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ABSTRACT: The paper presents a list of lichen species of Roman Catholic cemetery
in Wasilków (the Podlasie region). Altogether 58 species were noted, including
4 species (Evernia prunastri, Hypogymnia tubulosa, Tuckermanopsis chlorophylla and
Usnea hirta) placed on the Red List of lichens in Poland. The epilithic lichens
(32 species) and epiphytes (31) were dominant. Other environmental groups were
represented by a smaller number of species – epixylic (16), atypical substrates (11)
and epigeic (1).
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Wstêp
Nieod³¹cznym elementem krajobrazu miast s¹ cmentarze. Maj¹ one niepowtarzaln¹ wartoœæ kulturow¹, narodow¹, religijn¹, a czêsto i przyrodnicz¹. S¹
miejscami wystêpowania wielu gatunków roœlin. Wystêpuj¹ tu ró¿norodne siedliska i pod³o¿a kolonizowane równie¿ przez liczne gatunki porostów.
Nieliczne s¹ publikacje dotycz¹ce porostów na terenie polskich cmentarzy.
Byæ mo¿e wynika to z trudnoœci, jakie stwarza sposób pozyskiwania materia³u
do badañ w miejscach kultu. Kilkanaœcie gatunków porostów kolonizuj¹cych
pomniki miejskich cmentarzy wymienia Rydzak (1953, 1956a, b, 1957a, b) z Lublina i z ma³ych miast o charakterze uzdrowiskowym, Œpiewakowski i Izydorek
MATWIEJUK A., £APIÑSKA M. 2014. Porosty zabytkowego cmentarza w Wasilkowie w województwie
podlaskim (Polska NE). – Acta Bot. Cassub. 13: 17-26.
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(1981) ze S³upska, Kiszka (1999) z Przemyœla. Porosty na pomnikach cmentarzy
z I wojny œwiatowej na Pogórzu Karpackim zinwentaryzowa³ Kozik (1994). Naskaln¹ biotê porostów g³azów na prehistorycznym cmentarzysku „Krêgi Kamienne” w Borach Tucholskich opracowali Kiszka i Lipnicki (1994). Porosty cmentarza
w Bogus³awiu opracowa³ Grochowski (2002), w Ugoszczy na terenie Nadbu¿añskiego Parku Krajobrazowego Jastrzêbska (2005), cmentarza ¿ydowskiego w Bia³ymstoku Matwiejuk (2008) i cmentarzy Bia³egostoku Matwiejuk (2009).
Badania podjête na terenie zabytkowego cmentarza w Wasilkowie na Podlasiu mia³y na celu przedstawienie dokumentacji florystycznej obrazuj¹cej bioró¿norodnoœæ bioty porostów, z uwzglêdnieniem uwarunkowañ siedliskowych gatunków. Na realizacjê g³ównego celu z³o¿y³o siê kilka zadañ cz¹stkowych:
1. Ustalenie sk³adu gatunkowego porostów, 2. Wyró¿nienie gatunków szczególnie zwi¹zanych z cmentarzami oraz cennych na Podlasiu z uwagi na rzadkoœæ
ich notowañ na obszarze Polski NE i/lub status ochronny oraz stopieñ zagro¿enia w kraju, 3. Scharakteryzowanie grup siedliskowych i form morfologicznych
porostów typowych dla cmentarzy.

1. Teren badañ
Cmentarz rzymskokatolicki w Wasilkowie powsta³ w II po³owie XIX wieku,
zajmuje teren o powierzchni 4,5 ha (Dziedzictwo… 2005-2007). Jest on po³o¿ony przy ulicy ks. Wac³awa Rabczyñskiego (lokalizacja: N 53°21’, E 23°21’), w lesie, przy drodze o du¿ym natê¿eniu ruchu. Cmentarz w Wasilkowie jest nekropoli¹ zabytkow¹ zapisan¹ w Podlaskim Rejestrze Zabytków. Znajduje siê na
nim siedem grup rzeŸb, nawi¹zuj¹cych tematyk¹ do pasji i zmartwychwstania
Jezusa, dwie fontanny i oko³o szeœædziesiêciu zabytkowych nagrobków, z których najstarszy jest z 1896 roku. Oprócz scen pasyjnych s¹ tam te¿ rzeŸby
anio³ów, bramy, balustrady i mury, na których wyryte s¹ wersety z pisma œwiêtego. Cmentarz wyró¿nia siê du¿ym udzia³em zieleni wysokiej. Rosn¹ tu liczne
okazy drzew, takich jak: Betula pendula, Pinus sylvestris, czy Quercus robur.

