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Opis
The present book is a collection of 15 accounts which are divided into two parts, namely Bryogeography of
individual genera and species and Bryofloristics. The first two articles of the first part are overviews of the
distribution of two genera, each consisting of three species, namely Niphotrichum (H. Bednarek-Ochyra, R.
Ochyra and A. Stebel) and Paraleucobryum (R. Ochyra, A. Stebel and H. Bednarek-Ochyra) in the Polish
Carpathians. The next five accounts provide the current Carpathian distribution of two species of mosses −
Dicranum viride (A. Stebel, B. Cykowska and J. Żarnowiec) and Orthotrichum lyellii (A. Stebel) − and three
species of liverworts – Preissia quadrata (P. Górski, A. Stebel and R. Zubel), Metzgeria conjugata (R. Zubel,
A. Stebel and P. Górski) and Tetralophozia setiformis (P. Górski). Finally, the last three notes provide the
first discovery of the thallose liverwort Marchantia polymorpha subsp. polymorpha in the Tatra Mountains
(B. Cykowska and A. Smieja), new data on the rediscovery of the legally protected moss Buxbaumia viridis
in the Tatra and Gorce (G. Vončina, B. Cykowska and P. Chachuła) and an interesting find of the rare
liverwort Leiocolea badensis on a manmade habitat in the Polish Eastern Carpathians (L. Armata). The
second part of the book consists of five articles. Three of these focus on the bryoflora of selected nature
reserves, namely Lipowska (A. Stebel, H. Klama and R. Krause) and Muńcuł (A. Stebel, R. Zubel, B. Fojcik,
P. Górski, A. Rusińska, J. Sawicki, M. Szczepański and G. J. Wolski) in the Beskid Wysoki range of the
Western Carpathians and Góra Sobień (R. Zubel and A. Stebel) in the Góry Sanocko-Turczańskie range of
the Eastern Carpathians. The fourth article provides interesting data on the occurrence of rare and
threatened bryophytes in anthropogenic habitats in the Doły Jasielsko-Sanockie basin (L. Armata) and last
paper deals with bryophytes of Sphagnum-Polytrichum hummocks in the subalpine and alpine belts in the
Polish Tatra Mountains (B. Cykowska). [hr] Książka stanowi kolejną pozycję w zainicjowanej w 2004 r.
nieformalnej serii prac briologicznych Wydawnictwa Sorus poświęconych różnym aspektom badań

mszaków Karpat. Tom zawiera 15 prac należących do dwóch grup tematycznych. Pierwsza z nich obejmuje
opracowania dotyczące chorologii wybranych rodzajów i gatunków w polskich Karpatach. Dwa pierwsze
artykuły w tej części zawierają przegląd rozmieszczenia gatunków z rodzajów Niphotrichum i
Paraleucobryum, natomiast pięć pozostałych dotyczy rozmieszczenia wybranych gatunków mchów (
Dicranum viride iOrthotrichum lyellii) i wątrobowców (Preissia quadrata, Metzgeria conjugata i
Tetralophozia setiformis) na tym terenie. Uzupełnieniem tej grupy tematycznej są artykuły poświęcone
odkryciu wątrobowca Marchantia polymorpha subsp. Polymorpha w Tatrach i dalszych stanowisk mchu
Buxbaumia viridis w Tatrach i Gorcach oraz doniesienie o występowaniu rzadkiego wątrobowca Leiocolea
badensis na antropogenicznym siedlisku w Górach Słonnych w Karpatach Wschodnich. Druga grupa
tematyczna prac zamieszczonych w tomie obejmuje 5 artykułów. Trzy pierwsze zawierają opracowania
brioflor rezerwatów przyrody: „Lipowska” i „Muńcuł” w Beskidzie Wysokim oraz „Góra Sobień” w Górach
Sanocko-Turczańskich. Czwarty artykuł dostarcza interesujących danych na temat występowania rzadkich i
zagrożonych mszaków na siedliskach antropogenicznych w Dołach Jasielsko-Sanockich. Ostatnia praca
poświęcona jest florze mszaków kęp płonnikowo-torfowcowych w piętrze subpalejskim i alpejskim Tatr
Polskich.
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