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Sinice (Cyanophyta) i glony (Algae)
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Treść. Około 200 taksonów glonów i sinic jest dotychczas znanych z terenu Pie-
nińskiego Parku Narodowego. Należą one do dziesięciu klas: Bacillariophyce-
ae, Chrysophyceae, Xanthophyceae, Chlorophyceae, Zygnematophyceae, Cla-
dophorophyceae, Ulvophyceae, Charophyceae, Rhodophyceae i Cyanophyceae.
Flora ta ma dość specyficzny charakter o czym świadczy cały szereg gatunków
rzadkich i interesujących. Wśród nich na uwagę zasługują: Gongrosira calcifera
KRIEGER, Oocardium stratum NÄGELI, Chrysonebula holmesii LUND, Bulbo-
chaete pseudoareolata O. & W. BOCK, Cymbella simonsenii KRAMMER, Batra-
chospermum boryanum SIRODOT. Niektóre z nich, dzięki zdolności wytrącania
soli wapnia, tworzą charakterystyczne inkrustacje wapienne.

Najbardziej bogate w gatunki okazały się potoki i młaki w części centralnej
Parku. W innych częściach Parku są one znacznie uboższe a ich flora algolo-
giczna wskazuje dość wyraźnie na istniejące zanieczyszczenie wody spowodo-
wane prawdopodobnie dopływem nutrientów.

WSTĘP

Zmiany zachodzące w ostatnich latach w syste-
matyce szczególnie sinic i okrzemek powodują,
że niektóre gatunki wymienione przez wcześ-
niejszych autorów figurują pod nowymi nazwami.

W obrębie sinic są to:

• Lyngbya amplivaginata VAN GOOR = Lepto-
lyngbya amplivaginata (VAN GOOR) ANA-

GNOSTIDIS & KOMÁREK (1988),
• Lyngbya martensiana MENEGHINI ex GO-

MONT = Porphyrosiphon martensianus (ME-

NEGHINI ex GOMONT) ANAGNOSTIDIS &
KOMÁREK (1988),

• Phormidium foveolarum Gomont = Lepto-
lyngbya foveolarum (RABENHORST ex
GOMONT) ANAGNOSTIDIS & KOMÁREK

(1988).

W obrębie okrzemek są to:

• Achnanthes flexella (KÜTZING) BRUN = Eu-
cocconeis flexella (KÜTZING) CLEVE,

• Achnanthes lapponica (HUSTEDT) HUSTEDT

= Achnanthes laevis OESTRUP (KRAMMER

& LANGE-BERTALOT 1991a),
• Anomoeoneis vitrea (GRUNOW) ROSS = Bra-

chysira vitrea (GRUNOW) ROSS (LANGE-
BERTALOT & MOSER 1994),

• Cyclotella comta KÜTZING = Cyclotella ra-
diosa (GRUNOW) LEMMERMANN (KRAMMER

& LANGE-BERTALOT 1991),
• Cyclotella kuetzingiana THWAITES = Cyclo-

tella meneghiniana KÜTZING (KRAMMER

& LANGE-BERTALOT 1991),
• Melosira arenaria MOORE = Ellerbeckia

arenaria (MOORE) CRAWFORD (KRAMMER

& LANGE-BERTALOT 1991),
• Navicula cuspidata (KÜTZING) KÜTZING =

Craticula cuspidata (KÜTZING) D.G. MANN

(LANGE-BERTALOT 1993),
• Navicula pupula KÜTZING = Sellaphora pu-

pula (KÜTZING) MERESCH.,
• Navicula pygmaea KÜTZING = Falacia pyg-

maea (KÜTZING) LANGE-BERTALOT,



• Navicula subminuscula MANGUIN = Crati-
cula subminuscula (MANGUIN) D.G. MANN,

• Nitzschia kuetzingiana HILSE = Nitzschia
pusilla GRUNOW emend. LANGE-BERTALOT

1976,
• Pinnularia interrupta W. SMITH = Pinnularia

mesolepta (EHRENBERG) W. SMITH (KRAM-

MER 1992),
• Pinnularia maior (KÜTZING) RABENHORST =

Pinnularia neomajor KRAMMER (1992),
• Synedra amphicephala KÜTZING var. au-

striaca GRUNOW = Fragilaria capucina
DESMAZIÈRES var. austriaca (GRUNOW)
LANGE-BERTALOT 1991,

