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Przechodząc obok budynków, pomników, murów, 
zarówno tych współczesnych jak i zabytkowych, czę
sto obserwujemy różnobarwne plamy. Tworzą one ko
lorową mozaikę o najdziwniejszych kształtach.

Porosty, bo o nich mowa, są wynikiem symbiozy 
grzyba z jednym lub więcej fotosyntezującymi glonami 
— zielenicą lub bezjądrową sinicą. W procesie tworze
nia plechy porostowej oba symbionty integrują się 
ze sobą tworząc nowy organizm, w bardzo małym 
stopniu przypominający którykolwiek z organizmów 
wyjściowych. Rozdzielone od siebie tracą specyficz
ność, a próba ich resyntezy nie zawsze musi być uwień
czona sukcesem1.

Wyróżnia się trzy podstawowe typy morfologiczne 
porostów: krzaczkowate, listkowate i skorupiaste. Ple
chy porostów skorupiastych ściśle przylegają do pod
łoża (plecha zewnętrzna) lub wrastają w nie (plecha 
wewnętrzna). Mogą mieć różną grubość i strukturę 
powierzchni: proszkowatą, mączystą, ziarenkowatą, 
brodawkowatą, gładką, areolkowatą lub spękaną. Ga
tunki listkowate mają plechy grzbietobrzusznie spła
szczone, często podzielone na odcinki, rozetkowate 
lub rosnące nieregularnie. Do podłoża przyczepione 
są chwytnikami, uczepem lub zmarszczkami dolnej 
kory. Porosty krzaczkowate złożone są z gałązek nitko
watych, obłych lub taśmowatych, które wznoszą się, 
zwisają lub odstają od podłoża pod różnym kątem. 
Zwykle przyczepione są tylko w jednym miejscu.

Na świeżo odsłoniętej skale jako pierwsze pojawiają 
się bakterie, glony, promieniowce i grzyby, które 
wstępnie przygotowują podłoże2. Następnie pojawiają 
się porosty, rozprzestrzeniające się za pomocą sore- 
diów i izydiów, czyli specyficznych fragmentów plech, 
które są rozsiewane głównie przez wiatr lub przeno
szone przez wodę. Liczne porosty, nawet jeśli wytwa
rzają soredia lub izydia, mogą rozprzestrzeniać się 
również przez typową fragmentację plechy. W  stanie 
suchym plecha jest sztywna i krucha, zatem łatwo ła
mie się na drobne fragmenty, które w sprzyjających 
warunkach tworzą nowe osobniki. Poza tym porosty 
mogą również wytwarzać owocniki z zarodnikami. 
Aby z zarodnika powstała nowa plecha, kiełkująca
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strzępka musi zetknąć się z komórkami odpowiednie
go glonu, po czym obrasta je i rozwija się w określoną 
formę morfologiczną3.

Porosty są organizmami, które mogą przystosowy
wać się do najbardziej skrajnych warunków. Występują 
one niemal wszędzie, we wszystkich strefach klima
tycznych. Opanowały różne typy podłoży, co pozwala 
na wyróżnienie następujących grup porostów:
—  epifity —  na korze drzew, krzewów i krzewinek;
—  epility — na skałach;
—  epiksyle — na drewnie;
— epigeiczne — na ziemi;
—  epifile — na liściach roślin (występują przede wszyst

kim na obszarach tropikalnych i podzwrotnikowych). 
Poza tym dużą grupę stanowią porosty ubikwistycz-

ne, spotykane na różnych podłożach4.
We florze naskalnej dominują porosty skorupiaste, 

które jako pierwsze opanowują nowe siedliska. Zwyk
le są to gatunki wytwarzające duże ilości owocników. 
Spotyka się również gatunki listkowate, wchodzące 
nieco później5. Przykładem może być lichenoflora 
zamku malborskiego, gdzie dominują porosty skoru
piaste, a znacznie mniejszą grupę stanowią taksony 
listkowate6.

Proces zasiedlania skały przez porosty może trwać 
od 5 do 20 lub więcej lat, ale niektóre gatunki, jak np. 
misecznica biaława (Lecanora albescens) i misecznica 
pospolita (L. dispersa) wykształcają się na betonie już 
po 2-3  latach od momentu powstania podłoża7. 
W pierwszej kolejności zasiedlana jest zaprawa m urar
ska, która jest podłożem najłatwiejszym do kolonizacji, 
ponieważ jej struktura jest porowata. Beton, cegły 
i granit są trudniej dostępne dla porostów8.

Flora porostów w znacznym stopniu zależy od skła
du mineralnego skały. Można zaobserwować wyraźną 
różnicę między skałami krystalicznymi oraz wapienny
mi lub zawierającymi większą domieszkę wapnia9.

Na proces zasiedlania podłoża mają wpływ takie 
czynniki ekologiczne, jak np. nasłonecznienie, wilgot
ność i zapylenie10. Istotna wydaje się również obec
ność związków azotu w podłożu. Bardzo często wzbo
gacenie podłoża w związki azotu powodują odchody
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ptaków. W przypadku porostów azotolubnych, które 
rozwijają się bardzo szybko, znacznie można ograni
czyć występowanie tych gatunków usuwając źródło 
azotu11.

