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BRIOFLORA KOMPLEKSÓW LEŚNYCH 
BEŁCHATOWSKIEGO OKRęGU PRZEMYSŁOWEGO, CZ. I

Przedstawiona praca (I część dłuższego cyklu) oparta jest na wy
nikach badań prowadzonych w zakresie problemu węzłowego 09.10., w te
macie badawczym 09.10.03.01.10 pt. Wpływ kopalni odkrywkowej i elek

trowni ńa kompleksy leśne Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego - doku

mentacyjne bajania florystyczno-fitosocjologiczne, finansowanym przez 
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie.

Na podstawie wyników badań formułowane będą wnioski dotyczące prze
budowy drzewostanów gospodarczych, zmieniających się pod wpływem osu
szania terenów wokół kopalni oraz w związku z działaniem emisji prze
mysłowych.

Podjęte badania briologiczne, oparte na szczególnej wrażliwości 
ekologicznej mszaków, dostarczą cennych danych wskazujących na inten
sywność zmian zachodzących w siedliskach.

CEL I ZAKRES BADAN

Temat badań zaplanowany został przez Instytut Badawczy Leś
nictwa na kilka kolejnych pięciolatek i obejmie w przyszłości 
także duże obszary - ok. 500 000 ha lasów Polski środkowej, któ
re znajdą się w III, II i I strefie zagrożenia. W pierwszej ko
lejności badane będą kompleksy leśne znajdujące się w terenach 
leja depresyjnego III strefy zagrożenia (ok. 50000 ha lasów). Głów
nym celem pierwszej serii badań briologicznych było opracowanie 
wskazań dotyczących przebudowy drzewostanów gospodarczych, pod 
kątem osuszania podłoża w wyniku budowy kopalni oraz w związku 
z perspektywą szkodliwego działania emisji przemysłowych (elek
trownia) .



W związku z osuszaniem terenów Bełchatowskiego Okręgu Prze
mysłowego w wielu siedliskach leśnych zajdą nieodwracalne zmiany, 
które spowodują zupełne wyginięcie znacznej grupy roślin wilgo- 
ciolubnych, w tym również mszaków. Zatem wśród obecnie stwier
dzonej brioflory wiele gatunków w niedalekiej przyszłości będzie 
przedstawiało naukową dokumentację historyczną. Procesy te są 
nieuniknione wobec rozszerzających się terenów kopalni i elek
trowni .

Przedstawione w niniejszej I części pracy dwuletnie wyniki 
badań (1977-1978), objęły następujące kompleksy leśne o łącznej 
powierzchni ponad 3500 ha, usytuowane w leju depresyjnym III stre
fy zagrożenia:

Uroczysko: Łuszczanowice I i II, leśn. Chorzenice,
M Łękińsko i Pytowice (część), leśn. Adamów,
" Łękawa, Wólka Łękawska, Zawadów, leśn. Łękawa,
" Piaski, leśn. Kalisko,
" Słostowice, leśn. Słostowice,
" Słok (część) i Wola Grzymalina (część), leśn. Wola

Grzymalina.
Wszystkie powyższe uroczyska i leśnictwa wchodzą do obrębu Wo

la Grzymalina, nadl. Bełchatów i usytuowane są na terenie gmin: 
Bełchatów, Gomunice, Kamieńsk i Kleszczów.

DOTYCHCZASOWE BADANIA DOTYCZĄCE FLORY MSZAKÓW 
W ZBIOROWISKACH LEŚNYCH BYŁEGO POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Badaniami dotyczącymi występowania mszaków głównie w zbioro
wiskach leśnych w byłym powiecie bełchatowskim zajmowała się do
tychczas U r b a n e k-R u t o w i c z (1966, 1969). W latach 
1960-1963 badane były tereny byłego nadl. Kluki w okolicach wsi: 
Lubiec, Marcelów, Szczerców, Piaski, Łękińsko, Wola Pszczółecka 
i Wola Grzymalina. W kompleksach leśnych tychże terenów badano 
brioflorę w różnych postaciach borów: świeżych, bagiennych i su
chych chrobotkowych, częściowo również śródleśnych torfowisk o- 
raz wydm ( U r b a n e k  1966). W latach 1964-1968 rozszerzono 
badania brioflory leśnej na tereny Kotliny Szczercowskiej, obej
mując dalsze tereny nadl. Kluki oraz fragmenty terenów nadl. Pa
jęczno. Poza różnymi zespołami leśnymi, usytuowanymi w dalszych



terenach nadl. Kluki, badano również bory, lasy i wydmy, usytuo
wane w okolicach miejscowości: Niwa Leśna, Kuźnica, Wola Wyd- 
rzyna i Sulmierzyce (nadl. Pajęczno). Zbadana brioflora repre
zentowała siedliska: olesu, łęgu olchowego, łęgu jeslonowo-wią- 
zowego, grądu niskiego i wysokiego, boru mieszanego, boru świe
żego, boru sosnowego z jodłą i boru chrobotkowego, a w mniej
szym zakresie również inne siedliska Kotliny Szczercowskiej 
(U r b a n e k-R u t o w i c z 1969) .

