STR = 10) oraz
niemieckim RI (Nardia compressa, grupa A). Gatunki z rodzaju skrzydliczka są
stenotroficzne, o dużej wartości wskaźnikowej.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wodnych
watrobowców z rodzaju skrzydliczka (Nardia) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju skrzydliczka (Nardia) na obszarze Polski występują dwa gatunki
wodne: skrzydliczka pospolita (Nardia scalaris) oraz mała (Nardia geoscyphus). Podawana
przez Rejment-Grochowską (1971) z terenu Tatr Nardia compressa, nie została
potwierdzona (Szweykowski 2006).
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Miechrza (Marsupella Dumort.)
Syn. Nardius S.F.Gray = Sarcoscyphus Nees

Morfologia


Pokrój: drobny wątrobowiec listkowy
tworzący niskie i zwarte darnie, barwy
brunatnej,

purpurowej,

zielonej

lub

czarnej.


Łodyżki o długości 0,5-5 (10) cm,
wzniesione albo płożące się, proste
prawie

nie

rozgałęzione

lub

z

pojedynczymi odgałęzieniami. Chwytniki
bezbarwne lub fioletowe, powstające
często na rozłogach przy nasadzie.


Listki okrągławe, dwupłatowe, oba płaty
zrośnięte ze sobą, z zatoką sięgającą do
1/3 ich długości, całobrzegie. Listki
poprzecznie

zrośnięte

z

łodyżką,

naprzemianległe, w górnej części łodyżki
niekiedy wzajemnie pokrywające się.
Przyziemek (amfigastriów) brak.


Komórki

listków

okrągławo-

sześciokątne,

w

listków

środku

o

średnicy 18-30 μm, na brzegu mniejsze
(10-20

μm),

najczęściej

o

kątowo

zgrubiałych ścianach komórkowych.


Ciałka

oleiste

kuliste,

jajowate

lub

elipsoidalne, o rozmiarach 5-7 x 12 μm, po 2 -3 w każdej komórce.
Podobieństwo do innych wątrobowców
Ze względu na bardzo charakterystyczne drobne, dwupłatowe, „serduszkowate” listki i
krótkie łodyżki rodzaj trudny do pomylenia z innymi wątrobowcami.

246

Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: rodzaj górski, występujący
w południowej części Polski, w Sudetach i Karpatach. Ponadto spotykany na Pomorzu.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wodne gatunki z
rodzaju miechrza stwierdzono na 11 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 6
kwadratów siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 618-1731 (średnio 1492) m
n.p.m., wyłącznie w górach (Karkonoszach, Tatrach i Beskidach).



Ekologia: rośnie w szybko płynących potokach górskich i w wodospadach, na
zalewanych wodą skałach granitowych, głazach, kamieniach i rumoszu skalnym leżących
w łożyskach potoków i spryskiwanych ich wodą. Ponadto występuje nad brzegami
górskich stawów, na zalewanych wodą ścianach granitowych, w mokrych żlebach
skalnych i źródliskach. Preferuje siedliska bardzo ubogie w biogeny (oligotroficzne), o
odczynie kwaśnym.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wodne gatunki z rodzaju miechrza są
wskaźnikami ultraoligotrofii w polskim indeksie MIR (L = 10), francuskim IBMR
(Marsupella aquatica, CS = 19; M. emarginata, CS = 20), brytyjskim MTR (Marsupella
emarginata, STR = 10) oraz niemieckim RI (Marsupella aquatica i M. emarginata, grupa
A). Ponadto we wskaźniku RI, w średnich i małych, górskich rzekach krzemionkowych
(typ MRS), sa one wskaźnikiem zakwaszenia (grupa V). Gatunki z rodzaju miechrza są
stenotroficzne, o dużej wartości wskaźnikowej.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wodnych
watrobowców z rodzaju miechrza (Marsupella) w Polsce (na podstawie bazy danych
MMOR).
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Uwaga: W obrębie rodzaju miechrza (Marsupella) na obszarze Polski występują trzy gatunki
potencjalnie wodne: miechrza plamista (M. sphacelata), wodna (M. aquatica) oraz wycięta
(M. emarginata).
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Skapanka (Scapania (Dumort.) Dumort.)

Morfologia


Pokrój: duży wątrobowiec listkowy barwy
od

brunatno-zielonej,

czerwowaną

do

poprzez

prawie

czarnej.

Wierzchołki pędów zielone.


Łodyżki o długości do 10 (20) cm i
szerokości do 4,5 mm, brunatne, z
kilkoma

(najczęściej

grubościennych

1-2)

warstwami

komórek

korowych,

mniejszych od komórek środkowych.


Listki dwupłatowe, płaty częściowo się
pokrywają. Brzuszny jest większy niż
grzbietowy,
odgiętym

płaski
na

lub

zewnątrz,

ze

szczytem

poprzecznie

owalny, wyraźnie zbiegający. Jego oś
tworzy z osią łodyżki kąt 30-90°. Płat
grzbietowy okrągło-kwadratowy, płaski
albo

lekko

wypukły,

poprzecznie

zrośnięty z łodyżką. Formy całkowicie zanurzone w wodzie wytwarzają dłuższe łodyżki,
mniejsze listki, luźniej rozmieszczone na łodyżce, silniej od niej odchylone i bardziej
zbiegające. Dolne listki często są zniszczone, czarne. Przyziemek (amfigastriów) brak.


Komórki w środku płata brzusznego listka o wielkości (15) 20-35 µm, na brzegach
listków mniejsze – 15-25 µm, przy podstawie najczęściej wydłużone do 70 µm. Sciany
komórkowe często zgrubiałe równomiernie lub kątowo.



Ciałka oleiste owalne, po 2-5 w komórce. Jedynie u skapanii mokradłowej (Scapania
paludosa) po 10 i więcej w komórce.

Podobieństwo do innych wątrobowców
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Ze względu na charakterystyczne dwupłatowe listki, w których płaty częściowo się
pokrywają i brak listków brzusznych (amfigastriów), rodzaj niemożliwy do pomylenia z innymi
wątrobowcami.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: występuje w górach oraz
na niżu w północnej Polsce (głównie na Pomorzu).



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: wodne gatunki z
rodzaju skapanka stwierdzono na 61 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 29
kwadratów siatki ATPOL. Występowały one na wysokościach 114-1731 (średnio 840) m
n.p.m., głównie w Sudetach i w Karpatach, ponadto pojedyncze stanowiska były
zlokalizowane

w

Górach

Świętokrzyskich i na Pomorzu.


Ekologia:

porasta

mokre,

zalewane

wodą skały oraz zanurzone w wodzie
głazy i kamienie w korytach potoków lub
na

ścianach

wodospadów.

Preferuje

siedliska ubogie w biogeny, oligo- i
mezotroficzne, o odczynie od kwaśnego
do obojętnego. Poszczególne gatunki
wykazują

bardzo

dużą

zmienność

morfologiczną uzależnioną od warunków
siedliskowych. Wiele z nich tworzy liczne
formy i odmiany.


Zastosowanie

w

metodach

bioindykacji wód: wodne gatunki z rodzaju skapanka są wskaźnikami oligotrofii w
polskim indeksie MIR (L = 9), francuskim IBMR (Scapania undulata, CS = 17; S.
paludosa, CS = 20), brytyjskim MTR (STR = 9) oraz niemieckim RI (Scapania undulata,
grupa A). Ponadto w indeksie RI, w średnich i małych, górskich rzekach krzemionkowych
(typ MRS), Scapania undulata jest wskaźnikiem zakwaszenia (grupa V). Gatunki z
rodzaju skapanka są stenotroficzne, o dużej wartości wskaźnikowej.
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Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) wodnych
watrobowców z rodzaju skapanka (Scapania) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
Uwaga: W obrębie rodzaju skapanka (Scapania) na obszarze Polski występuje 8 gatunków
siedlisk wodnych i podmokłych: skapanka bagienna (S. uliginosa), błotna (S. paludicola),
falista (S. undulata), gajowa (S. nemorea), mała (S. curta), mokradłowa (S. paludosa),
subalpejska (S. subalpina) oraz zanurzona (S. irrigua).
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Parzoch sercowaty (Porella cordeana (Hüb.) Moore)
Syn. Jungermannia cordeana Hüb. = Madotheca cordeana (Hüb.) Dum. = Porella dentata
Lindb. = P. rivularis Trev.

Morfologia


Pokrój:

duży

wątrobowiec

listkowy,

zielony lub żółto-zielony, błyszczący,
pierzasto rozgałęziony.


Łodyżki o długości 5-7 cm i szerokości
3-4

mm,

warstwami

gruba,

sztywna

komórek

z

3-4

grubościennych

kory.