• Synedra ulna (NITZSCH) EHRENBERG = Fra-
gilaria ulna (NITZSCH) LANGE-BERTALOT

1980.

HISTORIA BADAŃ

Badania nad florą sinic i glonów na terenie Pie-
nin zapoczątkował węgierski badacz Filarszky
(1899, 1900). W swoich pracach wymienił gatun-
ki należące do czterech grup systematycznych:
Cyanophyceae, Bacillariophyceae, Chlorophyce-
ae i Xanthophyceae. W pracy Wołoszyńskiej, za-
wierającej wyniki badań J. Bursy (Wołoszyńska
1936), znajdujemy pierwszą wzmiankę o wystę-
powaniu Rhodophyceae na tym terenie (Batra-
chospermum boryanum SIRODOT, B. ectocarpum
SIRODOT, B. anatinum SIRODOT). Z dalszych prac,
które ukazały się już po II Wojnie Światowej, na
uwagę zasługują następujące pozycje: opracowa-
nie wiosennej flory okrzemek z potoku Kamionka
(Małe Pieniny) Tarnowskiej (1971), praca Star-
macha (1975), dotycząca sinic i glonów Wąwozu
Sobczańskiego oraz monograficzne opracowanie
rzędu Oedogoniales Mrozińskiej-Webb (1976),
zawierające dokładne opisy gatunków Oedogo-
nium i Bulbochaete z terenu południowej Polski.
W tej publikacji po raz pierwszy znajduje się
wzmianka o występowaniu tych gatunków na te-
renie Pienin. W kolejnych publikacjach (Mroziń-
ska 1992; Sanecki 1993) znajdują się wyniki ba-
dań prowadzonych w latach 1987–1988 flory glo-
nów na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.
Pozostałe prace dotyczące glonów Pienin i ich
znaczenia w ochronie wód posłużyły do opraco-

wania programu optymalnego zagospodarowa-
nia tego terenu i między innymi sposobu zmniej-
szenia zanieczyszczenia wód, głównie potoków
(Mrozińska 1982, 1990; Mrozińska, Kawecka
1989).

CHARAKTERYSTYKA FLORYSTYCZNA

Stan znajomości flory sinic i glonów z terenu Pie-
nin jest zadawalający, chociaż wciąż istnieje mo-
żliwość znalezienia nowych gatunków poszerza-
jących dotychczasową listę gatunków. Obecnie
znamy z Pienin 184 taksony (Mrozińska 1992),
należące do dziesięciu klas systematycznych:

Bacillariophyceae – 121, Chrysophyceae – 2,
Xanthophyceae – 1 (gromada Heterokontophyta),
Chlorophyceae – 12, Zygnematophyceae – 25, Ul-
vophyceae – 1, Cladophorophyceae – 1, Charop-
hyceae – 1 (gromada Chlorophyta), Rhodophyce-
ae – 2 (gromada Rhodophyta), Cyanophyceae –
18 (gromada Cyanophyta). Najliczniej reprezen-
towana jest grupa Bacillariophyceae. Jej udział
we florze Pienin wynosi 73,3%.

