
Plagiomnium drummondii
(Bruch & Schimp.) T. J. Kop.
P∏askomerzyk orz´siony

Syn.: Mnium drummondii Bruch & Schimp.

Bryophyta, Bryopsida, Plagiomniaceae
– p∏askomerzykowate

Opis gatunku

P∏askomerzyk orz´siony roÊnie w jasnozielonych darniach
na glebie i murszejàcym drewnie w lasach.
Gametofit: ∏ody˝ki 2–4,5 cm d∏ugoÊci. Listki okràg∏awoja-
jowate, ostro zakoƒczone, d∏ugo i szeroko zbiegajàce,
oko∏o 4 mm d∏ugoÊci i 2 mm szerokoÊci. Na p∏odnych (fer-
tylnych) p´dach listki sà wyraênie wi´ksze i skupione
na szczycie w ró˝yczk´. Brzeg listków z jednowarstwowà,
˝ó∏tawà obwódkà, bardzo d∏ugo i ostro zàbkowany w gór-
nej po∏owie liÊcia. ˚ebro koƒczy si´ w szczycie lub tu˝ po-
ni˝ej szczytu. Komórki górnych du˝ych liÊci wyraênie sze-
Êciokàtne, w Êrodku liÊcia oko∏o 40 µm szerokie, w kierun-
ku brzegu komórki wyraênie malejà. W ni˝szych listkach
i w listkach p∏o˝àcych si´ ∏ody˝ek komórki sà mniejsze
i bardziej okràg∏e.
Sporofit: seta oko∏o 1,5–2,5 cm d∏ugoÊci, ˝ó∏ta lub ˝ó∏ta-
wa; puszki zwisajàce, ˝ó∏te, jajowate, oko∏o 3 mm d∏ugo-
Êci. Wieczko wypuk∏e. Perystom podwójny; z´by perysto-
mu zewn´trznego zielono˝ó∏te, wewn´trznego czerwono-
˝ó∏te. Z jednego perychecjum wyrasta od jednego do pi´-
ciu sporofitów.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

P∏askomerzyk orz´siony mo˝e byç pomylony z pokrewnym,
pospolitym w ca∏ym kraju gatunkiem Plagiomnium cuspi-
datum. Ró˝ni si´ od niego b∏yszczàcym, kolczastym zàbko-
waniem (u P. cuspidatum zàbki sà krótsze), du˝ymi górny-
mi liÊçmi fertylnych p´dów, które majà regularnie szeÊcio-
kàtne komórki, równomiernie zgrubia∏e, wielkoÊci oko-
∏o 40 µm (u P. cuspidatum liÊcie p∏odnych p´dów sà tylko
nieco wi´ksze od liÊci p´dów sterylnych, a ich komórki
okràg∏oszeÊciokàtne, w kàtach zgrubia∏e, znacznie mniej-
sze). Darnie P. cuspidatum sà ciemnozielone, matowe, na-
tomiast darnie P. drummondii – jasnozielone, b∏yszczàce.
Sety u P. drummondii sà ˝ó∏te lub ˝ó∏tawe, natomiast u P.
cuspidatum – czerwone lub czerwonawe.

Biologia i ekologia
Hemikryptofit (Ellenberg i in. 1992), gatunek jednopienny.
Zarodniki ˝ó∏tawe, wielkoÊci oko∏o 20 µm, dojrzewajà
wczesnym latem.
P∏askomerzyk orz´siony roÊnie na wilgotnej glebie i mur-
szejàcym drewnie w cienistych lasach, przede wszystkim

w borach Êwierkowych, o dobrze rozwini´tym runie, wyst´-
pujàcych na glebach wapiennych (Nyholm 1993, Pohjamo
i in. 2003). Jest gatunkiem neutrofilnym miejsc cienistych
lub pó∏cienistych i siedlisk Êwie˝ych do wilgotnych. W od-
powiednich warunkach (np. w Finlandii) poszczególne po-
pulacje omawianego gatunku mogà zajmowaç obszar
oko∏o 2,5 km2 (Pohjamo i in. 2003).
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury i reak-
cji (odczynu pod∏o˝a) wynoszà wg Ellenberga i in. (1992):
L = 4, T = 4, R = 5. 

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
Z terenu Polski brak danych na ten temat.