2. Materia³ i metodyka
Badania terenowe przeprowadzono w latach 2012 i 2013. Porosty epifityczne
badano na pojedynczych drzewach o œrednicy 30 cm. Rejestrowano wszystkie
gatunki porostów na korze drzew od podstawy do 2,5 m. Porosty epilityczne
analizowano na zró¿nicowanych pod³o¿ach, w tym na kamiennych, betonowych i lastrykowych nagrobkach. W terenie wykonano notatki, dokonuj¹c spisów gatunków oraz zaznaczaj¹c rodzaj pod³o¿a. Aby nie uszczuplaæ zasobów
¿ywej przyrody na terenach kultu, do zielnika zebrano pojedyncze okazy oraz
te, które wymaga³y opracowania laboratoryjnego.
Sporz¹dzono równie¿ dokumentacjê fotograficzn¹ porostów i cmentarza.
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Porosty by³y identyfikowane za pomoc¹ rutynowych badañ mikroskopowych i technik laboratoryjnych stosowanych w badaniach lichenologicznych.
W razie potrzeby identyfikacji stosowano tak¿e analizê chromatografii cienkowarstwowej TLC, z u¿yciem solwentu A lub/i C (Orange i in. 2001). Nomenklaturê gatunków przyjêto wed³ug Diederich i in. (2014), z wyj¹tkiem nastêpuj¹cych taksonów: Lecanora saxicola (Laundon 2010), Calogaya decipiens, C. pusilla, Flavoplaca citrina, F. oasis, Polycauliona polycarpa i Rusavskia elegans (Arup i in. 2013).
Gatunki u³o¿ono wed³ug schematu: nazwa gatunku, rodzaj substratu, na którym
wystêpuje oraz czêstotliwoœæ wystêpowania. W celu okreœlenia stopnia rozpowszechnienia gatunków porostów dla ka¿dego gatunku podano klasê czêstoœci
(gatunek bardzo rzadki – liczba notowañ: 1, gatunek rzadki – liczba notowañ:
2-3, gatunek rozproszony – liczba notowañ: 4-10, gatunek czêsty – liczba notowañ:
11-20, gatunek bardzo czêsty – liczba notowañ: powy¿ej 21). Materia³y zielnikowe
zdeponowano w Zielniku Instytutu Biologii Uniwersytetu w Bia³ymstoku.

