Kilka słów o porostach
w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
W trakcie wędrówek po Trójmiejskim
Parku Krajobrazowym warto poświęcić nieco uwagi mało znanym i często po prostu
niezauważanym jego mieszkańcom, jakimi
są porosty. Niewiele przesady jest w stwierdzeniu, że można je znaleźć niemal wszędzie.
Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z faktu,
że białoszare, oliwokowbrązowawe lub nawet
jaskrawo ubarwione plamy i łatki widoczne
na korze drzew, starych drewnianych płotach,
głazach, betonowych słupach, stalowych elementach czy nawet na porzuconym skórzanym bucie to właśnie przedstawiciele porostów. Do grupy tej należą również niewielkie,
przeważnie kilkucentymetrowe twory, mające
postać rozgałęzionych „krzaczków”, pałeczek

Głaz z bogatą biotą porostów (plechy skorupiaste)

lub kieliszków, spotykane na ziemi, murszejącym drewnie czy pniach wiekowych drzew.
Uważni obserwatorzy z pewnością niejednokrotnie zwrócili na nie uwagę. Można je podziwiać przez okrągły rok, jako że porosty nie
są ograniczone sezonem wegetacyjnym.
Czym właściwie są porosty? Najkrócej mówiąc, są to po prostu wyspecjalizowane grzyby
(tzw. grzyby lichenizowane), zdolne do tworzenia ścisłego związku z samożywnym partnerem: glonem lub sinicą. W wyniku takiego
połączenia strzępek grzyba i komórek glonu
powstaje całkowicie nowy swoisty twór, odmienny pod względem kształtu, budowy oraz
fizjologii od obydwu wolno żyjących komponentów. Ciało porostów (czyli tzw. plecha)
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Przylepka Melanelia sp. (plecha listkowata)		

może mieć różną postać. Zasadniczo wyróżnia się trzy podstawowe typy plech: skorupiastą, listkowatą i krzaczkowatą. Nazwy te
w dość dokładny sposób oddają wygląd porostów. Plecha skorupiasta (czyli wspomniane wyżej różnobarwne plamy, o strukturze
proszkowatej, ziarenkowatej lub brodawkowatej) przylega ściśle do podłoża lub czasem
nawet w nie wrasta. Z kolei ciało porostów
listkowatych składa się ze spłaszczonych łatek
(„listków”), często podzielonych na mniejsze
odcinki, o powcinanych i odstających brzegach. Porosty krzaczkowate zaś to najczęściej
niewielkie kępki lub krzaczki zwisające z pni
drzew lub wznoszące się z ziemi, zbudowane
z gałązek o różnej szerokości (od taśmowatych po nitkowate).
Dotychczas nie znamy pełnej liczby gatunków wchodzących w skład bioty porostów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
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(słowem ‘biota’ określa się ogół porostów np.
danego obszaru), ponieważ wiele jego zakątków wymaga jeszcze dokładnego zbadania.
Jednak na przełomie ostatnich kilkudziesięciu
lat wykonane zostały dość szczegółowe opracowania dla niektórych szczególnie cennych
przyrodniczo obszarów Parku, w tym dla kilku spośród 10 istniejących rezerwatów przyrody. W wyniku badań przeprowadzonych
w rezerwacie „Źródliska w Dolinie Ewy” znalezionych zostało 59 gatunków grzybów lichenizowanych, w „Kaczych Łęgach” - 79,
natomiast z projektowanego rezerwatu „Dolina Zagórskiej Strugi” podano aż 147 gatunków. Oprócz danych dotyczących rezerwatów
znane są również obszerne wykazy porostów
stwierdzonych wzdłuż tras ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w Dolinach Samborowo
i Radości. Wszystkim zainteresowanym poszerzeniem wiedzy z tej dziedziny polecam