Obecnie podjęto systematyczne, wieloletnie badania brioflory 
we' wszystkich kompleksach leśnych Bełchatowskiego Okręgu Przemy
słowego, wchodzących w obręb I, II, III strefy zagrożenia.

W najbliższych latach badana będzie brioflora terenów leś
nych, usytuowanych w leju depresyjnym III strefy zagrożenia, gdzie 
najszybciej zaznacza się obumieranie wilgociolubnych gatunków 
mszaków. W niektórych siedliskach leśnych już zaszły widoczne 
zmiany, spowodowane pierwszą fazą osuszania się terenów. Praca 
niniejsza przedstawia wyłącznie aktualnie stwierdzoną brioflorę 
i nie uwzględnia gatunków wcześniej stwierdzonych ( U r b a n e k -  
- R u t o w i c z  1966 , 1969).

KRÓTKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW I ZBIOROWISK LEŚNYCH

Przynależność systematyczna zespołów i zbiorowisk leśnych, 
badanych w latach 1977-1978, przedstawia się następująco:

Klasa A lnetea glutinosae Br.-BI. et R. Tx. 19 43 .
Rząd Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937.
Związek Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer Dres 1936.
1. Zespół Carici elongatae Alnetum (Tx. Bodeux 1955) em. Mat.

1958.
2. Zbiorowisko oleso-łęgowe.

Klasa Ouerco-Fagetea Br.-BI. et Vlieger 1937.
Rząd Fagetalia (Pawł. 1928) Tx. et Diem. 1936.
Związek Alno-Padion (Knapp 1942) em; Medw.-Kornaś (1956
mscr.) 1959.
3. Zespół Circaeo-Alnetum Oberd. 1953.
4. Zbiorowisko łęgo-grądowe.
5. Zbiorowisko zniekształconego łęgu Circaeo-Alnetum Oberd.

1953 (wprowadzona sosna).



Związek Carplnlon Oberd. 1953.
6. Zbiorowisko zniekształconego grądu Tilio-Carpinetum sta- 

chyetosum silvaticae Traczyk 1962 (wprowadzona sosna) .
7. Zespół Tilio-Carpinetum abietetosum Zaręba 1971, Głazek

1973.
Rząd £)u ercetalia pubescentis Br.-BI. 1931.
Związek Quercion pubescentis Br.-BI. 1931.
8. Zbiorowiska zniekształconej dąbrowy Potentillo albae-Cu- 

ercetum Libb. 1933 (wprowadzona sosna).
Klasa Vaccinlo-Piceetea Br.-BI. 1939.

Rząd Vacclnlo-Plceetalia Br.-BI. 1939.
Związek Pino-Quercion Medw.-Kornaś 1959.
9l Zespół Pino-Quercetum Kozłowska 1925.
Związek Dicrano-Pinion (Libb. 1933) Mat. 1961.
10. Zespół Leucobryo-Pinetum Mat. (1962) 1973.
11. Zespół Pinus-Molinia J. Mat. 1973.
12. Zespół vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929.
13. Zespół ciadonlo-Pinetum (Juraszek 1928) Tobolewski 1963 

em. Czerwiński 1966.
Na przeważających terenach zbadanych leśnictw występuje bór 

świeży Leucobryo-Pinetum, w postaci bardziej lub mniej typowej. 
Znaczne obszary zajmuje suchy bór chrobotkowy ciadonio-Pinetum, po
rastający szczyty i zbocza wydm. Dość często spotyka się bory 
bagienne vaccinio uliginosi-Pinetum, są to jednak przestrzenie nie
wielkie, rzadziej występują małe fragmenty boru wilgotnego Pi

nus-Molinia.

W obniżeniach terenu sporadycznie występują oczka olesu ty
powego Carici elongatae-Alnetum lub zbiorowiska -typu oleso-łęgowe- 
go. Częściej rosną łęgi olchowe Circaeo-Alnetum bądź zbiorowiska 
łęgo-grądowe. Stosunkowo rzadko spotyka się fragmenty boru mie
szanego Pino-Quercetum, niekiedy z udziałem jodły. Stwierdzono 
ponadto zbiorowiska w różnym stopniu zniekształcone na skutek 
wprowadzonej niegdyś sosny. Należą do nich; zniekształcone łęgi 
olchowe, grądy oraz dąbrowa świetlista.

Na szczególne podkreślenie zasługuje interesujący zespół grą
du jodłowego Tilio-Carpinetum abietetosum (uroczysko Łuszczanowice 
I), w którym dominującym drzewostanem jest różnowiekowa jodła, 
dynamicznie odnawiająca się w podszyciu lasu (liczne, różnowie- 
kowe podrosty) oraz w runie, w postaci siewek. Dno lasu pokry-



wają liczne gatunki grądowe, tworzące w niektórych fragmentach 
ugrupowania synuzjalne.

SYSTEMATYCZNY WYKAZ GATUNKÓW 
Z UWAGAMI EKOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNYMI

Zastosowane skróty: gat. - gatunek, gat. c ha r g a t u n e k  cha
rakterystyczny, ur. - uroczysko, leśn. - leśnictwo, torf. -tor
fowisko.

