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1. Historia 

Porosty, inaczej grzyby zlichenizowane (łac. Lichenes) są złożonymi organizmami składającymi się 

z symbiotycznego grzyba (mikobionta, łac.mycobiont) i glonu (fotobionta, łac.photobiont). Stanowią 

one około 20% ogólnej populacji grzybów na świecie. Pod względem budowy morfologicznej                

i biochemii zarówno grzyby jak i glony znacznie różnią się od gatunków rosnących samodzielnie. 

Różnice te po raz pierwszy wykazał w 1867 roku szwajcarski botanik Simon Schwendener. Z uwagi na 

brak dowodów oraz uproszczone badania wykonane przy użyciu zwykłego mikroskopu hipoteza ta 

została odrzucona przez wielkich naukowców tamtych czasów, jakimi byli James Crombie i Nylander. 

Inni biolodzy z kolei (Heinrich Anton de Bary , Albert Bernhard Frank i Hermann Hellriegel) udzielili 

poparcia autorowi powodując szybkie rozprzestrzenienie się teorii wśród innych naukowców. 

Dopiero w 1939 roku po ukazaniu się publikacji Eugena Thomasa opartej o dowody przeprowadzone 

eksperymentalnie oficjalnie uznano porosty jako odrębną grupę roślin, gdyż do nich zostały 

pierwotnie zaklasyfikowane. Od tego momentu nastąpiła eskalacja badao, wyszukiwanie nowych 

gatunków oraz poszukiwania ich pochodzenia. 

W dzisiejszych czasach możemy z pełną stanowczością powiedzied, że pierwsze porosty istniały 

już ponad 400 milionów lat temu. Badania morfologiczne i izotopowe skamielin dają pewne 

podstawy do tego, by uważad, że na przykład Nematothallus był porostem, chociaż oficjalnie jest 

klasyfikowany jako brunatnica. Ze znalezionych na terenie południowych Chin skamieniałości udało 

się wyselekcjonowad komórki i włókna cienkie. Wiek tych skamieniałości ocenia się na 551 do 635 

milionów lat (era neoproterozoiczna).  Wyniki badao wskazują na to, że grzyby symbiotyczne                

żyjące z glonami istniały przed pojawieniem się roślin naczyniowych. Istnieje również pewna ilośd 

kawałków bursztynu znalezionych na terenie północnej Europy z uwięzionymi porostami. Ich wiek 

szacowany jest na około 40 milionów lat. Skamieniałe porosty z rodzaju Lobaria znalezione zostały 

również na terenach północnej Kalifornii w USA. Ich pochodzenie datowane jest na połowę miocenu, 

czyli ponad 15 milionów lat temu. 

W roku 1995 Gargas i jego współpracownicy rozpoczęli badania nad ewolucją porostów opierając 

się nie tylko na workowcach (łac. Ascomycota), ale i podstawczakach (łac. Basidiomycota). Wykazano, 

że niektóre gatunki grzybów posiadają naturalne predyspozycje by ewoluowad w kierunku porostów. 

Co ciekawsze badania izotopowe udowodniły, że proces ten przebiega niekiedy wielokrotnie. 

Ostatnie (2009) badania sugerują, że czynnikiem warunkującym rozwój gromady workowców (łac. 

Ascomycota) był  saprobizm. 

Ewolucja grzybów workowych (łac. Ascomycota) jest zagadnieniem bardzo trudnym i złożonym. 

Gromada ta według aktualnego stanu wiedzy posiada aż 15 klas. W związku z tym, że aż 98% 

porostów zostało do niej zaklasyfikowanych zmuszeni jesteśmy do jej głębszej analizy.  

Na świecie opisano do tej pory ponad 13,5 tysiąca gatunków porostów, z czego w Polsce zaledwie 

około 1600. Czas życia porostów ocenia się na kilka do kilkunastu lat. Dłużej żyjące porosty naskalne 

dożywają wieku 50-100 lat. Znane są jednak przypadki plech liczące sobie do kilku tysięcy lat. 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dlichens%26hl%3Dpl%26biw%3D1268%26bih%3D787%26rlz%3D1R2SKPT_plPL418%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Schwendener&usg=ALkJrhh652NPwYaCboAnws0B-E5Qr2gpeA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dlichens%26hl%3Dpl%26biw%3D1268%26bih%3D787%26rlz%3D1R2SKPT_plPL418%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DJames_Mascall_Morrison_Crombie%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjiotl9kqYRWN6ZXQeWUzLW8P6Pjw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dlichens%26hl%3Dpl%26biw%3D1268%26bih%3D787%26rlz%3D1R2SKPT_plPL418%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/William_Nylander&usg=ALkJrhjI5Q4WvY93bgvtGI6CtPnp0tUifw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dlichens%26hl%3Dpl%26biw%3D1268%26bih%3D787%26rlz%3D1R2SKPT_plPL418%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Anton_de_Bary&usg=ALkJrhgEzNBDQ527Qzs1t0sYuFGz4wg9qg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dlichens%26hl%3Dpl%26biw%3D1268%26bih%3D787%26rlz%3D1R2SKPT_plPL418%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bernhard_Frank&usg=ALkJrhga4IC8gMm-whRyQYn0aApknsASzA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dlichens%26hl%3Dpl%26biw%3D1268%26bih%3D787%26rlz%3D1R2SKPT_plPL418%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DHermann_Hellriegel%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhelSSHg2Wmpea6xzNiM8vNhUi0lw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dlichens%26hl%3Dpl%26biw%3D1268%26bih%3D787%26rlz%3D1R2SKPT_plPL418%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DEugen_Thomas%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhakmqfkG50rvF7i6ChkCcVivEr6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dlichens%26hl%3Dpl%26biw%3D1268%26bih%3D787%26rlz%3D1R2SKPT_plPL418%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nematothallus&usg=ALkJrhglmUxfMxDN0joP3MtEgNgKGQgaKQ
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2. Występowanie i ekologia 

W warunkach naturalnych porosty muszą konkurowad z roślinami wyższymi o dostęp do światła 

słonecznego z uwagi na ich niewielkie rozmiary i powolny wzrost, ale doskonale rozwijają się               

w terenach trudnych dla rozwoju roślin. Bardzo często są organizmami pionierskimi osiedlającymi się 

w ekstremalnie trudnych siedliskach takich jak tereny wysokogórskie, pustynie, piaski, czy rejony 

arktyczne. 

