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ŚWIAT ŚLUZOWCÓW

W wydanej w roku 1875 monografii „Śluzowce (Mycetozoa)” jej autor Józef Rostafiński (1850-1928) pi-
sze: „Zazwyczaj autorowie zaczynają historyczny wstęp do monografii od pism Arystotelesa lub co 

najdalej Pliniusza i Arabów X i XI wieku. Tym razem jesteśmy uwolnieni od tak smutnego obowiązku, pierw-
sze bowiem wzmianki o  śluzowcach znajdujemy dopiero w początkach XVIII wieku […]”. Owe pierwsze 
wzmianki dotyczyły nielicznych organizmów, opisanych pod różnymi nazwami, które dziś identyfikujemy 
jako śluzowce. Rozkwit badań nad śluzowcami nastąpił w wieku XIX a niezaprzeczalne zasługi w tej dzie-
dzinie ma Heinrich Anton de Bary (1831-1888), belgijski botaniki osiadły w Niemczech, twórca mikologii. 
Był pierwszym badaczem, któremu udało się poznać cykl rozwojowy śluzowców, stanowiący do tej pory 
nierozwiązaną zagadkę. Pisze o tym Rostafiński w następujących słowach: „Dopiero w roku 1858 przyjem-
nie zadziwił de Bary zebranie naturalistów niemieckich w Carlsruhe, rozwiązaniem tej zagadki”. Twierdził 
de Bary, że Mycetezoa (tak nazywał wówczas śluzowce) są bardziej zbliżone do pierwotniaków niż do grzy-
bów. Zawarł to w swojej publikacji Die Mycetezoen z roku 1859.

Józef Rostafiński ma ogromne zasługi w opracowaniu systematyki śluzowców, którą oparł na wewnętrz-
nej budowie zarodni. Jest on też autorem większości polskich nazw śluzowców.

Arthur Lister (1830-1908) oraz jego córka Gulielma Lister (1860-1949), będący przyrodnikami amatora-
mi, mają bardzo duży wkład w badaniach nad śluzowcami i ich taksonomią. W wielu wydanych przez nich 
publikacjach szczegółowo opisują warunki środowiskowe i ich wpływ na śluzowce.

Thomas Huston MacBride (1848-1934), profesor botaniki Uniwersytetu stanu Iowa, który w ciągu wielo-
letniej pracy wzbogacał zielniki uczelni, zajmował się także badaniem śluzowców. Jego pierwsza praca po-
święcona temu zagadnieniu była monografią pod tytułem „The myxomycets of Estern Iowa”, opublikowaną 
w 1891 r. W 1899 r. opublikował „North American Slime Moulds”, a krótko przed śmiercią „The Mycomyce-
tes”, przy współpracy z G. W. Maritnem. Spośród wszystkich znanych nam śluzowców 64 zostały opisane 
i nazwane właśnie przez Macbridea i Martina.

Do poznania bioty śluzowców (nie są roślinami więc trudno mówić o ich florze) Polski południowo-za-
chodniej przyczynił się niemiecki botanik Joseph Schroeter (1837-1894), który pełnił funkcję ordynatora 
w jednym z wrocławskich szpitali. W wydanej w 1889 roku książce „Die Pilze Schlesiens” zamieścił roz-
dział poświęcony interesującej nas grupie. Po wojnie badania nad śluzowcami prowadziła profesor Uniwer-
sytetu Wrocławskiego Helena Krzemieniewska (1878-1966). W roku 1960 ukazała się jej praca „Śluzowce 
Polski na tle flory śluzowców europejskich”, do dziś służąca przyrodnikom.

Aktualnie badania nad śluzowcami prowadzone są w wielu miejscach świata, a dzięki rozwojowi technik 
wymiany danych tworzone są światowe bazy danych oraz globalne projekty badawcze, obejmujące wiele 
rejonów świata. Jednym z takich projektów jest „The Eumycetozoan Project”, którego celem jest badanie 
ekologii, bioróżnorodności oraz zasięgów występowania śluzowców. W Polsce najbogatsze kolekcje ślu-
zowców znajdują się w herbariach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Wrocław-
skiego.

Na świecie znanych jest od 600 do 1000 gatunków śluzowców. Różnice wynikają z odmiennych zapa-
trywań autorów na to, co jest gatunkiem, a co tylko podgatunkiem czy odmianą. Opublikowana w roku 2003 
krytyczna lista śluzowców Polski obejmuje 222 gatunki. Obecnie jest ich ok. 240. Lista ta z całą pewnością 
nie obejmuje wszystkich występujących w Polsce przedstawicieli tej grupy, bowiem niewiele osób zajmuje 
się poszukiwaniem i badaniem tych organizmów.

Najdłużej śluzowce łączone były z grzybami. Ostatecznie analizy ich materiału genetycznego ujawni-
ły, że podobieństwo to jest raczej powierzchowne. Dziś przyjmuje się, że śluzowce stanowią specyficzną, 
odrębną grupę cudzożywnych organizmów eukariotycznych (jądrzastych). Klasa śluzowców Myxomycetes, 

WPROWADZENIE

Obszar Wigierskiego Parku Narodowego stanowi coraz ważniejsze ogniwo w sieci obszarów chronio-
nych całej Europy. Już w 1975 r. umieszczono jez. Wigry (główny akwen Parku) na liście najcenniej-

szych ekosystemów  świata (Project AQUA Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody), a w 1998 r. Mię-
dzynarodowe Towarzystwo Limnologiczne objęło jezioro programem pomocy naukowej, czyniąc z niego 
obiekt badań o znaczeniu międzynarodowym. W 2002 r. cały obszar Parku został objęty Konwencją Ra-
miarską, której celem jest ochrona i utrzymanie najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Europy. Park 
został także włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, i to zarówno jako specjalny obszar 
ochrony siedlisk, jak i obszar specjalnej ochrony ptaków. Ranga tego obiektu wymaga zatem szczególnej 
wiedzy na temat składników przyrody – ich różnorodności, rozprzestrzenienia, znaczenia i zagrożeń, jakim 
podlegają. Informacje te są niezwykle ważne m.in. dla prawidłowego zagospodarowania obszaru Parku, 
zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Spośród różnorodnych składników przyrody ożywionej 
mszaki, grzyby i śluzowce stanowią najmniej poznane grupy organizmów Wigierskiego Parku Narodowego.

Wiele gatunków grzybów, śluzowców i mszaków objętych jest ochroną prawną oraz znalazło się na 
Czerwonych Listach. Wśród grzybów makroskopowych 25% wszystkich gatunków stwierdzonych w Polsce 
umieszczonych zastało na Czerwonej Liście, w tym 71 gatunków ze statusem gatunku wymarłego i zagi-
nionego, a 171 ze statusem gatunku wymierającego. Spośród śluzowców na 88 gatunków zamieszczonych 
na Czerwonej Liście aż 24 mają status gatunku zaginionego. Również wśród mszaków jest wiele gatun-
ków zagrożonych wyginięciem – na Czerwonej Liście znalazło się około 20% wszystkich gatunków stwier-
dzonych w Polsce.

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” (www.czlowiekiprzyroda.eu) rozpoczęło w 2008 r. realizację pro-
jektu zatytułowanego „Grzyby, śluzowce i mszaki Wigierskiego Parku Narodowego – ochrona i możliwości 
wykorzystania w edukacji przyrodniczej”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było rozpoznanie składu 
gatunkowego i miejsc występowania badanych grup organizmów na terenie parku narodowego. Zebrane 
informacje pozwoliły na opracowanie planów ochrony dla wybranych gatunków oraz przygotowanie mate-
riałów edukacyjnych, wzbogacających wiedzę na ich temat. Edukacja ekologiczna jest tu niezwykle ważna, 
gdyż dotychczasowa wiedza wśród społeczeństwa na temat różnorodności, znaczenia, zagrożeń i ochro-
ny grzybów, śluzowców i mszaków jest niewystarczająca, a przecież poziom tej wiedzy kształtuje postawy 
ludzkie wobec przyrody i wpływa na jej poszanowanie.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez 
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach 
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (www.funduszngo.pl). Ponadto projekt uzyskał dofinansowanie 
z Fundacji Orange.
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razem z dwoma innymi Protosteliomycetes i Dictyosteliomycetes tworzą gromadę śluzorośli Myxomycota 
lub Mycetozoa, zaliczaną do królestwa pierwotniaków Protozoa. Z genialną intuicją Rostafi ński wyraził po-
gląd, że śluzowce mogą być „miejscem”, w którym światy roślin i zwierząt krzyżują się ze sobą.

Większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z występowania organizmów takich jak śluzowce, nie 
ma zatem bezpośredniego zagrożenia dla tej grupy organizmów. Najczęściej określone gatunki przestają 
występować na jakimś terenie, ponieważ radykalnie zostało przekształcone środowisko (wręby lasu, osu-
szanie gruntu, stosowanie środków chemicznych).

Środowisko występowania 

Ś luzowce są w zasadzie organizmami wszędobylskimi. Rozwijają się wszędzie tam, gdzie gromadzi się 
materia organiczna. Przede wszystkim w lasach, na łąkach, polach, na których pozostawiono butwieją-

ce resztki roślinne, w miejskich parkach a nawet na starych, drewnianych ławkach, mostkach czy sztache-
tach. Opublikowano prace dotyczące śluzowców rosnących na butwiejących pniakach po wyciętych drzew-
kach w przydomowym ogródku. Każda długo leżąca i  rozkładająca się kłoda w  lesie, pnie obumarłych 
drzew, opadłe gałązki, ściółka leśna – to potencjalne miejsca występowania śluzowców.

Śluzowce lubią miejsca zacienione, wilgotne i często wykazują przywiązanie do określonego podłoża. 
Na przykład liczne gatunki z rodzaju przetaczek Cribraria rozwijają się na drewnie drzew iglastych. Nie-
które gatunki z rodzajów: strzępek Arcyria, bukietek Metatrichia, kędziorek Trichia, zapletka Hemitrichia, 
czy błyszczak Lamproderma preferują drewno drzew liściastych. Bardzo często zarodnie tworzone są na 
mszakach porastających butwiejące drewno. Szereg gatunków, jak na przykład żałobnię białonóżkę Dia-
chea leucopodia, przedstawicieli rodzajów makulec Didymium i szaroń Diderma, najłatwiej znajdziemy na 

różnych składnikach ściółki. Liczne śluzowce występują na różnych podłożach – nazywamy je gatunkami 
wielopodłożowymi. Są to, na przykład, rulik groniasty Lycogala epidendrum i wykwit piankowy Fuligo sep-
tica. Istnieje grupa śluzowców pośniegowych, które rozwijają się na odsłanianych szczątkach roślinnych 
w pobliżu wolno topniejących płatów śniegu w górach. Znane są sytuacje, kiedy śluzowce rozwijające się 
na określonych podłożach w strefi e klimatu umiarkowanego, na północy, w strefi e tundry, zasiedlają pió-
ra ptasie, kości lub odchody zwierząt. Na ogół te same gatunki spotkać można we wszystkich strefach kli-
matycznych Ziemi. Tylko nieliczne wykazują przywiązanie do obszarów tropikalnych. Śluzowce występują 
w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, choć niektóre pojawiają się licznie dopiero późnym latem i jesienią. 
Zapewne na występowanie (należałoby powiedzieć raczej zarodnikowanie) śluzowców wpływ mają różno-
rodne czynniki, których wzajemne kombinacje powodują, że pewne gatunki pojawiają się częściej w kilku-
letnich odstępach. Należy do nich na przykład gładysz kruchy Leocarpus fragilis.

Grzyb suchogłówka korowa Phleogena faginea

Makulec spłaszczony Didymium serpula  na martwym liściu

Śluzowiec zapletka maczugowata Hemitrichia clavata
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Cykle rozwojowe 

Z najomość cyklu rozwojowego może być przydatna dla zrozumienia tego, co obserwujemy w terenie. 
Cechą właściwą tylko śluzowcom jest stadium śluźni – plazmodium. Rostafi ński nie używał nazwy pla-

zmodium tylko „pierwoszcznia” lub „pierwoszcze”. Śluźnia nie ma struktury komórkowej, nie posiada ścia-
ny ani okrywy (jedynie cienką błonę plazmatyczną) i może zawierać dużą liczbę synchronicznie dzielących 
się, diploidalnych jąder. Wielkość śluźni bywa różna: od mikroskopijnej, tworzącej zaledwie jedno owoco-
wanie (protoplazmodium), poprzez mleczno-białą lub wodnistą, delikatną siateczkę (afanoplazmodium Ste-
monitales), aż do mierzącego wiele centymetrów (nawet kilkadziesiąt), jaskrawo zabarwionego faneropla-
zmodium. Największe śluźnie obserwowano u siatecznicy okazałej Brefeldia maxima. Ich waga może do-
chodzić do 20 kilogramów. Barwy faneroplazmodiów bywają różne, często żywe, dzięki czemu zwracają na 

siebie uwagę. Kolor śluźni zależy w dużej mierze od rodzaju pochłanianego przez nią pokarmu i nie jest na 
ogół cechą stałą dla danego gatunku. Śluzowce w stadium śluźni są nadają się do oznaczania. Śluźnie od-
żywiają się pochłaniając jednokomórkowe organizmy (bakterie, zarodniki, sinice, glony), a także pobiera-
jąc w drodze sorpcji cząstki organiczne. W literaturze można znaleźć informacje, że niektóre gatunki mogą 
być łagodnymi pasożytami roślin. Śluźnie poruszają się po podłożu, a właściwie przelewają się z miejsca 
na miejsce, tworząc często charakterystyczne formy, najczęściej przypominające siatkę. W partiach mar-
ginalnych śluźnie przypominają deltowate ujścia rzek. Zwykle taka „delta” stanowi czoło śluźni. Przez pe-
wien czas stronią od światła, żyjąc wewnątrz próchniejących kłód, pniaków, w poduchach mszaków lub 
w głębszych warstwach ściółki. W niesprzyjających warunkach (spadek temperatury, susza) mogą przejść 
w stan spoczynku tworząc makroskopowe ciała przetrwalne (skleroty). Dojrzała śluźnia zmienia ujemną fo-
totaksję na dodatnią i przemieszcza się na suche, oświetlone miejsca (powierzchnia kłody, górne warstwy 

Wykwit zmienny typowy Fuligo septic var. septic na martwym drewnie

Śluźnia wykwitu zmiennego typowego Fuligo septica var. septica

Gładysz kruchy Leocarpus fragilis na żywych liściach szczawika zajęczego
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ściółki, szczytowe partie mszaków, nasady pni, łodygi roślin zielnych itp.), gdzie zaczyna wytwarzać zarod-
nie („owocowania”). Owocowania mogą przybierać trojaką postać:

1. pierwoszczowocni (plasmodiocarpium) – najprostsza postać, polegająca na tworzeniu się okrywy 
(peridium), która powstaje dookoła zgrubiałych odgałęzień plazmodiów, tak że dojrzałe owocowa-
nie przypomina swym kształtem śluźnię (pierwoszczowocnia siatkowa); jeżeli przed wytworzeniem 
okrywy śluźnia rozpadnie się na fragmenty, na ogół wydłużone i w różny sposób powyginane, po-
wstaje pierwoszczowocnia wałeczkowata lub listewkowata. Pamiętając o „pierwoszczni” Rostafi ń-
skiego warto się zastanowić, czy zastąpienie pierwoszczowocni nazwą „śluźniozarodnia” nie było-
by szczęśliwsze?; 

2. zrosłozarodni (aethalium) – plazma śluźni skupia się i zaczynają formować się zarodnie, które jed-
nak nie powstają, ponieważ grupa zarodni otacza się wspólną korą (cortex) a peridium pojedyn-
czych zarodni przekształca się w elementy nibywłośni (patrz niżej);

3. zarodni właściwych (sporangium) – powstaje u większości gatunków; śluźnia rozpada się na małe, 
leżące w różnych miejscach fragmenty, z których każdy otacza się własną okrywą i stanowi poje-
dynczy „zbiornik” zarodników. Kształty zarodni są różne, mogą być wyniesione na trzonkach lub 
spoczywać bezpośrednio na podłożu (zarodnie siedzące). Bardzo często zarodnie nie znajdują się 
bezpośrednio na podłożu, lecz na leżni (hypothallus), to jest na błonkowatym tworze powstałym ze 
śluźni i jej resztek. Zarodnie na leżni mogą być siedzące lub wyniesione na trzonkach (stipes). Nie-
kiedy trzonek nie kończy się u nasady zarodni lecz przenika do niej, tworząc kolumienkę (podsa-
dę, columella).

Pierwoszczowocnia makulca spłaszczonego Didymium serpula

Złosłozarodnia wykwitu gładkościennego Fuligo leviderma

Zarodnie właściwe strzępka pośredniego Arcyria affi  nis
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Barwa zarodni jest bardzo różna i zmienna. Młode zarodnie mogą mieć początkowo barwę śluźni jednak 
kolor szybko, nieraz w ciągu paru godzin, ulega zmianie. U większości gatunków w zarodni powstaje róż-
nie wyglądający system rurek, nitek lub pasemek – tzw. włośnia (capillitium). Rurki mogą być wypełnione 
powietrzem lub węglanem wapnia. Czasem węglan wapnia występuje w postaci mniejszych lub większych 
ziaren – wapniaczków. Jeśli włośnia połączona jest z kolumienką i razem tworzą system coraz cieńszych 
odgałęzień, wówczas nosi nazwę włośni siatkowej. Jeżeli elementy włośni nie są połączone z kolumien-
ką i z sobą nawzajem, lecz są różnorodnie powyginane, nierozgałęzione lub rozgałęzione, to noszą nazwę 
sprężyc (elatery). Włośnia tworzona przez sprężyce nosi nazwę sprężycowej. Włośnie przyczyniają się do 
rozpulchniania masy zarodników i wypychania ich z zarodni. Często wiosną można spotkać zeszłoroczne 
zarodnie z wysuniętymi włośniami, mierzącymi niekiedy kilkanaście milimetrów długości. W zrosłozarod-
niach rolę włośni pełnią pozostałości zakładających się wstępnie ścian pojedynczych zarodni, noszących 
nazwę nibywłośni – pseudocapillitium. 

Zarodniki śluzowców roznoszone są głównie przez wiatr, wodę (deszcz) i zwierzęta, szczególnie owa-
dy. Powstają w wyniku mejozy (podziału redukcyjnego) i są haploidalne. Mają różne rozmiary (kilka – kilka-
naście mikrometrów) i różnie urzeźbioną powierzchnię. Cechy zarodników mają dużą wartość diagnostycz-
ną. Do ich kiełkowania niezbędna jest woda. Nie wyjaśniono ostatecznie, czy decydujące znaczenie w tym 
procesie ma osmoza czy enzymy. Kiełkowanie poprzedzone jest zwykle przez okres spoczynku. Zarodni-
ki niektórych gatunków zachowują żywotność przez bardzo długi czas (do kilkudziesięciu lat). Kiełkowanie 
odbywa się przez otwór, który często można obserwować jako jaśniejszy punkt na powierzchni zarodnika. 
Wynikiem kiełkowania jest pełzak – miksameba lub dwuwiciowa pływka – miksmonada.

Niektóre źródła podają, że w każdym wypadku z zarodnika wydostaje się pełzak, który w środowisku 
dostatecznie uwodnionym może wykształcić wici. Pełzaki lub pływki mogą przejść w stan spoczynku two-
rząc mikrocysty. Po okresie swobodnego życia miksmonady lub miksameby zlewają się parami, zachodzi 
zlewanie się jąder i powstaje diploidalna zygota – początek nowej śluźni. Śluźnia rozrasta się w wyniku po-
wtarzających się podziałów jąder, przy braku podziału cytoplazmy. Powiększanie się śluźni może także na-
stępować w wyniku zlewania się śluźni tego samego gatunku. Cykl życiowy śluzowców

Włośnia paździorak ciemnego Stemonitis fusca

Zarodniki kędziorak szorstkiego Trichia scabra
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Śluzowce Wigierskiego Parku Narodowego

W badaniach terenowych przeprowadzonych w latach 2008 i 2009, w ramach realizacji projektu „Grzy-
by, śluzowce i mszaki Wigierskiego Parku Narodowego – ochrona i możliwości wykorzystania w edu-

kacji przyrodniczej”, zebrano okazy należące łącznie do 129 taksonów (124 gatunki i 5 odmian), reprezen-
tujących 8 rodzin: śluzkowatych Ceratiomyxaceae, przetaczkowatych Cribrariaceae, samotkowatych Reti-
culariaceae, makulcowatych Didymiaceae, maworkowatych Physaraceae, paździorkowatych Stemonitida-
ceae, strzępkowatych Arcyriaceae i kędziorkowatych Trichiaceae oraz 30 rodzajów. Najliczniej reprezento-
wane są rodzaje: maworek Physarum – 17 taksonów, strzępek Arcyria i przetyczek Cribraria – po 12, maku-
lec Didymium i kędziorek Trichia po – 9, paździorek Stemonitis – 8 i wykwit Fuligo 7. W zebranym materia-
le znalazło się 7 taksonów, wykazanych po raz pierwszy z terenu Polski. Są to: gronianka topolowa Badha-
mia populina, kubeczek złotokrążkowy Craterium aureonucleatum, wykwit pośredni Fuligo intermedia, wy-
kwit żółtawy Fuligo luteonitens, zapletka cesarska Hemitrichia imperialis, maworek pomarszczony Physa-
rum murinum i maworek błyszczący Physarum nitens. Występujące na obszarze WPN gatunki śluzowców 
stanowią więcej niż połowę gatunków stwierdzonych do tej pory na terenie Polski. Z obszaru Parku Naro-
dowego Gór Stołowych, gdzie śluzowce badano w latach 2003 i 2005, łącznie z przedwojennymi danymi 
botaników niemieckich, podaje się 90 taksonów (86 gatunków i 4 odmiany). Można stwierdzić, że Wigier-
ski Park Narodowy ma niezwykle bogatą biotę śluzowców. Obserwowano je tu na 2956 stanowiskach. Nie 
wszystkie występowały z jednakową częstością. Wyjątkowo rzadkich na terenie WPN, stwierdzonych tyl-
ko na 1 stanowisku, jest 26 taksonów. Bardzo rzadkich (2 – 5 stanowisk) jest 35 taksonów, rzadkich (6 – 10 
stanowisk) – 13. Te trzy grupy stanowią 57% całej bioty. Częste (11 – 20 stanowisk) są 22 taksony, a bardzo 

częste (21 – 50 stanowisk) – 17. Taksonów pospolitych (51 – 100 stanowisk) jest 10, a bardzo pospolitych 
(więcej niż 100 stanowisk) tylko 6. Do tych ostatnich zalicza się: rulik groniasty Lycogala epidendrum – 
328 stanowisk, śluzek krzaczkowaty typowy Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa – 245, wykwit zmien-
ny typowy Fuligo septica var. septica – 171, maworek zwisły Physarum album – 133, śluzek krzaczkowa-
ty kanalikowaty Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides – 114 i paździorek ciemny Stemonitis fusca – 106. 
Trzynaście gatunków wykazanych jest w „Czerwonej liście śluzowców rzadkich w Polsce” opublikowanej 
w roku 2006. Są to: Arcyria minuta, A. stipata, Craterium brunneum, C. concinnum, Diderma montanum, 
Didymium anellus, Hemitrichia calyculata, Lamproderma scintillans, Physarum bethelii, P. robustum, Ste-
monaria irregularis, Stemonitis herbatica i Symphytocarpus fl accidus.