Hepaticae

Pelliaceae

Pellia epiphylla (L.) Ldbg. - spotykana sporadycznie w olesach, 
przeważnie u nasady murszejących pieńków: ur. Pytowice, leśn. 
Adamów.

Ptilidiaceae

Ptllidium ciliare (L.) Nees. - gat. char. dla suchych borów 
chrobotkowych, jednak niezbyt często spotykany w terenąch Beł
chatowa. Stwierdzony w borach chrobotkowych na wydmach w ur.: 
Łuszczanowice II, leśn. Chorzenice; ur. Słok, leśn. Wola Grzyma- 
łina; ur. Piaski, leśn. Kalisko.

Ptilidlum pulcherrimum (Web.) Hampe. - gat. epifityczny, wystę
puje głównie na korze sosen w borach świeżych. Stwierdzony nie
zbyt często w ur.: Pytowice, leśn. Adamów; ur. Łuszczanowice II, 
leśn. Chorzenice; ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. i leśn. Słosto- 
wice.

Lophocoleaceae

Lophocolea bidentata (L.) Dum. - gat. występujący w różnych sie
dliskach: w olesie, łęgach i grądach, rzadziej w borach miesza
nych. Tworzy małe, płasko do gleby przywarte darninki, rzadziej 
wrasta łodyżkami w darnie innych mszaków. Stwierdzony w ur. wszy
stkich leśn.: ur. Łuszczanowice I, II, leśn. Chorzenice; ur. Łę- 
kiiisko i Pytowice, leśn. Adamów; ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. 
i leśn. Słostowice; ur. Słok i Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzy- 
malina.



lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. - pospolity wątrobowiec w 
olesach, łęgach i grądach, rzadziej w borach wilgotnych i ba
giennych. Najczęściej występuje na murszejących pieńkach, rza
dziej na wystających korzeniach i u nasady pni. Stwierdzony we 
wszystkich zbadanych ur. (jak gat. poprzedni).

Lophocolea minor Nees. - gat. spotykany na ubitej ziemi w borze 
świeżym, w ur. Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina.

Plagiochilaceae

Plagiochila asplenioides Dum. - dość rzadko występuje w olesach 
i łęgach. Stwierdzony w ur.: Łękińsko i Pytowice, leśn. Adamów; 
ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. i leśn. Słostowice; ur. Słok i 
Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina. Tworzy małe skupienia czy
ste, częściej jednak wrasta w darnie innych mszaków.

Cephaloziellaceae

Cephaloziella starkei (Funk) Schiffn. - gat. char. dla suchych 
borów chrobotkowych, gdzie tworzy małe darnie, płasko przylega
jące do podłoża. Niekiedy przenika na wydmy, w pionierski zes
pół Spergulo-Corynephoretum. Notowany w ur.: Łuszczanowice Tl, leśn. 
Chorzenice; ur. Słok i Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina.

Cephaloziaceae

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. - gat. spotykany w borach świe
żych, wilgotnych i bagiennych, w ur. Pytowice, leśn. Adamów oraz 
w ur. Słostowice, leśn. Słostowice.

Lepidoziaceae

Lepidozia reptarts (L.) Dum. - gat. wybitnie przywiązany do mur- 
szejącego drewna. Porasta w dość dużych darniach murszejące pień
ki w olesach i łęgach, ur.: Łękińsko i Pytowice, leśn. Adamów; 
ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. i leśn. Słostowice; ur. Słok i 
Wola Grzymalina, leśn. Viola Grzymalina.

Pleuroschizma trilobata Dum. - gat. stwierdzony w olesie u na
sady murszejącego pieńka, w ur. Pytowice (oddz. 194 b), leśn. A- 
damów.



Calypogeiaceae

Calypogeia neesiana (Car. et Mass.) K. Mttll. - tworzy małe dar
nie na ziemi, jak również porasta nasady murszejących pieńków o- 
raz nasady pni. Występuje w olesach i łęgach olchowych, w oddz. 
194 b, w ur. Pytowice, w leśn. Adamów.

Anthocerotae

Anthocerotaceae

Phaeoceros laevis (L.) Prosk. - stwierdzony na skraju lasu, na 
podłożu gliniastym, w ur. Łuszczanowice II, przy oddz. 159 i, 
leśn. Chorzenice.

Muscl

Sphagninae

Sphagnaceae

Sphagnum palustre L. - gat. o dość szerokiej skali ekologicz
nej, rośnie w olesach, borach bagiennych oraz na torf. Stwier
dzony w borach bagiennych ur. Zawadów i Łękawa, leśn. Łękawa.

Sphagnum magellanicum Br id. - rośnie głównie na torf. wysokich 
(gat. char. klasy Oxycocco-Sphagnetea), niekiedy wnika w mało zwa
rte bory bagienne, np. w borach bagiennych ur. Zawadów (oddz. 
4 g, o), leśn. Łękawa.

Sphagnum compactum D. C. - gat. char. dla torf. wysokich, cza
sem wnika w bory bagienne. Spotykany w borach bagiennych 
ur. Zawadów i Łękawa, leśn. Łękawa oraz w ur. Piaski, leśn. 
Kalisko.