3. Wyniki
3.1. Wykaz stwierdzonych porostów
Wykaz obejmuje 58 gatunków porostów:
Acarospora fuscata (Schrad.) Th. Fr. – kamienne nagrobki; bardzo rzadki
Buellia punctata (Hoffm.) A. Massal. – kamienne nagrobki; bardzo rzadki
Calogaya decipiens (Arnold) Arup, Frödén & Søchting – betonowe ogrodzenie, lastrykowe
nagrobki; czêsty
Calogaya pusilla (A. Massal.) Arup, Frödén & Søchting – betonowe nagrobki, betonowe
ogrodzenie, lastrykowe nagrobki, kamienne nagrobki; bardzo czêsty
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – drewniana ³awka, betonowe nagrobki, betonowe
ogrodzenie, lastrykowe nagrobki, kamienny nagrobek, metalowe elementy ogrodzenia; bardzo czêsty
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. – kora Betula pendula, Pinus sylvestris, drewniany krzy¿;
rzadki
Cladonia fimbriata (L.) Fr. – kora Betula pendula, Quercus robur, drewniany krzy¿; rozproszony
Evernia prunastri (L.) Ach. – kora Acer platanoides, Quercus robur, Tilia cordata; rzadki
Flavoplaca citrina (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting – betonowe nagrobki, betonowe
ogrodzenie, lastrykowe, kamienne nagrobki; czêsty
Flavoplaca oasis (A. Massal.) Arup, Frödén & Søchtin – drewniana ³awka, betonowe nagrobki, betonowe ogrodzenie, lastrykowe nagrobki, kamienne nagrobki, metalowy krzy¿,
metalowe elementy ogrodzenia; bardzo czêsty
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – kora Betula pendula, Pinus sylvestris, pniaki, drewniany krzy¿; rozproszony
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – kora Acer platanoides, Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus
robur, Thuja occidentalis, Tilia cordata, drewniany krzy¿, le¿¹ce ga³êzie, pniaki, drewniana ³awka, kamienne nagrobki, metalowy krzy¿; bardzo czêsty
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. - kora Betula pendula, Quercus rubra; bardzo rzadki
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Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer – kora Pinus sylvestris, bardzo rzadki
Lecanora albescens (Hoffm.) Flörke – betonowe nagrobki, betonowe ogrodzenie, lastrykowe nagrobki, kamienny nagrobek; rozproszony
Lecanora carpinea (L.) Vain. – kora Acer platanoides, Betula pendula; rzadki
Lecanora conizaeoides Cromb. – kora Betula pendula, Pinus sylvestris; rozproszony
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. – betonowe nagrobki, lastrykowe nagrobki, kamienne
nagrobki, metalowy krzy¿; czêsty
Lecanora hagenii (Ach.) Ach. – kora Betula pendula, bardzo rzadki
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. – betonowe nagrobki, kamienne nagrobki, metalowy
krzy¿; rozproszony
Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh. – kamienne nagrobki, bardzo rzadki
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. – kora Betula pendula, Thuja occidentalis; rozproszony
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. – kamienne nagrobki, bardzo rzadki
Lecanora varia (Hoffm.) Ach. – drewniana ³awka, drewniany krzy¿; rzadki
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – kora Acer platanoides, Betula pendula; rzadki
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert – betonowe ogrodzenie, lastrykowe nagrobki;
rzadki
Lepraria incana (L.) Ach. – kora Betula pendula, Pinus sylvestris, Thuja occidentalis, pniak;
czêsty
Lepraria lobificans Nyl. – kora Quercus robur, bardzo rzadki
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
– kora Betula pendula, Quercus robur, drewniany krzy¿, kamienny nagrobek; rozproszony
Melanelixia fuliginosa (Duby) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
– kamienny nagrobek; bardzo rzadki