Główną cechą ekofizjologiczną porostów jest ich poikilohydrycznośd (poikilo-zmienna, hydric-

odniesienie do wody), co oznacza zdolności dostosowawcze do otoczenia w warunkach braku wody. 

Podobnie jak niektóre mchy, wątrobowce i paprocie w takich warunkach potrafią przejśd w stan 

uśpienia, w którym zatrzymują działanie czynności biochemicznych. Ponowne pojawienie się wody    

w szybkim tempie wznawia ich czynności życiowe. Potrafią też wytrzymad skrajnie niskie i wysokie 

temperatury, zalewanie słodką i słoną wodą oraz warunki napromieniowania. Jako ciekawostkę 

można podad wyniki badao prowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną. W eksperymencie 

prowadzonym przez Leopoldo Sancho z Uniwersytetu Complutense w Madrycie, dwa gatunki 

porostów - Rhizocarpon geographicum i Xanthoria elegans - były zamknięte w kapsułce i przekazane 

na pokład rosyjskiej rakiety Sojuz w dniu 31 maja 2005.  Na orbicie kapsułki zostały otwarte i porosty 

były bezpośrednio narażone na działanie próżni i znaczne wahania temperatury oraz promieniowania 

kosmicznego. Po 15 dniach porosty sprowadzono z powrotem na ziemię gdzie okazały się one w pełni 

zdrowe, bez żadnych dostrzegalnych uszkodzeo powstałych na orbicie. 

Porosty nie posiadają korzeni i nie potrzebują stałego dostępu do wody jak rośliny wyższe, dzięki 

czemu mogą rosnąd na nagich skałach, jałowej glebie lub piasku oraz różnych sztucznych strukturach, 

takich jak ściany, dachy i mury. W zależności od rodzaju podłoża, na którym rosną można je podzielid 

na: 

1) Epility (gr. líthos – kamieo, phyte – roślina),  -  rosnące na skałkach, blokach skalnych w 

górach, głazach narzutowych. Rozkładają skalne podłoże, na którym żyją, powodują 

zatrzymywanie części organicznych i powstawanie gleb inicjalnych. Rosnąc na konstrukcjach 

betonowych, murowanych, dachówkach, przyczyniają się do ich niszczenia. Epilit jest 

rodzajem Litofita które z kolei dzielimy na: 

 epility – głównie na wilgotnych częściach murów lub ścian, 

 hipolity – pod kamieniami, skałami, itp., 

 endolity – w pęknięciach we wnętrzu skał, 

 kryptoendolity – w pęknięciach oraz wklęsłych zagłębieniach skał, 

 euendolity – podobnie jak dwie powyższe; w zagłębieniach skalnych. 

 
 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dlichens%26hl%3Dpl%26biw%3D1268%26bih%3D787%26rlz%3D1R2SKPT_plPL418%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rhizocarpon_geographicum&usg=ALkJrhjNbQZtAd-TK_iChw0BMrlz6Fnliw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dlichens%26hl%3Dpl%26biw%3D1268%26bih%3D787%26rlz%3D1R2SKPT_plPL418%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Xanthoria_elegans&usg=ALkJrhi7aNX5E3FqqxB3MM3DfA-0DAvVXQ
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2) Epifility (gr. epi - na powierzchni, phyte - roślina) - rozwijające się na liściach i korze, zwykle 

drzew i krzewów. Epifility występują głównie w wilgotnych i cienistych lasach równikowych. 

Znane są epifility obligatoryjne - występujące wyłącznie na liściach, inne spotykane są także 

na korze roślin i w innych siedliskach. Porosty nalistne przypominają zwykle plamy, miejsca 

zaatakowane przez grzyba. Nie prowadzą one pasożytniczego trybu życia. Korzystają z innego 

gatunku jako podpory, a odżywiają się samodzielnie. Wyrastają w miejscach, gdzie gromadzi 

się martwa materia organiczna (np. w kącie gałęzi/pędu) lub osiedlają się na pędach innych 

roślin, a składniki odżywcze i wodę pobiera z powietrza lub opadów. 

3) Epiksylity - rosnące na drewnie – na martwym pniu drzewa, belkach, deskach, konstrukcjach 

drewnianych i przedmiotach wykonanych z drewna. Epiksylity rozkładając substancje 

organiczne przyczyniają się do tworzenia gleby. Jednocześnie niszczą budynki i konstrukcje 

drewniane. Nieliczne gatunki mogą występowad na obumierających mszakach lub szczątkach 

roślin kwiatowych. 

4) Epigeity - organizmy rosnące na glebie. Niektóre porosty żyjące na ziemi, takie jak np. 

przedstawiciele podrodzaju Cladina produkują substancje chemiczne, które przenikają do 

gleby i hamują kiełkowanie nasion i wzrost młodych roślin. Często stanowią też źródło 

pokarmu dla zwierząt. 

 

Należy wspomnied również o porostach wielośrodowiskowych (ubikwistycznych), które 

spotykane są na bardzo różnym podłożu. Rosną dobrze zarówno na podłożu skalnym (np. na murach   

i głazach narzutowych), na drzewach, zmurszałym drewnie, jak i na ziemi. 

Pomimo faktu, że porosty są w stanie rosnąd w ekstremalnych warunkach należy zwrócid uwagę, 

że większośd z nich do prawidłowej wegetacji preferuje określone stanowiska. Przykładowo ważnym 

czynnikiem dla ich wzrostu jest wilgotnośd powietrza. Gatunki występujące w lasach tropikalnych 

występują bardzo bujnie i w dużej ilości. Podobnym czynnikiem jak wilgod jest temperatura. Gatunki 

południowe (submediterraoskie) osiedlają się wyłącznie w miejscach ciepłych. Kolejnym ważnym 

czynnikiem rozwoju jest światło. Wiele gatunków rośnie wyłącznie w terenach o dobrym 

naświetleniu. Porosty danego typu dobrze tolerują jeden teren, podczas gdy na innym nie występują 

lub występują w małej ilości. Przykładowo porosty epifilityczne rosnące na korze w zależności od 

gatunku preferują korę gładką, inne karbowaną, a jeszcze inne lubią zagłębienia kory. Podobne 

zjawisko można zaobserwowad u epilitów. W zależności od podłoża, na którym rosną można je 

podzielid na np. kalcifilne (wapieniolubne) i w przeciwieostwie do nich na acidolity unikające podłoży 

wapiennych. Porosty nitrofilne z kolei najczęściej występują na substratach zawierających większą 

ilośd związków azotowych (przydrożne drzewa, skały i kamienie, na których występują ptasie 

odchody itp.).  