Porosty w istotny sposób przyspieszają tempo wie
trzenia skały. Jest to proces spowodowany działaniem 
fizycznym i chemicznym tych organizmów12. Biorąc 
pod uwagę morfologię, porosty skorupiaste intensyw
niej przyczyniają się do wietrzenia skał niż listkowate 
i krzaczkowate, które stykają się z podłożem znacznie 
mniejszą powierzchnią plechy. Poza tym trudno do
strzegalne, rosnące wewnątrz skały porosty endolity- 
czne mają prawdopodobnie większe znaczenie w pro
cesie rozkładu materiału skalnego13.

W szczeliny skalne mogą wrastać fragmenty grzyb
ni, przyczyniając się do wietrzenia mechanicznego. 
Woda nagromadzona w strzępkach, zamarzając, p ro 
wadzi do powstawania drobnych pęknięć powierzchni 
skały zasiedlonej przez porost14.

Na niszczenie skał ma jednak znacznie większy 
wpływ działanie substancji porostowych, często błęd
nie nazywanych kwasami porostowymi. Dotychczas 
znaleziono około 350 różnych związków, z których 
większość to substancje specyficzne dla porostów, np. 
depsidy, depsidony, dibenzofurany i inne15.

Chemiczne wietrzenie skal może być spowodowane 
przez działanie dwutlenku węgla w obecności wody 
oraz substancji biochemicznych, m.in. kwasu szczawio
wego. Znaczenie dwutlenku węgla nie zostało dokła
dnie poznane, ale prawdopodobnie jest ono mniejsze 
niż wpływ pozostałych substancji16.

Substancje porostowe są efektywnymi chelatorami. 
Niektóre z nich, jak np. atranoryna oraz kwasy: nor- 
styktynowy, styktynowy i usninowy, mogą tworzyć 
związki kompleksowe metali, m.in. z krzemianami, 
pochodzącymi z podłoża. Poza tym stwierdzono, że 
w warunkach laboratoryjnych są one zdolne do roz
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kładu skał na poziomie ich struktury, a także mogą dać 
początek nowym minerałom17.

Zaobserwowano, że kwas szczawiowy (prawdopo
dobnie wydzielany przez grzyb) jest w stanie rozpuścić 
S i0 2 z gleby18. Jego działanie jest szczególnie silne 
w przypadku porostów występujących na wapieniach. 
W wyniku reakcji tej substancji ze skałą mogą być 
wytwarzane produkty, których powstanie zależy od 
kationów obecnych w podłożu, głównie wapnia, żela
za i magnezu oraz od stanu uwodnienia skały19.

Ze względu na niszczący wpływ porostów na skały 
przeprowadzane są prace konserwatorskie mające na 
celu oczyszczenie murów z zasiedlających je organi
zmów. Bardzo często działania te podejmowane są bez 
uprzedniego zapoznania się z ekologią poszczególnych 
gatunków. Ważne jest jednak, aby przed przystąpie
niem do usuwania porostów zebrać informacje o ich 
ekologii, co pozwoli na wybór metody, która zapobieg
nie ich ponownemu wzrostowi20.

Często stosuje się metody typowo mechaniczne, np. 
ścieranie lub zdrapywanie powierzchniowej warstwy 
materiału skalnego. Jest to jednak na ogół mało efek
tywne i niszczy mury, co jest ewidentne zwłaszcza 
w przypadku porostów endolitycznych, przy których 
usuwaniu konieczne jest starcie cienkiej warstwy skały, 
ponieważ penetrują one podłoże nawet do 16 mm 
w głąb21. Metody chemiczne często są bardziej sku
teczne, np. używa się substancji metaloorganicznych, 
które jednak są toksyczne i powodują zanieczyszczenie 
środowiska22.

Ponieważ niszczący wpływ porostów na budynki nie 
ulega wątpliwości, należy zastanowić się nad pozytyw
nymi skutkami ich obecności. Plechy porostów mogą 
stanowić barierę ochronną przed zewnętrznymi czyn
nikami powodującymi wietrzenie skał, np. przed od
działywaniem kwaśnych deszczy. Poza tym, na podsta
wie rozmieszczenia i zróżnicowania porostów rosną-
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cych na murach, można zaobserwować różnice w uży
tym materiale budowlanym, a także powiązać zmien
ność lichenoflory z chronologią kolejnych faz rozbu
dowy obiektów, co może być wykorzystane w inter
pretacjach archeologicznych23. Również, o ile nie

zniekształca to detali, należy zauważyć wpływ poro
stów na estetykę zasiedlonych konstrukcji. Obecność 
różnokolorowych plech nadaje obiektom interesujący 
i niepowtarzalny wygląd.

23. M. R. D. Seaward, C. Giacobini, op. cit.

Lichens and Historical Monuments

Lichens, pioneer organisms which are fungal-algal asso
ciations, can grow  on walls, buildings and historical m onu
ments, form ing colourful and strangely shaped mosaics. The 
three m orphological types of lichens: crustose, foliose and 
fruticose, occur everywhere, even in extrem e environm ents, 
notably in cold and ho t deserts. They colonise rocks rapidly,

in a period of 5-20 years or more. Lichens cause the physical 
and chemical w eathering of m ineral layers and significantly 
accelerate the deterioration of stonew ork. In order to p ro 
tect historical m onum ents, the organisms are removed from 
colonised surfaces and a repression of their developm ent and 
renew ed expansion is undertaken.
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