Sphagnum fimbrlatum Wils. - zazwyczaj występuje na torf., nie
kiedy w wilgotnych lasach. Stwierdzony w obniżonym, podmokłym fra
gmencie łęgu olchowego w ur. Pytowice (oddz. 194 b), leśn. Ada
mów.

Sphagnum rubellum Wils. - gat. char. dla torf. wysokich (klasa 
Oxycocco-Sphagnetea), wnika również w bory bagienne. Stwierdzony w 
borze bagiennym ur. Zawadów (oddz. 40), leśn. Łękawa.

Sphagnum nemoreum Scop. - qat. char. klasy torf. wysokich, po
nadto występuje często w borach bagiennych. Stwierdzony w ur.:



Łękińsko i Pytowice, leśn. Adamów; ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. 
Zawadów i Łękawa, leśn. Łękawa; ur. i leśn. Słostowice; ur. Słok, 
leśn. Wola Grzymalina.

Sphagnam qainquefarium Warnst. - spotkany w łęgu olchowym w ur. 
Piaski (oddz. 116 i), leśn. Kalisko.

Sphagnam apiculatum subsp. amblyphyllum (Russ. 1889) Szafr. n. 
comb. - stwierdzony na śródleśnym torf. w ur. Zawadów(oddz. 4 g), 
leśn. Łękawa.

Sphagnam cuspidatum Ehrh. - gat. char. torf. niskich (klasa
Scheuchzerio-Caricetea fuscae). Wnika również w bory bagienne, w wil
gotne zagłębienia terenu. Stwierdzony w ur.: Łękińsko i Pytowi
ce, leśn. Adamów; ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. Łękawa i Zawa
dów, leśn. Łękawa; ur. i leśn. Słostowice; ur. Słok, leśn. Wola 
Grzymalina. Ponadto spotykany na śródleśnym torf. w ur. Zawadów 
(oddz. 4 g), leśn. Łękawa.

Bryinae

Georgiaceae

Georgia pellucida Rab. - gat. przywiązany do murszejących pień
ków, porastający je często z Aulacomnium androgynum. Najczęściej 
spotykany w olesach, łęgach i grądach niskich, rzadziej w borach 
wilgotnych i bagiennych. W ur.: Łękińsko i Pytowice, leśn. Adamów; 
ur. Łuszczanowice I i II, leśn. Chorzenice; ur. Piaski, leśn. Ka
lisko; ur. Łękawa i Zawadów, leśn. Łękawa; ur. i leśn. Słostowi
ce; ur. Słok i Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina.

Polytrichaceae

Catharinea undulata (L.) Web. et Mohr. - gat. char. dla zespołów 
rzędu Fagetalia. Optimum występowania wykazuje w grądach, wnika 
również w nieco osuszone łęgi oraz dość często występuje w borach 
mieszanych. W ur.: Łękińsko i Pytowice, leśn. Adamów; ur. Łuszcza
nowice I, leśn. Chorzenice; ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur.Słok i 
Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina.

Polytrichim piliferum Schreb. - gat. występuje najczęściej w 
pionierskich zespołach na wydmach i w prześwietlonych fragmentach 
borów chrobotkowych. Spotykany ponadto na pobrzeżach piaszczy
stych i suchych duktów leśnych. W ur.: Łuszczanowice II, leśn.



Chorzenice; ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. Słok i Wola Grzymali- 
na, leśn. Wola Grzymalina.

Polytrichum strictum Banks. - gat. char. klasy torf. wysokich, 
występuje też w borach bagiennych. W ur. Słok, w leśn. Wbla Grzy
malina.

Polytrichum juniperinum Willd. - występuje małymi kępkami w bo
rach chrobotkowych w odsłoniętych, prześwietlonych fragmentach 
borów świeżych. Często spotykany na skrajach zagajników sosno
wych i na poboczach suchych, piaszczystych duktów leśnych. Ur.: 
Łuszczanowice II, leśn. Chorzenice; ur. Piaski, leśn. Kalisko, ur. 
i leśn. Łękawa; ur. Słok i Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymali
na .

Polytrichum attenuatum Menz. - gat. char. dla klasy borów sos
nowych. Najczęściej występuje w borach świeżych i mieszanych. 
Wnika w bory wilgotne i bagienne (na wzniesione kępy borówek). 
Nierzadki w grądach wysokich, sporadycznie spotykany na wyso
kich kępach w olesach. Stwierdzony we wszystkich uroczyskach zba
danych leśnictw.

Polytrichum gracile Dicks. - w badanych terenach rzadko spoty
kany w olesach i w łęgach (w tych ostatnich w wilgotnych zagłę
bieniach) . W ur. Pytowice, leśn. Adamów oraz w ur. Piaski, leśn. 
Kalisko.

Polytrichum commune L. - przywiązany do borów bagiennych. W ur. : 
Łękirisko i Pytowice, leśn. Adamów; ur. Piaski, leśn. Kalisko, ur. 
Łękawa i Zawadów, leśn. Łękawa; ur. i leśn. Słostowice; ur. Słok, 
leśn. Wola Grzymalina.