Flora sinic i glonów wykazuje typowy dla Kar-
pat charakter z licznymi gatunkami o szerokim
zasięgu, niekiedy również występującymi na ni-
żu. Jednocześnie dosyć duża liczba gatunków wy-
raża silną więź z górami. Stan ten można najlepiej
zobrazować na przykładzie okrzemek. Do nich
należą:

• Eucocconeis flexella (KÜTZING) BRUN,
• Achnanthes laevis OESTRUP,
• Amphora pediculus (KÜTZING) GRUNOW,
• Brachysira vitrea (GRUNOW) ROSS,
• Caloneis alpestris (GRUNOW) CLEVE,
• Cymbella aequalis W. SMITH,
• Cymbella affinis KÜTZING,
• Cymbella angustata (W. SMITH) CLEVE,
• Cymbella gracilis (EHRENBERG) KÜTZING,
• Cymbella helvetica KÜTZING,
• Cymbella laevis NÄGELI,
• Cymbella sinuata GREGORY,
• Denticula tenuis KÜTZING,
• Diploneis puella (SCHUMANN) CLEVE,
• Ellerbeckia arenaria (MOORE) CRAWFORD,
• Gyrosigma acuminatum (KÜTZING) RABEN-

HORST,
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• Gyrosigma attenuatum (KÜTZING) RABEN-

HORST,
• Neidiun bisulcatum (LAGERSTEDT) CLEVE,
• Pinnularia mesolepta (EHRENBERG) 

W. SMITH,
• Rhopalodia gibba (EHRENBERG) O. MÜLLER

var. parallela (GRUNOW) H. & M. PERA-

GALLO,
• Rhopalodia rupestris (W. SMITH) KRAM-

MER.

Niektóre z nich są charakterystyczne dla śred-
nich gór Europy lub dla strefy subalpejskiej:

• Amphora pediculus (KÜTZING) GRUNOW,
• Brachysira vitrae (GRUNOW) ROSS,
• Denticula tenuis KÜTZING,
• Diploneis puella (SCHUMANN) CLEVE,
• Rhopalodia rupestris (W. SMITH)

KRAMMER.

Poza tym znaleziono na tym terenie gatunki
o zasięgu dysjunktywnym:

• Chrysonebula holmesii LUND,
• Oocardium stratum NÄGELI,
• Gongrosira calcifera KRIEGER,
• Cymbella simonsenii KRAMMER,
• Bulbochaete pseudoareolata O. & W. BOCK.

Chrysonebula holmesii należy do gatunków
bardzo rzadkich. Do niedawna była znana jedynie
z potoku Gardale Beck na terenie krasowym w
Anglii (Lund 1953). W okresie jej masowego roz-
woju trwającego od jesieni do wiosny, kamienie
pokryte są widocznymi z dala grubymi, galareto-
watymi powłokami o barwie popielato-brązowej.
Natomiast dwa następne gatunki tworzą, dzięki
zdolności wytrącania węglanu wapnia, rozległe
tufy wapienne.

Oocardium stratum jest szeroko rozpowszech-
nione w Alpach wapiennych oraz na terenach kra-
sowych w Europie południowej, gdzie tworzą ol-
brzymie tufy wapienne (w przeciwieństwie do te-
renu Pienin), które wykorzystywane są jako
materiał budulcowy. W Polsce występuje jedynie
w Pieninach, gdzie w przyźródłowych partiach two-
rzy zwykle na mchu Crotoneuron niewielkie tufy.

Gongrosira calcifera rozwija się masowo w
Potoku Macelowym i Sobczańskim, gdzie ściśle
przylega do kamieni. Do niedawna podawana by-

ła jedynie z rezerwatu Schildow w Niemczech
(Krieger 1933). Krótkie, włosowate utwory wyra-
stające ze szczytowych komórek oraz na ogół
szersze komórki wegetatywne odróżniają ją od
Gongrosira incrustans (REINSCH) SCHMITZ i od
Gongrosira de-baryana RABENHORST, spotyka-
nych na kamieniach w tatrzańskich potokach
(Wasylik 1971).

