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Rośliny chronione (maszaki)
Chronione gatunki mszaków na terenie DPN
(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014
r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409).
1. Wątrobowce
W Drawieńskim Parku Narodowym zinwentaryzowano 24 gatunki wątrobowców, z
czego 5 podlega ochronie gatunkowej (1 ścisłej i 4 częściowej, stan na 1.01.2020 r.).
Ochrona ścisła
Lp.
Nazwa gatunku
1.
Porella platyphylla – parzoch szerokolistny
Ochrona częściowa
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa gatunku
Frullania dilatata – miedziak płaski
Nowellia curvifolia – nowelia krzywolistna
Plagiochila asplenioides – kosatka zanokcicowata
Ptilidium ciliare – rzęsiak pospolity

2. Mchy
W Drawieńskim Parku Narodowym zinwentaryzowano 152 gatunki mchów, z czego
44 podlega ochronie gatunkowej (2 ścisłej i 42 częściowej, stan na 1.01.2020 r.).
Ochrona ścisła
Lp.
1.

Nazwa gatunku
Cinclidium stygium – drabinowiec mroczny
2.
Helodium blandowii – błotniszek wełnisty
Ochrona częściowa
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa gatunku
Abietinella abietina – jodłówka pospolita
Andreaea rupestris – naleźlina skalna
Anomodon viticulosus – zwiślik wiciowy
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4.
Aulacomnium palustre – próchniczek błotny
5.
Calliergonella cuspidata – mokradłoszka zaostrzona
6.
Dicranum polysetum – widłoząb kędzierzawy
7.
Dicranum scoparium – widłoząb miotłowy
8.
Eurhynchium angustirete – dzióbkowiec Zetterstedta
9.
Eurhynchium striatum – dzióbkowiec bruzdowany
10.
Homalia trichomanoides – gładysz paprociowaty
11.
Hygroamblystegium tenar – wodnokrzywoszyj zanurzony
12.
Hylocomium splendens – gajnik lśniący
13.
Leucobryum glaucum – bielistka siwa
14.
Limprichtia cossoni – limprichtia pośrednia
15.
Neckera complanata – michera spłaszczona
16.
Neckera crispa – michera kędzierzawa
17.
Orthotrichum lyellii – szurpek porosły
18.
Orthotrichum tenellum – szurpek delikatny
19.
Pleurozium schreberi – rokietnik pospolity
20.
Polytrichum commune – płonnik pospolity
21.
Polytrichum strictum – płonnik cienki
22.
Pseudoscleropodium purum – brodawkowiec czysty
23.
Ptilium crista-castrensis – piórosz pierzasty
24.
Rhytidiadelphus squarrosus – fałdownik nastroszony
25.
Rhytidiadelphus triquetrus – fałdownik trzyrzędowy
26.
Sphagnum capillifolium – torfowiec ostrolistny
27.
Sphagnum cuspidatum – torfowiec spiczastolistny
28.
Sphagnum fallax – torfowiec kończysty
29.
Sphagnum fimbriatum – torfowiec frędzlowaty
30.
Sphagnum fimbriatum – torfowiec brunatny
31.
Sphagnum magellanicum – torfowiec magellański
32.
Sphagnum palustre – torfowiec błotny
33.
Sphagnum papillosum – torfowiec brodawkowaty
34.
Sphagnum rubellum – torfowiec czerwonawy
35.
Sphagnum russowii – torfowiec Russowa
36.
Sphagnum squarrosum – torfowiec nastroszony
37.
Sphagnum teres – torfowiec obły
38.
Syntrichia virescens – pędzliczek zielonawy
39.
Thuidium delicatulum – tujowiec delikatny
40.
Thuidium tamariscinum – tujowiec tamaryszkowaty
41.
Tomentypnum nitens – błyszcze włosowate
42.
Ulota crispa – nastroszek kędzierzawy
Autor: Ewa Wnuk Gławdel
Źródło informacji o składzie gatunkowym roślin w DPN:
Operat szaty roślinnej tom I: Flora, opracowanie na potrzeby planu ochrony, 2013 r.
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