Fissidentaceae

Fissidens adiantoides (L.; Hedw. - w badanym terenie spotykany 
sporadycznie. Stwierdzony w łęgu olchowym w ur. Pytowice, leśn. 
Adamów.

Di tri chaceae

Ceratodon purpureus (L.) Brid. - gat. wykazujący optimum wystę
powania w pionierskich zespołach na wydmach. Poza tym często spo
tykany na skrajach zagajników sosnowych i na ooboczach piaszczy
stych, oświetlonych duktów leśnych. W ur.: Łuszczanowice II, 
leśn. Chorzenice; ur. Piaski, leśn. Kalisko, ur. i leśn. Łękawa; 
ur. Słok i Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina.



Dlcranaceae

Dicranella heteromalla (Hedw. ) Schimp. - gat. najczęściej spo
tykany w grądach wysokich i w borach mieszanych w specyficznych 
mikrosiedliskach: na poboczach wydeptanych dróg leśnych, na od
krytej lecz zbitej glebie, na zboczach rowów. W ur.: Łękińsko i 
Pytowice, leśn. Adamów? ur. Łuszczanowice I i II, leśn. Chorze- 
nice; ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. Słok i Wola Grzymalina, 
leśn. Wola Grzymalina.

Dicranum montanum Hedw. - najczęściej bytuje jako epifit, lecz 
porasta również wystające korzenie i nasady pni. Spotykany w 
różnych siedliskach: w olesach, łęgach, grądach, borach miesza
nych i wilgotnych, rzadziej w borach świeżych. W ur.: Łuszczano
wice I, leśn. Chorzenice; ur. i leśn. Słostowice; ur. Łękirfsko i 
Pytowice, leśn. Adamów; ur. Piaski, leśn. Kalisko.

Dicrar.um scoparium (L. ) Hedw. - gat. char. klasy borów sosno
wych. Występuje licznie w borach świeżych, a mniej często w bo
rach mieszanych i chrobotkowych. Wnika również w wyższe fragmen
ty borów wilgotnych i bagiennych. We wszystkich ur.: Adamów, Cho
rzenice, Kalisko, Łękawa, Słostowice, Wola Grzymalina.

Dicranum spurium Hedw. - gat. char. dla suchych borów chrobot
kowych Cladonio-Pinetum. Wykazuje dużą rolę diagnostyczną, gdyż 
poza tym siedliskiem nie spotykany nigdzie indziej. W ur.: Łęka
wa, leśn. Łękawa; ur. Wola Grzymalina i Słok, leśn. Wola Grzyma
lina; ur. Piaski, leśn. Kalisko.

Dicranum undulatum Ehrh. - gat. char. klasy borów sosnowych. Wy
stępuje licznie w borach sosnowych świeżych (mocnych), dość czę
sto w borach wilgotnych i bagiennych, znacznie rzadziej w bo
rach mieszanych. Notowany we wszystkich uroczyskach leśnictw: 
Adamów, Chorzenice, Kalisko, Łękawa, Słostowice, Wola Grzymali
na.

Leucobryaceae

Leucobryum glaucum (L. ) Schimp. - gat. char. klasy borów sosno
wych oraz wyróżniający zespół boru sosnowego świeżego Leucobryo- 
-Pinetum. W badanych terenach obficie rośnie w borze sosnowym 
świeżym (choć bywają płaty bez jego udziału). Ponadto pojawia 
się dość często w borach chrobotkowych, a znacznie rzadziej w 
borach wilgotnych i bagiennych (w tych ostatnich na miejscach



nieco wzniesionych, przy kępach borówek). Stanowiska jak gat. 
poprzedni.

Funariaceae

Funaria hygrometrlca (L.) Sibth. - gat. porastający różne miej
sca, zwłaszcza zmienione przez człowieka: rumowiska, pogorzeli
ska, zsuwy gleby, śródleśne suche polanki, suche skraje lasów. W 
tym ostatnim siedlisku stwierdzony w ur. Pytowice, leśn. Adamów.

Bryaceae

Pohlia nutans (Schreb.) Lindb. - gat. wszędobylski, z różną czę
stotliwością występuje we wszystkich zespołach liściastych i bo
rowych. Przy czym w olesach, łęgach i grądach niskich zazwyczaj u 
nasady pni i na wystających korzeniach, natomiast w grądach wy
sokich i borach mieszanych tworzy skupienia dość obfite. Z mniej
szym udziałem i zazwyczaj tylko u nasady pni występuje w borach 
świeżych, wilgotnych i bagiennych. Niekiedy dość obficie wnika 
również w bory chrobotkowe. W ur. leśn.: Adamów, Chorzenice, Ka
lisko, Łękawa, Słostowice, Wola Grzymalina.

Hniaceae

Hnium punctatum (Schreb.) Hedw. - gat. spotykany dość rzadko w 
olesach i w łęgach. Był stwierdzony w olesie w ur. Pytowice,
leśn. Adamów.