Bulbochaete pseudoareolata O. & W. BOCK

rozwija się zarówno w młace powyżej Gródka jak
i w starorzeczach ciągnących się wzdłuż Dunajca
(Sromowce Niżne i Średnie). Jako glon epifitycz-
ny przyczepia się do powierzchni okazów Chara
vulgaris LINNAEUS oraz pędów traw i skrzypów,
gdzie z Bulbochaete mirabilis WITTROCK tworzy
gęsty kutnerek. Gatunek ten poza Pieninami wy-
stępuje jeszcze w Unterfranken w Niemczech
(O. & W. Bock 1954).

Cymbella simonsenii KRAMMER, należący do
Bacillariophyceae, znany był do niedawna jedy-
nie z wapiennych terenów Alp.

Większość znalezionych w tych wodach ga-
tunków to alkalofile. Ponieważ rozwijają się one
w wodach zasobnych w węglan wapnia stąd naj-
bardziej uzewnętrzniającym się zjawiskiem biolo-
gicznym, obserwowanym na terenie młak i poto-
ków jest pokrywanie się plech glonów i sinic wy-
trąconymi solami wapnia. Niektóre gatunki, jak
wspomniana już powyżej Gongrosira calcifera
KRIEGER, Oocardium stratum NÄGELI, również
Phormidium incrustatum (NÄGELI) GOMONT,
Schizothrix pulvinata (KÜTZING) GOMONT, Po-
rphyrosiphon martensianus (MENEGHINI ex GO-

MONT) ANAGNOSTIDIS & KOMAREK for. calcarea
ELENKIN i inne, dzięki zdolnościom wytrącania
soli wapnia, tworzą charakterystyczne inkrustacje
wapienne. Z innych gatunków typowych dla tere-
nów wapiennych (również kalcyfilne), poza wy-
mienionymi powyżej, na uwagę między innymi
zasługują: Amphipleura pellucida (KÜTZING)
KÜTZING, Caloneis alpestris (GRUNOW) CLEVE,
Cymbella microcephala GRUNOW, Gomphonema
clevei FRICKE i Eunotia arcus EHRENBERG.

Duże zróżnicowanie geologiczno-morfologi-
czne i mikroklimatyczne tego terenu zadecydo-
wało o bogatym, różnorodnym i niekiedy dosyć
specyficznym składzie gatunkowym tej flory.

T. Mrozińska – Sinice (Cyanophyta) i glony (Algae) 25



Obecność tak dużej grupy desmidii, będącej pew-
ną osobliwością Pienin, jest prawdopodobnie od-
biciem zróżnicowanych warunków siedlisko-
wych. Do najczęściej występujących na tym tere-
nie gatunków desmidii należą:

• Actinotaenium cucurbita (BRÉBISSON ex
RALFS) TEIL. ex RUŽIČKA & POUZAR,

• Closterium leibleinii KÜTZING ex RALFS,
• Closterium littorale GAY,
• Closterium moniliferum (BORY) EHRENBERG

ex RALFS,
• Closterium pritchardianum ARCHER,
• Closterium setaceum EHRENBERG ex RALFS,
• Cosmarium crenatum RALFS ex RALS,
• Cosmarium didymochondrum NORDSTED,
• Cosmarium granatum BRÉBISSON ex RALFS,
• Cosmarium holmiense LUNDELL,
• Cosmarium laeve RABENHORST,
• Cosmarium obtusatum (SCHMIDLE)

SCHMIDLE,
• Cosmarium ochthodes NORDSTED

var. ochthodes,
• Cosmarium ochthodes var. amoebum

W. WEST,
• Cosmarium pokornyanum (Grun.)

W. & G.S. WEST,
• Cosmarium regnellii WILLE,
• Cosmarium subcrenatum HANTZSCH,
• Cosmarium tetraophtalmum BRÉBISSON,
• Cosmarium vexatum W. WEST,
• Oocardium stratum NÄGELI,
• Staurastrum lapponicum (SCHMIDLE)

GRÖNBLAD.