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup – kora Acer platanoides, Betula pendula, drewniana ³awka; rzadki
Parmelia sulcata Taylor – kora Acer platanoides, Betula pendula, Quercus robur, Q. rubra, Thuja
occidentalis, Tilia cordata – drewniany krzy¿, le¿¹ce ga³êzie, pniaki, kamienne nagrobki,
metalowy krzy¿, metalowe elementy ogrodzenia; bardzo czêsty
Peltigera rufescens (Weiss) Humb. – gleba, bardzo rzadki
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg – betonowe nagrobki, kamienne nagrobki, metalowy krzy¿; rzadki
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg – kora Acer platanoides, Betula pendula, Quercus
robur, Thuja occidentalis, Tilia cordata, pniak, drewniana ³awka, drewniany krzy¿, betonowe nagrobki, betonowe ogrodzenie, lastrykowe nagrobki, kamienne nagrobki; bardzo czêsty
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. – kora Acer platanoides, Betula pendula, Quercus robur, Tilia
cordata; rozproszony
Physcia adscendens H. Olivier – kora Acer platanoides, Betula pendula, Quercus robur, Thuja
occidentalis, le¿¹ce ga³êzie, drewniana ³awka, betonowe nagrobki, lastrykowe nagrobki, kamienne nagrobki, metalowy krzy¿; czêsty
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. – betonowe nagrobki, kamienne nagrobki, drewniana ³awka,
metalowy krzy¿; czêsty
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau var. dubia – kora Acer platanoides, Betula pendula, Tilia cordata,
ga³êzie, pniak, kamienne nagrobki, drewniana ³awka, drewniany krzy¿, metalowy
krzy¿, betonowy nagrobek; bardzo czêsty
Physcia stellaris (L.) Nyl. – kora Acer platanoides, bardzo rzadki
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Physcia tenella (Scop.) DC. – kora Acer platanoides, Betula pendula, Quercus robur, Tilia cordata,
drewniany krzy¿, drewniana ³awka, pniak, betonowe nagrobki, kamienne nagrobki;
czêsty
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt – kora Acer plataniodes, Quercus robur; rzadki
Plastimatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. – kora Pinus sylvestris; bardzo rzadki
Polycauliona polycarpa (Hoffm.) Frödén, Arup & Søchting – kora Acer platanoides, Betula
pendula, drewniany krzy¿; rozproszony
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph – betonowe nagrobki, kamienne nagrobki;
rzadki
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf – kora Pinus sylvestris; bardzo rzadki
Rhizocarpon reductum Th. Fr. – kamienny nagrobek; bardzo rzadki
Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kondr. & Kärnefelt – betonowe ogrodzenie; bardzo rzadki
Scoliciosporum chlorococcum (Stenh.) Vezda – kora Betula pendula; rzadki
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold – kamienny nagrobek; bardzo rzadki
Triapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James – drewniany krzy¿; bardzo rzadki
Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale – kora Betula pendula; bardzo rzadki
Usnea hirta (L.) F.H. Wigg. – kora Pinus sylvestris; bardzo rzadki
Verrucaria muralis Ach. – betonowe nagrobki, betonowe ogrodzenie; rozproszony
Verrucaria nigrescens Pers. – betonowe nagrobki, betonowe ogrodzenie, kamienne nagrobki,
lastrykowe nagrobki; rozproszony
Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale – kamienne nagrobki; bardzo rzadki
Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch – kamienny nagrobek; bardzo rzadki
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – kora Acer platanoides, Betula pendula, Quercus robur, Thuja
occidentalis, drewniana ³awka, drewniany krzy¿, pniaki, betonowe nagrobki, lastrykowe
nagrobki, kamienne nagrobki, metalowe krzy¿e; bardzo czêsty.