Mnium cuspidatum (L., Schreb.) Leyss. - rośnie zazwyczaj u na
sady pni. Spotykany przeważnie w łęgach, w grądach oraz w borach 
mieszanych. W innych zespołach leśnych rośnie raczej sporadycz
nie. W badanych terenach stwierdzony we wszystkich ur.: leśn. A- 
damów, Chorzenice, Kalisko, Łękawa, Słostowice, Wola Grzymalina.

Hnium undulatum Weis. - gat. char. dla lasów łęgowych (związek 
Alno-Padion). W łęgach wykazuje optimum występowania. Wnika rów
nież, lecz ze znacznie mniejszym udziałem w olesy i w grądy ni
skie. W wymienionych siedliskach, a zwłaszcza w łęgach, stwier
dzony w ur.: Łękińsko i Pytowice, leśn. Adamów; w ur. Piaski, 
leśn. Kalisko;w ur. i w leśn. Słostowice; w ur. Słok i Wola Grzy
malina, leśn. Wola Grzymalina.

Mnium affine Bland. - w olesach i w łęgach, a stosunkowo licz
nie w grądach niskich, nieco rzadziej w grądach wysokich, spora
dycznie w borach mieszanych. W badanym terenie występuje wyjątko



wo obficie w interesującym zespole grądu jodłowego, gdzie tworzy 
wyraźnie wyodrębniające się synuzje. Przy czym synuzje Hnium af- 
fine pokrywające dość grubym kobiercem dno lasu, skorelowane są 
najczęściej z dywanowo występującym Galoebdolon luteum, który nad 
merzykiem tworzy wyższą warstwę. Ur. leśn.: Adamów, Chorzenice, 
Kalisko, Słostowice, Wola Grzymalina.

Mnium rostratum (Schrad.) SchwHgr. - najczęściej występuje w 
grądach wysokich i w borach mieszanych, w obu tych siedliskach 
wykazuje niemal stałą obecność. Wnika również w dąbrowy świetli
ste, a sporadycznie w grądy niskie i w bory sosnowe świeże. 
Stwierdzony we wszystkich ur. leśnictw: Adamów, Chorzenice, Ka
lisko, Słostowice, Wola Grzymalina.

Mnium hornum L. - gat. przywiązany do olesów, gdzie zazwyczaj 
obrasta dolne partie kęp. Stwierdzony w olesach w ur. Pytowice, 
leśn. Adamów oraz w ur. i leśn. Słostowice.

Aulacomniaceae

Aulacomnium palustre Schw3gr. gat. char. klasy torf. wysokich. 
Bardzo często występuje również w borach bagiennych. W tychże 
siedliskach stwierdzony w ur.: Łękińsko i Pytowice, leśn. Ada
mów; ur. Plaski, leśn. Kalisko; ur. Łękawa i Zawądów, leśn. Łę- 
kawa; ur. i leśn. Słostowice; ur. Słok, leśn. Wola Grzymalina.

Aulacomnium androgynum (L. ) Jur. - przywiązany do murszejących 
pieńków, często występuje wspólnie z Georgia pellucida, przeważ
nie darnie obu gatunków przerastają się. Najczęściej spotykany w 
olesach, łęgach i w grądach niskich, rzadziej występuje w borach 
wilgotnych i bagiennych. Stwierdzony we wszystkich uroczyskach.

Climaciaceae

Climacium dendroides (L.) Web. et Mohr. - gat. char. klasy łąk 
Molinio-Arrhenatheretea, gdzie w poszczególnych zespołach wykazuje 
optimum występowania. Posiada jednak dość szeroką skalę ekologi
czną, gdyż wnika również na torf. niskie i w olesy (w tych osta
tnich obrasta pobrzeża dolinek z wodą stagnującą). Niekiedy ro
śnie również w wilgotnych obniżeniach w łęgu olchowym. Stwier
dzony w olesie i w łęgu olchowym w ur.: Pytowice, leśn. Adamów; 
ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. i leśn. Słostowice; ur. Słok i 
Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina.



Thuidiaceae

Thuidium tamariscifolium (Hedw.) Lindb. - występuje najczęściej 
w grądach, rzadziej w łęgach i w borach mieszanych. Stwierdzony 
również w specyficznej fitocenozie - w grądzie jodłowym. W bada
nym terenie zanotowany w ur.: Łuszczanowice I, leśn. Chorzenice; 
ur, Pytowice i Słok, leśn. Adamów; ur. i leśn. Słostowice; ur'. 
Piaski, leśn. Kalisko.

Amblysteg iaceae

Calliergon cuspidatum (Hedw.) Kindb. - gat. o bardzo szerokiej 
skali ekologicznej. Rośnie na wilgotnych łąkach, w szuwarach i 
na torf. niskich. Wnika również w bagienne lasy - olesy, gdzie 
porasta wilgotne pobrzeża dolinek z wodą stagnującą. Stwierdzony 
w olesie, w ur. Pytowice, leśn. Adamów.

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. - podobnie jak gat. po
przedni, wymaga wyraźnie wilgotnego podłoża. Najczęściej spoty
kany w szuwarach i na torf. niskich. Rzadziej wnika w lasy - w 
olesy i w łęgi olchowe. W badanym terenie spotykany w łęgu ol
chowym ur. Piaski, leśn. Kalisko.