Przegląd wybranych gatunków
Nomenklaturę taksonomiczną gatunków śluzowców oparto na pracy Drozdowicz i innych (2003). Opisy 

gatunków podano wg Krzemieniewskiej (1960) i Nuberta i innych (1993, 1995, 2000). Rozmieszczenie tak-
sonów przedstawiono na mapach w kwadratach UTM (Universal Transverse Mercator) 1x1 km (WGS84, 
Zone 34U). 

14

Zarodnie szaronia gwiazdosza Diderma radiatum 
na pierwoszczowocni zapletki czołgaczek

Hemitrichia serpula

Złosłozarodnia wykwitu gładkościennego Fuligo leviderma
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Śluzek krzaczkowaty kanalikowaty  
Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides

Opis: od formy typowej różni się wyrostkami za-
rodnikotwórczymi połączonymi w  siatkę. Oglą-
dane z góry (lupa!) przypominają plaster miodu. 
Białe lub żółtawe.

Podłoże: jak forma typowa.
Występowanie: jak forma typowa lecz rzadziej. 
Występowanie w WPN: stwierdzony na 114 sta-

nowisk.

Śluzek krzaczkowaty typowy  
Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa

Opis: nie tworzy zamkniętych zarodni. Zarodniki 
powstają na białych lub delikatnie zabarwio-
nych na żółto lub zielonkawo, prostych lub roz-
gałęzionych wyrostkach, do 10 mm wysokości.

Podłoże: próchniejące pnie, pniaki, kłody drzew 
iglastych i liściastych, kłody porośnięte mszaka-
mi. Często pokrywa znaczne powierzchnie.

Występowanie: lasy, od wczesnej wiosny aż - 
z krótszymi lub dłuższymi przerwami - do końca 
sezonu wegetacyjnego. W Polsce jeden z naj-
pospolitszych śluzowców. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 245 sta-
nowiskach.
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Kubeczek ozdobny Craterium concinnum

Opis: zarodnie na trzoneczkach, szerokolejkowa-
te, zakryte lekko wypukłym wieczkiem, wokół 
górnej krawędzi zarodni wyraźny wałeczek, za-
rodnie różowo brązowe, ochrowe lub cynamo-
nowo brązowe, rzadziej z odcieniem oliwkowym 
lub ciemno brązowe, puszka o średnicy 0,2–0,6 
mm, całkowita wysokość 0,8 (do 1 mm). Masa 
zarodników ciemno brązowa, zarodniki drobno 
brodawkowane, o średnicy 9-10,5 µm.

Podłoże: w ściółce, na mchach, na drewnie 
drzew liściastych.

Występowanie: w olsie porzeczkowym, latem. 
Występowanie w WPN: stwierdzony na 1 stano-

wisku.

Kubeczek złociec Craterium aureum

Opis: zarodnie odwrotnie jajowate, gruszkowate 
lub prawie kuliste, od cytrynowo do złotożół-
tych, o wymiarach 0,4-0,8 mm x 0,6-1,0 mm, 
na trzonkach czerwonobrunatnych do złoto-
brunatnych, podłużnie żeberkowanych, 0,2-0,5 
mm wysokich. Powierzchnia zarodni pokryta 
żółtymi ziarenkami, szczególnie w dolnej części 
chropowata; otwiera się przez nieregularne ode-
rwanie się górnej części ściany, pozostawiając 
kieliszek o poszarpanych brzegach. Masa za-
rodników ciemno brunatna do czarnej, zarodniki 
drobno brodawkowane, o średnicy 7-9 µm.

Podłoże: w ściółce, na butwiejących liściach.
Występowanie: w grądzie, przeważnie latem. 
Występowanie w WPN: stwierdzony na 1 sta no-

wisku.
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Przetaczek rudy Cribraria rufa

Opis: zarodnie gruszkowate, czasem niemal 
kuliste, pomarańczowe albo rdzawo brązowe, 
o średnicy 0,6-1,0 mm, na trzonkach ciemno 
brązowych, do 2 mm wysokich. Koszyczek za-
rodni z błony pomarańczowo brązowej, lśnią-
cej, u podstawy sfałdowanej, sięga do 1/3–1/2 
jej wysokości; od nasady trzonka odchodzą 
zgrubienia przechodzące w zębach koszyczka 
w gładkie nitki siatki. Masa zarodników poma-
rańczowa lub rdzawo brązowa, zarodniki jasno 
żółte, o średnicy 7,0–8,5 µm.

Podłoże: na silnie spróchniałych kłodach i pnia-
kach świerka.

Występowanie: w grądach, olsach i borach mie-
szanych, od lata do późnej jesieni. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 9 stano-
wiskach.

Szaroń długonogi Diderma floriforme

Opis: zarodnie jasnobrunatne albo szarobiałe, 
gładkie, kuliste, o średnicy ok. 0,8 mm, na trzon-
kach do 2 mm długich; ściana zarodni otwiera 
się od góry nieregularnymi, rozchylającymi się 
działkami, których strona wewnętrzna jest bru-
natna. Trzonek jasno brunatny, na całej długo-
ści pofałdowany, przechodzi w maczugowatą 
lub półkulistą kolumienkę sięgającą do połowy 
wysokości zarodni. Mmasa zarodników mato-
wo czarna, zarodniki w świetle przechodzącym 
ciemno brązowe, z jednej strony jaśniejsze, 
o średnicy 9-12 µm;

Podłoże: na kłodzie dębowej.
Występowanie: w grądzie, latem. 
Występowanie w WPN: stwierdzony na 1 stano-

wisku.
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Wykwit zmienny bielejący Fuligo septica var. candidaWykwit zmienny typowy Fuligo septica var. septica

Opis: od formy typowej różni się brakiem żółte-
go barwnika, stąd zrosłozarodnie białe, różno-
kształtne, najczęściej o  średnicy jednego do 
kilku centymetrów.

Podłoże: jak forma typowa, jednak częściej na 
pniakach i butwiejącym drewnie różnych drzew, 
także na mszakach porastających kłody.

Występowanie: w lasach, rzadziej od formy typo-
wej, przez cały sezon wegetacyjny. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 74 sta-
nowiskach.

Opis: zrosłozarodnie barwy żółtej lub brązowo-
żółtej o wielkości jednego do kilku (kilkunastu) 
centymetrów. Powierzchnia zrosłozarodni 
kłaczkowato-chropowata. Kora o różnej grubo-
ści, krucha, zwapniona. Kształt zrosłozarodni 
bardzo różny. Wnętrze wypełnione masą brud-
nofioletowych, prawie gładkich lub delikatnie 
brodawkowanych zarodników o średnicy 7 – 10 
µm (mikroskop!). Śluźnia najczęściej żółta.

Podłoże: próchniejące drewno i  kora różnych 
drzew iglastych i liściastych, ściółka, mchy po-
rastające kłody. Niekiedy na znacznej (do kilku 
metrów) wysokości. Gatunek wielopodłożowy.

Występowanie: w  lasach, parkach, przez cały 
sezon wegetacyjny. Jeden z  najpospolitszych 
gatunków. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 171 sta-
nowiskach.
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Wykwit drobny Fuligo muscorumWykwit zmienny czerwieniejący Fuligo septica var. rufa

Opis: zrosłozarodnie szare lub żółtawe, różnego 
kształtu, drobne, o  średnicy 2 – 15 mm, poje-
dynczo lub gromadnie na szarej lub żółtawej 
leżni. Kora bardzo cienka lub jej brak. Zarodniki 
w  masie czarno brunatne, w  świetle przecho-
dzącym fioletowo brunatne, brodawkowane, 10 
– 13 µm.

Podłoże: na mchach naziemnych lub porastają-
cych butwiejące drewno, także na silnie spróch-
niałym drewnie świerkowym.

Występowanie: w lasach grądowych, łęgach i ol-
sach, latem j jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 5 stano-
wiskach.

Opis: zrosłozarodnie najczęściej zaokrąglone, 
o  średnicy 1 – 4 cm, rzadziej wydłużone, od 
cielisto różowych do różowo brunatnych, o ko-
rze gładszej niż u  wyżej opisanych form. Za-
rodniki brunatne z odcieniem fioletowym (6 – 7 
µm), włośnia czerwonawa. Leżnia brunatnawa, 
gładka.

Podłoże: w  miejscach zacienionych, preferuje 
drewno i  korę drzew liściastych, rzadziej na 
drewnie drzew iglastych albo mchach.

Występowanie: w lasach, rozpowszechniony, ale 
rzadziej od wyżej opisanych form. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 12 sta-
nowiskach.
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Gronianka lśniąca Badhamia utricularis

Opis: zarodnie gruszkowate, rzadziej prawie kuli-
ste, o rozmiarach 06 – 1,0 x 1,0 – 1,3 mm, sza-
re z  odcieniem fioletowym lub niebieskawym; 
w skupieniach po parę do kilkunastu na słom-
kowożółtych lub żółtobrązowych, płożących 
się trzonkach różnej długości; ściana zarodni 
delikatna, błonkowata, przezroczysta, iryzują-
ca, z rzadka pokryta drobnymi, cienkimi pasem-
kami zwapnionych ziarenek. Masa zarodników 
ciemno brunatna, zarodniki kuliste, brodawko-
wate, 9,5 – 11,5 µm.

Podłoże: przeważnie na kłodach i  konarach 
drzew liściastych, w  ściółce na liściach dębu, 
sporadycznie na żywych owocnikach grzybów 
hubowatych.

Występowanie: w grądach, borach mieszanych 
i borze bagiennym, w drugiej części sezonu we-
getacyjnego. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 9 stano-
wiskach.

Wykwit gładkościenny Fuligo leviderma

Opis: zrosłozarodnie pojedyncze, zaokrąglone, 
półkuliste spłaszczone, do 5 cm średnicy, czę-
sto mniejsze, do 25 mm grube; cynamonowo 
brązowe, czerwono brązowe, rzadziej żółto brą-
zowe, na gładkiej lub siatkowatej leżni u podsta-
wy zrosłozarodni zabarwionej tak jak ona. Kora 
najczęściej gładka, rzadziej delikatnie kosmko-
wata, matowa do połyskującej, dość gruba (50 
– 100 µm). Zarodniki w masie czarno brązowe 
do czarnych, gęsto brodawkowane, 7 – 8 µm. 

Podłoże: na kłodach drzew liściastych (dąb, 
osika), na korze żywych drzew liściastych, na 
kłodzie świerkowej.

Występowanie: przeważnie w grądach, rzadziej 
w  lasach borowych przez cały sezon wegeta-
cyjny; może być znaleziony także poza terenami 
leśnymi. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 56 sta-
nowiskach.
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Opis: pierwoszczowocnie o  różnej długości (do 
7 mm), proste lub powyginane, niekiedy tworzą 
nieregularną siatkę, białe, stoją pionowo, do 
1 mm wysokie i  0,3 mm szerokie; chropowata 
ściana złożona z dwu warstw przylegających do 
siebie, zewnętrzna warstwa pokryta ziarenkami 
węglanu wapnia, gruba i krucha otwiera się po-
dłużną szparą, wewnętrzna na ogół bezbarwna; 
bezbarwne nitki włośni z  licznymi wapniaczka-
mi; zarodniki w masie czarno brązowe, 8 – 10 
µm średnicy.

Podłoże: na żywych mszakach, szczątkach liści 
drzew liściastych, na próchniejących gałęziach 
olszy.

Występowanie: w olsach i łęgach, w drugiej czę-
ści sezonu wegetacyjnego. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 11 sta-
nowiskach.

Maworek falisty Physarum bivalveGronianka gromadna Badhamia panicea

Opis: zarodnie białe, prawie kuliste lub nieco 
wydłużone, o średnicy 0,5 – 1,2 mm, siedzące 
w  mniej lub więcej zwartych skupieniach na 
wspólnej leżni, bezbarwnej lub brązowo czer-
wonej; ściana zarodni błonkowata, pokryta nie 
zawsze równomiernie skupieniami zwapnionych 
ziarenek i  drobnymi łuskami węglanu wapnia; 
zarodniki brunatne, delikatnie brodawkowate, 
9 – 13 µm średnicy.

Podłoże: silnie zmurszałe, często porośnięte 
mszakami kłody, gałęzie i  pniaki drzew liścia-
stych.

Występowanie: w  grądach, borach bagiennych 
i olsie, latem. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 12 sta-
nowiskach.
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Maworek pospolity  
Physarum leucophaeum

Maworek zmienny Physarum cinereum

Opis: zarodnie prawie kuliste lub nieco nieforem-
ne, o średnicy 0,5 – 0,9 mm albo wałeczkowate 
pierwoszczowocnie, siedzą w  skupieniach na 
podłożu, bez wyraźnej leżni, białe lub szare, po-
kryte bezbarwną błonką wysyconą skupieniami 
zwapniałych ziarenek; włośnia z wapniaczkami; 
zarodniki w masie brązowe, w świetle przecho-
dzącym nabierają odcienia fioletowego, 8 – 11 
µm średnicy.

Podłoże: na kłodach i stojących martwych drze-
wach liściastych i  iglastych, w ściółce na opa-
dłych liściach, na żywych mszakach; gatunek 
wielopodłożowy.

Występowanie: w grądach, borach mieszanych 
i bagiennych, w drugiej części sezonu wegeta-
cyjnego. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 28 sta-
nowiskach.

Opis: zarodnie szarobiałe, prawie kuliste, cza-
sem nieco spłaszczone, o średnicy 0,5 – 1 mm, 
siedzące lub na trzonkach 0,2 – 1 mm wysokich; 
ściana bezbarwna, pokryta dość szczelnie żył-
kowatymi lub zaokrąglonymi skupieniami zwap-
niałych ziarenek; jeśli te są luźno rozrzucone, 
zarodnie wydają się szarobrunatne z fioletowym 
odcieniem; rurka trzonka o  ścianie pofałdowa-
nej, zawiera substancję odrzuconą, czasem 
wapno stąd barwa trzonka różna, od brunatnej 
do niemal białej; zarodnia przy trzonku nie ma 
wgłębienia (!), przeciwnie – nieco się wypukła; 
zarodniki w masie brązowe, w świetle przecho-
dzącym nabierają odcienia fioletowego, 8,5 – 
10,5 µm.

Podłoże: na silnie spróchniałych pniakach, kło-
dach i konarach drzew liściastych, rzadziej igla-
stych, na ściółce i żywych mchach.

Występowanie: głównie w grądach, sporadycz-
nie w olsach i borze bagiennym, latem i wcze-
sną jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 28 sta-
nowiskach.
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Maworek poplątany Physarum contextum

Opis: zarodnie żółte lub biało-żółte, siedzące, 
o  średnicy 0,4 – 1,5 mm, ciasno skupione na 
leżni tego samego koloru; ściana złożona z dwu 
warstw, zewnętrzna zwapniona, po dojrzeniu 
zarodników odpada z  górnej części zarodni 
odsłaniając warstwę wewnętrzną; kolumienki 
brak, włośnia z nitek bezbarwnych łączy liczne, 
drobne, bryłowate, białe lub żółtawe wapniacz-
ki; zarodniki ciemno brunatne z odcieniem fiole-
towym, 11 – 13 µm średnicy, kolczaste.

Podłoże: próchniejące drewno drzew liściastych, 
także w  ściółce, na liściach, mchach i  gałąz-
kach.

Występowanie: w  olsach i  grądach, latem i  je-
sienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 12 sta-
nowiskach.

Maworek zwisły Physarum album

Opis: zarodnie szarobiałe, kuliste lub spłaszczo-
ne, przy trzonku wgłębione (!), o  średnicy 0,4 
0,8 mm; trzonki do 1 mm wysokie, przeważnie 
w górnej części wygięte, przez co zarodnie zwi-
słe; ściana zarodni pokryta skupieniami ziare-
nek wapna, rozpada się na nieregularne płaty 
trzymające się nitek włośni; trzonek w  dole 
ciemno brunatny, w  górze jaśniejszy, żółtawy, 
zawiera substancje odrzuconą; wapniaczki wło-
śni drobne, przeważnie wydłużone, nieliczne; 
zarodniki brudno fioletowe, drobno brodawko-
wane, 8 – 10 µm.

Podłoże: kłody, gałęzie i kawałki drewna drzew 
liściastych, rzadziej iglastych; sporadycznie na 
owocnikach grzybów resupinatowych.

Występowanie: najczęściej w grądach ale także 
we wszystkich innych typach lasów, w  zaro-
ślach wierzbowych, latem i jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 133 sta-
nowiskach.
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Opis: zarodnie kuliste lub nieco spłaszczone, 
o  średnicy 0,4 – 0,8 mm, ciemnobrunatne lub 
czarne albo fioletowo brunatne, z metalicznym 
połyskiem; ściana błonkowata pokryta niere-
gularnymi plamami pomarańczowo czerwonych 
skupień drobnych ziarenek; trzonek 0,3 0,6 mm 
wysoki nie ma gładkiej powierzchni, przy pod-
stawie często lejkowaty, czasem spłaszczony, 
czerwono-pomarańczowy (!); zarodniki blado 
brudno-czerwone, delikatnie brodawkowane, 
8 – 10 µm.

Podłoże: w  ściółce na mchach porastających 
próchniejące kawałki drewna, na zmurszałym 
konarze olszy, na żywych owocnikach maślanki 
wiązkowej.

Występowanie: w  ubogich grądach, łęgu przy-
strumieniowym, w bagiennej świerczynie, latem. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 4 stano-
wiskach.

Maworek papuzi Physarum psittacinumMaworek zielonkawy złotawy  
Physarum viride var. aurantium

Opis: zarodnie jaskrawo pomarańczowe, spłasz-
czone, przy trzonku wgłębione, o  średnicy 0,3 
– 0,6 mm i 0,2 – 0,3 mm grube, trzonki brunatne, 
rzadziej czarne, do 1 mm wysokie; błonkowata 
ściana pokryta skupieniami pomarańczowych, 
zwapniałych ziarenek, rozpada się na nieregu-
larne płaty trzymające się nitek włośni, trzonki 
często wygięta a zarodnie zwieszone; zarodniki 
jasno-brudno-fioletowe, 7,5 -9 µm średnicy.

Podłoże: na próchniejących kłodach, pniach 
i pniakach drzew liściastych i iglastych, w ściół-
ce na martwych liściach i gałązkach.

Występowanie: w ubogich grądach, borach mie-
szanych i  łęgach przystrumieniowych, latem 
i jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 10 sta-
nowiskach.
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Kubeczek białoczubek Craterium leucocephalum

Opis: zarodnie owalne, odwrotnie jajowate lub 
kulistawe, o średnicy 0,3 – 0,8 mm, na krótkich 
trzonkach lub – rzadziej – prawie siedzące. W 
2/3 górnej części pokryte wapnem, białe lub 
popielato szare, w  dolnej części brązowe lub 
jasno brązowe, matowe lub połyskujące; wy-
pukłe, niewyraźnie zaznaczone wieczko ma 
powierzchnię chropowatą; w  zarodni część 
wapniaczków zlewa się w kolumienkę rzekomą; 
zarodniki w  masie czarne, 7 – 9 µm średnicy, 
drobno brodawkowane.

Podłoże: w ściółce na martwych liściach, korze 
i gałązkach drzew liściastych.

Występowanie: w  grądach, olsach, łęgach; od 
wczesnego lata do jesieni. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 15 sta-
nowiskach.

Kubeczek mylnik  
Craterium minutum

Opis: zarodnie o  kształcie kieliszka do 1,2 mm 
wysokiego, zamkniętego płaskim lub delikatnie 
wypukłym wieczkiem, stoją w  gromadach na 
trzonkach 0,3 – 04, mm wysokich; ściana zarod-
ni gładka, brunatna lub jasno żółto-brunatna, 
złożona z  dwu błon; zewnętrzna zabarwiona, 
bezwapienna, tworzy wokół wieczka zgrubiały 
brzeg, w  dolnej części sfałdowana przechodzi 
w pofałdowaną, brunatną ścianę rurki trzonka; 
wieczko tworzy błonka wewnętrzna, pokryta 
zwapnioną substancją, co powoduje, że jest 
jaśniej zabarwione lub białe; nitki włośni bez-
barwne, łączą duże, białe, bryłowate wapniacz-
ki; masa zarodników ciemnobrunatna, prawie 
czarna; zarodniki delikatnie brodawkowate, 8 
– 9 µm średnicy.

Podłoże: w ściółce na opadłych liściach drzew 
liściastych, na próchniejących gałązkach drzew 
liściastych.

Występowanie: w grądach i olsach, latem. 
Występowanie w WPN: stwierdzony na 15 sta-

nowiskach.
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Gładysz kruchy Leocarpus fragilis

Opis: zarodnie wydłużone, kolbkowate albo od-
wrotnie jajowate, o średnicy 1 mm i 1 – 2,5 mm 
długie, ciemno lub jasno brązowe, z żółtym lub 
czerwonawym odcieniem, na jasnych, błonko-
watych trzonkach, tworzą luźne gromady; ścia-
na zarodni z dwu błon, zewnętrzna zabarwiona, 
gładka, wewnętrzna wpół przezroczysta; masa 
zarodników niemal czarna, zarodniki drobno 
brodawkowane, o średnicy 10 – 12 µm.

Podłoże: w ściółce, na martwych liściach drzew 
liściastych i iglastych, na żywych mchach i rośli-
nach zielnych, na martwych trawach, na korze 
żywych drzew i krzewów liściastych i iglastych.

Występowanie: w  lasach różnych typów, latem 
i wczesną jesienią, w pewnych latach pospolity, 
w innych niemal zupełnie się nie pojawia. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 36 sta-
nowiskach.

Kubeczek brązowy Craterium brunneum

Opis: zarodnie na trzonkach, urnowate, ciemno 
brązowe, połyskujące, z  płaskim, błyszczą-
cym, ciemnobrunatnym, zagłębionym (!) wiecz-
kiem; wymiary zarodni 0,3 – 0,5 mm, wysokość 
z trzonkiem do 1 mm; masa zarodników ciemno 
brunatna, zarodniki drobno brodawkowane, 10 
– 11 µm średnicy.

Podłoże: silnie rozłożone drewno drzew liścia-
stych.

Występowanie: w  grądach i  olsach porzeczko-
wych. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 5 stano-
wiskach.



4040 4141

Pianka okazała Mucilago crustacea

Opis: zrosłozarodnie o  bardzo różnych kształ-
tach, do 10 cm długie i do 3 (5) cm grube, często 
obejmują łodygi roślin zielnych, gałązki żywych 
krzewów; błonkowata ściana zrosłozarodni 
pokryta gęsto kryształkami wapnia, biała lub 
szarawa, wnętrze wypełnia czarna masa zarod-
ników i obfita włośnia, zarodniki ciemnobrunat-
ne o  odcieniu fioletowym, wyraźnie kolczaste, 
o średnicy 10,5 – 13,5 µm.

Podłoże: gałązki żywych drzew i krzewów liścia-
stych, łodygi roślin zielnych, na liściach w ściół-
ce, na opadłych gałązkach sosny.

Występowanie: w grądach, latem. 
Występowanie w WPN: stwierdzony na 12 sta-

nowiskach.

Żałobnia białonóżka Diachea leucopodia

Opis: zarodnie cylindryczne, ciemne, prawie 
czarne, 0,3 – 0,9 mm długie, osadzone na 
białych (!) trzonkach 0,2 – 0,4 mm wysokich, 
ściana delikatna, błonkowata, iryzująca, utrzy-
muje się dłużej tylko w  dolnej części zarodni, 
zwapniały trzonek przechodzi w  kolumienkę, 
sięgającą prawie do wierzchołka zarodni, nitki 
włośni ciemno brunatne, odchodzą od całej 
powierzchni kolumienki, tworzą siatkę; zarodniki 
brunatne z odcieniem fioletowym, prawie gład-
kie, o średnicy 7,5 – 8,5 µm.

Podłoże: w  ściółce, na butwiejących liściach 
i gałązkach drzew liściastych, na żywych i mar-
twych roślinach zielnych.

Występowanie: w grądach i olsach, latem i wcze-
sną jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 15 sta-
nowiskach.
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Makulec łuskowaty Didymium squamulosum

Opis: zarodnie na trzonkach, rzadziej siedzą-
ce lub pierwoszczowocnie, białe, kuliste, o śred-
nicy 0,4 – 0,7 mm, z góry lekko spłaszczone, przy 
trzonku wgłębione; trzonki białe lub nieco żół-
tawe, do 0,6 mm długie, wznoszą się z białych, 
okrągłych leżni; ściana zarodni pokryta kryształ-
kami węglanu wapnia skupionych w  grudki albo 
łuski, tworzące pomarszczoną skorupkę; trzonek 
zwapniony, przechodzi w  zarodni w  półkulistą, 
białą kolumienkę; włośnia z nitek brunatnych lub 
bezbarwnych, słabo rozgałęzionych; masa zarod-
ników prawie czarna; zarodniki o średnicy 8 – 10 
µm, z ciemnymi brodawkami rozłożonymi równo-
miernie lub w skupieniach.

Podłoże: w  ściółce, na liściach drzew li-
ściastych, na gnijących kwiatostanach olchy, na 
mchach porastających gałęzie.

Występowanie: w  grądach i  borze miesza-
nym, latem. 

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 11 
stanowiskach.

Makulec grzybowaty Didymium clavus

Opis: zarodnie na trzonkach, spłaszczone, sza-
robiałe, chropowate, o średnicy 0,6 – 0,8 mm, 
przy trzonku wgłębione; bezbarwną, błonkowa-
tą ścianę zarodni pokrywają skupienia krysz-
tałów wapnia; trzonki czarne, bruzdowane, 0,4 
– 1,0 mm wysokie, wyrastają z  mniej lub bar-
dziej wyraźnych leżni, nie tworzą kolumienek; 
włośnia z nitek w nasadzie bezbarwnych, dalej 
jasnobrunatnych, słabo rozwidlonych; masa za-
rodników czarna, zarodniki jasno brunatno fio-
letowe, prawie gładkie, o średnicy 5,5 – 7,5 µm.

Podłoże: w  ściółce na butwiejących liściach, 
na butwiejącym drewnie drzew liściastych, na 
mchach.

Występowanie: w gradach i  na śródleśnym za-
bagnieniu, latem. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 5 stano-
wiskach.



4444 4545

Szaroń rozpierzchły Diderma effusum

Opis: pierwoszczowocnie lekko spłaszczone, 
obłe, białe lub jasnobrunatne, czasem długie 
kilka centymetrów, szerokie do 1 cm, mogą 
być połączone w nieregularną siateczkę; także 
zarodnie półkuliste lub wydłużone siedzące na 
wspólnej, białawej leżni; zewnętrzną, skorupia-
stą ścianę tworzą zbite ziarenka wapnia; ścia-
na wewnętrzna jest delikatną błonką wyraźnie 
żółtą w  dolnej części zarodni; włośnia z  nitek 
bardzo delikatnych; zarodniki jasno-brudnofiole-
towe, bardzo drobno brodawkowane, o średnicy 
7 – 9 µm.

Podłoże: w ściółce, na liściach drzew liściastych, 
opadłych gałązkach, szczątkach roślin i żywej 
paproci.

Występowanie: w grądach, olsach i świerczynie 
bagiennej, latem. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 8 stano-
wiskach.

Makulec spłaszczony Didymium serpula

Opis: pierwoszczowocnie szare lub metalicznie 
szare, spłaszczone, do 60 mm długie, wąskie 
lub szerokie, mogą tworzyć siateczkę, przez któ-
rej oczka widać podłoże; ściana pokryta luźno 
drobnymi grudkami kryształów wapnia; część 
nitek włośni wrasta albo przerasta przez żółta-
we pęcherzyki o średnicy 35 – 65 µm; zarodniki 
jasno-brudno-fioletowe, o średnicy 8 – 12 µm.

Podłoże: w ściółce, na liściach drzew liściastych, 
na żywych roślinach zielnych, resztkach papro-
ci, na silnie spróchniałej kłodzie brzozy.

Występowanie: w gradach, borach mieszanych 
i olsach, latem i wczesną jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 15 sta-
nowiskach.
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Szaroń gwiazdosz Diderma radiatum

Opis: zarodnie jasnoszaro-brunatne, czasem 
z  ciemniejszymi plamami, półkuliste, nieco 
spłaszczone, o średnicy 0,8 – 1,6 mm, na krót-
kich, grubych trzonkach albo siedzące, tworzą 
luźne gromady; ściana zarodni gładka, otwiera 
się od szczytu zarodni kilkoma rozchylający-
mi się działkami ukazując białą (!) stronę we-
wnętrzną; trzonek brązowy lub żółtobrązowy 
przechodzi w  kolumienkę jasnobrązową lub 
kremową, półkulistą lub nieregularną; włośnia 
obfita; masa zarodników ciemna, niemal czar-
na, w świetle przechodzącym zarodniki brązowo 
fioletowe, z jednej strony jaśniejsze, gęsto deli-
katnie brodawkowane, o średnicy 9 – 11 (12) µm.

Podłoże: na silnie zmurszałych pniakach i  kło-
dach drzew liściastych, także na kłodzie świer-
ka.

Występowanie: w  grądach, borach bagiennych 
i łęgu przystrumieniowym, latem. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 7 stano-
wiskach.

Szaroń skorupiasty Diderma testaceum

Opis: zarodnie spłaszczone, okrągłe lub owalne, 
o  średnicy 0,5 – 1 mm, siedzące, w  mniej lub 
więcej luźnych gromadach, bez wspólnej leżni; 
ściana zarodni gładka, w  świeżych okazach 
różowawo lub jasno goździkowo zabarwiona, 
później płowieje; zewnętrzna warstwa zwapnia-
ła, skorupiasta, wewnętrzna jasno goździkowo 
brunatna; kolumienka szeroka, wypukła lub 
półkulista, pokryta wraz z dnem zarodni błon-
ką brunatno czerwonawą lub cielistą; zarodniki 
brudno fioletowe, delikatnie brodawkowane, 
o średnicy 8 – 9,5 µm.

Podłoże: w ściółce, na różnych jej składnikach, 
na żywych i martwych liściach turzyc, nawet na 
muszli ślimaka.

Występowanie: w grądach, olsach i lęgach przy-
strumieniowych, od wczesnego lata do jesieni. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 18 sta-
nowiskach.
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Smętosz czarny Amaurochaete atra

Opis: zrosłozarodnie czarne, poduszeczkowate 
lub spłaszczone, do 8 cm średnicy i  do 1 cm 
grube, pokryte korą, której wygląd zależy od 
warunków dojrzewania; w  sprzyjających wa-
runkach kora jest gładka, lśniąca, opatrzona 
siatkowatym rysunkiem, w  warunkach nieko-
rzystnych jest grubsza, matowa, chropowata; 
kora nietrwała, krucha; masa zarodników czar-
na, zarodniki gęsto brodawkowane, o średnicy 
12 – 14 µ.

Podłoże: na drewnie i korze stojących martwych 
sosen, na słabo rozłożonych kłodach sosno-
wych, na korze żywych sosen, na mszakach 
porastających kłodę osiki.

Występowanie: w ubogich grądach z nasadzoną 
sosną, w borach bagiennych, latem. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 17 sta-
nowiskach.

Łuskowiec tygrysowaty Lepidoderma tigrinum

Opis: zarodnie czarne, prawie kuliste, nieco 
spłaszczone i  od dołu wgłębione, o  średnicy 
do 1,8 mm, pokryte drobnymi, białymi łuskami, 
na żółtych lub żółto brązowych trzonkach 0,2 
– 1,2 mm wysokich, rzadziej zarodnie siedzące; 
trzonek wnika do wnętrz zarodni przechodząc 
w  półkulistą lub nieco spłaszczoną, żółto po-
marańczową kolumienkę; z  kolumienki wznosi 
się włośnia z nitek ciemnych o jaśniejszych koń-
cach; masa zarodników ciemno czekoladowa 
z czerwonawym odcieniem, zarodniki kolczaste, 
o średnicy 10 – 13 µm.

Podłoże: na silnie spróchniałych kłodach drzew 
liściastych.

Występowanie: w grądach, jesienią. 
Występowanie w WPN: stwierdzony na 2 stano-

wiskach.
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Paździorek rdzawy Stemonitis axifera

Opis: zarodnie rdzawo brązowe, 5 – 20 mm wy-
sokie, stoją w  skupieniach na brązowej, błon-
kowatej leżni; trzonek czarny zajmuje 1/3 – 1/2 
całej wysokości; w zarodni przechodzi w kolu-
mienkę, od której odchodzą rzadko rozstawione 
nitki włośni siatkowej; zarodniki jasno rdzawe, 
gładkie lub prawie gładkie, o średnicy 5 – 6 µm 
(rzadziej do 8 µm), o  ścianach nieregularnie 
zgrubiałych.

Podłoże: na kłodach, pniakach i gałęziach drzew 
liściastych i iglastych, także w ściółce na igłach 
sosny.

Występowanie: w  lasach różnych typów, latem 
i wczesną jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 57 sta-
nowiskach.

Paździorek ciemny Stemonitis fusca

Opis: zarodnie ciemno brunatne, niemal czarne, 
walcowate, wraz z trzonkami do 20 mm długie, 
trzonek zajmuje 1/3 – 1/2 całej wysokości; wnika 
do wnętrz zarodni tworząc kolumienkę sięgają-
cą prawie do wierzchołka, na całej długości 
od kolumienki odchodzą brunatne nitki włośni 
siatkowej; zarodniki brunatno fioletowe pokryte 
siatką z cienkich listewek i słabo zaznaczonych 
brodawek, o średnicy 7,5 – 10 µm.

Podłoże: na pniakach, kłodach i konarach drzew 
liściastych i iglastych.

Występowanie: w grądach, borach mieszanych, 
olsach i  łęgach, w  borach bagiennych, przez 
cały sezon wegetacyjny, latem częściej. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 106 sta-
nowiskach.
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Czuprynka piękna Comatricha nigra

Opis: zarodnie ciemno brunatne, kuliste, o śred-
nicy do 0,7 mm, lub jajowate, nieco wydłużone; 
trzonki czarne, 1 – 3 mm wysokie, proste lub 
kabłąkowato wygięte, przechodzą w kolumienki 
sięgające niemal do szczytu zarodni, włośnia 
zazwyczaj bardzo gęsta; zarodniki w  masie 
brunatno czarne, w świetle przechodzącym bru-
natne z odcieniem fioletowym, bardzo delikatnie 
brodawkowane, o średnicy 7 – 10 µm.

Podłoże: na próchniejących kłodach i konarach 
drzew liściastych i iglastych.

Występowanie: w grądach, borach mieszanych 
i borach bagiennych, od późnej wiosny do wcze-
snej jesieni. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 13 sta-
nowiskach.

Paździoreczek gęsty Stemonitopsis typhina

Opis: zarodnie walcowate, na szczycie zaoblone, 
2 – 5 mm wysokie, o średnicy 0,5 mm; ściana 
młodych zarodni srebrzysta, w  miarę dojrze-
wania rozpada się i pozostaje tylko na trzonku 
w  postaci delikatnej błonki; trzonek czarny, 
zajmuje połowę całkowitej wysokości zarodni, 
przechodzi w  kolumienkę sięgającą do wierz-
chołka zarodni, od kolumienki odchodzą obfite 
nitki włośni siatkowej; zarodniki o średnicy 6 – 8 
µm, w masie brązowe, z  lekkim odcieniem fio-
letu.

Podłoże: na próchniejących pniakach, kłodach 
i gałęziach drzew liściastych, rzadziej iglastych.

Występowanie: w  lasach różnych typów, także 
poza terenami leśnymi, latem i wczesną jesie-
nią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 42 sta-
nowiskach.
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Błyszczak siatkowaty Lamproderma arcyrionema

Opis: zarodnie kuliste, o  średnicy do 0,5 mm, 
stalowo lub brązowo szare, z metalicznym po-
łyskiem; trzonki czarne, wyprostowane, do 1,5 
mm wysokie; błonkowata ściana zarodni utrzy-
muje się przez dłuższy czas a odpadając pozo-
stawia maleńki kołnierzyk znaczący miejsce, 
w którym trzonek, wyraźnie cieniejąc, przecho-
dzi w podsadę sięgającą środka zarodni; masa 
zarodników czarna, zarodniki bardzo delikatnie 
brodawkowane, o średnicy 6 – 8 µm.

Podłoże: na pniakach i  kłodach drzew liścia-
stych, rzadziej iglastych, także w  ściółce, na 
opadłych liściach i gałązkach.

Występowanie: w grądach, łęgach, olsach, bo-
rach mieszanych i w borze bagiennym, latem. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 37 sta-
nowiskach.

Czuprynka jasna Comatricha pulchella

Opis: zarodnie od 0,5 do 1 mm długie, jajowate 
lub cylindryczne, przy trzonku wgłębione, jasno 
brązowe, z odcieniem fioletowym lub rdzawym, 
na trzonkach 0,2 – 0,5 mm wysokich, wzno-
szących się z  okrągłych, błonkowatych leżni. 
Trzonek przechodzi w  kolumienkę sięgającą 
wierzchołka zarodni; nitki włośni jasno brązo-
we, zarodniki w masie jasno brązowe, brodaw-
kowane, o średnicy 6 – 8 µm.

Podłoże: na silnie rozłożonych kłodach drzew 
liściastych i iglastych (sosna).

Występowanie: w grądach i olsie torfowcowym, 
latem. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 3 stano-
wiskach.
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Przetaczek gromadny Cribraria argillacea

Opis: zarodnie kuliste, płowo albo ochrowo żółte, 
o średnicy 0,6 – 0,8 mm, nieraz nieco zwężone 
w dolnej części, na trzonkach znikomo krótkich 
lub osiągających nawet 0,8 mm wysokości; 
tworzą zwarte gromady na błonkowatej leżni; 
ściana zarodni cieńsza w górnej części, po we-
wnętrznej stronie opatrzona jest ciemno brązo-
wymi zgrubieniami, odchodzącymi promienisto 
od nasady trzonka, rozgałęziającymi się i  two-
rzącymi luźną siatkę o  wielokątnych oczkach 
i węzłach nie rozszerzonych; masa zarodników 
jasno piaskowa; zarodniki delikatnie brodawko-
wane, o średnicy 6 – 8 µm.

Podłoże: na silnie rozłożonych kłodach i  gałę-
ziach sosny, rzadziej na kłodach świerka i drzew 
liściastych.

Występowanie: w grądach, borach mieszanych, 
borach bagiennych, latem i wczesną jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 24 sta-
nowiskach.

Gmatwianka krowieniec Lindbladia tubulina

Opis: skupienia zarodni o  różnych wymiarach 
i  grubości, mogą zajmować niekiedy do kilku-
dziesięciu cm2 powierzchni, złożone z  zarodni 
o średnicy ok. 0,5 mm, leżących na sobie w wie-
lu warstwach; zależnie od warunków dojrzewa-
nia są nagie, brunatne, z widocznymi zaokrąglo-
nymi wierzchołkami pojedynczych zarodni albo 
pokryte czarną korą powstałą z  zeschniętych 
resztek śluźni; ściana zarodni błoniasta, pokry-
ta ciemniejszymi ziarenkami plazmatycznymi; 
zarodniki w masie brązowe, drobno brodawko-
wane, o średnicy 5 – 7 µm.

Podłoże: na pniakach sosnowych i kłodzie osiki.
Występowanie: w ubogich grądach i borach mie-

szanych, latem. 
Występowanie w WPN: stwierdzony na 5 stano-

wiskach.
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Samotek zmienny Reticularia lycoperdon

Opis: zrosłozarodnie poduszeczkowate lub nieco 
spłaszczone, koliste lub owalne o  różnej śred-
nicy (2 – 10 cm), pokryte srebrzystobiałą albo 
brązową, kruchą korą, pojedynczo lub po kilka, 
na białej lub brązowej leżni; starsze zrosłoza-
rodnie często z  otworkami uczynionymi przez 
owady; zewnętrzna błonka kory bezbarwna, 
wewnętrzna brązowa, gruba; masa zarodników 
brązowa lub rdzawo brązowa, zarodniki pokryte 
na 2/3 powierzchni gęstą siatką, na pozostałej 
powierzchni jasnymi brodawkami, średnica za-
rodników 6 – 9 µm.

Podłoże: na kłodach i  pniakach brzozy i  osiki, 
rzadziej innych drzew iglastych i liściastych.

Występowanie: w  borach bagiennych, olsach, 
łęgach, w  grądach i  borach mieszanych, na 
obrzeżach torfowisk wysokich typu leśnego, od 
wiosny do jesieni. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 41 sta-
nowiskach.

Przetaczek żebrowiec Cribraria cancellata

Opis: zarodnie brązowe, czerwono brązowe, 
kuliste, nieco spłaszczone, na wierzchołku 
wgłębione, o  średnicy 0,5 – 0,7 mm; trzonki 
ciemno brązowe lub brązowo czerwone, o róż-
nej długości (do 3,5 mm); ściana zarodni zanika 
pozostawiając tylko płaskie żeberka biegnące 
od podstawy zarodni ku jej wierzchołkowi; mię-
dzy żeberkami przebiegają delikatne nitki two-
rzące siatkę o  oczkach niemal prostokątnych; 
trzonek pod zarodnią wydatnie cienieje i ulega 
skręceniu, przez co zarodnie zwieszone; masa 
zarodników brunatna lub czerwono brunatna, 
zarodniki gładkie, o średnicy 5 -7 µm.

Podłoże: na murszejących kłodach i  konarach 
sosny, rzadziej świerka i drzew liściastych.

Występowanie: w grądach, borach mieszanych, 
borach bagiennych, w zaroślach wierzbowych, 
latem. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 23 sta-
nowiskach.
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Dęblik szóstak Dictydiaethalium plumbeum

Opis: zrosłozarodnie płaskie, rdzawo lub szaro-
brązowe, przeważnie owalne, rzadziej koliste, 
o średnicy 0,2 – 10 cm, najczęściej 0,5 – 1 mm 
wysokie, rzadko do 2 mm; spoczywają zazwy-
czaj na białej leżni (!); zarodnie od wzajemne-
go ucisku stają się cztero lub sześcioboczne; 
błonkowata ściana zarodni pokrywa tylko jej 
wierzchołek, żółta lub żółto brązowa; łączy się 
z dnem zrosłozarodni 4 – 6 zachowanymi, nitko-
watymi zgrubieniami ścian o trójkątnym przekro-
ju, zarodniki jasnożółte, o średnicy 9 – 10 µm, 
brodawkowane.

Podłoże: na silnie spróchniałym drewnie dębu.
Występowanie: w ubogim grądzie. 
Występowanie w WPN: stwierdzony na 1 stano-

wisku.

Zlepniczek walcowaty Tubulifera arachnoidea

Opis: zarodnie cylindryczne albo od wzajemnego 
ucisku wieloboczne, do 3 mm wysokie, o średni-
cy ok. 0,4 mm, tworzą poduszeczkowate, zwarte 
skupienia o średnicy od 0,5 do kilku cm; na bia-
łej leżni, młode skupienia zarodni malinowe lub 
pomarańczowo różowe, dojrzałe czekoladowe; 
masa zarodników brązowa lub rdzawo brązowa, 
zarodniki o średnicy 6 – 7,5 µm.

Podłoże: na silnie rozłożonych kłodach, pnia-
kach i konarach drzew iglastych, rzadziej liścia-
stych, na mchach porastających żywe drzewa, 
na korze żywych drzew.

Występowanie: w grądach, łęgach, olsach, bo-
rach bagiennych, na obrzeżach torfowiska wy-
sokiego typu leśnego, najczęściej latem. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 93 sta-
nowiskach.
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Rulik stożkowaty Lycogala conicum

Opis: zrosłozarodnie wyraźnie stożkowate lub 
niezupełnie foremne, 1 – 4 mm wysokie, o śred-
nicy do 2 mm u podstawy, siedzą skupione lub 
w  luźnych gromadach, jasnoszaro-brązowe, 
z  ciemną, niezupełną siatką pęcherzyków na 
powierzchni, pęcherzyki skupione przeważnie 
w  górnej części zrosłozarodni; masa zarodni-
ków szarożółta, zarodniki prawie bezbarwne, 
o średnicy 4,5 – 5,5 µm, na części powierzchni 
z siateczka i brodawkami.

Podłoże: na silnie rozłożonym drewnie drzew 
liściastych i iglastych.

Występowanie: w grądach, borach mieszanych, 
borach bagiennych, olsach i łęgach, latem i je-
sienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 19 sta-
nowiskach.

Rulik groniasty Lycogala epidendrum

Opis: zrosłozarodnie o  średnicy od kilku do kil-
kunastu mm, kuliste, nieco wydłużone albo 
niezupełnie foremne, jeśli siedzą w  ciasnych 
skupieniach, młode zrosłozarodnie malinowe, 
u  dojrzałych kora jasno albo ciemno brązowa 
w różnych odcieniach, o powierzchni nierównej, 
składa się z  dwu błon; górna opatrzona jest 
ciemniejszymi pęcherzykami różnych rozmia-
rów, wewnętrzna błona jednorodna, bezbarw-
na; włośnia rzekoma o  rurkach spłaszczonych 
różnej szerokości, opatrzonych zgrubieniami 
przypominającymi zmarszczki; masa zarodni-
ków najczęściej w  różnych odcieniach szaro-
żółtych, zarodniki 4 – 7 µm, niemal bezbarwne, 
z jednej strony pokryte nieregularną siatką i bro-
dawkami.

Podłoże: na kłodach, pniakach i martwych gałę-
ziach drzew liściastych i iglastych.

Występowanie: w lasach wszystkich typów, cały 
sezon wegetacyjny. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 328 sta-
nowiskach.
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Strzępek zwisły Arcyria obvelata

Opis: zarodnie walcowate, zwisłe, 0,7 – 1mm 
grube, po dojrzeniu zarodników do kilkunastu 
mm długie, w różnych odcieniach żółci, tworzą 
skupienia na błonkowatej leżni, z  której wyra-
stają trzonki o bardzo różnej wysokości, od zni-
komych do dochodzących do 0,7 mm, włośnia 
w postaci luźnej siatki, żółta; masa zarodników 
żółta, zarodniki o  średnicy 7 – 9 µm, gładkie; 
bardzo charakterystyczny i łatwy do rozpozna-
nia śluzowiec.

Podłoże: próchniejące kłody, pniaki i  gałęzie 
drzew liściastych i iglastych.

Występowanie: przeważnie w grądach i borach 
mieszanych, rzadziej w borach bagiennych, la-
tem i wczesną jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 29 sta-
nowiskach.

Dorzutka pospolita Perichaena corticalis

Opis: zarodnie siedzące, brunatno czerwone, 
brunatne, czasem niemal czarne, szarobrunat-
ne albo szare, różnokształtne, o średnicy 0,4 – 1 
mm, na brunatnej, mocnej leżni, niekiedy zajmu-
ją sporą powierzchnię, w ścianach szarych albo 
szarobrunatnych zarodni znajdują się drobne 
kryształy szczawianu wapnia; włośnia z żółtych 
rurek sprawiających wrażenie pogniecionych 
z powodu gęsto leżących przewężeń; masa za-
rodników żółta, zarodniki o średnicy 10 – 13 µm, 
z wyraźnymi brodawkami.

Podłoże: na martwych gałęziach osiki, także na 
świerkowej szyszce.

Występowanie: w  grądach i  borze bagiennym, 
latem. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 6 stano-
wiskach.
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Kędziorek złocik Trichia favoginea

Opis: zarodnie jasnożółte, maczugowate lub 
cylindryczne, do 2 mm wysokie, o  średnicy 
0,5 – 0,7 mm, siedzą dość ciasno w  jednej 
warstwie na silnej, najczęściej jasnopomarań-
czowo-brunatnej, błonkowatej leżni; ściana za-
rodni pęka nieregularnie; włośnia sprężycowa, 
pomarańczowo-żółte sprężyce owija 4 – 5 wę-
żownic, zwężone końce sprężyc gładkie, ostre, 
zaledwie kilka µm długie; zarodniki blado żółte, 
z nieregularną siateczką z cienkich listewek, za-
rodniki wraz z siatką mają 13 – 15 µm średnicy.

Podłoże: na próchniejącym drewnie drzew liścia-
stych i iglastych.

Występowanie: w  lasach wszystkich typów, la-
tem i jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 43 sta-
nowiskach.

Strzępek błyszczący Arcyria denudata

Opis: zarodnie amarantowe, czerwonobrunat-
ne, rzadziej jasnoczerwone albo brunatne, do 
2 mm długie, po rozprężeniu zwiększają nieco 
swoją średnicę i długość, do 3 mm; występuje 
gromadnie na powierzchni do kilku cm2; trzonki 
ciemnoczerwone, do 1 mm długie, mają ściany 
pofałdowane, przechodzą w  szeroko otwarte 
kieliszki, lśniące, regularnie pofałdowane; siat-
kę włośni tworzą spłaszczone rurki pokryte 
zgrubieniami w postaci półpierścieni i  listewek; 
wolnych końców rurek włośni najczęściej nie 
ma; zarodniki czerwone, gładkie, o  średnicy 
6,5 – 8 µm.

Podłoże: na próchniejących kłodach, pniakach 
i gałęziach drzew liściastych, rzadziej iglastych.

Występowanie: przeważnie w grądach, rzadziej 
w  łęgach, olsach i  borach bagiennych, także 
poza obszarami leśnymi, latem i jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 85 sta-
nowiskach.
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Bukietek malinowy Metatrichia vesparia

Opis: zarodnie buławkowate lub walcowate 
o średnicy 0,5 – 0,7 mm, najczęściej skupione 
po kilka do kilkunastu na połączonych trzonkach 
do 1,5 mm wysokich; barwa zarodni zmienna: 
czarna, szarobrązowa z czerwonym odcieniem, 
niekiedy z metalicznym połyskiem; otwierają się 
okrągłym wieczkiem; włośnia i  masa zarodni-
ków pomarańczowo- albo amarantowo czerwo-
ne; rurki włośni kolczaste, z 3 – 5 wężownicami, 
tworzą luźną siatkę o licznych wolnych końcach; 
zarodniki jasnoczerwone, brodawkowane, 
o średnicy 9 – 11 µm.

Podłoże: na silnie zmurszałych kłodach drzew 
liściastych, sporadycznie świerkowych.

Występowanie: w grądach, łęgach, olsach, bo-
rach mieszanych i bagiennych, latem i jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 41 sta-
nowiskach.

Kędziorek różnokształtny Trichia varia

Opis: zarodnie różnokształtne, kuliste, nerkowa-
te, w górnej części rozszerzone, o średnicy 0,6 
– 1 mm, siedzące lub wzniesiona na czarnych 
trzonkach 0,2 – 1 mm wysokich; rzadko mogą 
występować drobne, wydłużone pierwoszczo-
wocnie; barwa zarodni zmienna: jasnożółta, 
pomarańczowa lub oliwkowo brązowa; wło-
śnia sprężycowa, sprężyce z  dwoma gładkimi 
wężownicami; masa zarodników jasnożółta, 
zarodniki o  średnicy 11 – 14 µm, z  drobnymi 
brodawkami.

Podłoże: na próchniejącym drewnie drzew liścia-
stych, rzadziej iglastych.

Występowanie: w  lasach wszystkich typów, la-
tem i jesienią. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na 100 sta-
nowiskach.
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Słowniczek
Kolumienka – columella, inaczej podsada; przedłużenie trzonka wnikające do zarodni; może przebiegać 

przez całą zarodnię lub tylko jej część, zwykle dolną
Kora – cortex, zwykle grubsza warstwa okrywająca zrosłozarodnię; może być gładka, włóknista, pianko-

wata lub skorupiasta, jeśli zawiera węglan wapnia
Koszyczek – dolna, grubsza część ściany zarodni, pozostająca po odpadnięciu większej lub mniejszej jej 

części
Leżnia – hypothallus, najczęściej błonkowaty twór powstały z  resztek substancji niezużytej na budowę 

zarodni, może być wspólna dla wielu zarodni lub każda zarodnia ma własną; nie zawsze występuje
Miksameba – myxamoeba, pełzak powstający w wyniku kiełkowania zarodnika śluzowców.
Miksmonada – zoospora, pływka dwuwiciowa powstająca w  wyniku kiełkowania zarodnika śluzowców 

w środowisku uwodnionym
Nibykolumienka – pseudocolumella, psedokolumienka; powstaje w zarodni na skutek zlania się części 

wapniaczków lub zwapnionej włośni
Nibywłośnia – pseudocapillitium, występuje w zrosłozarodniach; składa się z częściowo wykształconych 

ścian zarodni w postaci pasm, nitek lub siatki
Owocowanie – ogólna nazwa wszystkich struktur, w których powstają zarodniki; właściwie powinno być 

„owocowanie”
Pierwoszczowocnia – plasmodiocarpium, owocowanie powstające ze śluźni po wciągnięciu jej cieńszych 

pasemek i wytworzeniu okrywy (peridium); może mieć postać siatki (plecionki), krótkich listewek (pier-
woszczowocnia listewkowata) lub wałeczków (pierwoszczowocnia wałeczkowata)

Sklerota – sclerotium, stadium przetrwalne powstające w niesprzyjających (np. susza) warunkach
Sprężyca – elater, wolny, prosty lub rozgałęziony element włośni; na powierzchni mogą występować róż-

nego rodzaju zgrubienia, kolce, brodawki, listwy itp.
Śluźnia – plasmodium, podstawowe, wegetatywne stadium rozwojowe śluzowców; powstaje w  wyniku 

mitotycznych podziałów jądra zygoty przy braku podziału cytoplazmy; zdolna do pełzakowatego ruchu 
i odżywiania się masa cytoplazmy zawierająca liczne, diploidalne jądra; niekiedy jaskrawo zabarwiona 
(phaneroplasmodium)

Trzonek – struktura wynosząca zarodnię ponad podłoże; może być pusty lub wypełniony węglanem wap-
nia albo nie w pełni wykształconymi zarodnikami

Wapniaczki – większe lub mniejsze skupienia kryształów węglanu wapnia występujące w  zarodniach, 
w rozszerzeniach rurek włośni

Wężownice – spiralnie biegnące zgrubienia na powierzchni sprężyc
Wieczko – najczęściej górna, odpadająca część ściany zarodni
Włośnia – capillitium, system rurek, nitek lub odgałęzień kolumienki, wewnątrz zarodni
Włośnia siatkowa – system odgałęzień kolumienki wewnątrz zarodni; także system sprężyc połączonych 

w siatkę
Włośnia sprężycowa – system wolnych sprężyc niepołączonych w siatkę.
Zarodnia – sporangium, ogólna nazwa struktury, w której powstają zarodniki 
Zarodnia siedząca – zarodnia pozbawiona trzonka
Zarodnia właściwa – sporangium, sporocarpium, zarodnia powstająca z części śluźni, która otacza się 

ścianą; najczęściej na trzonku, może być siedząca
Zarodnik – spora haploidalna komórka powstająca w zarodni po podziale redukcyjnym (mejozie)
Zrosłozarodnia – aethalium, zarodnia powstająca przez otoczenie wspólną okrywą grupy początkowo 

zakładających się, indywidualnych zarodni; najczęściej znacznych rozmiarów (kilka do kilkuset mm)
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ŚWIAT GRZYBÓW

P ozycja systematyczna grzybów w systemie organizmów żywych jest wciąż nieustabilizowana. Powo-
dem tego jest niedostateczna wiedza na temat pochodzenia grzybów i zróżnicowane poglądy na te-

mat jednorodności tej grupy organizmów. Historycznie, ze względu na obecność ściany komórkowej, grzy-
by porównywano do roślin i umieszczano je, jako takson wysokiej rangi, w obrębie królestwa lub podkró-
lestwa roślin. Z czasem wykazano jednak, że istnieją zasadnicze różnice w budowie i funkcjonowaniu ko-
mórek tych organizmów. Rozbieżności te okazały się na tyle duże, że obecnie uważa się grzyby za całko-
wicie odrębną grupę heterotrofi cznych (cudzożywnych) organizmów eukariotycznych (jądrzastych). Z dru-
giej strony, stwierdzone różnice w organizacji wewnętrznej komórek, składzie chemicznym ścian komórko-
wych, zdolnościach fi zjologicznych i biochemicznych grzybów, stały się powodem, dla którego szeroko uj-
mowane grzyby, uważane są aktualnie za grupę niejednolitą. We współczesnych poglądach, wyraźny jest 
rozdział tradycyjnie ujmowanych grzybów, na organizmy grzybopodobne oraz grzyby właściwe. Organizmy 
grzybopodobne zalicza się obecnie do dwóch królestw, tj. królestwa pierwotniaków Protozoa, gdzie włą-
czono łańcuszkorośla Acrasiomycota, siatkotrzonkorośla Dictyosteliomycota, śluzorośla Myxomycota i pla-
zmodiofororośla Plasmodiophoromycota oraz do królestwa chromistów Chromista, gdzie zaszeregowano 
grzybopodobne przodowiciowe Hypochytridiomycota, grzybopodobne siatkośluźniakowe Labyrinthulomy-
cota oraz grzybopodobne lęgniowe Oomycota. Z kolei grzyby właściwe uzyskały status królestwa Fungi 
i aktualnie obejmują grzyby skoczkowe Chytridiomycota, sprzężniakowe Zygomycota, workowe Ascomyco-
ta i podstawkowe Basidiomycota.

Liczba gatunków grzybów na całym świecie jest ogromna. Do chwili obecnej opisano od 80 do 120 tys. 
gatunków, chociaż na podstawie danych uzyskanych z obszarów, na których rozpoznano większość orga-
nizmów żywych, całkowitą ich liczbę szacuje się na 1,5 miliona. Grzyby workowe Ascomycota i grzyby pod-
stawkowe Basidiomycota to dwie grupy obejmujące większość wszystkich znanych gatunków grzybów. Do 
tej pory opisano około 65 tysięcy gatunków grzybów workowych i około 30 tysięcy gatunków grzybów pod-
stawkowych. Grzyby workowe i podstawkowe różnią się szeregiem cech, przede wszystkim jednak sposo-
bem i miejscem tworzenia zarodników, zwanych mejosporami.

W Europie Środkowej, a także w Polsce, występuje około 10 tys. gatunków grzybów, w tym około 6 tys. 
grzybów mikroskopijnych oraz 4 tys. gatunków grzybów makroskopijnych.

Pomiędzy grzybami makroskopijnymi (macromycetes) i tzw. grupą grzybów mikroskopijnych (micromy-
cetes) w wielu przypadkach brak jest granic o charakterze morfologicznym i\lub taksonomicznym. Grzyby 
makroskopijne, zwane również grzybami wielkoowocnikowymi lub makrogrzybami, arbitralnie można zdefi -
niować jako te, które formują dostrzegalne gołym okiem organy, z reguły służące do reprodukcji (np. owoc-
niki, podkładki). Nie ma ścisłego określenia wielkości organów grzybów zaliczanych do tej grupy. Zwykle 
ich rozpiętość waha się od kilku milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów. Odznaczają się one ogromnym 
zróżnicowaniem kształtów, barwy, konsystencji i budowy morfologiczno-anatomicznej.

Zdefi niowanie grzybów makroskopijnych pod względem taksonomicznym nie jest jednolite i zależy od 
podejścia autora. Niemniej jednak znakomita większość grzybów włączanych do tej grupy to przedstawicie-
le grzybów podstawkowych. Należą tu głównie reprezentanci: uszakowców Auriculariales, trzęsakowców 
Tremellales, grzybów afylloforoidalnych Aphyllophorales, borowikowców Boletales, pieczarkowców Agari-
cales, gołąbkowców Russulales, purchawkowców Lycoperdales, gwiazdoszowców Geastrales, tęgoskó-
rowców Sclerodermatales, gniazdnicowców Nidulariales i sromotnikowców Phallales. Znacznie mniejszy 
udział wśród grzybów makroskopijnych mają przedstawiciele grzybów workowych. W tym przypadku za-
licza się tu głównie reprezentantów: próchnilcowców Xylariales, buławinkowców Clavicipitales, kustrzeb-
kowców Pezizales, tocznikowców Helotiales, czerniakowców Rhytismatales, jeleniakowców Elaphomyce-
tales i trufl owców Tuberales.

Grzyby wielkoowocnikowe Wigierskiego Parku Narodowego stanowią bardzo bogatą i wyjątkowo zróż-
nicowaną grupę organizmów. Obecne tu grzyby, zarejestrowane w liczbie ponad 500 gatunków, związane 
są w wieloraki sposób ze zbiorowiskami roślinnymi, w obrębie których występują i z którymi tworzą harmo-
nijną całość. W układach tych grzyby pełnią niezmiernie istotne funkcje, aktywnie uczestnicząc w proce-
sach krążenia materii i przepływu energii. 

Budowa grzybów

K omórki grzybów mają budowę typowo eukariotyczną. W odróżnieniu od komórek roślinnych, nie za-
wierają plastydów, a materiałem zapasowym nie jest skrobia, lecz glikogen lub tłuszcze. Protoplasty 

grzybów przeważnie otoczone są ścianą komórkową, zbudowaną najczęściej z mikrowłókien chityny, za-
topionych w macierzy, której podstawowym składnikiem jest glukan. Jedynie u stosunkowo nielicznych, 
prostych form jednokomórkowych, brak jest ściany komórkowej.

Ciało grzybów może mieć formę jednokomórkową, najczęściej zbudowane jest jednak z nitkowatych, 
rozgałęzionych strzępek (hyphae). Strzępki takie mają postać mikroskopijnych, nitkowatych rurek (5-6 µm 
śr.), wypełnionych cytoplazmą, w której znajdują się struktury komórkowe. U prymitywnych przedstawicieli 
grzybów strzępki są niepodzielone, zaś u form ewolucyjnie bardziej zaawansowanych, strzępki wykształ-
cają specyfi czne poprzeczne przegrody, zwane septami, które dzielą grzybnię na jedno-, dwu- lub wielo-
jądrowe odcinki. Obecność sept z reguły nie utrudnia łączności protoplastu całej strzępki. W większości 
przypadków, septy strzępek zaopatrzone są w pory, przez które plazma z organellami komórkowymi może 
przechodzić między podzielonymi odcinkami. Zatem, przynajmniej w stadium wegetatywnym, plazma ciała 
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całego grzyba nie jest podzielona na komórki, choć umownie podzielone fragmenty strzępek, określa się 
takim terminem. 

Zespół wszystkich strzępek, rzadziej elementów jednokomórkowych tworzących ciało grzyba, nazywa 
się grzybnią. System strzępek grzybni rozprzestrzenia się w podłożu dzięki wzrostowi szczytowemu i roz-
gałęzianiu się pojedynczych strzępek. Grzybnia strzępkowa jest tworem o strukturze przeważnie dość luź-
nej, pajęczynowatej. W określonych warunkach może dojść do zróżnicowania się strzępek grzybni, a nawet 
do wytworzenia rozmaitych „organów” i struktur pseudotkankowych, o specyficznej budowie i różnych funk-
cjach. Gdy struktury te powstają w trakcie trwania fazy wegetatywnej, nazwane są np.: przylgami, strzępka-

mi rozłogowymi, strzępkami infekcyjnymi 
i  perforacyjnymi, ryzomorfami, ssawkami, 
sklerotami lub podkładkami (stromata). 
Gdy struktury te powstają w związku z pro-
cesami rozmnażania płciowego, nazywa-
ne są najczęściej owocnikami. 

Przylgi są organami czepnymi, które 
dają grzybom patogenicznym mechanicz-
ne oparcie, potrzebne przy wciskaniu się 
strzępek infekcyjnych w  głąb tkanek ro-
ślin. Struktury takie przeciwstawiają się 
jednocześnie wpływom atmosferycznym 
(wiatr, deszcz). Strzępki rozłogowe (stolo-
ny) wytwarzane są przez niektóre grzyby 
celem szybkiej kolonizacji podłoża. Z ko-
lei strzępki infekcyjne i  perforacyjne wy-
twarzane są przez wiele grzybów patoge-
nicznych związanych z roślinami. Strzępki 
takie są różnie ukształtowane, choć zwy-
kle są bardzo cienkie; ich funkcją jest pe-
netracja skórki (epidermy) roślin i  przeni-
kanie przez ściany komórkowe. Ryzomor-
fy to sznury (sploty) grzybni o zróżnicowa-
nej budowie anatomicznej, w  których ze-
wnętrzne, bardziej odporne strzępki, two-

rzą warstwę ochronną dla rozmieszczonych głębiej strzępek magazynujących i transportujących. Sznury 
grzybni mogą przerastać bardzo twarde podłoża i osiągać wielometrową długość, jak np. u opieńki ciemnej 
Armillaria ostoyae. Ssawki (haustoria) to z kolei charakterystycznie zbudowane fragmenty strzępek grzy-
bów patogenicznych, które umiejscowione są wewnątrz komórek gospodarza. Celem ssawek jest pobie-
ranie substancji pokarmowych z komórek gospodarza i przekazywanie ich do pozostałych części grzybni. 
Skleroty mają zaś charakter wielokomórkowych przetrwalników, magazynujących materiały zapasowe. Z 
kolei podkładki stanowią struktury złożone ze zbitej masy strzępek, w obrębie których tworzą się owocni-
ki. Owocniki natomiast to wyspecjalizowane elementy plechy, których główną rolą jest wytwarzanie zarod-
ników (spor), w większości produkowanych w wyniku procesów płciowych (mejospory), rzadziej w rezulta-
cie procesów bezpłciowych.

Owocniki grzybów są tworami niezwykle zróżnicowanymi. Dotyczy to zarówno ich budowy anatomicz-
no-morfologicznej, jak również wielkości, kształtu, zabarwienia, czy konsystencji. Nie sposób przedstawić 
w  tym miejscu całego bogactwa form owocników wytwarzanych przez grzyby. Niemniej jednak można 
wskazać podstawowe formy ich zmienności.

Owocniki woreczniaków Ascomycetes
U niektórych przedstawicieli woreczniaków, worki powstają wprost na powierzchni grzybni lub wewnątrz 

istniejącej już przedtem podkładki, na ogół jednak tworzą się w obrębie różnych typów owocników (asko-
karpów). Owocniki takie chronią worki i uczestniczą w rozsiewaniu mejospor. Mogą być przykładowo ku-
liste i zamknięte (owocniki typu kleistotecjum), jak u jeleniaka nastroszonego Elaphomyces muricatus lub 
butelkowate albo jajowate – otwierające się regularnym otworem (owocniki typu perytecjum), jak u ruzenii 
jajowatej Ruzenia spermoides lub próchnilca maczugowatego Xylaria polymorpha, u którego perytecja po-
nadto pogrążone są w masie strzępek, budujących maczugowate podkładki. Inne są otwarte i cechują się 
kształtem miseczkowatym lub krążkowatym (owocniki typu apotecjum). Tego rodzaju owocniki występu-
ją np. u kustrzebki szorstkozarodnikowej Peziza echinospora, włośniczki tarczowatej Scutellinia scutellata 
i dwuzarodniczki cytrynowej Bisporella citrina. 

Apotecjum może czasem zwężać się u podstawy w trzonek, przez co cały owocnik przybiera kształt 
kieliszka. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. u sklerotki bulwiastej Dumontinia tuberosa i  piestrzy-
cy popielatej Helvella macropus. U innych gatunków miseczka ulega dalszym przekształceniom i przybie-
ra kształt maczugowaty, jak np. u mitróweczki błotnej Mitrula paludosa, a nawet przyjmuje postać główki, 
czapeczki lub kapelusza, osadzonych na trzonku różnej długości. Charakterystycznie główkowaty kształt 
ma szczyt owocnika u hełmika okrągławego Cudonia circinans i patyczki lepkiej Leotia lubrica. Czapecz-
ka lub kapelusz osadzony na trzo-
nie mogą wyglądać bardzo róż-
nie. Elementy te mogą być w za-
rysie prawie gładkie i siodełkowa-
to wygięte, jak u  piestrzycy gięt-
kiej Helvella elastica, aż do silnie 
pomarszczonych, jak u  smardza 
półwolnego Morchella gigas i pie-
strzenicy olbrzymiej Gyromitra gi-
gas. U innych gatunków worecz-
niaków rozrost zewnętrznych czę-
ści miseczki prowadzi do powsta-
nia kulistych owocników o wtórnie 
zamkniętym hymenium. Owocniki 
takie (produkowane pod ziemią), 
po dojrzeniu i  wydostaniu się na 
powierzchnię gleby, otwierają się 
nieregularnymi płatami. Dzie-
je się tak np. u trufli letniej Tuber 
aestivum.

W obrębie owocników worecz-
niaków worki mogą być ułożone 
nieregularnie, na ogół jednak skupiają się w wyraźną warstwę, zwaną warstwą rodzajną (hymenium). Hy-
menium złożone z worków oraz zwykle dodatkowych elementów płonnych (parafiz), przeważnie zlokalizo-
wane jest na wewnętrznej stronie owocników miseczkowatych lub na górnej, pokrytej fałdami lub wgłębie-
niami, stronie kapelusza lub główki.

Owocniki podstawczaków Basidiomycetes
U najbardziej prymitywnych podstawczaków owocnik (bazydiokarp) zredukowany jest do warstwy ro-

dzajnej z  typowo rozwiniętym hymenium lub jedynie z  pojedynczymi podstawkami. W takim przypadku 
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Ogólny schemat budowy strzępek grzybów.  
1 – mitochondrium; 2 – jądro komórkowe; 3 – diktiosom;  

4 – retikulum endoplazmatyczne; 5 - wakuola;  
6 - septa z porą

Schemat budowy owocnika typu apotecjum (przekrój)  
na przykładzie Coprotus granuliformis. 1- worki; 2 - mejospory;  

3 - parafizy; 4 - ekscipulum



owocniki mają często kształt rozpostarty (resupinatowy). Gatunki bardziej zaawansowane ewolucyjnie 
tworzą owocniki często zróżnicowane na trzon i kapelusz. Hymenium może w  tym przypadku pokrywać 
większą część powierzchni owocnika lub może być ograniczone do określonej, wyraźnie odrębnej części, 
zwanej w tym przypadku hymenoforem. Powierzchnia hymenoforu u podstawczaków często ulega powięk-
szeniu dzięki wytworzeniu kolców, rurek lub blaszek. Warstwa rodzajna złożona jest u  podstawczaków 
przede wszystkim z maczugowatych podstawek. Poza nimi obecne są również organy niepłodne – tzw. 

bazydiole, które niemal nie różnią się kształtem 
od podstawek. W hymenium mogą występować 
ponadto, zróżnicowane pod względem kształtu 
i wielkości, specyfi czne elementy zwane cystydami.

Konsystencja miąższu owocników tej grupy 
grzybów może być bardzo różna. Najczęściej 
spotykamy owocniki mięsiste, miękkie lub kruche 
i łamliwe. Drugą grupę stanowią owocniki o miąż-
szu twardym, zdrewniałym, korkowatym lub łyko-
watym. Spotykamy wreszcie owocniki galaretowa-
te, które w świeżym stanie są miękkie i elastyczne, 
wysychając zaś stają się rogowate i skorupiaste.

Owocniki galaretowate 
Owocniki tego typu cechują się w  większości 

gładką, gruzełkowatą lub mózgowato pomarsz-
czoną powierzchnią oraz różnorodnością kształ-
tów. Hymenofor jest w  tym przypadku przeważnie 
gładki, a  zarodniki produkowane są na całej po-
wierzchni owocnika. Owocniki galaretowate mogą 
mieć przykładowo formę poduszkowato-kulistą, jak 
u trzęsaka pomarańczowożółtego Tremella mesen-
terica lub mózgowato-pofałdowaną, jak u kisielnicy 
kędzierzawej Exidia plana. Wyjątkowo hymenium 
może być zgrupowane w postaci kolców, rozmiesz-
czonych z reguły na dolnej stronie owocnika. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia w przypadku języczko-
wato-półeczkowatych owocników galaretka kolcza-
stego Pseudohydnum gelatinosum.

Owocniki mięsiste 
Do tej grupy zaliczamy owocniki przeważającej części grzybów kapeluszowych, owocniki wnętrzniaków, 

jak również owocniki wielu innych grzybów o pokroju nieregularnym, maczugowatym, krzaczkowatym, czy 
np. kolcowatym.

W przypadku grzybów kapeluszowych owocnik złożony jest z kapelusza i trzonu. Wśród tej grupy grzy-
bów spotykamy również gatunki, wytwarzające owocniki beztrzonowe, których kapelusze przyrośnięte są 
do podłoża bokiem, jak np. u odgiętki czarniawej Resupinatus trichotis. 

Warstwa hymenialna (obłocznia) rozwija się u grzybów kapeluszowych na dolnej stronie kapelusza, na 
hymenoforze mającym postać blaszek, żyłek, rurek lub elementów pośrednich. Hymenofor blaszkowaty 
obecny jest np. u gołąbków Russula, opieniek Armillaria i pieczarek Agaricus. Blaszki zróżnicowane są m. 

in. pod względem grubości, szerokości, sposobu przyrastania do trzon, charakteru powierzchni i zabarwie-
nia. Hymenofor rurkowaty z kolei spotykamy u wielu grzybów borowikowatych, np. u borowika szlachetnego 
Boletus edulis. Rurki mają postać różnej szerokości kanalików, których wewnętrzna powierzchnia wyście-
lona jest warstwą rodzajną. Produkowane zarodniki po oderwaniu się od podstawek, wydostają się na ze-
wnątrz przez ujścia rurek, zwane porami. Pory zwykle są okrągłe, lecz mogą również być w zarysie wielo-
boczne, wydłużone, a nawet labiryntowate. U poszczególnych gatunków pory mogą ponadto różnić się dłu-
gością i zabarwieniem. Hymenofor kolczasty z kolei ma postać różnej długości wyrostków, skierowanych 
zawsze ku dołowi. Taki typ hymenoforu obecny jest np. u kolczaka rudawego Hydnum rufescens i sarniaka 
dachówkowatego Sarcodon imbricatus.

Charakter powierzchni kapelusza i  trzonu jest bardzo zróżnicowany. Spotykamy tutaj owocniki o po-
wierzchni gładkiej, popękanej, pomarszczonej, zamszowatej, włochatej i  łuseczkowatej. Skórka kapelu-
sza i  trzonu może być sucha, lepka, lub silnie śluzowata. Zabarwienie powierzchni kapelusza może być 
względnie trwałe albo zmieniać się pod wpływem stopnia nawodnienia owocnika. W tym ostatnim przy-
padku mówimy o  tzw. owocnikach higrofa-
nicznych, które występują np. u łuszczaka 
zmiennego Kuehneromyces mutabilis i heł-
mówki błotnej Galerina paludosa.

Młode owocniki grzybów kapeluszo-
wych niejednokrotnie okryte są różnymi 
osłonami. Wyróżnia się osłonę częścio-
wą i  osłonę całkowitą. Osłona częściowa 
w młodych owocnikach łączy brzeg kape-
lusza z trzonem. W miarę rozwoju owocni-
ka osłona taka pęka, pozostawiając zwy-
kle na powierzchni górnej części trzonu 
mniej lub bardziej widoczne resztki, mają-
ce często postać pierścienia. W zależno-
ści od charakteru morfologicznego osłony, 
pierścień może być np.: płatowaty, śluzowa-
ty, pajęczynowaty lub błonkowaty. Osłonę 
częściową spotykamy m. in. w owocnikach 
pieczarek Agaricus, czubajek Macrolepio-
ta, muchomorów Amanita i załonaków Cor-
tinarius. Z kolei osłona całkowita okrywa 
w całości młody owocnik. W trakcie rozwoju 
owocnika osłona taka pęka, pozostawiając 
niejednokrotnie na powierzchni kapelusza 
różnego rodzaju łatki lub brodawki, jak np. 
u muchomora czerwonego Amanita musca-
ria. Natomiast dolna część pękniętej osłony 
całkowitej pozostaje nierzadko u podstawy 
trzonu w postaci tzw. pochwy, która dobrze 
jest widoczna np. u pochwiaków Volvariella.

Do grupy owocników mięsistych, zaliczamy również owocniki z  gładkim hymenoforem. Owocniki te 
mogą mieć np. kształt nieregularny, jak u  łojka bezkształtnego Sebacina incrustans, maczugowaty, jak 
u buławki spłaszczonej Clavariadelphus ligula, krzaczkowaty, jak u koralówki zielonawej Ramaria abieti-
na i goździeńczyka popielatego Calvulina cinerea, czy kolcowaty, jak u drobnokolca żółknącego Mucro-
nella calva. 

Schematyczny przekrój przez hymenium 
podstawczaków na przykładzie pieprznika 
trąbkowatego (Cantharellus tubaeformis). 
1- bazydiole; 2 - podstawki; 3 - mejospory 
(bazydiospory); 4 - sterygmy; 5 - trama;
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Mięsiste owocniki wytwarzają ponadto liczni przedstawiciele wnętrzniaków. U grzybów tych hymenofor 
(zwany najczęściej glebą) jest szczelnie zamknięty w owocniku do momentu dojrzenia zarodników. Owoc-
niki takie, charakteryzujące się zwykle kształtem kulistym, bulwkowatym lub gruszkowatym, z reguły okry-
te są kilkuwarstwową ścianą – zwaną perydium. Produkowane wewnątrz owocników zarodniki wydostają 
się na zewnątrz dzięki szczytowym otworom lub po rozpadzie całej górnej części ściany owocnika. Warstwa 
zewnętrzna perydium może mieć postać różnego rodzaju kolców, brodawek, ziarenek lub łatek, które od-
padają w miarę dojrzewania owocnika. Dzieje się tak np. u purchawek Lycoperdon. U innych wnętrzniaków, 
np. u gwiazdoszy Geastrum, zewnętrzna warstwa perydium jest gruba i w dojrzałych owocnikach może pę-
kać trójkątnymi, rozchylającymi się gwiaździście płatami. Kolejni przedstawiciele wnętrzniaków, np. kubek 
prążkowany Cyathus striatus, wytwarzają owocniki w kształcie kubeczków, na dnie których produkowane 
są tzw. perydiole, tj. dyskoidalne twory, w obrębie których zamknięte są zarodniki. 

Owocniki zdrewniałe, korkowate, łykowate i skórzaste
Do grupy tej zaliczamy przede wszystkim wyrastające na drewnie owocniki hub lub grzybów hubo-

podobnych. Owocniki te najczęściej charakteryzują się kształtem kopytkowatym, półeczkowatym, półko-
listym, wachlarzowatym lub muszelkowatym oraz twardą – drewnowatą lub korkowatą konsystencją. W 
skład tej grupy wchodzą również owocniki rozpostarte (resupinatowe) lub rozpostarto-odgięte, cechują-
ce się skórzastą i elastyczną (niełamliwą) strukturą, a ponadto owocniki grzybów kapeluszowych o wybit-
nie łykowatym miąższu. Wskazane typy owocników cechują się zróżnicowaną budową hymenoforu, któ-
ry może być porowaty, rurkowaty, rurkowato-blaszkowaty, blaszkowaty, płytkowaty, kolczasty, gładki, a na-
wet nieregularny. Z hymenoforem rurkowatym mamy do czynienia w przypadku kopytkowatych owocników 
pniarka obrzeżonego Fomitopsis pinicola i półkolistych lub wachlarzowatych owocników lakownicy spłasz-
czonej Ganoderma lipsiense. Rurkowato-blaszkowaty hymenofor spotykamy z kolei u niszczycy płotowej 
Gloeophyllum sepiarium, zaś hymenofor blaszkowaty u rozszczepki pospolitej Schizophyllum commune. Z 
hymenoforem kolczastym zetkniemy się w przypadku, złożonych z kapelusza i trzonka, owocników szysz-
kolubki kolczastej Auriscalpium vulgare, zaś z hymenoforem gładkim w przypadku rozpostartych lub roz-
postarto-odgiętych owocników skórnika szorstkiego Stereum hirsutum i  chrząstkoskórnika purpurowego 
Chondrostereum purpureum.

Jak odżywiają się grzyby?

P odobnie, jak zwierzęta grzyby są organizmami heterotroficznymi. Nie mają one możliwości wytwarza-
nia pokarmu, dlatego są całkowicie uzależnione od dostępności materiału organicznego, żywego lub 

martwego. Jednak w odróżnieniu od zwierząt, grzyby pochłaniają substancje pokarmowe ze środowiska 
zewnętrznego osmotroficznie (na drodze absorpcji). Wielu gatunkom udaje się to poprzez wydzielanie do 
ich otoczenia silnych enzymów hydrolitycznych (egzoenzymów). Enzymy te rozbijają złożone cząsteczki na 
mniejsze składniki organiczne, które następnie w postaci płynnej mogą zostać wchłonięte i wykorzysta-
ne. Do pobierania substancji odżywczych grzyby wymagają obecności wody, dlatego też z reguły organi-
zmy te zasiedlają środowiska cechujące się dużą wilgotnością, np. tkanki roślin i zwierząt, próchnicę gle-
by, czy wilgotne drewno.

W zależności od sposobu życia można wyróżnić dwie grupy grzybów. Pierwszą grupę stanowią orga-
nizmy saprotroficzne, które pobierają potrzebne im składniki pokarmowe z  resztek organicznych. Drugą 
grupę stanowią organizmy biotroficzne, obejmujące grzyby symbiotyczne i grzyby patogeniczne. Grzyby 
biotroficzne wymagają, jako partnerów lub żywicieli – zwierząt, roślin wyższych, glonów, pierwotniaków lub 
innych grzybów.

Jak rozmnażają się grzyby?

G rzyby charakteryzują się ogromnym bogactwem i  różnorodnością sposobów rozmnażania, zaś bu-
dowa organów i struktur, służących do rozmnażania jest jednym z głównych kryteriów systematyki 

tej grupy organizmów. Stadia tworzące organy rozmnażania bezpłciowego określa się, jako niedoskonałe 
(anamorfa), zaś stadia tworzące organy rozmnażania płciowego, definiuje się, jako doskonałe (teleomor-
fa). Terminem „holomorfa” określa się pełny cykl rozwoju grzyba, który obejmuje zarówno stadium dosko-
nałe, jak i niedoskonałe. Większość grzybów rozmnaża się dzięki zarodnikom wytwarzanym w ogromnej 
liczbie w wyniku procesów płciowych i/lub bezpłciowych. Chociaż wiele gatunków grzybów, dzięki proce-
som płciowym, funkcjonuje co jakiś czas w stadium diploidalnym to jądra komórkowe strzępek oraz zarod-
niki większości gatunków są haploidalne. 

Osobliwością cytologiczno-rozwojową grzybów jest podział procesu płciowego na dwie fazy, tj. na pla-
zmogamię (zespolenie plazmy komórek) i kariogamię (zespolenie jąder komórkowych). Między nimi trwa 
dikariofaza – specyficzny dla grzybów etap cyklu rozwojowego, w którym każda komórka zawiera dwa ge-
netycznie różne, haploidalne jądra komórkowe. Proces rozmnażania płciowego u grzybów związany jest 
z wytworzeniem mejospor, które produkowane są zwykle w obrębie owocników.

Generalnie rozmnażanie płciowe rozpoczyna się w momencie uwolnienia przez strzępki dwóch grzyb-
ni substancji sygnałowych, zwanych feromonami. Jeżeli grzybnie takie należą do dwóch różnych typów 
kojarzeniowych, feromony każdej ze strzępek łączą się z receptorami strzępki przeciwnego typu, i w kon-
sekwencji strzępki takie wydłużają się w kierunku źródła feromonu. W pewnym momencie dochodzi do 
zetknięcia się strzępek i  ich połączenia. Występujący w  tym przypadku „test” zgodności feromonowej, 
przyczynia się do zachowania zmienności genetycznej grzybów, poprzez zapobieganie łączeniu się strzę-
pek tej samej grzybni lub innych – genetycznie podobnych. Połączenie się cytoplazmy dwóch rodzicielskich 
grzybni nazywane jest plazmogamią. U większości grzybów nie dochodzi do natychmiastowego zlania się 
haploidalnych jąder komórkowych, dostarczonych przez strzępki rodzicielskie. W związku z czym fragmen-
ty połączonych grzybni zawierają genetycznie różne jądra komórkowe. U niektórych gatunków między tymi 
różnymi jądrami może dochodzić do wymiany materiału genetycznego, u innych stają się one tzw. jądrami 
sprzężonymi (dikariony). Mogą się one jednocześnie dzielić, wytwarzając szereg nowych par podobnie 
sprzężonych jąder. W ten sposób, między plazmogamią a kariogamią, powstaje wyraźna faza rozwojo-
wa, zwana dikariofazą. Plazmogamię od kolejnego stadium cyklu płciowego, jakim jest kariogamia, mogą 
dzielić godziny, dni lub nawet stulecia. W trakcie kariogamii dochodzi wreszcie do zlania się dwóch różnych 
genetycznie jąder, co prowadzi do wytworzenia komórek diploidalnych. Podział redukcyjny (mejoza) nie 
zawsze zachodzi jednak bezpośrednio po zlaniu się jąder i w ten sposób powstaje trzeci etap cyklu płciowe-
go – zwany diplofazą (pomiędzy kariogamią i mejozą). W wyniku podziału redukcyjnego powstają w końcu 
haploidalne mejospory (najczęściej 4 lub 8), które w sprzyjających warunkach dają początek haploidalnej 
grzybni.

Charakterystyczną cechą dużej grupy grzybów workowych Ascomycota jest wytwarzanie mejospor, 
zwanych zarodnikami workowymi (askospory). Zarodniki te powstają endogenicznie w specyficznych za-
rodniach, zwanych workami (asci). Worki z kolei tworzą się przeważnie w owocnikach. U wielu grzybów 
workowych rozmnażanie płciowe to efekt gametangiogamii – kopulacji przekształconych, wielojądrowych 
fragmentów strzępek, tj. męskich plemni i żeńskich lęgni (nazywanych askogonami). U niektórych przed-
stawicieli tej grupy, w akcie płciowym mogą uczestniczyć nie tylko organy rozmnażania płciowego (game-
tangia), ale również zarodniki konidialne oraz strzępki wegetatywne. Z taką sytuacją mamy do czynienia 
np. u neurospora (Neurospora crassa), gdzie do zapłodnienia lęgni (askogonu) dochodzi przez konidia lub 
zwykłe strzępki wegetatywne odmiennej płci. W ten sposób dochodzi do plazmogamii i wytworzenia ko-
mórek dikariotycznych.
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Charakterystyczną cechą grzybów podstawkowych jest wytwarzanie mejospor, zwanych zarodnikami 
podstawkowymi. Zarodniki te powstają egzogenicznie na szczycie specyficznych komórek (zarodni), zwa-
nych podstawkami (bazydia). Grzyby podstawkowe nie tworzą organów rozmnażania płciowego. Proces 
płciowy odbywa się w tym przypadku przez somatogamię, która polega na zespoleniu się dwóch haploidal-
nych, niezróżnicowanych morfologicznie, lecz zróżnicowanych płciowo strzępek grzybni wegetatywnych. 
W wyniku tego aktu dochodzi do utworzenia grzybni dikariotycznej (grzybnia wtórna). W tym stanie grzyb-
nia może rosnąć latami; nadchodzi jednak moment, gdy zaczyna tworzyć owocniki. W obrębie owocników 
dochodzi do wytworzenia podstawek, zachodzi proces kariogamii oraz podział redukcyjny. W konsekwen-
cji wytworzone zostają zarodniki podstawkowe.

Podsumowując można stwierdzić, że w  życiu grzybów workowych dominuje haplofaza, dikariofaza 
ograniczona jest natomiast do strzępek workotwórczych, zaś diplofaza jedynie do jądra komórki macierzy-
stej worka. W ten sposób w wyniku jednego aktu plazmogamii powstaje tylko jeden owocnik. U grzybów 
podstawkowych haplofaza jest natomiast krótkotrwała, a właściwa grzybnia zbudowana jest ze strzępek 
dikariotycznych. Grzybnia taka może wytwarzać owocniki przez czas niemal nieograniczenie długi. W ten 
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Schemat cyklu rozwojowego podstawczaków (Basidiomycetes) 

na przykładzie przedstawiciela grzybów kapeluszowych.
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sposób w wyniku jednego aktu plazmogamii, u grzybów podstawkowych może powstać ogromna liczba 
owocników.

Oprócz rozmnażania płciowego, wiele gatunków grzybów może rozmnażać się w sposób bezpłciowy. 
U blisko 20 tys. gatunków tzw. grzybów mitosporowych (grzybów niedoskonałych), znany jest jedynie ten 
sposób rozmnażania. Podobnie, jak w przypadku rozmnażania płciowego, również procesy rozmnażania 
bezpłciowego są bardzo zróżnicowane wśród przedstawicieli grzybów. W przypadku form jednokomórko-
wych, częstym sposobem rozmnażania wegetatywnego jest pączkowanie. Komórka tworzy w tym przypad-
ku małe uwypuklenia, które oddzielają się od komórki macierzystej i dorastają następnie do normalnych 
rozmiarów. Z kolei grzyby wielokomórkowe mogą rozmnażać się np. poprzez rozpad strzępek na poszcze-
gólne komórki. W ten sposób produkowane są tzw. oidia. Niekiedy poszczególne komórki strzępki otacza-
ją się grubą ścianą i dopiero wtedy oddzielają się od reszty grzybni. W ten sposób powstają przetrwalniki, 
zwane chlamydosporami. Większość grzybów tworzy ponadto jedno- lub wielokomórkowe, nieruchliwe za-
rodniki o najróżnorodniejszych kształtach. Tworzą się one czasem wewnątrz komórek nazywanych zarod-
niami, przeważnie jednak wytwarzane są zewnętrznie, na końcach strzępek poprzez oddzielenie się, zwy-
kle jednojądrowych fragmentów, opatrzonych ścianą komórkową. Tego rodzaju, tworzone zewnętrznie za-
rodniki, nazywa się u grzybów konidiosporami lub krócej konidiami.

Występowanie i znaczenie grzybów

G rzyby spotykamy właściwie wszędzie. Żyją w większości na lądzie, ale również występują w wodach 
śródlądowych i morskich. Warunkiem do rozwoju grzybów w środowisku naturalnym jest jego uprzed-

nie lub jednoczesne opanowanie przez inne organizmy. Grzyby nie mają możliwości bezpośredniego wy-
korzystania energii słonecznej do wytwarzania przy jej udziale związków organicznych, dlatego wykorzy-
stują gotowe związki, powstałe z rozkładu substancji organicznych, wytworzonych wcześniej przez inne or-
ganizmy. Spełniają w ten sposób niezbędną w przyrodzie rolę reducentów (destruentów). Wspólnie z bak-
teriami rozkładają ogromne ilości materii organicznej, dlatego są niezmiernie istotnym czynnikiem obiegu 
pierwiastków biogenicznych w przyrodzie. Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż pewne 
procesy rozkładu (np. drewna) mogą zainicjowane zostać jedynie przez grzyby, inne organizmy zdolne są 
jedynie współuczestniczyć w dalszych etapach procesu rozkładowego, nie mogą go jednak zapoczątko-
wać. Szczególne znaczenie grzybów ujawnia się również w procesach glebotwórczych. Dotyczy to przede 
wszystkim grzybów saprotroficznych, rozkładających ściółkę leśną, które wpływają na żyzność gleb. Nie 
można przecenić również znaczenia tzw. grzybów koprofilnych, rozkładających ekskrementy zwierząt oraz 
grzybów charakteryzujących się zdolnością rozkładu keratyny, z której zbudowane są włosy, pióra, rogi 
i kopyta zwierząt.

Uczestniczą ponadto grzyby w wielu związkach symbiotycznych. Powszechnie spotykanym rodzajem 
takiej symbiozy jest mikoryza, czyli współżycie grzybów z korzeniami roślin nasiennych, przedroślami pa-
protników lub ryzoidami wątrobowców. Zjawisko to jest niezwykle powszechne i dotyczy np. większości 
roślin nasiennych. Wiele gatunków grzybów współżyje z różnymi gatunkami drzew i krzewów, inne, cechu-
jąc się określoną specjalizacją – uczestniczą w związkach tylko z wybranymi gatunkami roślin. Uważa się, 
że drzewa uczestniczące w związkach mikoryzowych dysponują większą powierzchnią chłonną korzeni, 
dzięki czemu łatwiej mogą przetrwać okresy niedoboru wody. Ponadto drzewa takie są lepiej odżywione 
i lepiej chronione przed różnymi infekcjami. Największe znaczenie ma mikoryza dla wzrostu drzewostanów 
na glebach ubogich w  składniki pokarmowe. Z drzewami leśnymi mikoryzy tworzą najczęściej pospoli-
te grzyby kapeluszowe, tj.; borowiki, gąski, gołąbki, koźlarze, maślaki, mleczaje, muchomory podgrzybki 
i  zasłonaki. Interesującym przykładem symbiozy jest również „uprawa” grzybów przez niektóre gatunki 
os, mrówek tropikalnych, a także termity. Grzyby są ponadto uprawiane przez korniki i wyrynniki. Około 
200 gatunków mrówek grzybiarek (plemię Attini), żyjących w Ameryce Środkowej i Południowej wykazuje 

zdolność hodowania grzybów. Owady te w specjalnych, podziemnych komorach budują tzw. „ogrody grzy-
bowe”, wykorzystując do uprawy grzybów przeżute liście i własne ekskrementy. Z kolei termity posiadają 
w jelicie symbiotyczne grzyby, które wraz z bakteriami i pierwotniakami pomagają im trawić szczątki drew-
na. Chrząszcze wyrynników zaś drążą drewno, lecz go nie konsumują. Odżywiają się mianowicie grzybami 
rozkładającymi drewno, które hodują w wyrytych otworach. Grzyby współżyją ponadto z sinicami i ziele-
nicami w plechach porostów. Grzyby ochraniają w tym przypadku komórki roślin lub bakterii, dostarczając 
im wody i soli mineralnych, zaś glony „oferują” grzybom produkty fotosyntezy. Jednakże relacje między 
tymi komponentami są bardzo skomplikowane. Często uważa się, że w rzeczywistości mogą być bliższe 
pasożytnictwu niż symbiozie.

Warto również zwrócić uwagę na znaczącą, pozytywną rolę grzybów w życiu i gospodarce człowieka. 
Mianowicie grzyby od tysiącleci wykorzystywane są do wywołania fermentacji alkoholowej, w produkcji 
wina, piwa, wódek, kwasu chlebowego i innych napojów. Z dobroczynnej roli grzybów korzysta się również 
w przemyśle mleczarskim, np. w produkcji serów, w piekarnictwie, w przemyśle farmaceutycznym – w pro-
dukcji lekarstw (antybiotyków). Wreszcie grzyby jadalne wykorzystuje się jako pokarm. 

Obok korzystnej aktywności grzybów saprotroficznych i  symbiotycznych w  przyrodzie i  gospodarce 
człowieka, grzyby mogą powodować również ogromne straty materialne wskutek niszczenia i niekontrolo-
wanego rozkładu substancji organicznych. Dotyczy to w głównej mierze rozkładu różnych konstrukcji i ele-
mentów drewna użytkowego, jak również powodowania strat żywności i pasz wskutek pleśnienia. Duże 
znaczenie odgrywają również grzyby patogeniczne, które rozwijają się kosztem żywych roślin, grzybów, 
zwierząt, a  także człowieka. Uważa się, że grzyby należą do najważniejszych czynników chorobotwór-
czych roślin. Powodują ok. 85% wszystkich biotycznych schorzeń tych organizmów. Chorobom grzybo-
wym podlegają różne części roślin, tj.: nasiona, owoce, korzenie, pnie, gałęzie i liście. Grzyby atakują rośli-
ny pól, łąk, pastwisk, sadów i ogrodów, a także rośliny dziko rosnące. Porażają siewki, sadzonki, drzewka 
w młodnikach oraz drzewa dojrzałe i stare. Do najgroźniejszych grzybów chorobotwórczych, atakujących 
rośliny drzewiaste zalicza się: korzeniowca wieloletniego Heterobasidion annosum, różne gatunki opieniek 
Armillaria spp., grupę grzybów powodujących osutkę igieł sosny – Lophiodermium spp., Cyclaneusma mi-
nus, Sclerophoma pityophila i inne, mączniaka dębowego Microsphaera alphitoides, czyrenia ogniowego 
Phellinus ignarius, czyrenia dębowego Phellinus robustus, hubiaka pospolitego Fomes formntarius, pniarka 
obrzeżonego Fomitopsis pinicola oraz żółciaka siarkowego Laetiporus sulphureus. Grzyby pasożytują rów-
nież na innych grzybach, np. maczużnik nasiężałowy Elaphocordyceps ophioglossoides poraża podziemne 
owocniki jeleniaków Elaphomyces spp., a podgrzybek pasożytniczy Xerocomus parasiticus – owocniki tę-
goskóra pospolitego Scleroderma citrinum. Grzyby porażają również ciała zwierząt, należących do prawie 
wszystkich grup systematycznych. Wywołują u tych organizmów różnego rodzaju choroby, zwane mikoza-
mi. Choroby te nie są tak rozpowszechnione, jak schorzenia powodowane przez bakterie i wirusy, jednak 
są bardzo przewlekłe i trudne w leczeniu. U człowieka grzyby chorobotwórcze wywołują różnego rodzaju 
grzybice skóry głowy, skóry gładkiej i paznokci, a ponadto grzybice narządowe i uogólnione (np. drożdży-
ca), alergie i szereg innych schorzeń. Wiele grzybów wytwarza ponadto tzw. mikotoksyny, które stanowią 
toksyczne produkty przemiany materii grzybów, działające neurotoksycznie lub hemolitycznie. Najbardziej 
znane to aflatoksyny Aspergillus flavus, które często zatruwają organizm człowieka małymi dawkami, za-
wartymi w różnych, pleśniejących produktach spożywczych.

Grzyby makroskopijne  
Wigierskiego Parku Narodowego

O bszar Wigierskiego Parku Narodowego do tej pory nie był dokładniej badany przez mikologów 
zajmujących się grzybami makroskopijnymi. Bardzo skąpe informacje dotyczące występowania 
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macromycetes na tym terenie pochodzą sprzed kilkunastu lat (Domański 1997, 1999, Łakomy i in. 2000) 
i dotyczą obecności na obszarze parku zaledwie dwóch gatunków grzybów, tj.: korzeniowca sosnowego 
Heterobasidion annosum i grzybówki wielkozarodnikowej Mycena megaspora.

Dopiero badania przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Grzyby, śluzowce i mszaki Wigierskie-
go Parku Narodowego – ochrona i możliwości wykorzystania w edukacji przyrodniczej” pozwoliły zebrać 
i zidentyfikować 513 taksonów (507 gatunków, 2 odmiany i 4 taksony określone do rangi rodzaju), z któ-
rych 109 to przedstawiciele grzybów workowych Ascomycota, zaś 404 to przedstawiciele grzybów pod-
stawkowych Basidiomycota. Odnotowane grzyby należą do 91 rodzin oraz 251 rodzajów. Najliczniej repre-
zentowane są rodziny: Strophariaceae (34 taksony), Mycenaceae (29), Tricholomataceae (23), Russulace-
ae (23), Agaricaceae (21), Marasmiaceae (21), Inocybaceae (19), Polyporaceae (19), Psathyrellaceae (17), 
Pyronemataceae (16), Fomitopsidaceae (14), Hyaloscyphaceae (14) oraz rodzaje: grzybówka Mycena (22 
taksony), mleczaj Lactarius (12), gołąbek Russula (11), zasłonak Cortinarius (11), hełmówka Galerina (10), 
kruchaweczka Psathyrella (9), łuskwiak Pholiota (8), muchomor Amanita (8), strzępiak Inocybe (7), czyreń 
Phellinus (7), drobnołuszczak Pluteus (7), łysostopek Gymnopus (7), piestrzca Helvella (6), gąska Tricho-
loma (6) i wieruszka Entoloma (6).

16 gatunków grzybów makroskopijnych znaleziono po raz pierwszy na terenie Polski. Są to: Amanita pa-
chyvolvata (Amanitaceae), Amicodisca virella (Hyaloscyphaceae), Coprinellus subdisseminatus (Psathyrel-
laceae), Coprotus luteus (Thelebolaceae), Ascocoryne albidum (Helotiaceae), Entoloma lepidissimum (En-
tolomataceae), Galerina hybrida (Strophariaceae), Helvella hyperborea (Helvellaceae), Hohenbuehelia au-
riscalpium (Pleurotaceae), Hypocrea cupularis (Hypocreaceae), Corticium erikssonii (Corticiaceae), Leuco-
scypha erminea (Pyronemataceae), Peziza domiciliana (Pezizaceae), Peziza moravecii (Pezizaceae), Pho-
liota subochracea (Strophariaceae) i Psathyrella minutissima (Psathyrellaceae).

Ponadto odnotowano 12 gatunków grzybów objętych ochroną ścisłą oraz 1 gatunek objęty ochroną czę-
ściową. Są to: berłóweczka zimowa Tulostoma brumale, czarka austriacka Sarcoscypha austriaca, czarka 
szkarłatna Sarcoscypha coccinea, gwiazdosz czteropromienny Geastrum quadrifidum, gwiazdosz frędzel-
kowany Geastrum fimbriatum, lakownica żółtawa Ganoderma lucidum, ozorek dębowy Fistulina hepatica, 
pniarek różowy Fomitopsis rosea, pomarańczowiec błyszczący Pycnoporellus fulgens, purchawica olbrzy-
mia Calvatia gigantea, siedzuń sosnowy Sparassis crispa i soplówka gałęzista Hericium coralloides oraz 
błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus.

Na badanym obszarze stwierdzono również występowanie 93 gatunków grzybów, zamieszczonych na 
„Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce”(Wojewoda, Ławrynowicz 206). Na-
leżą tu gatunki o nieokreślonym zagrożeniu (kategoria I), tj.: czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea, jam-
kóweczka półrozpostarta Antrodiella semisupina, koralóweczka płowoochrowa Lentaria byssiseda, łysicz-
ka ciemnobrązowa Psilocybe subviscida var. velata, trzęsak listkowaty Tremella foliacea, ziarnówka gór-
ska Cystodermella granulosa, przedstawiciele grzybów rzadkich (R), tj.: urnula diabelska Urnula craterium, 
berłóweczka zimowa Tulostoma brumale, błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus, błyskoporek skórza-
sty Inonotus cuticularis, bulwkowiec mączysty Bulbillomyces farinosus, buławniczka sitowata Macrotyphu-
la juncea, ciemnoblaszek krwistozarodnikowy Melanophyllum haematospermum, ciżmówka płaska Crepi-
dotus applanatus, czyreń sosnowy Phellinus pini, drobnołuszczak trocinowy Pluteus petasatus, gąbkowiec 
północny Climacocystis borealis, gęstoporek cynobrowy Pycnoporus cinnabarinus, gnojanka usiatkowa-
na Bolbitius reticulatus var. pluteoides, gwiazdosz czteropromienny Geastrum quadrifidum, gwiazdosz frę-
dzelkowany Geastrum fimbriatum, helmówka błotna Galerina paludosa, hełmówka pniakowa Galerina tri-
scopa, hełmówka torfowcowa Galerina sphagnorum, klejoporek winnoczerwony Gloeoporus taxicola, kle-
jówka świerkowa Gomphidius glutinosus, lakownica żółtawa Ganoderma lucidum, maczużnik bojowy Cor-
dyceps militaris, maczużnik nasięźrzałowy Elaphocordyceps ophioglossoides, maślanka bagienna Hypho-
loma udum, ozorek dębowy Fistulina hepatica, pępóweczka szarobrązowa Gerronema xanthophyllum, pę-
pówka pofałdowana Lichenomphalia umbellifera, pieniążkówka dębowa Xerula longipes, piestrzenica wrę-
biasta Gyromitra ancilis, piestrzyca zatokowata Helvella lacunosa, pięknoróg dwuprzegrodowy Calocera 

furcata, rycerzyk oliwkowożółty Tricholomopsis decora, siedzuń sosnowy Sparassis crispa, stroczniczek 
złotawy Pseudomerulius aureus, trwałoporka różnobarwna Perenniporia medulla-panis, wilgotnica ostro-
stożkowata Hygrocybe acutoconica, włochatka ciemna Coriolopsis gallica, woszczyneczka miękka Ceri-
poriopsis mucida, zasłonak szafranowy Cortinarius croceus, gatunki narażone (V), tj.: boczniaczek poma-
rańczowożółty Phyllotopsis nidulans, boczniak łyżkowaty Pleurotus pulmonarius, bokownik wiązowy Hyp-
sizygus ulmarius, buławka spłaszczona Clavariadelphus ligula, czarnoporek poduszeczkowaty Dichomi-
tus campestris, dzwonkówka popielatofioletowa Entoloma mougeotii, grzybówka fioletowobrązowa Mycena 
purpureofusca, grzybówka wielkozarodnikowa Mycena megaspora, hełmik okrągławy Cudonia circinans, 
języczek nadrzewny Arrhenia epichysium, kępkowiec torfowiskowy Lyophyllum palustre, kisielnica prze-
zroczysta Exidia nucleata, kisielnica wierzbowa Exidia recisa, łuskwiak gruzełkowany Pholiota tuberculo-
sa, mitróweczka błotna Mitrula paludosa, muchomor jadowity Amanita virosa, pępówka torfowcowa Arrhe-
nia gerardiana, pieczarka winnoczerwona Agaricus semotus, piestrzenica infułowata Gyromitra infula, pie-
strzenica olbrzymia Gyromitra gigas, pomarańczowiec błyszczący Pycnoporellus fulgens, sarniak dachów-
kowaty Sarcodon imbricatus, soplówka gałęzista Hericium coralloides, świecznica rozgałęziona Artomyces 
pyxidatus, twardówka filcowata Lentinellus castoreus, zasłonak fioletowy Cortinarius violaceus, przedsta-
wiciele grzybów wymierających (E), tj.: czyreń osikowy Phellinus tremulae, drobnokolec żółknący Mucro-
nella calva, grzybówka trzcinowa Mycena belliae, hełmówka ampułkowatorozwierkowa Galerina ampulla-
ceocystis, jamkówka jabłoniowa Antrodia malicola, języczek siatkowany Arrhenia retiruga, kisielnica dwu-
barwna Exidia cartilaginea, łuskwiak rdzawołuskowy Pholiota squarrosoides, łysiczka torfowa Psilocybe 
turficola, łysostopek bursztynowy Gymnopus ocior, łzawniczka kustrzebkowata Ditiola peziziformis, mi-
seczniczka łodygowa Calyptella capula, mleczaj torfowcowy Lactarius sphagneti, naziemek białawy Alba-
trellus ovinus, pniarek różowy Fomitopsis rosea, suchogłówka korowa Phleogena faginea, talerzyk szkar-
łatny Cytidia salicina, trzęsak kulistozarodnikowy Tremella globispora, woszczyneczka kremowopora Ra-
dulodon aneirinus, woszczyneczka żywiczna Ceriporiopsis resinascens, zasłonak brązowooliwkowy Corti-
narius bataillei oraz jeden przedstawiciel grzybów uznawanych za wymarłe i zaginione (Ex), tj. żylak czer-
wonobrązowy Phlebia subochracea.

Obecnie mikobiota Wigierskiego Parku Narodowego obejmuje ok. 15% znanych z terenu Polski gatun-
ków grzybów makroskopijnych. Nie jest to jednak pełna lista grzybów wielkoowocnikowych możliwych do 
znalezienia na tym obszarze. Specyfika omawianej grupy organizmów sprawia, że wyniki dotychczasowych 
badań stanowią jedynie informacje wstępne dla poznania i scharakteryzowania mikobioty tego obszaru. 
Wobec zachodzących zjawisk fluktuacji i periodyczności w produkcji owocników, dwuletni okres prac tere-
nowych jest zbyt krótki, by wyciągać daleko idące wnioski. Dotyczy to w głównej mierze oszacowania rze-
czywistego stanu populacji poszczególnych gatunków grzybów i ich potencjalnych zagrożeń.

Przegląd wybranych gatunków grzybów

W yróżnienie grup troficzno-siedliskowych (bioekologicznych) grzybów opiera się zwykle na charakte-
rze zasiedlanego przez grzyby substratu (podłoża) oraz na kryteriach, dotyczących sposobu jego 

wykorzystania. Taka klasyfikacja umożliwia i ułatwia rozpoznanie różnorodnych funkcji, które pełnią grzy-
by w środowisku. Niemniej jednak grupy troficzno-siedliskowe grzybów mają charakter umowny. W przy-
rodzie brak jest niejednokrotnie wyraźnych granic między np. saprotrofem napróchnicznym a naściółko-
wym lub saprotrofem naściółkowym a nadrewnowym. Przyjęta klasyfikacja bioekologiczna nie oddaje bez-
względnych zakresów funkcjonowania gatunków grzybów. Niektóre z nich mogą realizować różną strate-
gię biologiczną, nawet w obrębie pojedynczego cyklu życiowego. O umownym charakterze niektórych noto-
wań grzybów niejednokrotnie decyduje również brak wyczerpujących i zgodnych informacji literaturowych.



Grzyby ektomikoryzowe

Z wiązek symbiotycznych grzybów glebowych i  korzeni roślin, czyli mikoryza jest szczególnie rozpo-
wszechnionym w przyrodzie przykładem tzw. symbiozy współzależnej, która dotyczy około 90-95% 

gatunków roślin. Uważa się, że symbioza mikoryzowa rozwinęła się w okresie dewońskim, około 300-400 
milionów lat temu, kiedy to pojawiły się na Ziemi pierwsze rośliny lądowe. Opierając się głównie na specy-
fikacji strukturalnej powierzchni symbiotycznej oraz tożsamości taksonomicznej symbiontów, rozpoznano 
do chwili obecnej przynajmniej siedem typów mikoryz, tj.: ektomikoryzę, endomikoryzę pęcherzykowato-ar-
buskularną, endomikoryzę erikoidalną, endomikoryzę storczyków, ektendomikoryzę, mikoryzę arbutoidal-
ną i mikoryzę monotropoidalną. W zależności od charakteru penetracji korzenia przez grzybnię oraz spo-
sobu wymiany metabolitów pomiędzy obu partnerami, mikoryzę dzieli się na dwie główne grupy: ektomiko-
ryzę i endomikoryzę. Ektomikoryzy pojawiły się względnie niedawno, tj. ok. 160 milionów lat temu, na prze-
łomie okresów jury i kredy. Większość drzew leśnych, tj. przedstawicieli rodzin: wierzbowatych, sosnowa-
tych, bukowatych i brzozowatych, w strefie umiarkowanej związanych jest z grzybami ektomikoryzowymi. 
Niektóre rodzaje drzew, na przykład olsza, lipa i wiąz, w zależności od warunków glebowych i wieku, mogą 
tworzyć zarówno ektomikoryzy, jak endomikoryzy. Ocenia się, że w związkach ektomikoryzowych uczest-
niczy ogółem blisko 8000 gatunków roślin.

Przeważający procent biomasy grzybów ektomikoryzowych tkwi w glebie w formie mikoryz i tzw. grzybni 
ekstramatrykalnej, przenikającej strukturę gleby. Bazą pokarmową grzybów ektomikoryzowych częściowo 
jest ściółka i próchnica, a częściowo ryzosfera i wnętrze cienkich korzonków drzew i krzewów. Grzybnia 
tych organizmów czerpie pożywienie z rozkładanej próchnicy i ściółki oraz z zawartości komórek współ-
symbionta. Obecnie wiadomo, że dla wzrostu i rozwoju, grzybnia ta wymaga prostych węglowodanów, któ-
re musi otrzymać od swojego fitobionta, gdyż z reguły nie produkuje enzymów zdolnych rozłożyć skompli-
kowane polimery węglowe, jakie znajdują się w ściółce i próchnicy. Obok węglowodanów, również witaminy 
oraz inne substancje, o nieznanej jeszcze naturze, zawarte w wydzielinach korzeniowych, są niezbędne dla 
rozwoju grzyba i przejścia pełnego cyklu rozwojowego, w tym do wytworzenia owocników i mejospor. Nie-
mniej jednak, korzyści z tego rodzaju koegzystencji są wspólne, ponieważ mikoryzy stymulują pobieranie 
składników mineralnych (głównie fosforu i azotu) i ich włączanie w metabolizm fitobionta; zapewniają także 
korzeniom drzew ochronę przed patogenami oraz podwyższają tolerancję drzew na szereg czynników abio-
tycznych, jak np.: mróz, suszę i wysokie temperatury. Należy jednak zwrócić uwagę, że oprócz opisanego 
wyżej związku zbilansowanego, z punktu widzenia fitobionta możliwe są również relacje z grzybami o cha-
rakterze negatywnym. W ten sposób w związkach mikoryzowych grzyby względem fitobiontów i inych roślin 
mogą funkcjonować także, jako komensale, nekrotrofy lub antagoniści.

Szacuje się, że w związkach ektomikoryzowych uczestniczy przynajmniej 6 tysięcy gatunków grzybów, 
z czego w Europie występuje około 1300 gatunków. Wśród nich przeważają przedstawiciele grzybów pod-
stawkowych, mniej liczną grupę stanowią natomiast grzyby workowe i grzyby sprzężniakowe.

Muchomor porfirowy Amanita porphyria

Opis: kapelusz 30-90 mm średnicy, początkowo 
dzwoneczkowaty, następnie wypukły (z  niskim 
garbkiem) do płaskiego; szarobrązowy, czerwo-
nawo-brązowy, z fioletowawym odcieniem; na po-
wierzchni z płatowatymi, nieregularnie ułożonymi 
i ± przylegającymi fioletowo-szarymi fragmentami 
osłony, o brzegu niebruzdkowanym. Blaszki bia-
łe, szerokie, wolne, o  ostrzach białych ± kłacz-
kowatych. Trzon 60-110 × 5-12 mm, cylindryczny 
do maczugowatego, o podstawie wyraźnie bulw-
kowatej; w  części wierzchołkowej białawy, dość 
szybko przebarwiający się ku podstawie na kolor 
szaro fioletowy, fioletowo-brązowy; o powierzchni 
podłużnie delikatnie bruzdkowanej, z nieregular-
nym zygzakowatym wzorkiem; początkowo pełny, 
z  wiekiem pusty, kruchy; bulwkowata podstawa 
zwykle z  wyraźnym kantem; pierścień obecny, 
błonkowaty, zwisający, o dolnej powierzchni sza-
ro-fioletowej, dolnej – bledszej, zwykle delikatnie 
bruzdkowanej. Miąższ białawy, ± kruchy. Zapach 
przypominający kiełkujące ziemniaki. Smak ła-
godny, nieco orzechowy. 

Występowanie: VII-X; zwykle pojedynczo lub po 
kilka owocników, zwłaszcza w  lasach iglastych, 
w sąsiedztwie świerków, sosny lub modrzewia, na 
glebach kwaśnych, gatunek w Polsce znany z kil-
kudziesięciu stanowisk, prawdopodobnie szerzej 
rozpowszechniony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 2 stano-
wiskach w świerczynach, na brzegach jezior, pod 
sosnami, świerkami.
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Zasłonak brunatny Cortinarius brunneus

Opis: kapelusz 35-80 mm średnicy,  dzwoneczko-
waty do stożkowatego, następnie nieznacznie wy-
pukły, z zaokrąglonym lub niekiedy stożkowatym 
garbkiem, gładki, włóknisty, silnie higrofaniczny, 
ciemnobrązowy do orzechowobrązowego, wysy-
chając staje się bledszy (bardziej brązowo-czer-
wony w  części środkowej), w  młodym stadium 
z białymi resztkami osłony na brzegach. Blaszki ± 
rzadko ustawione, ciemnofioletowo brązowe, na-
stępnie ciemnobrązowe. Trzon 60-130 × 8-15 mm, 
równowąski do maczugowatego, o  powierzchni 
szarobiało włóknistej, później brązowy, zwykle 
pokryty białymi, pajęczynowatymi resztkami 
osłony. Miąższ włóknisty, brązowy do ciemno-
brązowego. Zapach niewyraźnie rzodkwiowy do 
ziemistego.

Występowanie: VII-XI; w  lasach iglastych i  liścia-
stych; na ziemi, głównie w sąsiedztwie świerków, 
gatunek w Polsce znany z kilkudziesięciu stano-
wisk, prawdopodobnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 2 stanowi-
skach w borach świerkowych, na brzegach torfo-
wisk, pod świerkami.

Klejówka świerkowa Gomphidius glutinosus

Opis: kapelusz 40-130 mm średnicy, wypukły, 
o  brzegu podwiniętym, z  czasem rozpostarty, 
w części centralnej zagłębiony lub z małym garb-
kiem, o  powierzchni mocno śluzowatej; szary, 
brudnourpurowy, lilowo-brązowy. Blaszki zbiega-
jące, rzadko ustawione, grube, rozwidlone, białe, 
z czasem szare do brązowo-czarnych. Osłona ± 
przeświecająca, śluzowata i lepka, niekiedy z lilo-
wym odcieniem, zanikająca. Trzon 50-100 × 10-20 
mm, równogruby, pełny, w górnej części białawy, 
u podstawy wyraźnie cytrynowożółty do rdzawe-
go; w młodym stadium pokryty śluzowatą osłoną, 
później o powierzchni lepkiej. Miąższ miękki, bia-
ły, w  trzonie żółty. Zapach nieokreślony. Smak 
łagodny.

Występowanie: VII-XI; w  lasach iglastych i  mie-
szanych; na ziemi – w próchnicy, w sąsiedztwie 
świerków, gatunek w  Polsce znany z  kilkudzie-
sięciu stanowisk, przypuszczalnie szerzej rozpo-
wszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 2 stanowi-
skach w borach bagiennych, pod sosnami.

Uwagi: gatunek w Polsce rzadki (kategoria R).
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Kolczak rudawy Hydnum rufescens 

Opis: kapelusz 40-80 mm średnicy, wypukły do 
płaskiego lub w  części centralnej zagłębiony; 
aksamitny, zamszowaty, z  czasem łysiejący; 
ochrowy, pomarańczowożółty do łososiowe-
go (w  stanie suchym wyblakły). Kolce do 5 mm 
długości, szydłowate lub spłaszczone, barwy 
łososiowej, zwykle nieschodzące na trzon. Trzon 
10-40 × 5-15 mm, centralny lub ekscentryczny, 
równowąski, niekiedy spłaszczony, aksamitny do 
filcowatego, białawy do bladocielistego, niekiedy 
po uszkodzeniu przebarwiający się na kolor żółty. 
Miąższ twardo mięsisty, bladocielisty.

Występowanie: VII-XI; w  różnych układach le-
śnych, głównie w  lasach liściastych, rzadziej 
w  lasach mieszanych; na ziemi, przede wszyst-
kim w sąsiedztwie drzew liściastych, rzadziej igla-
stych, gatunek w Polsce znany z  kilkudziesięciu 
stanowisk, przypuszczalnie szerzej rozpowszech-
niony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 1 stano-
wisku w grądzie, w sąsiedztwie sosen i grabów.

Uwagi: gatunek w Polsce rzadki (kategoria R).

Wodnicha kropkowana Hygrophorus pustulatus 

Opis: kapelusz 30-60 mm szer., wypukły, następ-
nie rozpostarty, z płaskim garbkiem, lepki, szary, 
szarawo brązowy, w części centralnej ciemniejszy 
i z drobnymi, ciemnoszarymi do czarniawo brązo-
wych brodawkami lub kropkami. Blaszki szeroko 
do trzonu przylegające do wyraźnie schodzących, 
grube, rzadko ustawione, białe do bladoszarych. 
Trzon 30-60 × 5-8 mm, równogruby, ± biały i na 
całej długości wyraźnie brązowawo punktowany, 
pełny. Miąższ biały, miękki. Zapach nieokreślony. 
Smak łagodny.

Występowanie: VIII-X; w  lasach iglastych i  mie-
szanych; na ziemi, w sąsiedztwie drzew iglastych 
(szczególnie świerka, rzadziej sosny, jodły), gatu-
nek w Polsce znany z kilkunastu stanowisk, przy-
puszczalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 1 stano-
wisku w grądzie, w sąsiedztwie świerków, brzóz 
i leszczyny.
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Strzępiak ceglasty Inocybe erubescens 
Opis: kapelusz 40-100 mm średnicy, tępo stożko-

waty lub dzwoneczkowaty, następnie bardziej 
spłaszczony (wypukły z  niskim garbkiem); po-
wierzchnia sucha, jedwabista i gładka, delikatnie 
włókienkowata, z czasem promieniście spękana; 
początkowo biały lub bladokremowy, następnie 
przebarwiający się na kolor ceglasty do cyno-
browo-czerwonego. Blaszki dość gęste, cienkie, 
początkowo bladoszare, następnie szarawo-brą-
zowe (często pokryte czerwonawymi kropkami). 
Trzon 40-70 × 8-15 mm, prawie równowąski lub 
z mało wyraźną bulwką u podstawy. Zapach owo-
cowy lub nieprzyjemny, przypominający perfumo-
wane mydło.

Występowanie: VII-IX; w  lasach liściastych, par-
kach i  ogrodach dendrologicznych; na ziemi, 
szczególnie w sąsiedztwie buka, dęba, lipy i gra-
ba, wyjątkowo brzozy lub w  sąsiedztwie drzew 
iglastych (sosna), gatunek w Polsce znany z kil-
kudziesięciu stanowisk, przypuszczalnie szerzej 
rozpowszechniony

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 2 stano-
wiskach w grądzie, w sąsiedztwie grabów, sosen, 
brzóz i wiązów.

Gołąbek zielonawy  
Russula virescens 

Opis: kapelusz 50-100 mm średnicy, początkowo 
prawie kulisty, później płasko-wypukły do zagłę-
bionego; twardy i  jędrny; „skórka” gruba, sucha 
i  matowa, bardzo mocno przyrośnięta do miąż-
szu, w dojrzałych owocnikach areolkowato popę-
kana na drobne poletka (łuseczki); brzeg ± zgięty, 
ostry i  początkowo gładki, później tępy, nieco 
powyginany i  krótko karbowany; niejednolicie 
zabarwiony, w części centralnej szarozielony, na 
brzegu mlecznozielonkawy. Blaszki średnio gęsto 
ustawione do rzadko ustawionych, względnie gru-
be, w młodym stadium białe, później jasnokremo-
we. Trzon 30-80 × 10-35 mm, ± równogruby lub 
w  środkowej części rozdęty, początkowo pełny, 
z  czasem dęty, gładki i  matowy, biały. Miąższ 
z początku jędrny, z czasem watowaty, biały. Za-
pach niewyraźny, ± owocowy. Smak łagodny.

Występowanie: VII-X; w  lasach liściastych i  igla-
stych; na ziemi, w  szczególności w  sąsiedztwie 
buka, gatunek w  Polsce znany z  kilkudziesięciu 
stanowisk, przypuszczalnie szerzej rozpowszech-
niony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 1 stano-
wisku w grądzie, w sąsiedztwie świerków, dębów 
i leszczyny.
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Chropiatka cuchnąca Thelephora palmata 

Opis: owocnik 40-100 mm wysokości, wyprosto-
wany, koralowaty, złożony z  płaskich, często 
dychotomicznych odgałęzień, ciemnobrązowy 
do czarniawo-brązowego. Miąższ pod wpływem 
KOH przebarwia się na kolor niebieski. Zapach 
wyraźnie nieprzyjemny.

Występowanie: VII-XI; w lasach iglastych i miesza-
nych, na brzegach lasów, w parkach; bezpośred-
nio na ziemi, na drewnie i korzeniach, wśród igieł, 
gatunek w Polsce znany z kilkudziesięciu stano-
wisk, przypuszczalnie szerzej rozpowszechniony

Występowanie w WPN: stwierdzony na 2 stanowi-
skach w borze bagiennym, w sąsiedztwie sosen 
i świerków.

Gąska żółknąca  
Tricholoma scalpturatum 

Opis: kapelusz 25-60 mm, wypukły do spłaszczo-
nego lub z niskim i  szerokim garbkiem, ciemno-
szaro-brązowy (w  części centralnej ciemniejszy, 
ku brzegom jaśniejszy), o powierzchni filcowatej, 
pokrytej promieniście ułożonymi, szarobrązowy-
mi, drobnymi, przylegającymi lub nieznacznie od-
stającymi, włóknistymi łuseczkami na bledszym 
tle, suchy i matowy. Blaszki gęsto ustawione, przy 
trzonie zatokowato wycięte, białe, o ostrzach ząb-
kowanych. Trzon 20-70 × 5-15 mm, ± równogruby 
lub u  podstawy nieznacznie szerszy, w  górnej 
części delikatnie kłaczkowaty i oprószony, poniżej 
srebrzyście włóknisty, biały do brudnobiałego. 
Miąższ w kap. względnie cienki, w trz. względnie 
gruby, zwarty i dość jędrny, biały. Zapach wyraź-
ny, mączny. Smak wyraźny, mączny do zjełcza-
łego.

Występowanie: V-XI; w różnych układach leśnych, 
w  parkach i  ogrodach; na ziemi – w  próchnicy, 
w  sąsiedztwie drzew liściastych (brzoza, grab, 
leszczyna, buk, topola, dąb, lipa), rzadziej igla-
stych (sosna), gatunek w  Polsce znany z  kilku-
nastu stanowisk, przypuszczalnie szerzej rozpo-
wszechniony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 1 stano-
wisku w  grądzie, w  sąsiedztwie sosen, dębów 
i leszczyny.
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Goryczak żółciowy Tylopilus felleus

Opis: kapelusz 50-150 mm, wypukły, o powierzchni 
filcowatej, z  czasem łysej, jasnoochrowo-brązo-
wy do ciemnoszaro-brązowego. Rurki i pory bia-
łe, następnie łososiowe lub winno różowe. Trzon 
70-150 × 20-40 mm, barwy kapelusza lub bardziej 
ochrowawy, pokryty ciemnobrązową siateczką. 
Miąższ gąbczasto-miękki, biały do kremowego. 
Zapach przyjemny, grzybowy. Smak zwykle silnie 
gorzki.

Występowanie: VII-X; w  lasach liściastych, mie-
szanych i  iglastych (szczególnie z  sosną); na 
ziemi – w  próchnicy. Gatunek ektomikoryzowy, 
związany przede wszystkim z drzewami iglastymi 
(świerk, sosna), rzadziej liściastymi (np. buk, dąb, 
olcha), gatunek w Polsce szeroko rozpowszech-
niony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 5 stanowi-
skach w grądzie, w borze bagiennym, w świerczy-
nie; w sąsiedztwie świerków i leszczyny.

Grzyby saprotroficzne naściółkowe i bryofilne

B azą pokarmową grzybów saprotroficznych naściółkowych jest luźna warstwa ściółki, złożona przede 
wszystkim z martwych liści, igieł, owoców, nasion, obumarłych fragmentów roślin zielnych i mszaków, 

a także grzybów oraz mniejszych lub większych zwierząt. Warto zwrócić uwagę, że ilość materii organicz-
nej dostarczanej każdego roku do dna lasu jest zróżnicowana i powiązana z właściwym typem zbiorowiska 
roślinnego oraz z sezonem wegetacyjnym. Dlatego struktura systemów ściółkowych określonych zbioro-
wisk roślinnych może różnić się zdecydowanie, a  na jej charakter ma wpływ: (a) charakter elementów 
wejściowych (np. zdrewniałych, liściastych lub trawiastych materiałów o zróżnicowanej jakości chemicznej 
i strukturze fizycznej), (b) natura obecnych zbiorowisk mikroorganizmów oraz (c) skład i liczebność obecnej 
fauny bezkręgowców. 

Proces rozkładu (dekompozycji) ściółki, czyli sekwencja transformacji materii organicznej, która ma 
miejsce po śmierci organizmów, angażuje równocześnie dwa uzupełniające się procesy, tj.: mineralizację 
i humifikację. Mineralizacja jest procesem katabolicznym, w wyniku którego elementy związane w formach 
organicznych w obrębie tkanek biologicznych są przekształcane do form nieorganicznych, takich jak: jony 
azotanowe, fosforanowe i siarczanowe. Z kolei w procesie humifikacji (procesie anabolicznym) molekuły 
organiczne są kondensowane w trudno degradowalne organiczne polimery, które przez dekady lub nawet 
stulecia podlegają niewielkim zmianom. Oba wymienione procesy mają miejsce równocześnie i decydują 
o żyzności gleby. 

Tempo rozkładu ściółki leśnej uzależnione jest m. in. od jej składu. W przypadku ściółki złożonej z igieł 
roślin nagozalążkowych proces dekompozycji zachodzi dużo wolniej w porównaniu z procesem rozkładu 
ściółki liściastej. Przykładowo proces mineralizacji 95% materii złożonej z liści grabu i lipy trwa od 3 do 4 
lat, dębu ok. 5 lat, zaś świerka i sosny kolejno 10 i 14 lat. Do rozkładu ściółki prowadzi kompleksowa ak-
tywność różnych grup organizmów, głównie populacji bakterii, grzybów i zwierząt bezkręgowych obecnych 
w glebie. Szczególną rolę odgrywają tutaj grzyby saprotroficzne, które obejmują przedstawicieli wielu grup 
systematycznych. Są wśród nich trudne do zauważenia grzyby mikroskopijne oraz wiele reprezentantów 
grzybów makroskopijnych, np. przedstawiciele rodzin: pieczarkowatych Agaricaceae, kolczakowatych Hyd-
naceae, powłocznikowatych Corticiaceae, żagwiowatych Polyporaceae i próchnilcowatych Xylariaceae. W 
przypadku dekompozycji ściółki leśnej przedstawiciele grzybów podstawkowych są szczególnie uprzywi-
lejowanymi organizmami ze względu na umiejętność wytwarzanie szerokiego zakresu enzymów, umoż-
liwiających degradację kompleksów ligninowo-celulozowych i fenolowo-białkowych obecnych w ściółce.