Występowały one zarówno w młakach jak i po-
tokach głównie po stronie południowej i północ-
nej Pienin. Niektóre z nich jak Cosmarium crena-
tum, C. obtusatum, C. ochthodes, C. tetraophtal-
mum znane są również z Alp z podobnych
potoków o pH wody 8.0 a nawet 9.0. Gatunki jak
Cosmarium holmiense, C. ochtodes znajdowano
również w wapiennej części  Tatr, w źródłach po-
toku Chochołowskiego i w potoku Siwa Woda
u wylotu doliny Chochołowskiej (Wasylik 1971).

Skład gatunkowy flory tego obszaru uwarun-
kowany jest w znacznym stopniu położeniem
geograficznym i względami historycznymi. Po-
równanie flory sinic i glonów z florą wapiennej

części Tatr oraz z florą Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej wykazało podobieństwo tej flory
z florą wapiennej części Tatr natomiast tylko nie-
wielkie z florą Wyżyny Krakowsko-Częstochow-
skiej.

Obecność na tym terenie gatunków o dysjun-
ktywnych zasięgach jest prawdopodobnie pody-
ktowanie względami historycznymi. Świadczy o
tym szczególnie występowanie Chrysonebula
holmesii na tym terenie – gatunku refugialnego.

Z gospodarką człowieka pojawia się także gru-
pa gatunków synantropijnych. Do nich należą:

• Craticula subminuscula (MANGUIN) D.G.
MANN,

• Navicula tripunctata (O. MÜLLER) BORY,
• Nitzschia linearis (AGARDH) W. SMITH,
• Nitzschia palea (KÜTZING) W. SMITH,
• Nitzschia pusilla GRUNOW,
• Nitzschia umbonata (EHRENBERG) LANGE-

BERTALOT,
• Sellaphora pupula (KÜTZING) MERESCH,
• Surirella angusta KÜTZING.

Liczne i różnorodne biotopy wodne na terenie
Pienin zawierają dosyć charakterystyczne zbioro-
wiska glonów i sinic. Najbardziej bogate w gatun-
ki okazały się potoki po stronie południowej.
W strefie prądowej potoku Sobczańskiego i Ma-
celowego (w mniejszym stopniu w potoku Pieniń-
skim) na kamieniach zwracają uwagę naskoru-
pienia:

• Schizothrix pulvinata (KÜTZING) GOMONT,

• Schizothrix fasciculata (NÄGELI) GOMONT,
• Porphyrosiphon martensianus (MENEGHINI

ex GOMONT) ANAGNOSTIDIS & KOMÁREK =
Schizothrix calcarea,

• Gongrosira calcifera KRIEGER,
• Chamaesiphon incrustans GRUNOW,
• Chamaesiphon polonicus (ROSTAFIŃSKI)

HANSGIRG i inne.

W tej samej strefie rozwija się Chrysonebula
holmesii tworząca na kamieniach galaretowate
powłoki. Do kamieni przyczepiona jest także Cla-
dophora glomerata (LINNAEUS) KÜTZING, znaj-
dująca zwłaszcza w potoku Macelowym, dosko-
nałe warunki do rozwoju. Tworzy ona długie ple-
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chy sięgające niekiedy do 0,5 m. Jest doskonałym
podłożem dla innych glonów epifitycznych. Przy-
czepiają się do niej szczególnie często okrzemki
takie jak:

• Cocconeis pediculus EHRENBERG,
• Cocconeis placentula EHRENBERG var. eu-

glypta (EHRENBERG) CLEVE,
• Achnanthes minutissima KÜTZING i inne.

Wśród plech Cladophora glomerata spotyka
się liczne skupienia luźno układających się okrze-
mek. Obok form maleńkich, uchodzących na ogół
uwadze, jak np: Caloneis alpestris (GRUNOW)
CLEVE, Caloneis silicula (EHRENBERG) CLEVE,
Eucocconeis flexella (KÜTZING) CLEVE znajdo-
wano także formy bardziej okazałe. Do nich na-
leżą:

• Campylodiscus hibernicus EHRENBERG,
• Cymatopleura solea (BRÉBISSON) W. SMITH,
• Cymatopleura elliptica (BRÉBISSON)

W. SMITH,
• Cymbella simonsenii KRAMMER,
• Ellerbeckia arenaria (MOORE) CRAWFORD,
• Gyrosigma attenuatum (KÜTZING) RABEN-

HORST i inne.