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dlichens%26hl%3Dpl%26biw%3D1268%26bih%3D787%26rlz%3D1R2SKPT_plPL418%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cladoniaceae&usg=ALkJrhgOxfREtTX94QxVNmTC0rqf8o4fmA
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Wszystkie porosty są narażone na zanieczyszczenia powietrza. Brak tolerancji dla dwutlenku 

siarki i innych gazów w następstwie powoduje ich wymieranie lub zniekształcenia plech. W związku      

z brakiem korzeni większośd produktów niezbędnych do życia pobierana jest przez plechę (deszcz, 

mgła, rosa, powietrze). Absorbowane na całej powierzchni dyfundują następnie do warstwy glonów. 

Wszelkie zmiany składników odżywczych negatywnie wpływają na kondycję porostów. Czynniki te 

monitorowane przez człowieka pozwalają na tzw. bioindykację powietrza. W największym skrócie 

badania wielkości i stanu plech wybranych gatunków pozwalają na ocenę jakości otaczającego je 

powietrza. Czułośd porostów na zanieczyszczenie powietrza jest bezpośrednio związana                         

z zapotrzebowaniem na energię przez grzyba i pośrednio wpływa na zależności między nim a glonem. 

Glon z kolei musi korzystad z energii metabolicznej do naprawy struktur komórkowych, które inaczej 

byłyby wykorzystywane do utrzymania fotosyntezy pomniejszając tym samym ilośd energii 

przeznaczonej dla grzyba. Zmiany równowagi pomiędzy fotobiontem i mikobiontem może 

doprowadzid w efekcie do załamania się układów symbiotycznych. W zależności od gatunku porosty 

mniej lub bardziej wrażliwe są na takie zmiany. Istnieje liczna grupa porostów z powodzeniem 

rosnąca i rozwijająca się w warunkach miejskich, gdzie zanieczyszczenia powietrza są największe. Na 

podstawie badao utworzono tzw. skale porostowe. Ukazują one które gatunki rosną w terenie w 

zależności od stężenia dwutlenku siarki. Stąd prosta droga do wysunięcia wniosku, iż wiele z nich 

występuje wyłącznie w terenie o czystym powietrzu (tereny górskie i duże obszary leśne). 

 

Fot. 1 Plecha uszkodzona pod wpływem zanieczyszczonego powietrza (Parmelia sulcata) 
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3. Budowa porostów 

W budowie porostów najogólniej wyróżnia się plechę, owocniki i chwytniki.  

3.1.  Budowa morfologiczna plechy 

Wyróżnia się trzy (niektórzy autorzy podają pięd) typy morfologiczne plechy.  

1) Plecha skorupiasta (w tym łuseczkowata) (ang. crustose thallus). 

Spotykana najczęściej u porostów epifitycznych. W każdym przypadku całą powierzchnią przylega 

do podłoża. W zależności od gatunku może rosnąd na jego powierzchni lub w niego wnikad. Plechę 

taką nazywamy zewnętrzną. W przypadku całkowitego jej wrastania w podłoże mówimy o plesze 

wewnętrznej. W zależności od rodzaju podłoża plechy wewnętrzne mogą byd endofloedyczne gdy 

wrastają w zewnętrzne warstwy kory, endoksyliczne gdy wrastają w drewno lub endolityczne              

w przypadku wrastania w strukturę skały. Górna powierzchnia plechy może byd jednolita                     

(o powierzchni gładkiej lub nierównej), nieregularnie popękana lub spękana na drobne fragmenty 

zwane areolkami. W ostatnim przypadku może byd złożona od początku z areolek w różnym stopniu 

rozproszonych. U wielu form plecha złożona jest z brodaweczek, gruzełków lub ziarenek, może też 

byd proszkowata lub mączysta, w postaci masy sorediów. Grubośd plechy zawiera się w przedziale od 

0,1 do kilku milimetrów. Plechy tego typu mogą byd słabo widoczne, zanikające lub występujące tylko 

przy owocnikach. Pewne gatunki o plesze skorupiastej mają postad obszaru złożonego z drobnych 

łuseczek. W pewnych przypadkach plechy skorupiaste na obwodzie posiadają drobne odcinki. 

Występuje też w koocu pewna grupa porostów z plechą skorupiastą, wokół której (lub pomiędzy 

areolkami) widoczna jest warstwa przedplesza, najczęściej innego (ciemnego) koloru. 

 

Fot. 2 Przykładowy wygląd plechy skorupiastej (Lecidella stigmatea). 

http://www.ling.pl/crustose%20thallus
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2) Plecha listkowata (ang. Foliose thallus) 

Najczęściej przyjmuje kształt rozetek lub rośnie nieregularnie. Zazwyczaj jest grzbietobrzusznie 

spłaszczona.  W większości przypadków jest powcinana na liczne odcinki. Posiadają one różną 

szerokośd i długośd, rosną luźno ułożone, stykają się brzegami lub zachodzą na siebie. W zależności 

od gatunku plecha całą powierzchnią przylega do substratu lub jej odcinki odstają od podłoża, 

niekiedy wznosząc się pod określonym kątem. Ten typ plechy posiada na spodniej stronie chwytniki 

(ang. rhizines), którymi jest przyczepiona do podłoża lub też umocowana jest przy pomocy 

zmarszczek dolnej warstwy korowej, rzadziej plecha umocowana jest przy pomocy uczepu 

znajdującego się w jej środkowej części. 

 

Fot. 3 Przykładowy wygląd plechy listkowatej (Xanthoria parietina). 

 

3) Plecha krzaczkowata (w tym nitkowata) (ang. Fruticose thallus). 