3.2. Analiza bioty porostów
Porosty odnotowane na cmentarzu w Wasilkowie nale¿¹ do 33 rodzajów.
Najliczniej wystêpuj¹ porosty z rodzaju Lecanora – 10 gatunków oraz Physcia –
5 gat. Dominuj¹ porosty o plesze skorupiastej (26 gatunków) i listkowatej (26 gat.,
w tym: szerokolistkowate typu Parmelia – 14 gat., w¹skolistkowate typu Physcia
– 12 gat.) nad porostami krzaczkowatymi (5 gat.) i ³useczkowatymi (1 gat.).
Porosty stwierdzone na badanym cmentarzu reprezentowa³y nastêpuj¹ce
grupy siedliskowe: epifity, epigeity, epiksyle, epility i porosty nietypowych
pod³o¿y (metal). Najwiêcej gatunków znaleziono na pod³o¿u skalnym (32 gat.)
i na korze drzew (31). WyraŸnie mniejsze zró¿nicowanie obserwowano wœród
porostów zasiedlaj¹cych martwe drewno (16 gat.), metal (11) i glebê (1).
Porosty epilityczne
Obecnoœæ porostów naskalnych na badanym cmentarzu zaznacza siê na nagrobkach, pomnikach i ogrodzeniach. Sztuczne pod³o¿e bogate w wêglan wapnia
(betonowe i lastrykowe nagrobki, betonowe ogrodzenia) zasiedlane jest g³ównie
przez gatunki wapieniolubne. Notowania porostów epilitycznych pochodz¹ tak¿e
z kamiennych, granitowych nagrobków. Ogó³em wykazano 32 taksony wystê-
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puj¹ce na pod³o¿u skalnym. Wœród porostów zaobserwowanych na substratach
pochodzenia antropogenicznego znalaz³y siê: Calogaya decipiens, C. pusilla, Flavoplaca citrina, F. oasis, Candelariella aurella, Lecanora albescens, L. dispersa, L. muralis,
Phaeophyscia nigricans, Ph. orbicularis, Physcia adscendens, Ph. caesia, Ph. dubia, Verrucaria muralis, V. nigrescens i inne. Wy¿sza liczba notowañ epilitów pochodzi z kamiennych nagrobków. Nagrobki kamienne wykonane ze ska³ krzemianowych
poroœniête s¹ przez porosty acydofilne, takie jak: Acarospora fuscata, Lecanora
rupicola, Rhizocarpon reductum, Xanthoparmelia conspersa i X. loxodes, a tak¿e przez
porosty kalcyfilne fakultatywne (spotykane tak¿e na pod³o¿ach zasadowych),
np. Calogaya pusila, Candelariella aurella, Flavoplaca citrina i F. oasis.
Wiêkszoœæ znalezionych epilitów to taksony o plechach listkowatych (17:
szerokolistkowate typu Parmelia – 7, w¹skolistkowate typu Physcia – 10), które
przewa¿aj¹ nad skorupiastymi (15).
Porosty epifityczne
Najbogatsz¹ biotê epifityczn¹ posiadaj¹ Betula pendula, Acer platanoides i Quercus
robur, na których znaleziono odpowiednio 23, 15 i 11 taksonów. Na korze drzew
iglastych odnotowano odpowiednio: na Pinus sylvestris – 8 gatunków i na Thuja
occidentalis – 7. Pojedyncze notowania pospolitych porostów pochodz¹ równie¿
z kory Tilia cordata i Quercus rubra.
Ponad po³owa taksonów epifitycznych (16 gatunków) to porosty listkowate
(w tym szerokolistkowate typu Parmelia – 8 gat., w¹skolistkowate typu Physcia –
8 gat.). Porosty krzaczkowate reprezentowane by³y przez 5 gatunków, skorupiaste – 9 gat., a ³useczkowate – 1 gat.
Kora drzew wystêpuj¹cych na cmentarzu jest wa¿nym siedliskiem sprzyjaj¹cym rozwojowi porostów reprezentuj¹cych grupê gatunków objêtych
ochron¹ prawn¹ (Rozporz¹dzenie… 2014) i uznanych za zagro¿one w Polsce
(Cieœliñski i in. 2006). S¹ to: Evernia prunastri (NT – bliski zagro¿enia), Hypogymnia
tubulosa (ochrona czêœciowa, NT), Imshaugia aleurites (ochrona czêœciowa), Tuckermanopsis chlorophylla (ochrona czêœciowa, VU – nara¿ony) i Usnea hirta (ochrona
czêœciowa, VU).
Porosty epiksyliczne
Typowymi substratami zajmowanymi przez porosty epiksyliczne na cmentarzu w Wasilkowie s¹ drewniane krzy¿e i ³awki. Odnotowano na nich 16 gatunków porostów. Ponadto przedstawicieli tej grupy (9 gat.) mo¿na zaobserwowaæ
na drewnie pniaków i le¿¹cych ga³êziach drzew. Na listê epiksylów sk³ada siê
16 taksonów. Najliczniej reprezentowane by³y rodzaje: Physcia (Ph. adscendens,
Ph. caesia, Ph. dubia, Ph. tenella) oraz Cladonia (C. coniocraea, C. fimbriata). Blisko
po³owê porostów epiksylicznych stanowi³y taksony o plechach listkowatych.
Wiêkszoœæ zaobserwowanych epiksyli stanowi¹ gatunki pospolite.
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Porosty epigeiczne
Na terenie cmentarza odnotowano tylko jeden gatunek porostu zasiedlaj¹cego glebê. Sprzyjaj¹ce warunki do swojego rozwoju znalaz³ na zboczu niewielkiego wzniesienia,
Porosty nietypowych pod³o¿y
Na cmentarzu stwierdzono obecnoœæ 11 gatunków porostów zasiedlaj¹cych
metal (krzy¿e, elementy ogrodzenia). Wiêkszoœæ zaobserwowanych taksonów
stanowi¹ pospolite grzyby lichenizowane, rosn¹ce równie¿ na korze drzew, drewnie,
betonie i kamiennych nagrobkach. Wœród porostów stwierdzonych na metalowych konstrukcjach znalaz³y siê: Candelariella aurella, Flavoplaca oasis, Hypogymnia physodes, Lecanora dispersa, L. muralis, Parmelia sulcata, Phaeophyscia nigricans,
Physcia adscendens i inne.

