
Dichelyma capillaceum
(With.) Myr. 
˚aglik w∏oskowaty 
Moczara w∏oskowata
Bryophyta, Bryopsida, Fontinalaceae – zdrojkowate

Opis gatunku

˚aglik w∏oskowaty roÊnie w darniach koloru od bladozie-
lonego do brunatnego.
Gametofit: ∏ody˝ki 6–10 cm d∏ugoÊci, nieregularnie rozga-
∏´zione, na szczycie nieco sierpowato zgi´te. LiÊcie doÊç
luêno na ∏odydze ustawione, oko∏o 4–6 mm d∏ugoÊci
i 1 mm szerokoÊci, lancetowate, na brzegu p∏askie,
na szczycie t´po zàbkowane, ku do∏owi coraz s∏abiej. Ko-
mórki blaszki liÊciowej wyd∏u˝one. ˚ebro, szerokoÊci oko-
∏o 1/10 cz´Êci nasady liÊcia, wychodzi ze szczytu w kszta∏-
cie w∏osa d∏ugoÊci oko∏o 1/2 d∏ugoÊci blaszki.
Sporofit: seta oko∏o 3–4 mm d∏ugoÊci. Zarodnia jajowato-
wyd∏u˝ona, oko∏o 1,5 mm d∏ugoÊci, 0,6 mm szerokoÊci,
˝ó∏ta, ukryta wÊród liÊci perychecjalnych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

˚aglik w∏oskowaty mo˝liwy jest do pomylenia z pokrew-
nym gatunkiem Dichelyma falcatum. Ró˝ni si´ od niego
przede wszystkim wychodzàcà ze szczytu liÊcia cz´Êcià ˝e-
bra d∏ugoÊci oko∏o 1/2 d∏ugoÊci blaszki liÊciowej (u D. fal-
catum wychodzàce ˝ebro ma najmniej 1/4 d∏ugoÊci blaszki
liÊciowej). Od niektórych form z wychodzàcym ˝ebrem
z rodzaju Drepanocladus s. l. (D. exannulatus, D. capillifo-
lius) ró˝ni si´ brakiem tzw. komórek skrzyd∏owych, czyli
grupy komórek o odmiennym kszta∏cie, wielkoÊci i barwie,
znajdujàcych si´ w dolnej cz´Êci blaszki liÊciowej (u rodza-
ju Dichelyma komórki skrzyd∏owe nie wyst´pujà). 

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa
˚aglik w∏oskowaty jest chamefitem lub hydrofitem (Ellen-
berg i in. 1992), rosnàcym na okresowo zalewanych, rza-
dziej stale zanurzonych kamieniach lub korzeniach drzew
i krzewów na brzegach jezior i potoków.

Biologia rozmna˝ania
˚aglik w∏oskowaty jest gatunkiem dwupiennym, bardzo
rzadko wytwarzajàcym sporofity. Z terenu Polski znany jest
tylko w stanie sterylnym. 

Aspekty populacyjne

Brak danych na temat wielkoÊci populacji ˝aglika w∏osko-
watego w Polsce. 

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Ekologia tego gatunku w Europie jest s∏abo poznana. Ze
skàpych informacji z terenu Polski wynika, ˝e ˝aglik w∏o-
skowaty wyst´powa∏ na korzeniach drzew i krzewów
na brzegach jezior, bagien i stawów.
Ekologiczna liczba wskaênikowa temperatury wynosi wg
Ellenberga i in. (1992): T = 6.

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Na temat zbiorowisk roÊlinnych, w których wyst´powa∏ ˝a-
glik w∏oskowaty, brak bli˝szych danych. Mo˝na przypusz-
czaç, ˝e by∏y to nadbrze˝ne lasy i zaroÊla z klas Salicetea
purpureae, Alnetea glutinosae lub zwiàzku Alno-Ulmion
z klasy Querco-Fagetea.

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)

91E0  – ∏´gi i górskie olszyny.
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Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
˚aglik w∏oskowaty jest gatunkiem borealnym (Düll 1994),
wyst´puje w pó∏nocnej cz´Êci Ameryki Pó∏nocnej i Europy
(Nyholm 1960). 

Wyst´powanie w Polsce 
W Polsce mech D. capillaceum znany jest z kilku stanowisk
na Pomorzu Zachodnim (Klinggraeff 1893; Lützow 1896;
Dietzow 1938), z okolic Cz´stochowy (B∏oƒski 1890a, b)
oraz ˚agania (Milde 1869). 

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – Za∏àcznik I;
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – Za∏àcznik II.

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

Kategorie IUCN:
„Red Data Book of European bryophytes” (Schumac-
ker, Martiny 1995) – V;
„Zagro˝one gatunki mchów...” (˚arnowiec i in. 2004) – E.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
Wszystkie stanowiska ˝aglika w∏oskowatego podane zosta-
∏y w drugiej po∏owie XIX w. i na poczàtku XX w. Pomimo ist-
nienia licznych miejsc, szczególnie na Pomorzu Zachod-
nim, gdzie omawiany gatunek móg∏by wyst´powaç, brak
informacji o potwierdzeniu bàdê odkryciu jego nowych sta-
nowisk. Najprawdopodobniej wyginà∏ na Pojezierzu Ka-
szubskim (Rusiƒska 1981) oraz w okolicach Cz´stochowy
(Stebel, Fojcik 2003). Stanowisko z ˚agania wymaga
sprawdzenia. 

Potencjalne zagro˝enia
Do czynników mogàcych negatywnie wp∏ywaç na wyst´po-
wanie ˝aglika w∏oskowatego zaliczyç nale˝y przede wszyst-
kim: niszczenie roÊlinnoÊci nadbrze˝nej, zanieczyszczenie
cieków i zbiorników wodnych oraz zabudow´ technicznà
i rekreacyjnà ich brzegów. Niewàtpliwie istniejà tak˝e bli-
˝ej nieznane czynniki naturalne, które ograniczajà wyst´-
powanie tego gatunku.

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku
Wszelkie nowo odkryte lub potwierdzone stanowiska D.
capillaceum powinny zostaç bezwzgl´dnie obj´te ochronà.

Propozycje dotyczàce siedliska
Nale˝y ograniczyç przede wszystkim regulacj´ koryt cieków
wodnych, zabudow´ brzegów rzek i zbiorników wodnych,
niszczenie roÊlinnoÊci nadbrze˝nej, a zw∏aszcza zanie-
czyszczanie wód. 

Ewentualny wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych
na inne gatunki
Ochrona stanowisk D. capillaceum nie powinna mieç ne-
gatywnego wp∏ywu na inne rzadkie, chronione i zagro˝o-
ne gatunki.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
W Polsce brak tego typu obszarów.

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Nale˝y zastosowaç takie same procedury, jak w przypadku
bezlista okrywowego.

Monitoring

Stanowiska D. capillaceum powinny byç pod ciàg∏à kontrolà.
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