Brachytheciaceae

Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) B. S. G. - występuje w 
łęgach, w grądach, w dąbrowach i w borach mieszanych. Najchętniej 
porasta płaskie pieńki (jeszcze w stanie nie murszejącym) lub 
sadowi się u nasady pieńków i pni. Niekiedy spotykany również na 
kamieniach. W ur.: Pytowice i Słok, leśn. Adamów; ur. i leśn. Wo
la Grzymalina; ur. Piaski, leśn. Kalisko.

Brachythecium albicans (Hedw.) B. S. G. - stwierdzony na poboczu 
duktu leśnego, w miejscu suchym i zadarnionym, w ur. Piaski,leśn. 
Kalisko.

Brachythecium rutabulum (Hedw.) B. S. G. - obficie występuje w 
olesach, w łęgach i grądach niskich. Rzadziej wnika w grądy wy
sokie, w dąbrowy, wyjątkowo spotykany w borach mieszanych (w miej
scach obniżonych). Stwierdzony we wszystkich ur. leśnictw: Ada
mów, Chorzenice, Kalisko, Słostowice, Wola Grzymalina.

Brachythecium velutinum (Hedw. ) B. S. G. - występuje zazwyczaj 
u nasady pni oraz na wystających korzeniach, rzadziej na ziemi.



Bytuje również jako epifit na pnlach. Najczęściej spotykany w o- 
lesach, łęgach i grądach niskich, rzadziej w grądach wysokich i 
dąbrowach, sporadycznie w borach mieszanych. W ur. leśnictw: A- 
damów, Chorzenice, Kalisko, Słostowice, Wola Grzymalina.

sderopodium purum Limpr. - gat. char. klasy borów sosnowych. 
Spotykany w luźnych, niedużych darniach w borach sosnowych świe
żych, rzadziej w borach mieszanych. Stwierdzony we wszystkich 
ur. leśnictw: Adamów, Chorzenice, Kalisko, Łękawa, Słostowice, 
Wola Grzymalina.

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout. - niezbyt często spotykany 
gatunek, występuje zarówno w lasach liściastych, jak w zespo
łach borowych. W badanym terenie stwierdzony w zbiorowisku zbli
żonym do boru mieszanego, w ur. Łękawa, leśn. Łękawa.

Eurhynchium zetterstedtii Stoerm. - gat. char. klasy lasów liś
ciastych Querco-Fagetea. Optimum występowania wykazuje w grądach, 
wnika również w bory mieszane. Rzadziej występuje w łęgach, gdzie 
zazwyczaj sadowi się u nasady pni (gdzie nieco wyżej i bardziej 
sucho). W starych olesach z wysokimi kępami, nierzadko obrasta 
wyższe ich partie, gdzie znajduje wilgotność zbliżoną do lasów 
mezofilnych. Niezbyt licznie stwierdzony we wszystkich ur. leś
nictw: Adamów, Chorzenice, Kalisko, Słostowice, Wola Grzymali
na .

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. - stwierdzony w łęgach ol
chowych w ur. Pytowice, leśn. Adamów oraz w ur. Piaski, leśn. Ka
lisko.

Eurhynchium swartzil (Turn.) Hobkirk. - gat. char. dla klasy la
sów liściastych Querco-Faqetea. Często wyróżnia optymalnym wys
tępowaniem naturalne łęgi olchowe, gdzie pod roślinnością wyższą 
tworzy dość rozległe darnie, ściśle przylegające do gleby. Z nie
wielkim udziałem wnika w inne łęgi oraz w bardzo wilgotne grądy 
niskie. Sporadycznie występuje u nasady kęp w olesach. Stwier
dzony w łęgach olchowych w ur. Pytowice, leśn. Adamów; w ur. Pia
ski, leśn. Kalisko; w ur.' i leśn. Słostowice; w ur. Słok i Wola 
Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina.

Entodontaceae

Entodon schreberi (Willd.) Mnkm. - gat. char. klasy borów sos
nowych vaccinio-Piceetea. Optimum występowania wykazuje w borach 
sosnowych Świeżych (Leucobryo-Pinetum i Peucedano-Pinetum), gdzie



tworzy rozległe kobierce pod krzewinkami borówek. Z dużym udzia
łem występuje w borach mieszanych, a z nieco mniejszym w borach 
wilgotnych i w borach bagiennych. W dwóch ostatnich fitocenozach 
wybiera miejsca suchsze zazwyczaj u podstawy kęp borówek (czer
nicy i brusznicy), które porastają wyniesienia terenu. Spotyka 
się również jego niewielkie darnie w nieco żyźniejszych, bogat
szych borach chrobotkowych. Częsty w leśn.: Adamów, Chorzenice, 
Kalisko, Łękawa, Słostowice, Wola Grzymalina.

Plagiotheciaceae

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B. S. G. - najczęściej wystę
puje w grądach, rzadziej w łęgach, w dąbrowach oraz w borach 
mieszanych. Zazwyczaj jego małe, płaskie darnie sadowią się u 
podstawy pni i przy wystających korzeniach. W ur.: Łękińsko i 
Pytowice, leśn. Adamów; w ur. Łuszczanowice I, leśn. Chorzenice; 
ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. i leśn. Słostowice; ur. Słok i 
Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina.