Dyskusja
Na tle innych, porównywalnych obiektów w kraju zró¿nicowanie gatunkowe porostów w Wasilkowie nale¿y uznaæ za umiarkowanie wysokie. Ogólna
liczba gatunków (58) jest zbli¿ona do stwierdzonych w podobnych obiektach
po³o¿onych w Polsce (tab. 1).
Tabela. 1. Liczba gatunków porostów wybranych cmentarzy w Polsce
Table 1. The number of lichen species of selected cemeteries in Poland
Miasto/ Liczba gatunków
[Town/ number of species]

Epility
Epifity
Epiksylity
[Epilithic] [Epiphythic] [Epixylic]

Epigeity
[Epigeic]

Ogó³em
[Total]

Wasilków

32

31

15

1

58

Lublin (Rydzak 1953)

15

26

–

–

50

Pu³awy (Rydzak 1957b)

18

13

–

–

31

Pogórze Karpackie (Kozik 1994)

46

–

–

–

46

Bogus³aw (Grochowski 2002)

38

13

–

6

65

Ugoszcz (Jastrzêbska 2005)

14

13

16

–

33

Bia³ystok (Matwiejuk 2008)

32

15

–

14

57

Bia³ystok (Matwiejuk 2009)

55

45

8

14

97

Badania przeprowadzone na terenie cmentarza w Wasilkowie wykaza³y, ¿e
jego biota porostów charakteryzuje siê du¿ym podobieñstwem do bioty porostów innych cmentarzy. Analizowane cmentarze wyró¿nia obecnoœæ du¿ej liczby gatunków epifitycznych i epilitycznych. Bogactwo porostów naskalnych
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w porównaniu z innymi grupami siedliskowymi obserwowane jest na wielu
cmentarzach (Grochowski 2002; Jastrzêbska 2005; Matwiejuk 2008, 2009). Szczególne znaczenie dla zró¿nicowania lichenobioty naskalnej ma fakt, ¿e cmentarze stanowi¹ nagromadzenie pod³o¿y skalnych o ro¿nym sk³adzie chemicznym.
Na ni¿u Polski porosty naskalne, a zw³aszcza kalcyfilne, nie maj¹ wielu naturalnych stanowisk (g³azy narzutowe, g³ównie bezwapienne). W zwi¹zku z tym
miejsca takie jak cmentarze mog¹ wzbogacaæ lichenobiotê o gatunki obce geograficznie albo bardzo rzadkie w regionie. Na badanym cmentarzu wœród porostów wapieniolubnych dominuj¹ taksony powszechnie wystêpuj¹ce w Polsce.
S¹ to np.: Lecanora albescens, L. dispersa i Verrucaria muralis. Kamienne nagrobki,
g³ównie granitowe s¹ pod³o¿em porostów preferuj¹cych kwaœne pod³o¿e, m.in.:
Acarospora fuscata, Lecanora polytropa, L. campestris, Rhizocarpon reductum i Xanthoparmelia conspersa.
Brakuje doniesieñ o wp³ywie wieku nagrobków cmentarnych na bioró¿norodnoœæ porostów. Na cmentarzu w Wasilkowie wiêksz¹ liczb¹ porostów charakteryzuj¹ siê stare, kamienne nagrobki (28 gatunków), ni¿ betonowe i lastrykowe
(19). Znajduj¹ce siê na cmentarzu rzeŸby i ma³a architektura podlegaj¹ systematycznej renowacji, w zwi¹zku z tym liczba zasiedlaj¹cych je gatunków porostów jest niewielka.