Plechy tego typu zbudowane są z odcinków lub gałązek o obłym, kanciasto-obłym, nieregularnym 

lub tasiemkowatym kształcie. Nieliczne gatunki posiadają odcinki w kształcie cienkich nitek. Plecha 

taka może byd wykształcona w postaci pojedynczych trzoneczków lub gałązek o różnym stopniu 

rozgałęzienia. Występuje w postaci kępki lub przyczepiona w jednym miejscu luźno zwisa pod 

określonym kątem. W wielu przypadkach plechy tego typu mają dwie postacie: plechę pierwotną 

złożoną z łuseczek, listków lub w postaci skorupiastej oraz najczęściej po jej zaniknięciu, plechy 

wtórnej w postaci wałeczkowatych tworów zwanych podecjami. 
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Podecja posiadają kieliszkowate, wąsko-kieliszkowate, tępe lub szydłowate zakooczenia. 

Wyrastają pojedynczo lub w skupieniach tworząc murawki. Czasami tworzą prolifikacje (pięterka), 

przy czym kolejne mogą wyrastad z brzeżków lub środka swego poprzednika. Zakooczenia bywają 

pojedyncze, dychotomicznie (widełkowato, podwójnie), czasami trychotomicznie (potrójnie) lub 

wielokrotnie rozgałęzione. Ich powierzchnia może byd pokryta sorediami, korą lub łuseczkami. 

 

Fot. 4 Przykładowy wygląd podecjum (Cladonia coccifera) 

W niektórych przypadkach mówimy również o plesze listkowato-krzaczkowatej. Mamy z nią 

do czynienia w przypadku, gdy przekrój ma wyraźny kształt krzaczkowaty, a dany gatunek ma odcinki 

plechy szerokie i skąpo rozgałęzione. 

 

Fot. 5 Odcinki plechy listkowato-krzaczkowatej (Cetraria islandica) 
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3.2. Budowa anatomiczna plechy 

Opis budowy anatomicznej to już nieco trudniejsze zagadnienie. Zacząd należy od przekroju 

poprzecznego, w którym najlepiej widoczne są jej elementy, jakimi są strzępki grzyba (łac. Hyphae) 

oraz komórki glonu. Wzajemne ułożenie tych elementów względem siebie może byd dwojakiego 

rodzaju: 

1) Glony są zagęszczone przy brzegach, a w pozostałych obszarach przekroju nieregularnie 

rozrzucone – plecha homeomeryczna. 

2) Glony tworzą własną warstwę pod korą górną, a strzępki grzyba tworzą dwie lub trzy warstwy 

– plecha heteromeryczna. 

W nielicznych przypadkach mamy do czynienie z odmienną od opisanych wyżej budową plechy 

(egzogeniczną), w której dominują glony, a strzępki grzyba otaczają go z zewnątrz. 

W przypadku plechy homeomerycznej,  ze względu na budowę możliwe jest wyznaczenie dwóch 

jej typów:  grzbietobrzusznej (dosowentralnej) i promienistej (radialnej). Porosty o tego typu plesze 

bywają listkowate, skorupiaste, proszkowate, drobne oraz znacznych rozmiarów. Barwa ich jest 

różna. W tego rodzaju plechach symbiotycznym glonem jest najczęściej sinica. 

 

Rys. 1 Przekrój plechy homeomerycznej (Collema sp.). 

U plechy heteromerycznej jej górna strona nazywana jest korą (plecha posiada warstwę 

korową), która utworzona jest z gęsto splecionych, grubościennych strzępek grzyba. W przekroju 

poprzecznym posiada ona strukturę nibytkankową zwaną paraplektenchymą. W zależności od 

sposobu ułożenia strzępek nazywana jest ona korą paraplektenchymatyczną lub 

prosoplektenchymatyczną. Bezpośrednio pod korą znajduje się warstwa glonów. Graniczy ona             

z częścią plechy, która jest złożona z bardziej lub mniej splecionych strzępek grzyba, bez glonów. 

Warstwa ta nazywana jest rdzeniem lub miąższem. Plecha od spodu ograniczona jest dolną warstwą 

korową. Bardzo często, a szczególnie u porostów listkowatych z dolnej warstwy korowej wyrastają 

splecione w pęczki strzępki grzyba zwane chwytnikami (łac. rhizoides) będące elementami 

mocowania plechy do podłoża. Taką budowę plechy posiada większośd porostów. W tej grupie 

występują wszystkie znane typy morfologiczne plech. Jeżeli plecha posiada budowę promienistą 

poszczególne jej warstwy ułożone są dośrodkowo. W takim przypadku dolna warstwę kory zastępuje 

tzw. nibytkanka mechaniczna. 
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Rys. 2 Przekrój typowej plechy heteromerycznej. 

1. Górna warstwa korowa. Może ona osiągad grubośd do kilkuset mikrometrów. Zbudowana z 

gęsto splecionych strzępek grzyba. 

2. Warstwa glonów składająca się z komórek glonów osadzonych w bardzo gęsto splecionych 

strzępkach grzybów. 

3. Rdzeo (miąższ) złożony ze strzępek grzyba. W rdzeniu nie występują glony. 

4. Dolna warstwa korowa. Przypomina warstwę górną. 

5. Chwytniki utworzone ze splecionych w pęczki strzępek grzyba. Pełnią funkcję czepną. 

Całkowicie odmienny typ plechy promienistej reprezentują gatunki z sekcji Cladina w rodzaju 

chrobotek (Cladonia). Łuski plechy pierwotnej bardzo wcześnie zanikają, a charakterystyczne podecja 

pozbawione są warstwy korowej. Strona zewnętrzna pokryta jest luźno splątanymi, kępkowato 

ułożonymi strzępkami grzyba i glonu. Pod tą warstwą występuje zbita warstwa miąższowa 

zbudowana ze strzępek ułożonych wzdłuż osi. Podecja tych gatunków w środku są puste (przestwór 

centralny) i łatwo łamliwe w stanie suchym. 
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W przypadku wielu gatunków trudno jest jednoznacznie określid typ plechy. Czasami warstwa 

korowa występuje tylko po górnej stronie, niekiedy wcale nie występuje, a budowa anatomiczna 

warstw jest na tyle niewyraźna, że trudno ją jednoznacznie zaklasyfikowad. 