Plagiothecium laetum B. S. G. - stwierdzony w borze mieszanym 
oraz w zniekształconych, osuszonych grądach (wprowadzona sosna), 
w ur.: Łuszczanowice I, II, leśn. Chorzenice; ur. Łękińsko i Py
towice, leśn. Adamów; ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. i leśn, 
Słostowice; ur. Słok i Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina.

Plagiothecium neglectum Mnkm. - najczęściej spotykany w małych 
darniach w łęgach i w grądach niskich, wnika też w olesy, gdzie 
sadowi się zazwyczaj u nasady kęp. Stwierdzony w ur.: Łękińsko 
i Pytowice, leśn. Adamów; ur. Łuszczanowice I, leśn. Chorzenice; 
ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. i leśn. Słostowice; ur. Słok i 
Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina.

Dolichotheca seligeri (Brid.) Loeske - gat. spotykany niezbyt 
często w olesach i w łęgach, przy czym najchętniej sadowi się u 
nasady murszejących pieńków. Ur.: Łękińsko i Pytowice, leśn. Ada
mów oraz w ur. i leśn. Słostowice.

Hupnaceae

Hypnum cupressiforme Hedw. - najpospolitszy gatunek porastają
cy nasady pni, wystające korzenie, pieńki, głazy lub jako epifit 
na różnych wysokościach pni. .iośnie w olesach, łęgach, grądach, 
dąbrowach i borach mieszanych. W borach sosnowych świeżych i su



chych chrobotkowych występuje znacznie rzadziej, natomiast częś
ciej w borach wilgotnych i bagiennych. Ur.: Łękirfsko i Pytowice, 
leśn. Adamów; ur. Łuszczanowice I i II, leśn. Chorzenice; ur. 
Piaski, leśn. Kalisko; ur. Łękawa, Wólka Łękawska, Zawadów, leśn. 
Łękawa; ur. i leśn. Słostowice; ur. Słok i Wola Grzymalina, leśn. 
Wola Grzymalina.

Hypnum ericetorum Loeske - gat. char. suchych borów chrobotko
wych Cladonio-Pinetum. Występuje naziemnie, tworząc niezbyt duże 
darnie przylegające płasko do podłoża. Stwierdzony w ur. i leśn. 
Łękawa oraz w ur. Piaski, leśn. Kalisko.

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. - gat. char. klasy bo
rów sosnowych vaccinio-Piceetea. Spotykany niezbyt często w bo
rach świeżych i niekiedy mieszanych. Stwierdzony w ur.: Słok i 
Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina oraz w ur. Piaski, leśn. 
Kalisko.

Hylocomiaceae

Hylocomium splendens (Hedw. ) B. S. G. - gat. char. klasy borów 
sosnowych waccinio-Piceetea. Występuje obficie w borach sosnowych 
świeżych: Leucobryo-Pinetum i Peucedano-Pinetum oraz w borach mie
szanych. Zazwyczaj przerasta darnie Entodon schreberi, lecz two
rzy również czyste skupienia. W badanym terenie stwierdzony w 
dużej ilości w borach świeżych i mieszanych, ur. i leśn.: ur. 
Łękirisko i Pytowice, leśn. Adamów; ur. Łuszczanowice I i II, leśn. 
Chorzenice; ur. Piaski, leśn. Kalisko; ur. Łękawa, Wólka Łękaw
ska i Zawadów, leśn. Łękawa; ur. i leśn. Słostowice; ur. Słok i 
Wola Grzymalina, leśn. Wola Grzymalina.

Rhytidiadelphus trlęuetrus (Hedw.) Warnst. - spotykany niezbyt 
często, głównie w łęgach i grądach. Stwierdzony w łęgu olchowym 
w ur, Pytowice, leśn. Adamów; w ur. Słok, leśn. Wola Grzymalina; 
ur. Piaski, leśn. Kalisko.

Rhytidiadelphus sęuarrosus (Hedw.) Warnst. - występuje najczę
ściej na trawiastych poboczach duktów leśnych oraz zadarnionych, 
śródleśnych polankach. Stwierdzony w ur. i leśn. Wola Grzymali
na.
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BRYOFLORA OF POREST COMPLEXES OF THE BEŁCHATÓW INDUSTRIAL DISTRICT,
PART I

The paper(lst part of a longer series) is based on results of studies 
performed within the project 09.10., research subject 09.10.03.01.10: "Ef-



feet of the excevation mine and electricity works on forest complexes of 
the Beichatow Industrial District - documentation floristic-phytosociological 
studies" supported by the Forestry Research Institute in Warsaw.

On the basis of the obtained results, conclusions are made concerning 
the remodelling of exploited tree stands related to the drying of the ter
ritory due to the mine development and to an expected action of industrial 
emissions. ,

Detailed bryological studies undertaken on the above basis and employ
ing the unusual ecological sensitivity of Bryophyta should bring valuable 
data on the intensity of environmental alterations. Moreover, the progres
sing drying of the territory will result in a rapid disappearance of a 
considerable part of hydrophilic Bryophyta.