Na kamieniach w przybrzeżnych, nieco spo-
kojniejszych miejscach (np. w Potoku Sobczań-
skim, Macelowym i Pienińskim) najczęściej spo-
tykanymi glonami są Batrachospermum bory-
anum SIRODOT i Batrachospermum ectocarpum
SIRODOT. Tym glonom towarzyszą całe grupy
okrzemek. W potoku Pienińskim są to m.in.:

• Nitzschia sigmoidea (EHRENBERG)
W. SMITH,

• Cymatopleura solea (BRÉBISSON) W. SMITH,
• Cymbella amphicephala NÄGELI,
• Gyrosigma attenuatum (KÜTZING) RABEN-

HORST,
• Fragilaria ulna (NITZSCH) LANGE-BERTA-

LOT,
• Navicula radiosa KÜTZING.

W potoku Macelowym ważną rolę odgrywają
m.in.:

• Ellerbeckia arenaria (MOORE) CRAWFORD,
• Campylodiscus hybernicus EHRENBERG,
• Eunotia praerupta EHRENBERG

• Fragilaria leptostauron (EHRENBERG)
HUSTEDT.

Większość wymienionych powyżej gatunków
jest charakterystyczna dla środowiska oligosapro-
bowego. Natomiast występowanie w dużych ilo-
ściach gatunków takich jak Craticula cuspidata
(KÜTZING) D.G. MANN, Navicula cryptocephala
KÜTZING, Nitzschia sigmoidea (EHRENBERG) W.
SMITH, Nitzschia palea (KÜTZING) W. SMITH i in-
nych wskazuje na istniejące zanieczyszczenie wo-
dy spowodowane prawdopodobnie dopływem nu-
trientów z nawożonych pól. Na ten stan może
wpłynąć również niekontrolowany na tym terenie
ruch turystyczny. Ubogą i mało zróżnicowaną flo-
rę sinic i glonów obserwuje się w potokach znaj-
dujących się po stronie wschodniej Pienin a zwła-
szcza w Potoku Pod Wysoki Dział. Przyczyną te-
go stanu może być zbyt duże nawożenie łąk na
tym terenie (Potok Głęboki), dziki wypas owiec
(w dolinie Potoku Łonnego) lub nadmierne skła-
dowanie śmieci w korytach potoków (Potok Pod
Wysoki Dział, a zwłaszcza Potok Limbargowy
oraz Potok Kotłowy).

Źródła na terenie Pienin, na ogół reokreniczne,
zawierają bogatą florę glonów. W źródłach znaj-
dujących się w dolinie Potoków Sobczańskiego i
Kotłowego występują:

• Oocardium stratum NÄGELI,
• Chaetophora incrassata (HUDSON) HAZEN,
• Phormidium incrustatum (NÄGELI) GO-

MONT,
• Calothrix fusca (KÜTZING) BORNET & FLA-

HAULT,
• Synechocystis pevaleckii ERCEGOVIĆ,
• Achnanthes minutissima KÜTZING,
• Cymbella cesatii (RABENHORST) GRUNOW,
• Gomphonema angustatum (KÜTZING) RA-

BENHORST var. productum GRUNOW i inne.

