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Strangospora ochrophora (NYL.) A.A. ANDERSON 
(Acarosporaceae) – nowy gatunek w Pieninach

Strangospora ochrophora (NYL.) A.A. Anderson (Acarosporaceae)
– a new species in the Pieniny Mts.

JOANNA KOZIK

Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107 B, 34-450 Krościenko n/D.

Abstract. Strangospora ochrophora, a rare lichen species, untill now has been 
reported only from several localities in Poland. During the fi eld studies in 2005, 
it was found in the area of Pieniny National Park (ATPOL grid square: EG 32), 
growing on the bark of Salix sp. in the sunlit place. This is the fi rst record of 
this species in the Pieniny Mountains.

Pieniny stanowią część pienińskiego pasa skałko-
wego, który ciągnie się na długości ok. 550 km, 
oddzielając Zewnętrzne Karpaty fl iszowe od Kar-
pat Wewnętrznych. W granicach Polski pas ten 
graniczy od południa z Magurą Spiską, od północy 
z Gorcami i Beskidem Sądeckim. Tworzy wyod-
rębnione wapienne pasmo górskie o długości ok. 
35 km i szerokości do 6 km, w zasięgu którego 
znajduje się Pieniński Park Narodowy, obejmujący 
najatrakcyjniejszy pod względem przyrodniczym 
i krajobrazowym fragment pasma. 

Bogactwo porostów występujących w PPN 
związane jest głównie z dużym zróżnicowaniem 
terenu w jego granicach. Obecnie z terenu Parku 
znanych jest około 450 gatunków porostów, 
z czego 69 objęto ochroną prawną. Liczba gatun-
ków uwzględnionych na „Czerwonej liście poro-
stów wymarłych i zagrożonych w Polsce” wynosi 
216, co jest miarą dużej różnorodności gatunkowej 
i sprzyjających warunków ekologicznych (Kiszka, 
Kościelniak 1999).

Podczas badań terenowych w 2005 r. na terenie 
PPN odnaleziono stanowisko Strangospora ochro-

phora (NYL.) A.A. ANDERSON (Acarosporaceae), 

gatunku dotychczas nie podawanego z Pienin 
(Bielczyk 2003; Fałtynowicz 2003). Stanowisko 
znajduje się w pobliżu przystani fl isackiej w Sro-
mowcach Kątach 49°24′22,6″ N, 20°22′06,4″ E, 
kwadrat ATPOL EG 32. Materiał zebrano ze 
złamanej gałęzi wierzby, rosnącej w nasłonecz-
nionym miejscu.

Strangospora ochrophora jest jednym z czte-
rech stwierdzonych dotychczas w Polsce przedsta-
wicieli tego rodzaju. Jest porostem skorupiastym, 
wykształcającym bardzo cienką, jasnoszarą plechę 
z rozproszonymi i przylegającymi do niej biato-
rowymi owocnikami. Tarczki u tego gatunku są 
wypukłe, jasnoochrowe lub ochrowobrunatne, 
rdzawo przyprószone, bardzo kruche i łatwo 
ulegają zniszczeniu (Fot. 1). Liczba zarodników 
w worku waha się od 100 do 200. Rodzaj Strango-

spora wydzielono z rodzaju Biatorella, od którego 
różni się budową worków. Hymenium barwi się od 
K trwale fi ołkowoczerwono, od HCl brudnożółto, 
a od HNO3 słabo brudnożółto. Jod barwi hyme-
nium i hypotecjum na ciemnoniebiesko.

Zasięg występowania S. ochrophora obejmuje 
północną, centralną i południową Europę, Maka-
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ronezję i kontynenty obu Ameryk. Gatunek ten 
rośnie na korze drzew liściastych, najczęściej na 
dębach, jesionach, wiązach, topolach i wierzbach. 
Darnie mchów podawane są także jako podłoże od-
powiednie dla tego gatunku (Purvis i in. 1992).

W Polsce Strangospora ochrophora jest 
gatunkiem rzadko notowanym. Dotychczas 
podawano go z Pojezierza Bałtyckiego, Nizin 
Środkowopolskich, Zewnętrznych Karpat Za-
chodnich i Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej 
(Fałtynowicz 2003). Pierwsze krajowe notowa-
nie tego gatunku pochodzi ze Śląska, z lasów 
w okolicy Turawy w pobliżu Opola, gdzie został 
znaleziony na korze jawora Acer pseudoplata-

nus (Eitner 1901). Do roku 1964 stanowisko to 
podawane było jako jedyne w Polsce (Motyka 
1964). Nowak i Tobolewski (1975) podają ten 
gatunek jako bardzo rzadki na niżu i pogórzu 
Polski. Wymieniany jest także jako takson 
bardzo rzadki zarówno w Polsce jak i na niżu 
Europy Środkowej (Cieśliński, Zielińska 1994). 
Na „Czerwonej liście porostów wymarłych i za-
grożonych w Polsce” Strangospora ochrophora 
została zakwalifi kowana do grupy o kategorii VU 
– narażone (Cieśliński i in. 2003). Pozostałe ga-

tunki z tego rodzaju występujące na terenie Pie-
nin to S. pinicola oraz S. moriformis stwierdzona 
w Pienińskim Parku Narodowym stosunkowo 
niedawno przez Kiszkę (2000). 

Strangospora ochrophora może być gatunkiem 
pomijanym ze względu na podobieństwo apote-
cjów do niewielkich kępek wolnożyjącego glonu 
Trentepholia, przypominających je pod względem 
koloru i faktury (Purvis i in. 1992). Ze względu na 
ochrowy kolor owocników i barwienie ich przez 
K na kolor fi ołkowoczerwony S. ochrophora 
przypomina niektóre gatunki z rodzaju Caloplaca 
(Motyka 1964). 
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Fot. 1. Apotecja Strangospora ochrophora (NYL.) A.A.  ANDERSON.
Apothecia of Strangospora ochrophora (NYL.) A.A.  ANDERSON.
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