Chrobotek kieliszkowaty				

zapoznanie się z wydanymi kilkanaście lat
temu, lecz wciąż aktualnymi, doskonałymi
opracowaniami florystyczno-faunistycznymi
wspomnianych tras (tytuły opracowań zamieszczone zostały poniżej).
Opisując stan poznania bioty porostów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego trzeba również wspomnieć o badaniach
dotyczących gatunków naskalnych a ściślej
– zasiedlających głazy narzutowe na terenie
Parku (niemal wszystkie z tych głazów to
obecne pomniki przyrody). Pierwsze dane
na ten temat pochodzą już z lat 30. ubiegłego stulecia, ale także w późniejszym okresie porosty głazów narzutowych cieszyły się
zainteresowaniem kolejnych badaczy. Warto nadmienić, że wśród porostów naskalnych przeważają gatunki skorupiaste, często
drobne, trudne do identyfikacji lub nawet
zauważenia w terenie. Ich rozpoznawanie
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wymaga specjalistycznej wiedzy oraz odpowiedniej aparatury badawczej.
Jednak w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym to nie gatunki naskalne stanowią
dominującą grupę porostów. Ponad 90%
powierzchni parku pokrywają lasy: głównie buczyny (kwaśna i żyzna buczyna niżowa), także lasy bukowo-dębowe, łęgi i grądy w dolinach cieków, zaś na torfowiskach
położonych na wysoczyźnie - bór bagienny
i brzezina bagienna. W związku z takim urozmaiceniem zbiorowisk oraz wchodzących
w ich skład gatunków drzew, a także zróżnicowaniem lokalnych warunkach klimatycznych, największe bogactwo i różnorodność
gatunkową występuje wśród porostów epifitycznych (nadrzewnych). Warto poświęcić
im chwilę uwagi i podczas niedzielnego spaceru po lesie przyjrzeć się mijanym drzewom.
W pierwszej kolejności rzucają się w oczy ga17

Pustułka pęcherzykowata (po lewej) i rurkowata (po prawej)

tunki łatwe do zauważenia z racji stosunkowo
dużych rozmiarów i licznego występowania.
Do takich należy niewątpliwie wszędobylska
pustułka pęcherzykowata (łac. Hypogymnia
physodes) – nasz najpospolitszy porost listkowaty, którego szare plechy w sprzyjających
warunkach masowo porastają pnie i gałęzie
drzew. Z kolei szczeliny i zagłębienia w korze
często wypełniają gatunki z rodzaju liszajec
(Lepraria), przypominające wyglądem szary
lub zielonkawy nalot. Niewielkie, szarobiałe
plamy na gładkiej korze buków to prawdopodobnie rozsypek srebrzysty (Phlyctis argena).
Na podłożu o dużej zawartości związków
azotowych rośnie natomiast złotorost ścienny (Xanthoria parietina), przykuwający uwagę żywo żółtą barwą. Gatunek ten znajdziemy często na drzewach przydrożnych oraz na
gałęziach chętnie odwiedzanych przez ptaki. Towarzyszy mu przeważnie obrost (Phy18
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scia), zbudowany z drobniutkich, szarych,
mocno podzielonych listeczków. Istnieje też
cały szereg gatunków, których prawie nie
sposób dostrzec bez pomocy lupy. Przykładowo, pospolicie występujący na martwym
drewnie i korze drzew ziarniak (Placynthiella) ma postać drobniutkich, brązowych „koralików”, niemal nie odróżniających się barwą od podłoża.
Do najbardziej efektownych należą nadrzewne porosty krzaczkowate, takie jak
spotykane na przydrożnych klonach, jesionach czy lipach odnożyce (Ramalina). Najbardziej okazała odnożyca jesionowa (Ramalina fraxinea), o sztywnych, szarozielonych,
dołeczkowanych i pomarszczonych taśmowatych odcinkach plechy, może osiągać
długość kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu
(około 30) centymetrów. Jednak uzyskanie
takich rozmiarów zależy od szeregu czynni-

Złotorost ścienny					

ków, z których bardzo istotnym jest stopień
zanieczyszczenia powietrza. W tym miejscu
należy wspomnieć, że porosty z racji swojej budowy (m.in. braku skutecznych struktur osłaniających) i trybu życia są generalnie
niesłychanie wrażliwe na zanieczyszczenia.
Właściwość tę wykorzystuje się w badaniach
bioindykacyjnych, gdzie porosty nadrzewne służą jako biologiczne wskaźniki stopnia czystości powietrza. Miejsca o wysokim
poziomie zanieczyszczeń odznaczają się całkowitym brakiem porostów nadrzewnych
i określane są jako tzw. bezwzględna pustynia porostowa. Opierając się na składzie gatunkowym porostów można stwierdzić, że
Trójmiejski Park Krajobrazowy (a przynajmniej niektóre jego fragmenty) położony
jest na obszarze o stosunkowo niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Świadczy
o tym między innymi fakt, że w parku spo-
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Odnożyca jesionowa		
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tyka się jeszcze gatunki zaliczane do szczególnie wrażliwych, między innymi ginące
w skali Europy brodaczki (Usnea).
tekst: Agnieszka Kowalewska
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