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Nowe stanowiska Fellhanera subtilis (Pilocarpaceae, Lichenes)
na południu Polski
W czasie badań terenowych nad porostami pie˛tra kosodrzewiny na Babiej Górze (w latach 1999–2000), odnaleziono nowe stanowiska Fellhanera subtilis (Vězda) Dieder.
& Sérus. Jest to niezauważany dotychczas, ale stosunkowo cze˛sty gatunek porostu, rosna˛cy zwykle na gała˛zkach Vaccinium myrtillus.
Z obszaru Polski Fellhanera subtilis podana została z północy – Słowiński Park Narodowy, Bory Tucholskie (MIA˛DLIKOWSKA 1997) oraz z Gorców (MIA˛DLIKOWSKA 1997;
CZARNOTA 2000). Niewielka do tej pory liczba publikowanych stanowisk tego taksonu
w naszym kraju wynika z faktu, że jest to porost o mikroskopijnych rozmiarach, cze˛sto
niedostrzegany w terenie. Poza tym, krzewinki borówki dopiero od niedawna sa˛ sprawdzane jako siedlisko dla porostów.
Nowo odnalezione stanowiska Fellhanera subtilis zlokalizowane sa˛ na północnych
i na południowych stokach Babiej Góry, w obre˛bie pie˛tra regla górnego oraz w pie˛trze
kosodrzewiny (Ryc. 1).
Na badanym terenie gatunek ten znajdowano na rozrośnie˛tych krzewinkach Vaccinium myrtillus, zarówno u nasady gała˛zek, tuż nad ściółka˛, jak i w górnych partiach
starszych odgałe˛zień.
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Ryc. 1. Stanowiska Fellhanera subtilis (Vězda) Dieder. & Sérus na Babiej Górze.
Fig. 1. Localities of Fellhanera subtilis (Vězda) Dieder. & Sérus in the Babia Góra massif.
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Wykaz stanowisk: Polska, Beskidy Zachodnie, Pasmo Babiej Góry: południowe stoki Babiej Góry,
granica polsko-słowacka, koło słupka granicznego 76/4, na Vaccinium myrtillus, 1030 m, DG 2638,
We˛ grzyn 5 (KRA-L); Babia Góra, Przełe˛cz Brona, na V. myrtillus 1400 m, DG 1697, We˛grzyn 173
(KRA-L); Babia Góra, Izdebczyska, na V. myrtillus, 1450 m, DG 2607, We˛ grzyn 167 (KRA-L); Babia
Góra, szlak czerwony, pomie˛dzy Sokolica˛ a Ke˛pa˛, na V. myrtillus, 1400 m, DG 1790, We˛grzyn 204
(KRA-L); Babia Góra, Sokolica, na V. myrtillus, 1367 m, DG 1790, We˛grzyn 222 (KRA-L).
Podzie˛kowania. Bardzo serdecznie dzie˛kuje˛ Pani Doktor Lucynie Śliwie za uwagi przy opracowywaniu manuskryptu.
Summary. New records of Fellhanera subtilis (Pilocarpaceae, Lichenes) in southern Poland.
During research of lichens in the Babia Góra massif a new localities of Fellhanera subtilis (Vězda)
Dieder. & Sérus occurring on Vaccinium myrtillus branches were found. In Poland the species was till
now recorded from northern part of the country (Słowiński National Park, Tuchola Forest) and from the
Gorce Mts (Western Carpathians).
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Nowe stanowisko rzadkiego wa˛trobowca Haplomitrium hookerii
(Hepaticae, Calobryales) w Polsce
Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees jest bardzo charakterystycznym wa˛trobowcem o jasnozielonej barwie, ortotropowym wzroście, osia˛gaja˛cym wysokość około 1 cm. Rośnie
zwykle pojedynczo lub małymi grupami pomie˛dzy innymi mchami i wa˛trobowcami, dlatego też odnalezienie tego gatunku jest – jak pisze EVANS (1917) – bardzo trudne i przynosi każdemu odkrywcy wielka˛ satysfakcje˛.
W maju 2000 r. na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Karpaty Wschodnie),
w dolinie potoku Wołosatego w drodze na Kiczere˛ Manzina [GG7010] – odnalezione
zostało nowe stanowisko Haplomitrium hookeri (Haplomitriaceae, Calobryales)
(Ryc. 1). Stanowisko to znajduje sie˛ na wysokości 740 m n. p. m. Zebrany przez autorke˛
materiał zawiera około 20 łodyżek, wśród których zaobserwowano rośliny me˛skie z młodymi plemniami.
Poniżej przedstawiono zdje˛cie fitosocjologiczne wykonane na piaszczysto-gliniastej
skarpie, w miejscu, gdzie odnaleziono nowe stanowisko:

