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grzybów makroskopijnych (grzybów makroskopijnych (macromycetesmacromycetes) oraz ) oraz 
grzybów grzybów lichenizowanychlichenizowanych (porosty)(porosty)



Zakres taksonomiczny opracowaniaZakres taksonomiczny opracowaniaZakres taksonomiczny opracowaniaZakres taksonomiczny opracowania
weryfikacja danych literaturowych i inwentaryzacja gat.

grzybów makroskopijnych oraz  porostów
podlegających ochronie, rzadkich i zagrożonych

gatunki objęte ścisłą i częściową ochroną prawną 

(ok 120 gat porostów + 90 gat macromycetes)(ok. 120 gat. porostów + 90 gat. macromycetes)

wg Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną
(Dz. U. z dnia 28 lipca 2004, Nr 168, poz. 1765: załącznik nr 1‐4)

gatunki rzadkie i zagrożone

(886 gat. porostów + 963 gat. macromycetes)

Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Red list of the macrofungi in Poland. [...]
Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 2003a. Czerwona lista porostów wymarłych i zagrożonych w Polsce [...]
Cieśliński S. 2003b. Czerwona lista porostów zagrożonych w Północno‐Wschodniej Polsce [...]



Metody badań: Metody badań: zakres prac terenowych zakres prac terenowych 
b Ob Ona potrzeby Operatuna potrzeby Operatu

1. zakres prac terenowych: wyznaczenie powierzchni szczególnie p y y p g
interesujących z punktu widzenia ich dogodności dla generowania  
największego zróżnicowaniamacromycetes oraz porostów (zróżnicowane pod 
względem przynależności fitosocjologicznej zbiorowiska roślinne)

2. metoda marszrutowa: w latach 2006‐2013 (porosty) oraz 2008‐2013 (macromycetes) 
oraz obserwacje na stałych powierzchniach (VII‐XI.2012)oraz obserwacje na stałych powierzchniach (VII XI.2012)

3. obserwacje terenowe: kwiecień‐listopad, z częstotliwością co 1‐4 tygodnie

4. rejestrowane i gromadzone owocniki/podkładki/plechy identyfikowano 
standardowymi metodami analizy morfologiczno‐anatomicznej i 
chemotaksonomicznej

5. zbiory mikologiczne zdeponowano w Herbarium Muzeum Przyrodniczego 
Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (WRSL)



Metody badań: Metody badań: zakres prac terenowych zakres prac terenowych 
b Ob Ona potrzeby Operatuna potrzeby Operatu

w przypadku macromycetes:

w przypadku porostów: dodatkowe informacje na temat:
- warunków siedliskowych (wilgotność i nasłonecznienie podłoża)
- ekspozycji plech na badanym typie podłoża,

lokalizacji plech na foroficie (nasada pień korona)- lokalizacji plech na foroficie (nasada, pień, korona)
- uwagi o zdrowotności plech, występowaniu grzybów naporostowych,



Wyniki Wyniki 
((macromycetesmacromycetes) ) 



Charakterystyka ogólna macromycets

W sezonach wegetacyjnych lat 2008 ‐
2013 na  badanym terenie:

d b

Spektrum systematyczne grzybów 
WPN (rodziny) 

• przeprowadzono 533 obserwacji 
terenowych i dokonano ogółem 4658
notowań macromycetes Hyaloscyphaceae

Hymenochaetaceae

Cortinariaceae

• stwierdzono występowanie 585
taksonów macromycetes, w tym 554
gatunków i 31 grzybów oznaczonych do

Psathyrellaceae

Fomitopsidaceae

Incertae sedis

gatunków i 31 grzybów oznaczonych do 
rangi rodzaju 

• macromycetes  WPN  stanowią ok. 17%
h P l ki bó Agaricaceae

Polyporaceae

Inocybaceae

Pyronemataceae

znanych z terenu Polski grzybów 
makroskopijnych

Tricholomataceae

Marasmiaceae

Russulaceae

Agaricaceae

Odnotowane grzyby makroskopijne:
• należą do 94 rodzin 0 10 20 30 40

Strophariaceae

Mycenaceae

Liczba gatunków



Charakterystyka ogólna macromycets

BASIDIOMYCETES
439 gatunków

ASCOMYCETES
115 gatunków439 gatunków 115 gatunków



Charakterystyka ogólna macromycets

Odnotowane grzyby makroskopijne:
• należą do 265 rodzajów (75 Asco., 190 Basid.)

Spektrum systematyczne grzybów 
(rodzaje) 

Entoloma

Exidia

Helvella

Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

Pholiota

Phellinus

Pluteus

Psathyrella

Gymnopus

Amanita

Inocybe

Kruchaweczka

Muchomor

Galerina

Russula

Cortinarius

Psathyrella

Zasłonak
Gołąbek

Hełmówka

Kruchaweczka

0 10 20

Mycena

Lactarius

Grzybówka

Mleczaj

Liczba gatunków



Charakterystyka ogólna macromycets
Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

Występowanie grzybów na 
badanym terenie:

• kwadraty UTM 1 x 1 km

• liczba kwadratów – 197

• liczba kwadratów, w 
których odnotowano y
macromycetes – 116
(ok. 59 %)



Charakterystyka ogólna mikobioty
Częstość występowania grzybów
(na podstawie liczby notowań)

Bardzo pospolite (>100 notowań)

( p y )

Bardzo częste (21‐50 notowań)

Pospolite (51‐100 notowań)

Częste (11‐20 notowań)

ę ( )

Bardzo rzadkie (2‐5 notowań)

Rzadkie (6‐10 notowań)

0 50 100 150 200 250 300

Wyjątkowo rzadkie (1 notowanie)

0 50 100 150 200 250 300

Liczba taksonów



Charakterystyka ogólna mikobioty
Najbardziej pospolite na terenie WPN gatunki grzybówNajbardziej pospolite na terenie WPN gatunki grzybów

Kisielnica trzoneczkowa ‐ Exidia truncata



Charakterystyka ogólna mikobioty
Najbardziej pospolite na terenie WPN gatunki grzybówNajbardziej pospolite na terenie WPN gatunki grzybów

Kisielnica kędzierzawa ‐ Exidia plana



Chronione gatunki macromycets
Na badanym terenie odnotowano 1212 gatunków grzybów makroskopijnych y g g y p j y

objętych ochroną ścisłą oraz 11 gatunek objęty ochroną częściową 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.; Dz. U. Nr 168, poz. 1765). 

01. berłóweczka zimowa Tulostoma brumale

02. czarka austriacka Sarcoscypha austriaca

03. czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea

04. gwiazdosz czteropromienny Geastrum quadrifidum

05. gwiazdosz frędzelkowany Geastrum fimbriatum

06. lakownica żółtawa Ganoderma lucidum

07. ozorek dębowy Fistulina hepatica

08 pniarek różowy Fomitopsis rosea08. pniarek różowy Fomitopsis rosea

09. pomarańczowiec błyszczący Pycnoporellus fulgens

10. purchawica olbrzymia Calvatia gigantea

S11. siedzuń sosnowy Sparassis crispa

12. soplówka gałęzista Hericium coralloides

13. błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus



Zagrożone gatunki grzybów
Na obszarze WPN stwierdzono występowanie 111 gatunków grzybów zagrożonych w Polsce, 

co stanowi 20% wszystkich stwierdzonych na tym terenie grzybów makroskopijnych .

Liczba gatunków

I R V E Ex

Grzyby o nieokreślonym zagrożeniu [I] ‐ 6 gat.

Grzyby rzadkie [R] ‐ 49 gat.

Grzyby narażone [V] ‐ 30 gat.

6

25

1

y y [ ] g

Grzyby wymierające [E] ‐ 25 gat. 49

Grzyby wymarłe i zaginione [Ex] ‐ 1 gat. 30



Zagrożone gatunki grzybów
Na obszarze WPN stwierdzono występowanie 111 gatunków grzybów zagrożonych w Polsce, 

żylak czerwonobrązowy ‐ Phlebia subochraceatalerzyk szkarłatny ‐ Cytidia salicina
co stanowi 20% wszystkich stwierdzonych na tym terenie grzybów makroskopijnych .

ExExEE



Gatunki nowe dla mikobioty Polski

1. Amicodisca virella (Hyaloscyphaceae)
2. Ascocoryne albidum (Helotiaceae)
3. Coprotus luteus (Thelebolaceae)p
4. Helvella hyperborea (Helvellaceae)
5. Hypocrea cupularis (Hypocreaceae)
6. Leucoscypha erminea (Pyronemataceae)
7. Peziza domiciliana (Pezizaceae)
8. Peziza moravecii (Pezizaceae)

9 C9. Corticium erikssonii (Corticiaceae)
10.Entoloma lepidissimum (Entolomataceae)
11.Galerina hybrida (Strophariaceae)
12 H h b h li i l i12.Hohenbuehelia auriscalpium

(Pleurotaceae)
13.Pholiota subochracea (Strophariaceae)
14 Psathyrella minutissima14.Psathyrella minutissima

(Psathyrellaceae)



Relikty puszczańskie i gatunki borealno‐górskie

np.: Albatrellus ovinus, Antrodia mellita, Ceriporiopsis resinanscens, 

Relikty puszczańskie

Climacocystis borealis, Crepidotus applanatus, Flammulaster
limulatus, Flammulaster muricatus, Fomitopsis rosea, Hericium

coralloides, Lentinellus ursinus, Mycena purpureofusca, Phleogena
f i Ph li t id P ll f l R d l dfaginea, Pholiota squarrosoides, Pycnoporellus fulgens, Radulodon

aneirinus oraz Tricholomopsis decora

G b t j t i i b l ó kiGrzyby reprezentujące typ rozmieszczenia borealno-górski 
lub cechujące się wyraźną tendencją do zasięgu górskiego

np.: Climacocystis borealis, Lentinellus castoreus,Tricholomopsis 
decora, Cortinarius bataillei, Guepiniopsis alpina, Hygrophorus 

pustulatus, Lactarius scrobiculatus, Phyllotopsis nidulans, Polyporus 
varius oraz Postia fragilis



Struktura bioekologiczna mikobioty

Grupa bioekologiczna

[%] 
całkowitej 

liczby notowań

[%] 
całkowitej liczby 

gatunkówGrupa bioekologiczna liczby notowań gatunków

grzyby lichenizowane* 0,17 0,2

grzyby grzyby mikoryzowemikoryzowe 4,064,06 20,8320,83g y yg y y yy

grzyby patogeniczne (wyst. na grzybach) 0,05 0,39

grzyby patogeniczne (grzyby patogeniczne (wystwyst. na roślinach drzewiastych). na roślinach drzewiastych) 3,453,45 5,55,5

grzyby patogeniczne (wyst. na roślinach zielnych) 0,07 0,2

grzyby patogeniczne (wyst. na zwierzętach) 0,05 0,2

grzyby saprotroficzne (koprofilne) 0 14 0 79grzyby saprotroficzne (koprofilne) 0,14 0,79

grzyby grzyby saprotroficznesaprotroficzne ((nadrewnowenadrewnowe)) 80,3680,36 55,2155,21

grzyby saprotroficzne (nagrzybowe) 0,05 0,39

grzyby grzyby saprotroficznesaprotroficzne ((napróchnicznenapróchniczne)) 3,453,45 15,1315,13

grzyby grzyby saprotroficznesaprotroficzne ((naściółkowenaściółkowe)) 3,213,21 1111

grzyby związane z mszakami (briofilne) 3,09 3,73

* - grupę grzybów lichenizowanych, reprezentowanych w niniejszym opracowaniu jedynie przez Lichenomphalia umbellifera, 
zamieszczono w tym miejscu wyjątkowo; w dalszej części grupa ta została wyłączona z analiz



GRZYBY EKTOMIKORYZOWE
Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr., Klejówka świerkowa

CzLCzL -- RR

Występowanie: VII-XI; w lasach iglastych i mieszanych; na ziemi – w próchnicy, w sąsiedztwie Picea.



GRZYBY EKTOMIKORYZOWE
Hydnum rufescens Pers., Kolczak rudawy

Występowanie: VII-XI; w różnych układach leśnych, głównie w lasach liściastych, rzadziej w lasach mieszanych; na ziemi, głównie 
w sąsiedztwie drzew liściastych, rzadziej iglastych.



GRZYBY EKTOMIKORYZOWE
Inocybe erubescens A. Blytt, Strzępiak ceglasty

Występowanie: VII-IX; w lasach liściastych, parkach i ogrodach dendrologicznych; na ziemi, szczególnie w sąsiedztwie Fagus, 
Quercus, Tilia i Carpinus, wyjątkowo Betula lub w sąsiedztwie drzew iglastych (Pinus).



GRZYBY EKTOMIKORYZOWE
Russula virescens (Schaeff.) Fr., Gołąbek zielonawy

Występowanie: VII-X; w lasach liściastych i iglastych; na ziemi, w szczególności w sąsiedztwie Fagus, Quercus.



GRZYBY EKTOMIKORYZOWE
Thelephora palmata (Scop.: Fr) Fr., Chropiatka cuchnąca

Występowanie: VII-XI; w lasach iglastych i mieszanych, na brzegach lasów, w parkach; bezpośrednio na ziemi, na drewnie i 
korzeniach, wśród igieł, często w sąsiedztwie Picea.



GRZYBY EKTOMIKORYZOWE
Sebacina incrustans (Pers.: Fr.) Tul., Łojek bezkształtny

Występowanie: VII-XI; w lasach mieszanych i liściastych; na martwych gałęziach, liściach, żywych pędach roślin zielnych i młodych 
drzew.



GRZYBY EKTOMIKORYZOWE
Tylopilus felleus (Bull.: Fr.) P. Karst., Goryczak żółciowy

Występowanie: VII-X; w lasach liściastych, mieszanych i iglastych (szczególnie z Pinus sylvestris); na ziemi – w próchnicy. Gatunek 
związany przede wszystkim z drzewami iglastymi (Picea, Pinus), rzadziej liściastymi (np. Fagus, Quercus, Alnus).



GRZYBY EKTOMIKORYZOWE
Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.: Fr.) Fuckel, Ziemica półkulista

Występowanie: VII-VIII; w lasach liściastych, mieszanych; na ziemi – w próchnicy, martwe ruchome szczątki drewna. Gatunek 
związany przede wszystkim z drzewami liściastymi (Corylus, Quercus, Populus), rzadziej iglastymi (Pinus).



GRZYBY EKTOMIKORYZOWE
Otidea onotica (Pers.: Fr.) Fuckel, Uchówka ośla

Występowanie: VIII-IX; w lasach liściastych, mieszanych i iglastych; na ziemi – w próchnicy, martwe ruchome szczątki drewna. 
Gatunek związany z drzewami liściastymi (Corylus, Quercus) j iglastymi (Picea).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NAŚCIÓŁKOWE
Gymnopus confluens (Pers.: Fr.) Antonín, Halling & Noordel., y p f ( ) g

Łysostopek pozrastany

Występowanie: VII-XI; w zróżnicowanych układach leśnych: lasach liściastych i iglastych, w układach parkowych; zwykle grupami 
na ściółce liściastej.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NAŚCIÓŁKOWE
Heyderia pusilla (Alb & Schwein : Fr ) Link Igłówka malutkaHeyderia pusilla (Alb. & Schwein.: Fr.) Link, Igłówka malutka

Występowanie: VIII-XI; w lasach mieszanych i iglastych; na opadłych igłach Pinus.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NAŚCIÓŁKOWE
Mitrula paludosa Fr : Fr Mitróweczka błotnaMitrula paludosa Fr.: Fr., Mitróweczka błotna

CzLCzL -- VV

Występowanie: V-VIII; w wilgotnych układach leśnych, na brzegach torfowisk i źródlisk; przeważnie w mniej lub bardziej licznych 
grupach, na bardzo wilgotnych, butwiejących liściach, igłach i innych szczątkach roślinnych.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NAŚCIÓŁKOWE
Mycena belliae (Johnst ) PD Orton Grzybówka trzcinowaMycena belliae (Johnst.) P.D. Orton, Grzybówka trzcinowa

CzLCzL -- EE

Występowanie: VIII-X; na brzegach jezior i stawów; na martwych, znajdujących się w stagnującej wodzie, pędach Phragmites.



GRZYBY SAPROTROFICZNE KOPROFILNE
Cheilymenia stercorea (Pers.: Fr.) Boud.y ( )

Występowanie: VII-X; na odchodach zwierząt roślinożernych (np. jeleni).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NAPRÓCHNICZNE
Hygrocybe conica (Schaeff.: Fr.) P. Kumm., Wilgotnica czerniejąca

Występowanie: V-XI; w różnych układach trawiastych, na łąkach, pastwiskach, rzadziej w układach leśnych; na ziemi.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NAPRÓCHNICZNE
Lepiota magnisporaMurrill, Czubajeczka brzuchatozarodnikowa

Występowanie: VIII-IX; w lasach liściastych i mieszanych, przeważnie na glebach obojętnych i żyznych; na ziemi – w próchnicy.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NAPRÓCHNICZNE
Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser, Czubajka 

gwiaździsta

Występowanie: VIII-IX; w bardzo zróżnicowanych układach zaroślowych i leśnych; w próchnicy.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NAPRÓCHNICZNE
Rugosomyces carneus (Bull : Fr ) Bon Gęśnica czerwonawaRugosomyces carneus (Bull.: Fr.) Bon, Gęśnica czerwonawa

Występowanie: VII-X; głównie na terenach otwartych, tj. na łąkach, trawnikach, na poboczach dróg, na drogach leśnych, w 
ogrodach, parkach, rzadziej w lasach liściastych; na ziemi, wśród roślinności trawiastej.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Artomyces pyxidatus (Pers.: Fr.) Jülich, Świecznica rozgałęzionay py ( ) , g ę

CzLCzL -- VV

Występowanie: VII-X; w zróżnicowanych układach leśnych; na murszejących pniakach i pniach drzew iglastych (Pinus) i liściastych 
(Betula, Populus). Gatunek wywołujący białą zgniliznę drewna.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar, Chrząstkoskórnikp p ( ) ą

purpurowy

Występowanie: I-XII; w układach leśnych, zaroślach, parkach, ogrodach; na żywych lub martwych pniach, pniakach i gałęziach 
drzew i krzewów liściastych (np. Acer, Aesculus, Alnus, Betula, Carpinus, Fagus, Malus, Populus, Quercus), rzadko iglastych (Picea).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst., Ciżmówka drobnołuskowaCrepidotus calolepis (Fr.) P. Karst., Ciżmówka drobnołuskowa

Występowanie: VII-XI; w lasach mieszanych; na butwiejącym drewnie drzew liściastych (głównie Populus, Quercus, Tilia).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Dichomitus campestris (Quél.) Domański & Orlicz, Czarnoporek

poduszeczkowaty

CzLCzL -- VV

Występowanie: VIII-X; w różnych układach leśnych; na martwych leżących lub zwisających gałązkach drzew i krzewów liściastych 
(głównie Corylus, rzadziej Quercus). Gatunek wywołujący białą zgniliznę drewna.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Karst., Orzechówka 

wiązkowa

Występowanie: III-IV; w różnych układach leśnych (np. grądowych) i zaroślowych; na martwych gałęziach drzew liściastych (głównie 
Populus, rzadziej Salix, Sorbus).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Mycena picta (Fr ) Harmaja Grzybówka złototrzonowaMycena picta (Fr.) Harmaja., Grzybówka złototrzonowa

Występowanie: VI; las mieszany; na pniaku (Picea ?).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Exidia cartilaginea S. Lundell & Neuhoff, Kisielnica dwubarwnag ,

CzLCzL -- VV

Występowanie: III-VI; w lasach liściastych i mieszanych; na opadłych, martwych gałęziach lub na pniakach drzew liściastych (np. 
Betula, Corylus, Quercus, Tilia).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Flammulaster limulatus (Fr.) Watling, Płomienniczek trocinowy( ) g, y

Występowanie: VIII-II; w zróżnicowanych układach leśnych, na torfowiskach; na trocinach, butwiejących kłodach i pniakach (np. na 
drewnie Pinus, Quercus).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Karst., Pniarek różowyp ( ) , y

SP; SP; CzLCzL -- EE

Występowanie: I-XII; w dobrze zachowanych lasach iglastych i mieszanych; na martwym drewnie drzew iglastych (szczególnie 
Picea); gatunek powodujący brązową zgniliznę drewna.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Guepiniopsis alpina (Tracy & Earle) Brasf., Kieliszkówka alpejskap p p ( y ) , p j

Występowanie: I-XII; w lasach iglastych i mieszanych; na butwiejących kłodach i gałęziach Pinus sylvestris.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Gyromitra infula (Schaeff.: Fr.) Quél., Piestrzenica infułowatay f ( ) Q ,

CzLCzL -- VV

Występowanie: VIII-XI; w lasach iglastych i liściastych; najczęściej na murszejących pniakach, kłodach (Picea, Pinus, Abies, 
Pseudotsuga, Tsuga, Larix, Thuja, Populus, Acer, Alnus, Betula), rzadziej na ziemi w sąsiedztwie większych elementów drewna.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawiy ( )

ANAMORFAANAMORFA

Występowanie: VII-X; w lasach liściastych (grądach), na murszejącym drewnie drzew liściastych (głównie Tilia, rzadziej Corylus, 
Populus).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawiy ( )

TELEOMORFATELEOMORFA

Występowanie: VII-X; w lasach liściastych (grądach), na murszejącym drewnie drzew liściastych (głównie Tilia, rzadziej Corylus, 
Populus).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Lasiosphaeria ovina (Pers.: Fr.) Ces. & De Notp ( )

Występowanie: I-XII; w kępkach lub zwartych grupach, na butwiejącym drewnie różnych gatunków drzew (np. Populus, Betula).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc., Łuskwiak rdzawołuskowyq ( ) , y

CzLCzL -- EE

Występowanie: VIII-IX; na drewnie drzew liściastych (Betula, Fagus, Populus, Sorbus, Salix); w starych kompleksach leśnych, 
rzadziej układach parkowych.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Phleogena faginea (Fr.) Link, Suchogłówka korowag f g ( ) , g

CzLCzL -- EE

Występowanie: VIII-II; na drewnie i korze (zwykle martwych) drzew i krzewów liściastych (Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Corylus, 
Fagus, Padus, Populus, Quercus, Tilia, Ulmus), rzadko drzew iglastych (Picea); gat. potencjalnie wywołujący białą zgniliznę drewna.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Pseudomerulius aureus (Fr.: Fr.) Jülich, Stroczniczek złotawy( ) , y

CzLCzL -- RR

Występowanie: VIII-X; lasy iglaste i mieszane, rzadziej układy parkowe; owocniki pojawiają się zwykle na spodniej stronie 
pozbawionego kory, martwego drewna drzew iglastych (Pinus, Abies); szczególnie na opadłych, martwych gałęziach.



GRZYBY SAPROTROFICZNE NADREWNOWE
Pseudorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar, Piestrzankap p ( )

kulistozarodnikowa

Występowanie: VI-VII; w rozproszeniu w lasach liściastych lub mieszanych; na butwiejących kłodach lub szczątkach drewna drzew 
liściastych (Acer, Betula, Populus), rzadziej iglastych (Picea, Abies).



GRZYBY PATOGENICZNE NADRZEWNE
Xerula longipes (Bull.) Maire, Pieniążkówka dębowag p ( ) , ą ę

CzLCzL -- RR

Występowanie: VII-XI; w lasach mieszanych i liściastych; na zagrzebanych żywych lub martwych korzeniach (głównie Fagus, Tilia, 
Quercus, Corylus)



GRZYBY PATOGENICZNE NADRZEWNE
Coccomyces coronatus (Schumach.: Fr.) De Not.y ( )

Występowanie: IX-X; gatunek patogeniczny, chociaż owocniki (w rozproszeniu) pojawiają się na martych, opadłych liściach drzew 
(Betula, Fagus, Quercus).



GRZYBY PATOGENICZNE NADRZEWNE
Diatrype bullata (Hoffm.: Fr.) Fr.yp ( )

Występowanie: XI-V; na gałązkach i gałęziach wierzb.



GRZYBY PATOGENICZNE NADRZEWNE
Inonotus cuticularis (Fr.) P. Karst., Błyskoporek skórzasty( ) , y p y

CzLCzL -- RR

Występowanie: IV-XI; na pniach żywych drzew liściastych (Acer Carpinus, Fagus, Quercus, Populus, Ulmus). .



GRZYBY PATOGENICZNE NADRZEWNE
Hypsizygus ulmarius (Bull.: Fr.) Redhead, Bokownik wiązowyyp yg ( ) , ą y

CzLCzL -- VV

Występowanie: VIII-XI; żywych i martwych pniach drzew liściastych (Ulmus, Acer,
Aesculus, Betula, Fagus, Populus, Quercus, Salix, Tilia).



GRZYBY SAPROTROFICZNE NAGRZYBOWE
Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral & G. Marsony f ( )

Występowanie: III-XI; na butwiejącym (zwykle bardzo wilgotnym) drewnie drzew liściastych, na starych owocnikach innych grzybów 
(Phellinus, przedstawiciele Pyrenomycetes).



GRZYBY PATOGENICZNE NAGRZYBOWE
Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & p y p p g ( ) g g

Spatafora, Maczużnik nasięźrzałowy

CzLCzL -- RR

Występowanie: VII-XI; pojedynczo lub w grupach na rosnących pod ziemią owocnikach jeleniaków (Elaphomyces).



GRZYBY PATOGENICZNE NAGRZYBOWE
Tremella globospora D.A. Reid, Trzęsak kulistozarodnikowyg p , ę y

Exidia nucleata (Schwein.: Fr.) Wallr., kiselnica przeźroczysta

CzLCzL -- EE

Występowanie: V; na podkładkach przedstawicieli Pyrenomycetes (Diaporte spp., na Acer, Quercus).
Występowanie: I; martwe kłody i gałęzie (Populus).

CzLCzL -- VV



GRZYBY PATOGENICZNE NAGRZYBOWE
Tremella mesenterica Retz., Trzęsak pomarańczowożółty, ę p y

Występowanie: VII-XI; na grzybni i owocnikach grzybów z rodzaju Peniophora (rosnących na drewnie).



GRZYBY PATOGENICZNE NA ROŚLINACH ZIEL.
Dumontinia tuberosa (Bull.: Fr.) L.M. Kohn, Sklerotka bulwiasta( ) ,

Występowanie: III-V; w lasach liściastych, na wilgotnych łąkach, w miejscach występowania zawilców (Aneomone nemorosa, 
Anemone ranunculoides). Apotecja wyrastają z dużych, nieregularnych, podziemnych sklerocjów, połączonych z kłączami roślin.



GRZYBY PATOGENICZNE NA ZWIERZĘTACH
Cordyceps militaris (L.: Fr.) Link, Maczużnik bojowyy p ( ) , j y

CzLCzL -- RR

Występowanie: VIII-XI; pojedynczo lub w większej liczbie na zagrzebanych poczwarkach motyli.



GRZYBY BRYOFILNE
Galerina paludosa (Fr.) Kühner, Hełmówka błotna

CzLCzL -- RR

Występowanie: V-XII; na torfowiskach i w podmokłych oligotroficznych układach leśnych; wśród szczątków torfowców (Sphagnum).



GRZYBY BRYOFILNE
Lyophyllum palustre (Peck) Singer, Kępkowiec torfowiskowy

CzLCzL -- VV

Występowanie: V-X; na torfowiskach, w wilgotnych lasach iglastych i mieszanych; na szczątkach torfowców.



GRZYBY BRYOFILNE
Hygrocybe turunda (Fr.: Fr.) P. Karst., Wilgotnica czerwona [lewy]
Arrhenia gerardiana (Peck) Elborne, Pępówka torfowcowa [prawy]

CzLCzL -- VV

Występowanie: VII-X; na torfowiskach, wilgotnych łąkach; na szczątkach mchów.



CHARAKTERYSTYKA I OCENA GRZYBÓW ORAZ 
ICH SIEDLISKICH SIEDLISK

1. Ocena gatunków grzybów ‐ Zestawienie 
kryteriów wartości grzybów

Lp Wartość Kr teria artościLp.  Wartość 
lokalna

Kryteria wartości

1 wybitna gatunki najbardziej zagrożone wymarciem w skali 
kraju (posiadają 1 4 współczesnych stanowisk w

Liczba gatunków
b. wysoka niska

średnia wybitnakraju (posiadają 1‐4 współczesnych stanowisk w 
Polsce)

2 b. wysoka gatunki objęte ochroną ścisłą i/lub uznane za 
zagrożone (jeśli ich wartość nie została uznana za 

wysoka

wybitną), gatunki nowe dla Polski

3 wysoka gatunki nieujęte na czerwonej liście, ale znane z 
kilku (5‐10) współczesnych stanowisk w Polsce

19%

10%

10%

4 średnia gatunki rzadkie (ale nieujęte na czerwonej liście i 
posiadające 11‐20 stanowisk znanych z literatury)

5 niska gatunki powszechnie występujące w Polsce 
(pospolite) 49%

12%

(pospolite)

6 b. niska gatunki obcego pochodzenia

49%



2. Różnorodność gatunkowa grzybów 
w określonych typach zbiorowisk roślinnychw określonych typach zbiorowisk roślinnych

Typ zbiorowiska Liczba gatunków
01. grąd (Tilio-Carpinetum) 325
02. subborealny bór mieszany (Serratulo-Pinetum) 108
03. sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum) 105
04. borealna świerczyna na torfie (Sphagno girgensohnii-Piceetum) 66
05. ols porzeczkowy (Ribeso nigri-Alnetum) 64
06. łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) 50
07. inne 39
08. ols torfowcowy (Sphagno squarrosi-Alnetum) 28
09. subkontynentalny bór świeży (Peucedano-Pinetum) 24y y y ( )
10. łąki świeże (owsicowe) i pastwiska 21
11. szuwary właściwe 21
12. łozowisko z przewagą wierzby szarej i wierzby pięciopręcikowej 13
13 szuwary wielkoturzycowe 1113. szuwary wielkoturzycowe 11
14. kontynentalne torfowisko wysokie 9
15. kompleks chwastów upraw roślin zbożowych i okopowych 6
16. mszar wysokotorfowiskowy 5
17. zbiorowisko powoju polnego i perzu 5
18. łąki wilgotne i mokre 5
19. subborealny wilgotny bór mieszany (jegiel) (Querco-Piceetum) 4
20. murawy napiaskowe z elementami zbiorowisk ruderalnych 2
21. rojsty 1



3. Różnorodność gatunkowa grzybów 
na tle wybranych składników lokalnej dendrofloryna tle wybranych składników lokalnej dendroflory

Drzewo
Gatunki
grzybów GL GM GMS GPD GPF GPW GPZ GPZI GSF GSH GSK GSL GSWDrzewo grzybów GL GM GMS GPD GPF GPW GPZ GPZI GSF GSH GSK GSL GSW

Picea 209 . 72 5 . 1 5 . . . 48 . 29 7979

Quercus 177 . 30 1 . . 5 . . . 23 . 19 110110

Corylus 160 . 56 . . 2 4 1 . . 37 . 20 54

Betula 148 1 31 2 . 1 4 . . . 12 . 8 9595

Pinus 136 1 43 2 . 1 2 . . . 27 . 22 46

Populus 82 . 5 . . . . . . 1 5 . 4 6767

Alnus 72 . 17 . . . 2 . . . 11 . 4 42

Tilia 43 . 11 . . . 3 . . . 6 . 2 21

Acer 39 13 1 2 10 4 9Acer 39 . 13 . 1 . 2 . . . 10 . 4 9

Carpinus 37 . 15 . . . 1 . . . 7 . 5 9



Wyniki Wyniki 
(porosty) (porosty) 



POROSTY ( b li h i )POROSTY (grzyby lichenizowane)
zanotowano 5500 rekordów 
i znaleziono 303 gatunki

w tym: 63 gatunki prawnie chronione
108 gat. z polskiej Czerwonej listy

63 gat. z regionalnej Czerwonejg g j j
listy (NE Polska)



35 gatunków – wskaźników lasów pierwotnych (50% wyróżnianych w kraju),
w tym m.in. granicznik płucnik Lobaria pulmonaria (na fot.)



Warunki dla granicznika płucnika 
żsą tak dobre, że wytwarza 

owocniki, co jest ewenementem
w skali Europy



Najbogatsze rodzaje

Cladonia 30

Peltigera 12Peltigera 12

Lecanora 24
Pertusaria 10

Chaenotheca 9
6 rodzajów – 97 gat.

(>30% bioty porostów 
Parku)Arthonia 12



Większość interesujących i chronionych ę ją y y
gatunków porostów jest zabezpieczona 
w Parku na obszarach ochrony ścisłej, 
m.in. nad  Kamionką (fot.), w dolinie ą ( )
Czarnej Hańczy, w Wierchstawie i nad 
sucharami. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !Ę Ę ĘĘ Ę Ę