Listki dwupłatowe, płaty częściowo się
pokrywają. Grzbietowy jest sercowaty,
szeroko owalny, o szczycie zaokrąglonym, odgiętym, całobrzegim, u nasady z krótkimi i
szerokimi ząbkami. Płat brzuszny mały,
węższy od łodyżki i zbiegający, u
nasady ząbkowany, falisty. Przyziemki
(amfigastria) w zarysie prostokątne,
szersze od łodyżki i przynajmniej 2 razy
szersze od płatów brzusznych listków,
zbiegające,

na

szczycie odgięte,

u

nasady ząbkowane, na brzegach faliste.


Komórki w środku listka o wielkości około 30
µm z dość wyraźnymi zgrubieniami kątowymi
ścian komórkowych, na brzegach listków
mniejsze – około 20 µm.



Ciałka oleiste kuliste lub owalne o wielkości
2-3 µm, po 20-30 w komórce.
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Podobieństwo do innych wątrobowców
Ze względu na charakterystyczne dwupłatowe listki, w których płaty częściowo się
pokrywają, a jeden płat jest znacznie większy od drugiego oraz obecność listków brzusznych
(amfigastriów), gatunek trudny do pomylenia z innymi wątrobowcami.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie na podstawie danych literaturowych: występuje na niżu
północnej Polski oraz w górach w woj. dolnośląskim i małopolskim.



Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 6 stanowiskach zlokalizowanych w obrębie 5 kwadratów siatki ATPOL. Występował
on na wysokościach 135-1045 (średnio 440) m n.p.m., na rozproszonych stanowiskach
w Tatrach, Masywie Śnieżnika oraz na Warmii i Pomorzu.



Ekologia: porasta kamienie i rumowiska skalne leżące w dolinach potoków, na ścianach
skalnych i w szczelinach zraszanych wodą wodospadów i źródeł, pod wodą lub w strefie
zalewania.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: wskaźnik mezotrofii w polskim indeksie
MIR (L = 6). Gatunek eurytroficzny, o małej wartości wskaźnikowej. Podobny gatunek –
Porella pinnata, lecz nie występujący w Polsce, jest wskaźnikiem mezotrofii we
francuskim indeksie IBMR (CS = 12).

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) parzocha
sercowatego (Porella cordeana) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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Piórkowiec kutnerowany (Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.)

Morfologia


Pokrój:

duży

wątrobowiec

listkowaty, tworzący darnie barwy
biało-zielonej.


Łodyżki o długości do 10 cm,
kilkukrotnie

pierzasto

rozgałęzione. Grzbietowa strona
łodyżek gęsto okryta nitkowatymi
nibylistkami
Chwytniki

(parafiliami).
nieliczne

przy

podstawie pędu albo ich brak.


Listki drobne, o długości do 1 mm i szerokości do 1,3 mm, o bardzo charakterystycznym
kształcie, aż do nasady podzielone na palczaste płaty, najmniejszy z nich 2-dzielny.
Prawie poprzecznie zrośnięte z łodyżką, obejmujące swoimi nasadami połowę jej
obwodu. Przyziemki (amfigastria) obecne, podobne kształtem do listków właściwych,
lecz mniejsze.



Komórki środkowej części listka o długości 50-80 μm i szerokości 20-40 μm,
cienkościenne.

Podobieństwo do innych wątrobowców
Ze względu na bardzo charakterystyczny pokrój oraz silnie, palczasto podzielone listki,
gatunek niemożliwy do pomylenia z innymi wątrobowcami.
Rozprzestrzenienie i ekologia


Rozprzestrzenienie

na

podstawie

danych

literaturowych:

występuje

na

rozproszonych stanowiskach w całej Polsce, najliczniej w górach oraz na Pomorzu.


Rozprzestrzenienie na podstawie analizy bazy danych MMOR: gatunek stwierdzono
na 1 stanowisku zlokalizowanym w obrębie 1 kwadratu siatki ATPOL. Występował on na
wysokości 176 m n.p.m., na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska.
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Ekologia: rośnie nad brzegami cieków, w źródliskach i wysiękach wodnych, na
rozmokłym humusie lub na zatopionej w wodzie zwietrzelinie skalnej. Ponadto na
mokrych torfowiskach, łąkach, zaroślach olszowych i w podmokłych lasach. Zazwyczaj
występuje w strefie rozprysku wody.



Zastosowanie w metodach bioindykacji wód: gatunek nie jest obecnie stosowany w
metodach bioindykacji wód.

Mapa rozmieszczenia geograficznego (z lewej) oraz pionowego n.p.m. (z prawej) piórkowca
kutnerowanego (Trichocolea tomentella) w Polsce (na podstawie bazy danych MMOR).
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