Rozmieszczenie geograficzne
i szanse odnalezienia w Polsce

P∏askomerzyk orz´siony jest gatunkiem borealnym, wyst´-
pujàcym w Europie Wschodniej (g∏ównie w Finlandii),
na Syberii, we wschodniej Azji i w Ameryce Pó∏nocnej (Ny-
holm 1993). 
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Dla potrzeb niniejszego opracowania autor przeprowa-
dzi∏ rewizj´ materia∏ów zielnikowych z jedynego znanego
z Polski stanowiska gatunku. Wyniki warte sà szerszego
omówienia:
W Polsce gatunek podany zosta∏ jedynie z XIX-wiecznego
stanowiska w okolicach miejscowoÊci Pokój na Równinie
Opolskiej (Milde 1869), jednak˝e ju˝ wtedy (ze wzgl´du
na s∏abo zachowany materia∏ zielnikowy) budzi∏o ono
wàtpliwoÊci (por. Milde 1869, Limpricht 1876). Okaza∏o
si´ jednak (Düll 1994), ˝e okazy z tego samego stanowi-
ska (prawdopodobnie dublet materia∏u zielnikowego,
na który powo∏ujà si´ Milde, Limpricht i inni autorzy),
w dobrym stanie, zachowa∏y si´ w zielniku Muzeum Histo-
rii Naturalnej w Sztokholmie. Dzi´ki uprzejmoÊci kuratora
zielnika, dr. L. Hedenäsa, mo˝liwe by∏o ich zrewidowanie.
Niestety, omawiana próbka nie nale˝y do P. drummondii.
Zawiera ona kilka (naklejonych na tekturowy arkusz) ste-
rylnych ∏ody˝ek P. cuspidatum, obok kilka ∏ody˝ek P. affi-
ne, w tym jednà z dwoma sporogonami. Sety (d∏ugoÊci
oko∏o 4–4,5 cm) sà koloru jasnobrunatnego, na jednej
secie zachowa∏a si´ zarodnia (d∏ugoÊci oko∏o 4 mm) po-
dobnego koloru. Dodatkowo w próbie odnaleziono jednà
∏ody˝k´ ˝urawca falistego Atrichum undulatum. Materia∏
zielnikowy jest bez daty i najprawdopodobniej pochodzi
z wycieczki w okolice Pokoju odbytej przez Mildego, Bart-
scha i Wichur´ w 1853 r. (Milde 1854). Badane okazy
oznaczone sà jako Mnium affine ßminus, i ten zbiór naj-
prawdopodobniej cytowany jest w dalszych pracach (Mil-
de 1857, 1861). Na etykiecie znajduje si´ dopisane póê-
niej ze znakiem zapytania M. drummondii (bez nazwiska
osoby rewidujàcej). Oznaczenie to zosta∏o potwierdzone
przez B. Geertsema (Utrecht) w 1967 r. i omawiane stano-
wisko dalej by∏o cytowane w ró˝nych pracach dotyczàcych
rozmieszczenia tego gatunku. Na obecnym etapie wiedzy
P. drummondii nale˝y wykreÊliç z flory mchów Polski.
Prawdopodobnie nie wyst´puje w Europie Centralnej
(Stebel, Ochyra 2004). 
Nale˝y jak najszybciej przeprowadziç szczegó∏owe bada-
nia terenowe na obszarze, z którego P. drummondii zosta∏
podany, aby ostatecznie wyjaÊniç jego status w Polsce. Na-
le˝y ponadto zintensyfikowaç badania briologiczne w pó∏-
nocno-wschodniej Polsce, poniewa˝ istnieje tam najwi´k-
sze prawdopodobieƒstwo odkrycia jego stanowisk. Ka˝de
stanowisko p∏askomerzyka orz´sionego na terenie Polski
zas∏uguje na obj´cie ochronà prawnà. Warto dodaç, ˝e
wed∏ug Pohjamo i in. (2003) wszystkie zanik∏e w ostat-
nich 30 latach stanowiska P. drummondii w Finlandii zosta-
∏y zniszczone przez gospodark´ leÊnà.

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – Za∏àcznik I; 
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – gatunek w∏àczony

do Za∏àcznika II DS na mocy Traktatu Akcesyjnego
podpisanego w Atenach w 2003 r.

Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – Êcis∏a, od 2001 r.

Kategorie IUCN:
„Zagro˝one gatunki mchów...” (˚arnowiec i in. 2004)
– wykluczony z listy.
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