Również bogate okazało się wywierzysko
znajdujące się w górnej partii Potoku Macelowe-
go. Występuje tutaj:

• Batrachospermum ectocarpum SIRODOT

(rozwija się tu masowo na wiosnę),
• Chaetophora elegans (RABENHORST) AGARDH

(pojawia się tu pod koniec wiosny),
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• Oedogonium decipiens WITTROCK var. afri-
canum TIFFANY (pojawia się latem),

• Zygnema sp.,
• Campylodiscus hibernicus EHRENBERG,
• Cymatopleura solea (BRÉBISSON) W. SMITH,
• Surirella spiralis KÜTZING,
• Ellerbeckia arenaria (MOORE) CRAWFORD,
• Cosmarium granatum BRÉBISSON,
• Staurastrum lapponicum (SCHMIDLE)

GRÖNBLAD i inne.

Młaki, rozsiane po całym terenie Pienin, mają
zazwyczaj dosyć bogatą florę glonów. Ważną rolę
odgrywają tutaj:

• Chara vulgaris LINNAEUS,
• Cladophora glomerata (LINNAEUS)

KÜTZING,
• Oedogonium decipiens WITTROCK var. afri-

canum TIFFANY,
• Oedogonium inversum WITTROCK,
• Bulbochaete pseudoaerolata O. & W. BOCK,
• Bulbochaete mirabilis WITTROCK,
• Cymbella simonsenii KRAMMER,
• Diploneis ovalis (HILSE) CLEVE,
• Epithemia adnata (KÜTZING) BRÉBISSON,
• Epithemia argus (EHRENBERG) KÜTZING,
• Campylodiscus hibernicus EHRENBERG

i inne.

Skały porasta zwykle bardzo charakterystycz-
na flora sinic i glonów. Na suchych tylko okreso-
wo zraszanych wodą skałach występują:

• Glecapsa kützingiana NÄGELI,
• Gleocapsa alpina NÄGELI & BRAND,
• Nostoc microscopicum CARMICHAEL,
• Trentepohlia aurea (LINNAEUS) MARTUIS.

Na wilgotnych skałach występują Schizothrix
rubra (MENEGHINI) GOMONT (o czerwonobrunat-
nych, niekiedy różowych plechach) i Homoeo-
thrix nordstedtii (BORNET & FLAUT.) KOMÁREK

& KANN. Wymienione sinice dobrze znoszą okre-
sowe wysychanie. W czasie suszy przestają się
rozwijać, a ich galaretowate plechy przyjmują
wygląd skórzasty. Zroszone wodą zaczynają się
natychmiast dzielić i rosną.

W tym opracowaniu, przedstawiającym waż-
niejsze biocenozy na terenie Pienin, uwzględni-
łam jedynie gatunki najbardziej charakterystycz-

ne. Zainteresowanych odsyłam do prac szczegó-
łowych, podanych w załączonym piśmiennictwie.
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SUMMARY

A total of about 200 taxa are known from the Pien-
iny National Park, which belong to ten taxonomi-
cal classes: Bacillariophyceae, Chrysophyceae,
Xanthophyceae, Chlorophyceae, Zygnematophy-

ceae, Cladophorophyceae, Ulvophyceae, Charo-
phyceae, Rhodophyceae and Cyanophyceae.

This flora assure the stability of water ecosys-
tems in this area. Therefore, it is worthwhile to get
acquainted with it. Interesting and rare species can
be found in some swamps, sources and streams.
Among these species are Gongrosira calcifera
KRIEGER, Oocardium stratum NÄGELI, Chryso-
nebula holmesii LUND, Bulbochaete pseudoareo-
lata O. & W. BOCK, Cymbella simonsenii KRAM-

MER, Batrachospermum boryanum SIRODOT.
These species sometimes form calcium tuffs, a
product of calcium carbonate precipitation.

The central part of the Pieniny National Park
is the richest from an algological perspective. In
the communities of algae, the diatoms are domi-
nant. The other groups are less represented.

Fertilizers from the surrounding fields and
meadows, uncontrolled tourist movement, and
wild pasturage increase the impoverishment. These
phenomena cause deep concern and have to be
limited or even eliminated from the region, which
should be a protection zone for the newly-built
drinking water reservoirs in the vicinity.
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