Wspomniane wcześniej splecione w pęczki strzępki grzyba występujące na dolnej warstwie 

korowej, czyli chwytniki (rhizoides) mogą byd różnego kształtu, który pomaga przy oznaczeniu 

konkretnego gatunku. Mogą byd one:  

 Pojedyncze (długie i krótkie, różnych kolorów) 

 Rozgałęzione (pędzelkowate, szczoteczkowate, widlaste, różnej długości i koloru) 

 

Rys. 3 Różne kształty chwytników. 

Podobne do chwytników twory, ale wyrastające najczęściej na brzegach i koocach odcinków, 

lub czasami na owocnikach nazywane są rzęskami (łac. cilia). Mają one długośd do kilkunastu 

milimetrów i charakteryzują niektóre gatunki na przykład z rodzaju obrost (Physcia) czy brodaczka 

(Usnea). 

Czasami górna powierzchnia plechy pokryta jest pilśnią złożoną z maleokich włosków 

(powstałych ze strzępek grzyba). Jest to cecha charakterystyczna niektórych gatunków np. z rodzaju 

pawężnica (Peltigera). 
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Innymi wytworami plech, powstającymi na ich powierzchni są: 

1) Cyfelle (łac. cyphellum) – występują na dolnej stronie plechy w postaci otworków o średnicy 

0,1-0,5 mm wyścielonych luźną warstwą kory. 

 

 

Rys. 4 Cyfelle na dolnej powierzchni plechy 

 

2) Pseudocyfelle (łac. pseudocyphellum) – występują na powierzchni plechy w postaci 

regularnych otworków o średnicy do 4 mm. Powierzchnia plechy w takim przypadku pokryta 

jest jasnymi plamkami lub łączącymi się kreseczkami tworzącymi siateczkę lub pojedyncze 

blizny.  

 

Rys. 5 Pseudocyfelle na powierzchni plechy. 
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Fot. 6 Pseudocyfelle na powierzchni odcinków plechy (Cetraria Islandia, Parmelia sulcata) 

3) Cefalodia (łac. cephalodium) – są skupieniami innych gatunków glonów niż występujące          

w warstwie glonowej (najczęściej sinice z rodzaju Nostoc). Oplecione strzępkami grzyba 

tworzą na obydwu powierzchniach plechy charakterystyczne wybrzuszenia lub brodawki. 

Dzielą się one na cefal odia ektotroficzne i endotroficzne. 

Wymienione wyżej twory najprawdopodobniej służą do wymiany gazów (cyfelle i pseudocyfelle) 

oraz do wiązania wolnego azotu (cefalodia). 

Charakterystyczną cechą niektórych gatunków jest również występowanie wyrostków na 

krawędziach odcinków plechy, na koocach których występuje spermogonium zawierające wewnątrz 

liczne spermacje. Spermacja to komórki spełniające rolę gamet męskich. W odróżnieniu od typowych 

plemników, nie mając wici, nie są zdolne do aktywnego ruchu. 

 

Fot. 7 Fragment odcinka plechy z widocznym spermogonium oraz pseudocyfellami (Cetraria Islandica). 
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4. Rozmnażanie porostów  

Ze względu na specyficzną budowę porostów (brak tkanek zwanych porostowymi) organizmy te 

potrafią rozmnażad się na dwa sposoby: wegetatywnie i przez zarodniki. Wytwarzane przez porosty 

diaspory dzieli się na zlichenizowane i niezlichenizowane. Diaspory to dowolne części plechy, które 

przeniesione na odległośd mogą dad początek nowemu organizmowi. Do pierwszej grupy zaliczamy 

powstające w soraliach urwistki (łac. soredium) oraz izydia (łac. isidium). Drugą grupę reprezentują 

wytwory grzybni mikobionta, takie jak zarodniki (mejospory) – askospory i bazydiospory. Ich 

wytwarzanie poprzedzone jest procesem płciowym, typowym dla danej grupy grzybów. 

4.1. Rozmnażanie wegetatywne 

Podstawowym sposobem rozmnażania wegetatywnego porostów jest rozmnażanie się przez 

urwistki (łac. soredium). Jest on szczególnie często spotykany u porostów, które nie wykształcają 

owocników. Urwistki złożone są z pojedynczej komórki fotobionta (glonu) oplecionej strzępkami 

mikobionta (grzyba) lub z grupy komórek glonu oplecionych strzępkami grzyba. Wytwarzane są na 

powierzchni plechy tworząc charakterystyczne mączyste lub ziarenkowate naloty lub w tzw. 

soraliach. Soralia powstają na skutek nacisków warstwy miąższowej na warstwę glonową powodując 

w konsekwencji pękanie warstwy korowej. W efekcie na powierzchni plechy powstają plamki lub 

blizny (pojedyncze lub łączące się siateczkowato). Ich kształt jest bardzo ważnym czynnikiem branym 

pod uwagę przy oznaczaniu gatunków porostów. Soralia mogą mied kształt kolisty, eliptyczny lub 

nieregularny, mogą byd płaskie lub wypukłe. Ważne jest również miejsce ich występowania: na 

środku plechy, na brzegach lub zakooczeniach odcinków. Soralia powstające na siateczkowatych 

wyniesieniach plechy mają kształt bruzd lub szczelin. Występujące na zakooczeniach odcinków są 

główkowate lub w kształcie kapturków. Czasami powstają na krawędzi odcinków wzdłuż linii łączącej 

górną i dolną warstwę korową – mówimy wówczas o soraliach wargowych. Mają najczęściej kolor 

biały, żółty, szary, zielonawy, niebieskawy, czerwonawy do brunatnego. Występują pojedynczo lub 

łączą się ze sobą tworząc skupienia. Powstające w soraliach urwistki (soredia) mogą byd swobodnie 

rozprzestrzeniane przez wiatr i zwierzęta przyczyniając się do powstania nowych organizmów. 