Wœród porostów epifitycznych najwiêcej powtórzeñ w opracowaniach dotycz¹cych cmentarzy maj¹ gatunki pospolite w kraju. Na cmentarzu w Wasilkowie
biota poszczególnych drzew jest ma³o specyficzna. Forofity s¹ prawie pozbawione gatunków wy³¹cznych, co prawdopodobnie wi¹¿e siê z niezbyt du¿ym zró¿nicowaniem porostów oraz znacznym udzia³em w lichenobiocie cmentarza gatunków pospolitych. W grupie epifitów rosn¹cych na cmentarzu w Wasilkowie
znalaz³y siê taksony wielokrotnie wczeœniej notowane na podobnych typach
siedlisk. Nale¿¹ tutaj gatunki maj¹ce liczne stwierdzenia: Hypogymnia physodes,
Parmelia sulcata, Physcia adscendens, Ph. dubia, Xanthoria parietina i inne (Rydzak
1953, 1956 a, b, 1957a, b; Grochowski 2002; Jastrzêbska 2005; Matwiejuk 2008, 2009).
Liczba gatunków stwierdzonych w Wasilkowie na martwym drewnie jest
porównywalna z wynikami z innych cmentarzy (tab. 1). Typowymi obiektami
zajmowanymi przez porosty epiksyliczne na cmentarzach s¹ drewniane konstrukcje (krzy¿e, ³awki) oraz drewno pniaków i ga³êzie drzew (Grochowski
2002; Jastrzêbska 2005; Matwiejuk 2008, 2009). Wœród nich czêste s¹ gatunki preferuj¹ce korê drzew, jak: Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Physcia dubia
i Xanthoria pariteina. Wiêkszoœæ zaobserwowanych epiksyli stanowi¹ pospolite
grzyby lichenizowane.
Epigeity s¹ najmniej liczn¹ grup¹ siedliskow¹ na cmentarzach (tab. 1). Zjawisko ograniczania dostêpnoœci potencjalnych siedlisk dla rozwoju porostów naziemnych wskutek zajmowania powierzchni pod nowe groby (Matwiejuk 2008,
2009) zachodzi równie¿ na cmentarzu w Wasilkowie.
Cmentarze stanowi¹ nieod³¹czny element krajobrazu, s¹ pozosta³oœci¹ historii,
a jednoczeœnie tworz¹ specyficzny typ terenów zieleni. Ich odrêbnoœæ wyra¿a
siê przede wszystkim w roli, jak¹ pe³ni¹. S¹ to miejsca kultu i pamiêci, otaczane
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szczególn¹ opiek¹. Tereny zajmowane przez cmentarze stanowi¹ dogodne siedliska dla wielu organizmów, w tym równie¿ porostów, które kolonizuj¹ pod³o¿a
o proweniencji antropogenicznej. Cmentarze jako obiekty badawcze bioty porostów maj¹ charakter z³o¿ony, poniewa¿ na stosunkowo niewielkiej powierzchni
skupiaj¹ zró¿nicowan¹ pod wzglêdem siedliskowym grupê organizmów. Jednym z najwa¿niejszych czynników kszta³tuj¹cych sk³ad florystyczny cmentarza
jest jego sposób u¿ytkowania. Cmentarz w Wasilkowie jest obiektem o bogatym
wyrazie architektoniczno-artystycznym. W krajobrazie miasta odgrywa nie tylko wa¿n¹ rolê jako miejsce kultu, lecz tak¿e jako ostojê porostów.
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