 

Rys. 6 Przekrój przez plechę z soralium 
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Fot. 8 Białe, koliste soralia na powierzchni plechy (Pertusaria Amara) 

Rozmnażanie wegetatywne poprzez wyrostki (łac. isidium) jest drugim sposobem rozwoju tych 

organizmów. Wyrostki powstają z warstwy glonowej i korowej poprzez uwypuklenie plechy. Mają 

kształt brodawkowaty, kulisty, cylindryczny (pojedyncze lub rozgałęzione), maczużkowaty, 

łuseczkowaty lub koralikowaty. Mają kolor identyczny z plechą lub są ciemniejsze. Na powierzchni 

plechy mogą byd ułożone w szeregi lub zajmowad pewien (najczęściej środkowy) obszar plechy.         

W pewnych przypadkach, jak pęknięcia lub złuszczenia warstwy korowej mogą się przekształcad          

w soralia. Oderwane od powierzchni i przeniesione w nowe miejsce dają początek nowemu 

organizmowi. Należy tu powiedzied, że do tego celu konieczna jest ingerencja sił mechanicznych. 

 

Rys. 7 Przekrój plechy heteromerycznej z wyrostkami (izydiami) 
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Fot. 9 Izydia w środkowej części plechy (Melanelia exasperatula) 

 

W przypadku porostów listkowatych i krzaczkowatych występujących w miejscach suchych                        

i nasłonecznionych mamy do czynienie z wysychaniem oraz łamaniem się fragmentów plechy. Każdy    

z tego typu odłamków może w sprzyjających warunkach stad się podstawą do budowy nowego 

organizmu. 

Ostatnim przykładem bezpłciowego rozmnażania się porostów (ok. 60% populacji) jest 

rozmnażanie się przez pyknokonidia (łac. pycnoconidium). Są to malutkie zarodniki występujące          

u wybranych gatunków wytwarzane w pyknidach (łac. pycnidium). Pyknidy są bardzo drobnymi, 

owalnymi lub kulistymi tworami zagłębionymi w plesze lub wystającymi powyżej jej poziomu. Na 

szczycie posiadają mikroskopijny otworek. Obserwując powierzchnię plechy pod lupą zauważalne są 

jako małe, czarne punkciki lub brodaweczki. Wewnętrzną warstwę pyknidiów tworzą trzoneczki, na 

których powstają pyknokonidia. Trzoneczki mogą byd pojedyncze, mogą tworzyd pęczki, koremium 

(synnema) lub palisady. Częśd środkowa wypełniona jest bezbarwną lub kolorową (najczęściej 

czerwoną) galaretką konidialną. Wybrane trzoneczki złożone są z komórki podstawowej i znajdującej 

się na niej sterygmy (łac. sterigma), która na szczycie oddziela pyknokonidia. Inne nie posiadają 

zróżnicowania, a pyknokonidia tworzone są z komórki podstawowej poprzez proces pączkowania. 

Pyknokonidia najczęściej są jednokomórkowe, nie mają zabarwienia i posiadają wymiary 2-40 

mikrometrów. Ich kształt jest wałeczkowaty (proste lub zgięte), eliptyczny, niteczkowaty albo 

piszczelowaty (zwężone w środku). W kontakcie z odpowiednim fotobiontem wytwarzają nowe, 

lichenizowane plechy. 
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Rys. 8 Przekrój pyknidium (konidiomatę) 

 

 

Fot. 10 Odcinek plechy z widocznymi pyknidami i wargowymi soraliami (Hypogymnia physodes) 
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4.2. Rozmnażanie przez zarodniki 

Grzyby z klasy workowców, które są mikobiontem u około 98% porostów wytwarzają dwa 

rodzaje owocników. W przypadku grupy Pyrenomycetes są to otocznie (łac. perithecjum),                      

a w przypadku grupy Discomycetes występują miseczki (łac. apotecjum). 

1) Otocznia, perytecjum (łac. perithecjum) 

Owocniki tego typu najczęściej zagłębione są w plesze lub przyrośnięte do niej podstawą. Mają 

kształt gruszkowaty, stożkowaty lub mniej lub bardziej kulisty. Posiadają twardą osłonkę złożoną         

z mocno splątanych strzępek grzyba zwaną ekscypulum (łac. excipulum). Na ich szczycie znajduje się 

malutki otworek (łac. ostiolum) służący do uwalniania zarodników. Szerokośd owocnika podaje się na 

podstawie pomiarów wykonywanych w jego połowie licząc do zewnętrznych ścianek. Widoczna na 

zewnątrz częśd owocnika nazywana jest egzotecjum (łac. exothecjum lub egzoperithecjum). Oprócz 

podstawowej osłonki jaką jest ekscypulum (bezbarwne, brunatne lub czarne) u pewnych gatunków 

występuje jeszcze jedna osłonka nazywana inwolukrelum (łac. involucrellum), która okrywa 

ekscipulum od zewnątrz. Może byd ono wierzchołkowe (okrywa górną częśd ekscypulum), połowiczne 

(gdy schodzi do nasady ekscypulum) lub pełne w przypadku okrywania ekscypulum ze wszystkich 

stron. W rzadkich przypadkach inwolukrelum występuje wyłącznie wokół ostiolum. Całą wewnętrzną 

objętośd ekscipulum zajmuje hymenium. Zbudowane jest ono z worków z zarodnikami i płonnych 

strzępek grzyba zwanych parafizami (łac. paraphysae). Te ostatnie dzielą się na trwałe i rozpadające 

się. Poza parafizami, na wewnętrznej ściance ekscipulum (przy otworku) występują też krótkie 

strzępki grzyba nazywane paryfizami, które są odpowiedzialne za uwalnianie zarodników. Ta częśd 

ekscipulum, zazwyczaj zgrubiała, nazywa się hypoperifusium. Perytecja widoczne są na górnej 

powierzchni plechy w postaci punktów lub brodaweczek. Występują u wszystkich rodzajów plech, ale 

najczęściej u plech skorupiastych. 

 

Rys. 9 Przekrój poprzeczny otoczni (perytecjum).  
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2) Miseczki, apotecja (łac. apotecjum) 

Owocniki tego typu dzielimy na lecideowe i lekanorowe. Pierwsze z nich nie posiadają brzeżek 

plechowy (łac. excipulum thallinum, drugie mają natomiast brzeżek własny (excipulum proptrium) 

złożony wyłącznie ze strzępek grzyba, bez glonów. 

Miseczki u poszczególnych gatunków posiadają inną budowę anatomiczną i morfologiczną.          

W znakomitej większości przypadków są to typowe kształty miseczki z tarczką i trwałym lub 

zanikającym (niekiedy obniżonym) brzeżkiem plechowym. W zarysie posiadają kształt kolistawy, 

kolistawo-kanciasty, kanciasty lub nieregularny. Tarczki mogą byd wklęsłe, wypukłe lub w różnym 

stopniu płaskie. Mogą charakteryzowad się różnymi kolorami. Brzeżek ma określoną grubośd i może 

byd gładki, karbowany, spękany, ziarenkowaty, brodawkowaty lub pokryty sorediami. 

Typowe owocniki lekanorowe (posiadające klasyczną budowę jak u rodzaju Lecanora) posiadają 

brzeżek plechowy (łac. margo thallinus) zazwyczaj w kolorze podobnym lub identycznym jak plecha, 

prawie zawsze jaśniejszym od tarczki. Dolna i boczne strony owocnika utworzone są z warstwy 

korowej plechy, pod którą znajduje się warstwa glonowa. Brzeżek taki nazywany jest excipulum 

thallinum lub amphithecium. Przylegają do niego strzępki warstwy rdzeniowej, która dociera aż do 

górnego brzegu miseczki powodując powstawanie drugiego obrzeżenia tzw. excipulum proprium lub 

parathecium. Widoczne jest ono tylko na przekroju poprzecznym miseczki. Bezpośrednio nad 

nasadową partią excipulum proprium leży hypotecjum (łac. hypothecium). Nad nim z kolei znajduje 

się warstwa rodzajna nazywana obłócznią (łac. hymenium). Obłócznia złożona jest z równolegle 

ułożonych wstawek (łac. paraphysae), pomiędzy którymi znajdują się worki z zarodnikami. Może ona 

byd bezbarwna lub posiadad określony kolor, szczególnie w górnej części. W przypadku, gdy wstawki 

wystają ponad powierzchnię hymenium, wówczas utworzona z ich kooców warstewka nazywa się 

epihymenium lub epitecjum (łac. epithecium). 

 

Rys. 10 Przekrój poprzeczny apotecjum lekanorowego 
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Fot. 11 Owocniki lekanorowe (Protoparmeliopsis muralis) 

 

Fot. 1 Owocniki lecideowe (Rhizocarpon geographicum) 
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Owocniki lecideowe posiadają wyłącznie brzeżek własny (łac. margo proprius), najczęściej             

w kolorze czarnym. Podobnego koloru jest też zazwyczaj powierzchnia tarczki. 

U niektórych gatunków występują owocniki bistorowe. Mają one jasne barwy. Brzeżek zazwyczaj 

jest jaśniejszy od tarczki, nie jest on jednak brzeżkiem plechowym zawierającym glony. 

Zupełnie inną budowę posiadają miseczki u rodzaju Pertusaria. Są one zagłębione                           

w brodawkowatej plesze. W jednej brodawce może występowad jeden lub kilka owocników. Miseczki 

takie posiadają excipulum thallinum, tarczki natomiast widoczne są jako ciemne punkty na 

powierzchni plechy. 

U wielu porostów skorupiastych występują wydłużone apotecja w kształcie elipsy, sztabki, mogą 

byd wąsko wrzecionowate lub w kształcie kreseczek, pojedyncze lub rozgałęzione, z tarczkami             

w kształcie szczeliny lub rowka o różnej szerokości.  

Zupełnie odmienne w kształcie są owocniki rodziny Caliciaceae. Zbudowane są one z trzoneczka    

i główki. Trzoneczki mogą mied różną długośd i kształt (wałeczkowate, kanciaste, proste lub zgięte). 

Główki przyjmują kształt kulistawy, kulistawo-stożkowaty, kieliszeczkowaty lub soczewkowaty. 

Posiadają wyłącznie brzeżek własny, bez glonów (łac. excipulum proprium). Hymenium wygląda jak 

pylasta masa tzw. mazedium (łac. mazaedium), która powstaje z rozpadających się worków, 

zarodników i wstawek. 

 

 

 

Rys. 11 Złożone z trzoneczka i główki owocniki rodziny Caliciaceae 
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Worki z zarodnikami najczęściej mają kształt maczugowaty lub cylindryczny, czasami również 

gruszkowaty lub elipsoidalny. Otwierając się w szczytowej części uwalniają zarodniki. Czasami 

rozpływają się powodując ten sam efekt. W workach najczęściej występuje 8 zarodników, czasami 

jednak ich liczba jest mniejsza (od jednego) lub znacznie większa (do kilkuset). Zarodniki posiadają 

kształt i kolor. Najczęściej są bezbarwne lub ciemno-brązowe (młode zielonawoszare). Najczęściej 

spotykanymi są zarodniki jednokomórkowe o kształcie eliptycznym, owalnym lub kulistym, rzadziej 

dwu- i wielokomórkowe. Wewnątrz worka podzielone są poprzecznymi przegrodami, czasami jednak 

przegrody są wzdłużne. Mówimy wówczas o zarodnikach murkowatych. 

 

 

Rys. 12 Różne typy zarodników 

Wstawki (łac. paraphysae) zazwyczaj są trwałe, ale czasami się rozpadają. Mogą byd pojedyncze 

lub rozgałęzione, złożone z jednej lub wielu komórek. Mogą mied kształt równowąski lub byd na 

szczycie maczużkowato zgrubiałe. Ułożone mogą byd luźno lub spojone wskutek galaretowacenia 

zewnętrznej części błony. Według części autorów występują też u podstawczaków. 

Zarodnik podczas kiełkowania zapoczątkowuje nową plechę tylko jeśli zetknie się z komórką 

odpowiedniego glonu. U niektórych gatunków w warstwie rodzajnej obok worków z zarodnikami         

i wstawek występują tzw. glony hymenialne, aby proces ten ułatwid. Zarazem zapobiega to 

powstawaniu grzybów niezlichenizowanych. Posiadają one galaretowatą osłonkę, do której 

przylepiają się zarodniki. W czasie uwalniania się zarodników otoczone są one tymi komórkami, 

rozrost grzybni rozpoczyna jednocześnie proces symbiozy i powstawanie nowego porostu. 
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5. Chemizm 

Jedną ze zdolności porostów jest wytwarzanie związków chemicznych zwanych potocznie 

„kwasami porostowymi”. Są to substancje pochodne od kwasów tłuszczowych i fenoli o bardzo 

skomplikowanej budowie cząsteczkowej. W związku z tym, że nie zawsze są to kwasy w chemicznym 

rozumieniu tego słowa wydaje się byd bardziej prawidłowym określenie ich metabolitami wtórnymi. 

W chwili obecnej naukowcom udało się wyodrębnid ich kilkaset (kilkanaście tysięcy łącznie                    

z roślinami). W większości przypadków substancje te są bezbarwne, ale są i takie, które nadają 

plechom specyficzny dla gatunku kolor plechy. Niektóre z nich posiadają właściwości bakteriobójcze 

wykorzystywane przez człowieka np. w przemyśle farmaceutycznym, inne z kolei są silnymi 

truciznami. Wybrane porosty wykorzystywane są również jako barwniki w przemyśle tekstylnym.  

Wykorzystanie wtórnych metabolitów przez lichenologów sprowadza się do czynnika pomocnego 

przy oznaczaniu gatunków. W sytuacjach, gdy budowa morfologiczna plechy dwóch gatunków jest 

niemal identyczna, podobnie wyglądają próbki mikroskopowe i oznaczenie gatunku wydaje się byd 

niemożliwym wykorzystuje się reakcje chemiczne pewnych odczynników z metabolitami wtórnymi 

obserwując wynik w postaci tzw. barwienia. Odczynnikami tymi są: 

 płyn Lugola, czyli roztwór jodu w jodku potasu (JKJ), oznaczany jako J 

 nasycony roztwór wodorotlenku potasowego (KOH), oznaczany jako K 

 nasycony roztwór wodny podchlorynu wapniowego (CaCl2O2), oznaczany jak C 

 10% roztwór alkoholowy parafenylenodwuaminy (C6H4(NH2)2), oznaczony jako P lub Pd 

        Działanie wybranego odczynnika (lub niekiedy dwu podanych bezpośrednio po sobie) na plechę, 

owocniki lub wybrane inne miejsca porostu powoduje reakcję chemiczną obserwowaną jako zmianę 

koloru. Reakcja barwna zaznaczana jest jako „+”, brak reakcji jako „–”. Znając zasady barwienia 

można w ten sposób oznaczyd konkretny gatunek. Bywają jednak sytuacje, że dwa z nich mają 

podobną nie tylko budowę, ale i skład chemiczny lub wcale nie reagują na odczynniki. W związku        

z powyższym metodę tą należy traktowad tylko jako pomocniczą. Dużo dokładniejszą i stosowaną 

obecnie metodą laboratoryjną jest chromatografia cienkowarstwowa (TLC, gr. chromatos = barwa     

+ grapho = pisze). W technice chromatograficznej najpierw rozdziela się badaną mieszaninę,                 

a następnie przeprowadza się detekcję poszczególnych składników. Rozdział substancji następuje      

w wyniku przepuszczenia roztworu badanej mieszaniny przez specjalnie spreparowaną fazę 

rozdzielczą (złoże), zwaną też fazą stacjonarną. Fazą rozdzielczą są substancje wykazujące zdolności 

sorpcyjne lub zdolne do innych oddziaływao na substancje przepływające. Podczas przepływu 

eluentu (fazy ruchomej) przez fazę rozdzielczą następuje proces wymywania zaadsorbowanych (lub 

związanych) substancji. Intensywnośd tego procesu jest różna dla poszczególnych składników 

mieszaniny. Jedne składniki są więc zatrzymywane w fazie dłużej, a inne krócej, dzięki czemu może 

następowad ich separacja. Czas przebywania danego składnika w kolumnie określany jest mianem 

czasu retencji. Wykorzystanie tej technologii pozwala na jednoznaczne oznaczenie gatunku, nie jest 

niestety dostępne dla amatorów. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Eluent
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_retencji
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6. Ochrona porostów 

Bardzo małe zainteresowanie ochroną gatunkową grzybów zlichenizowanych w naszym kraju ma 

podłoże w powszechnym przekonaniu, że są one pospolite, a niekiedy wręcz szkodliwe. Uważa się, że 

ich naturalna odpornośd i możliwości życia w każdych warunkach nie mogą byd w żaden sposób 

narażone. Dodatkowe czynniki w postaci pozysku plech dla potrzeb przemysłowych oraz ozdobnych, 

rosnące zanieczyszczenie powietrza, wycinka lasów negatywnie wpływają na występowanie i rozwój 

tych organizmów.  

W roku 2003 ukazała się Czerwona lista porostów wymarłych i zagrożonych w Polsce 

(Cieślioski S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 2003. Monographiae Botanicae, v. 91:13-49), która zawiera 

886 gatunków (co stanowi około 55,4 % bioty porostów krajowych) w następujących kategoriach: 

- RE (wymarłe): 141 gatunków 

- CR (na granicy wymarcia): 179 gatunków 

- EN (wymierające): 201 gatunków 

- VU (narażone): 165 gatunków 

- NT (bliskie zagrożenia): 68 gatunków 

- LC (słabo zagrożone): 22 gatunki 

- DD (niedostateczna ilośd danych): 110 gatunków. 

        Nasz kraj  należy do przodujących w dziedzinie ochronie porostów. W załączniku I ustawy aż 240 

gatunków objętych jest ochroną ścisłą.  

        Wykaz gatunków porostów objętych obecnie w Polsce ochroną gatunkową ścisłą i częściową 

zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. 04.168.1765 z dnia 28 lipca 2004 r.). 

        Porosty należy chronid nie tylko ze względów czysto naukowych, ale i poznawczych. Uważam, że 

zbieranie do celów amatorskich powinno byd całkowicie zakazane. W dobie techniki cyfrowej                

i powszechnym dostępie do fotografii wykonywanych przy jej użyciu bardziej powinniśmy się skupid 

na kolekcjonowaniu zdjęd i zdobywaniu nauki o tym fascynującym świecie. 
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