W przeciwieństwie do ściółki złożonej z elementów drewna, procesy, dzięki którym grzyby rozkładają 
liście ściółki, są słabo poznane. Liście po opadnięciu kolonizowane są bardzo szybko przez grzyby. Przy-
kładowo do takich „wczesnych kolonizatorów” należy łysostopek szpilkowy Gymnopus androsaceus, które-
go grzybnia degraduje m. in. igły sosny (szczególnie oporne składniki ściółki). Dostępne dane wskazują, że 
igły drzew iglastych zawierają znaczące pokłady ligniny, lecz nie wiadomo, czy grzyby wcześnie kolonizują-
ce takie liście ściółki, mają właściwości rozkładu ligniny. W większości przypadków rozkład liści ściółki jest 
procesem bardziej złożonym. Proces kolonizacji ściółki zwykle rozpoczyna się aktywnością bakterii, wor-
kowców i grzybów mitosporowych (niedoskonałych), które konsumują najmniej oporne składniki, tj. cukry 
proste, skrobię oraz ekstrakty niskocząsteczkowe. Kolejno, niektóre z tych organizmów wykorzystują celu-
lozę w niezlignifikowanych tkankach liści. Następnie pozostałe zlignifikowane części liści są modyfikowane 
przez faunę glebową. Wówczas dochodzi do mechaniczej maceracji lignocelulozy i uwalniania strawnych 
łańcuchów celuloz. W procesach tych towarzyszą bakterie i grzyby obecne w przewodach pokarmowych 
bezkręgowców, które pomagają w trawieniu celulozy, ale nie uczestniczą znacząco w degradacji ligniny. W 
ten sposób mechanicznie zmodyfikowana, lecz mało zmieniona chemicznie lignoceluloza (złożony agare-
gat celulozy, hemiceluloz i ligniny) jest uwalniana i staje się częścią materii organicznej gleby. Fragmentacja 
mechaniczna w znaczący sposób przyśpiesza stopień degradacji ściółki, szczególnie twardych liści drzew, 
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Opis: kapelusz 10-30 mm średnicy, początkowo 
stożkowaty do dzwoneczkowatego, następnie 
szerokowypukły, z  zaostrzonym lub zaokrąglo-
nym garbkiem, matowy, ostatecznie o powierzch-
ni jakby fi lcowato-złuszczonej, prążkowany do 2/3 
promienia; żółtobrązowy do czerwonobrązowego; 
w młodym stadium pokryty białymi włókienkami 
osłony. Blaszki szeroko do trzonu przylegające 
lub ząbkiem zbiegające, żółtobrązowe do rdzawo 
brązowych. Trzon 30-120 × 1-4 mm, równowąski, 
równomiernie miodowy do żółtobrązowego (nieco 
bledszy niż kapelusz). Miąższ o delikatnym zapa-
chu i smaku mąki.

Występowanie: V-XII; na torfowiskach i w podmo-
kłych oligotrofi cznych układach leśnych; wśród 
szczątków torfowców Sphagnum, gatunek w Pol-
sce znany z kilkudziesięciu stanowisk.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 16 stano-
wiskach w olsach torfowcowych, świerczynie na 
torfi e, borach bagiennych, torfowiskach; wśród 
kęp torfowców.

Uwagi: gatunek w Polsce rzadki (kategoria R).

Hełmówka błotna Galerina paludosalecz odgrywa prawdopodobnie mniejszą rolę w  rozkładzie miękkich tkanek roślin zielnych. Ostatecznie 
zmodyfi kowana, lecz ciągle jeszcze zlignifi kowana ściółka, jest kolonizowana przez grzyby podstawkowe, 
które prowadzą dalszy etap jej rozkładu. Generalnie przyjmuje się, że grzyby podstawkowe, degradujące 
niezdrewniałe elementy ściółki mają właściwości ligninolityczne. Okazuje się również, iż niektóre z tych 
grzybów cechują się zdolnością rozkładu wielu innych, złożonych związków, takich jak np. kwasy humu-
sowe, czy wielocykliczne węglowodory aromatyczne. W procesie rozkładu ściółki leśnej znaczącą rolę 
odgrywają przedstawiciele przede wszystkim rodzajów: lejkówka Clitocybe, pieniążek Collybia, łysostopek 
Gymnopus, gąsówka Lepista, twardzioszek Marasmius, grzybówka Mycena i gąska Tricholoma. Z kolei na 
terenach otwartych, np. łąkowych, decydujące rolę odgrywają przedstawiciele rodzajów: pieczarka Agari-
cus, polówka Agrocybe, czernidłak Coprinus, łysiczka Psilocybe i pierścieniak Stropharia.

Do prezentowanej grupy torfi czno-siedliskowej zaszeregowano również nieliczne grzyby bryofi lne, ro-
snące wśród przedstawicieli gromady mchów Bryophyta. Stałe lub prawie stałe powiązania określonych 
gatunków grzybów z przedstawicielami tej grupy roślin są dobrze udokumentowane. Przykładowo owoc-
niki różnych gatunków grzybów z rodzajów: hełmówka Galerina, pępówka Omphalina, łysiczka Psilocybe, 
spinka Rickenella i kępkowiec Lyophyllum, występują prawie wyłącznie w kępach lub na okazach msza-
ków. Niekiedy powiązania tych organizmów mają na tyle stały charakter, że wykorzystuje się tę zależność 
w  charakterze cechy taksonomicznej, co dotyczy przykładowo szeregu gatunków z  rodzaju hełmówka 
Galerina. Chociaż w pewnych przypadkach relacje grzybów z przedstawicielami mszaków określone zosta-
ły, jako pasożytnicze (np. Lyophyllum palustre vs Sphagnum spp.; Galerina paludosa vs Sphagnum spp.; 
Rickenella fi bula vs Pleurozium schreberi) lub mikoryzowe (np. Rickenella fi bula vs Aulacomnium palustre) 
to charakter powiązań większości gatunków pozostaje do tej pory nieokreślony.

Próchnilec gałęzisty Xylaria hypoxylon
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Igłówka malutka Heyderia pusilla

Opis: owocnik 5-10 mm wysokości, zróżnicowany 
na płodną główkę (apotecjum) i sterylny trzonek. 
Główka ± maczugowata, 0,5 × 0,5 mm; hymenium 
gładkie, żółte, suche. Trzonek 7-10 × 0,3 mm, 
gładki, barwy apotecjum lub nieco ciemniejszy, 
u podstawy z brązowymi strzępkami grzybni, roz-
chodzącymi się na powierzchni substratu.

Występowanie: VIII-XI; na opadłych igłach sosny. 
W Polsce gatunek znany z kilkunastu stanowisk, 
przypuszczalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 2 stanowi-
skach w grądach, na igłach sosny.

Łysostopek pozrastany Gymnopus confluens

Opis: owocniki rosnące w  gęstych skupieniach 
(wiązkach). Kapelusz 15-50 mm średnicy, wy-
pukły do spłaszczonego, brązowy, żółtobrązo-
wy, bladoszaro brązowy, higrofaniczny, wilgotny 
– przeświecająco prążkowany. Blaszki wolne, 
bladokremowe. Trzon 50-120 × 1,5-5 mm, rów-
nowąski, na całej powierzchni biało oprószono-
włochaty, bladobrązowy do pomarańczowo brą-
zowego, ku podstawie nieco ciemniejszy. Miąższ 
cienki, brązowawy, wodnisty. Zapach wyraźny, 
aromatyczny. Smak łagodny.

Występowanie: VII-XI; w zróżnicowanych układach 
leśnych: lasach liściastych i iglastych, w układach 
parkowych; zwykle grupami na ściółce liściastej. 
W Polsce gatunek znany z kilkudziesięciu stano-
wisk, przypuszczalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 5 stano-
wiskach w  grądzie; na ściółce iglastej, liściastej 
i mieszanej (świerk, leszczyna, sosna, dąb).
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Mitróweczka błotna Mitrula paludosa

Opis: owocnik 20-80 mm wysokości, zróżnicowa-
ny na płodną główkę i sterylny trzonek. Główka 
wyraźnie oddzielona od trzonka, w zarysie kulista 
do gruszkowatej, maczugowata, cylindryczna lub 
płatowata; gładka do pomarszczonej; pomarań-
czowa do żółtopomarańczowej, 2-10 mm szero-
kości. Trzonek ± cylindryczny, zwykle nieco roz-
szerzony u podstawy i w części wierzchołkowej, 
gładki i ± lepki, białawy (niekiedy z czerwonawym 
odcieniem), 2-4 mm szer.

Występowanie: V-VIII; w  wilgotnych układach 
leśnych, na brzegach torfowisk i  źródlisk; prze-
ważnie w mniej lub bardziej licznych grupach, na 
bardzo wilgotnych, butwiejących liściach, igłach 
i  innych szczątkach roślinnych. W Polsce znany 
z kilkunastu stanowisk.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 78 stano-
wiskach w  borach bagiennych, borach miesza-
nych, świerczynie na torfie, w  grądzie; lokalne 
zatorfienia i źródliska.

Kępkowiec torfowiskowy Lyophyllum palustre

Opis: kapelusz 10-30 mm, wypukły do rozpostarte-
go, niekiedy nieznacznie zagłębiony lub z obecną 
brodawką w części centralnej; szarawo-brązowy, 
na brzegu nieco bledszy, higrofaniczny, prze-
świecająco bruzdkowany. Blaszki przy trzonie 
nieznacznie wycięte, średnio gęsto ustawione, 
bladoszare. Trzon 40-80 × 1-3 mm, równowąski, 
gładki, początkowo brązowawoszary, z  czasem 
(szczególnie u podstawy) ciemnoszaro-brązowy. 
Miąższ kruchy, wodnisto-włóknisty. Zapach ± 
zjełczały, ogórkowy.

Występowanie: V-X; na torfowiskach, w wilgotnych 
lasach iglastych i mieszanych; na szczątkach tor-
fowców. W Polsce znany z kilkudziesięciu stano-
wisk, prawdopodobnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 9 stanowi-
skach w sosnowych borach bagiennych, na torfo-
wiskach; w kępach torfowców.
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Grzybówka mleczajowa Mycena galopus

Opis: kapelusz tępo stożkowaty, dzwonkowaty lub 
wypukły, 10-20 mm średnicy, wyraźnie prześwie-
cająco prążkowany i bruzdkowany, łysy i najczę-
ściej matowy, słabo higrofaniczny, szary, szaro-
oliwkowy, brązowo-oliwkowy (rzadko czarny albo 
biały), wyraźnie ciemniejszy w części centralnej. 
Blaszki rzadko ustawione, zatokowato przy trzo-
nie wycięte i  ząbkiem zbiegające, białawe do 
bladoszarych (ciemnoszarych). Trzon 48-110 × 
0,6-2,5 mm, zwykle ± równogruby, kruchy, pro-
sty (rzadziej powyginany), rurkowato wydrążony, 
o powierzchni gładkiej lub bardzo delikatnie i nie-
wyraźnie prążkowanej, hialinowy z  odcieniem 
szarym lub ciemnoszary (czasem prawie czarny), 
w górnej części jaśniejszy. Miąższ cienki i kruchy, 
obficie wydzielający mlecznobiały sok (widoczny 
po przełamaniu). Zapach niewyraźny, rzodkwiany 
lub piwniczny. Smak nieokreślony.

Występowanie: IV-XII; lasy liściaste, miesza-
ne i  iglaste, układy parkowe, torfowiska; wśród 
mszaków, na opadłych liściach, igłach, rzadziej 
na drobnych kawałkach drewna, fragmentach 
kory i szyszkach. W Polsce gatunek szeroko roz-
powszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 4 stanowi-
skach w olszynie, lasach łęgowych i grądzie.

Grzybówka trzcinowa  
Mycena belliae

Opis: kapelusz początkowo dzwoneczkowaty, 
na brzegu podwinięty, następnie spłaszczony 
i  zagłębiony w  części centralnej, pępkowaty lub 
lejkowaty, 4-20 mm średnicy, gliniastoróżowy, 
brudnożółtawo-brązowy, w końcu nieco ciemniej-
szy; pokryty charakterystyczną, dającą się od-
dzielić od miąższu – elastyczną skórką (pellikulą). 
Blaszki łukowato wygięte, głęboko schodzące na 
trzon, brudnobiałe do ± bladobrunatnych (niekie-
dy z różowawym odcieniem). Trzon 5-65 × 0,5-3 
mm, o powierzchni wyraźnie ziarnisto-omszonej, 
początkowo białawy, następnie żółtawy do bla-
dobrązowego i  nawet czerwonawo brązowego 
(u  podstawy). Miąższ bardzo cienki, bladowod-
nistobrązowawy. Zapach ± słaby, nieokreślony. 
Smak, nieokreślony do nieznacznie gorzkiego.

Występowanie: VIII-X; na brzegach jezior i  sta-
wów; na martwych, znajdujących się w stagnują-
cej wodzie, pędach Phragmites. W Polsce znany 
z  kilkunastu stanowisk, przypuszczalnie szerzej 
rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 58 stano-
wiskach w trzcinowiskach w sąsiedztwie różnych 
układów leśnych (olszyny, lasy łęgowe, lasy grą-
dowe, świerczyny na torfie).

Uwagi: gatunek w  Polsce wymierający (katego-
ria E).
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Spinka pomarańczowa Rickenella fibula

Opis: kapelusz początkowo wypukły, zwykle 
w  części centralnej spłaszczony, następnie pła-
sko-wypukły lub parasolowaty; 2-20 × 1,6-4,7 
mm; początkowo o powierzchni równej, z czasem 
bruzdkowano-rowkowany, łysy lub oprószony, 
higrofaniczny, przeświecająco prążkowany; żywo 
pomarańczowy lub żółtopomarańczowy, w części 
centralnej zwykle ciemniejszy, z  wiekiem bled-
nący do bladopomarańczowego, żółtawego lub 
prawie kremowego. Blaszki rzadko ustawione, 
ząbkiem zbiegające na trzon, względnie grube 
i  elastyczne, nierzadko rozwidlone, w  młodych 
owocnikach białe do bladokremowych, później 
z  kremowo-pomarańczowym odcieniem. Trzon 
8-50 × 0,6-1,8 mm, drucikowaty, w  górnej czę-
ści nieco rozszerzony, pełny, na całej długości 
delikatnie oprószony, barwy kapelusza. Miąższ 
cienki – barwy powierzchni owocnika. Zapach 
niewyczuwalny. Smak nieokreślony.

Występowanie: V-X; w zróżnicowanych układach 
leśnych i  zaroślowych, parkach i  ogrodach, na 
terenach otwartych; pojedynczo lub w  luźnych 
grupach, na drewnie i na ziemi – wśród mszaków. 
W Polsce gatunek bardzo szeroko rozpowszech-
niony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 3 stano-
wiskach w  borach bagiennych, świerczynie na 
torfie, lasach łęgowych; przeważnie w  kępach 
mszaków.

Kruchaweczka wąskoblaszkowa  
Psathyrella spadiceogrisea

Opis: kapelusz stożkowato-wypukły do spłasz-
czonego, 20-70 mm średnicy, początkowo ciem-
noczerwonawo-brązowy, następnie blednący do 
żółtoczerwonego, żółtobrązowego, ochrowo-
brązowego lub bladoszaro-brązowego; wilgotny 
- delikatnie prążkowany do połowy promienia; 
higrofaniczny, wysychając staje się kremowy lub 
żółtobrązowy z  szarym odcieniem; na brzegach 
często z obecnymi włóknistymi lub kłaczkowaty-
mi resztkami osłony. Blaszki ± gęsto ustawione, 
początkowo szare, ostatecznie czekoladowe. 
Trzon 30-120 × 2-10 mm, równogruby lub stopnio-
wo ku podstawie rozszerzający się, biały do kre-
mowego. Miąższ delikatny, bardzo kruchy, biały 
do bladobrązowego.

Występowanie: III-XI; w  lasach liściastych (głów-
nie lasy łęgowe i grądowe), wzdłuż dróg leśnych; 
na butwiejącej ściółce, opadłych gałązkach 
i w próchnicy. Gatunek związany z żyznym pod-
łożem, pojawiający się przeważnie wiosną. W 
Polsce znany z  kilkudziesięciu stanowisk, przy-
puszczalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 3 stanowi-
skach w grądzie; na ściółce i drobnych fragmen-
tach drewna (dąb, olsza, topola, brzoza, czerem-
cha).
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Pieczarka winnoczerwona  
Agaricus semotus

Opis: kapelusz początkowo półkulisty, następnie 
wypukły; białawo-kremowy z włókienkami w ko-
lorze winnym w  części centralnej, z  wiekiem ± 
żółty, w  części centralnej bardziej matowo brą-
zowawy. Blaszki bardzo gęsto ustawione, wolne, 
na początku bladoszarawe, później różowawo-
brązowe, w  końcu ciemnobrązowe. Trzon 20-70 
× 4-8 mm, cylindryczny do maczugowatego, 
z bulwkowatą podstawą; zaopatrzony w pierścień; 
białawy, często w kierunku podstawy żółtawy do 
żółtawobrązowego, powyżej pierścienia jedwabi-
sty, poniżej pierścienia na początku kłaczkowaty, 
później włókienkowaty do gładkiego, w  pobliżu 
podstawy ± zamszowaty. Pierścień schodzący, 
cienki i delikatny (4-7 mm szer.), włóknisty, biała-
wy. Miąższ białawy do kremowego, po przecięciu 
przebarwiający się nieznacznie na kolor żółtawy 
do ochrowawego. Zapach słaby, migdałowy. 
Smak słaby, przyjemny (orzechowy).

Występowanie: VII-X; w lasach iglastych i miesza-
nych; na ziemi – wśród opadłych igieł. W Polsce 
gatunek znany z kilkudziesięciu stanowisk.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 1 stanowi-
sku w lesie łęgowym; w próchnicy pokrytej ściół-
ką iglastą (świerk).

Uwagi: gatunek w Polsce narażony (kategoria V).

Grzyby saprotroficzne napróchniczne

B azą pokarmową grzybów tej grupy troficzno-siedliskowej jest w głównej mierze powierzchniowa war-
stwa próchnicy, na którą składają się starsze liście oraz przeważnie nierozpoznawalne, bezpostaciowe 

resztki rozłożonych ciał roślinnych, rzadziej grzybowych i zwierzęcych. W glebach leśnych, w zależności 
od warunków środowiska i rodzaju drzewostanu, wykształcają się 3 podstawowe typy próchnicy, tj.: mor, 
mull i moder. Próchnica typu mor, zwana próchnicą surowinową lub butwiną, w naszej szerokości geogra-
ficznej tworzy się głównie w warunkach kwaśnego odczynu gleby (pH 3.0-4.5), pod roślinnością borową. 
W takich warunkach, w obecności niskiej jakości ściółki, w dużym stopniu ograniczona jest aktywność 
reducentów (w szczególności odpowiedzialnych za rozkład kompleksów fenolowo-białkowych), co sprawia, 
że splątane warstwy rozkładającej się ściółki spoczywają bezpośrednio na powierzchni gleby mineralnej. 
Próchnica typu mull, zwana próchnicą słodką, powstaje w najbardziej sprzyjających warunkach siedlisko-
wych, na glebach świeżych lub wilgotnych, o odczynie zasadowym lub lekko kwaśnym (pH 5.5-7.0), głównie 
w żyznych lasach liściastych. W tym przypadku rozkładające się liście i inne szczątki organiczne nie groma-
dzą się bezpośrednio na powierzchni gleby mineralnej, gdyż albo w bardzo krótkim czasie (nawet w ciągu 
kilku miesięcy) ulegają całkowitemu rozłożeniu lub są eksportowane do innych systemów dekompozycji 
(np. związanych z działalnością glebowych pierścienic). W próchnicy typu mull kompleksy fenolowo-biał-
kowe są całkowicie rozbite, a kwasy organiczne – zneutralizowane poprzez wymieszanie składników mi-
neralnych i minerałów ilastych. Na obszarach o klimacie umiarkowanym próchnice tego typu tworzą się 
głównie przy udziale dżdżownic. Z kolei próchnica typu moder jest próchnicą przejściową, która występuje 
w naszej szerokości geograficznej przeważnie w lasach mieszanych (iglasto-liściastych), o odczynie gleby 
pH 4.5-5.5. Proces rozkładu ze względu na warunki edaficzne lub troficzne jest w tym przypadku powolny. 
Ograniczony jest udział glebowych form pierścienic, zaś licznie mogą występować epigeiczne saprofagi, 
które wykorzystują produkty degradacji powstałe w wyniku aktywności grzybów. Ze względu na duże zróż-
nicowanie mikrosiedliskowe i dostępność zróżnicowanych źródeł pokarmu w grubej warstwie ściółki, liczne 
są również drapieżne bezkręgowce. W tym typie próchnicy kompleksy fenolowo-białkowe są w większości 
degradowane w wyniku aktywności grzybów, a masa ściółki jest sukcesywnie redukowana dzięki aktywno-
ści stawonogów i wazonkowców.

Saprotrofy napróchniczne uczestniczą w  procesach glebotwórczych, w  końcowym etapie rozkładu 
ściółki. W wielu przypadkach aż 90% próchnicy powstaje w wyniku aktywności grzybów i  jedynie 10% 
w wyniku aktywności bakterii i innych organizmów glebowych. Podobnie jak saprotrofy naściółkowe rów-
nież przedstawiciele tej grupy bioekologicznej przyczyniają się głównie do rozkładu resztek roślinnych, 
zawierających kompleksy lignocelulozowe oraz rozkładu substancji humusowych. Grzyby te obejmują licz-
ną grupę gatunków z różnych jednostek systematycznych. Wśród nich szczególną rolę odgrywają grzyby 
agarikoidalne, w tym przedstawiciele rodzajów: pieczarka Agaricus, gęśnica Calocybe, stożkówka Conocy-
be, dzwonkówka Entoloma, czubajeczka Lepiota, czubajka Macrolepiota, ciemnoblaszek Melanophyllum, 
rumieniak Rhodocybe i pochwiak Volvariella.



110110 111111

Czubajeczka brzuchatozarodnikowa Lepiota magnispora

Opis: kapelusz dzwoneczkowaty do nieznacznie 
wypukłego, 20-60 mm średnicy, w  części cen-
tralnej czerwonawo brązowy, filcowaty, dalej 
promieniście włóknisto-łuseczkowaty, różowawo-
ochrowawy do jasnobrązowego (wyraźnie jaśniej-
szy, niż w części centralnej). Blaszki wolne, gęsto 
ustawione, białawe. Trzon 40-100 × 3-10 mm, 
równowąski, u  podstawy nieznacznie maczugo-
wato rozszerzony; kremowo włóknisty, z filcowatą 
pierścieniowatą strefą, poniżej pokryty paseczka-
mi żółtawych kłaczków. Miąższ białawy, w  trzo-
nie żółtawobrązowy. Zapach nieprzyjemny. Smak 
nieokreślony, łagodny.

Występowanie: VIII-IX; w lasach liściastych i mie-
szanych, przeważnie na glebach obojętnych i ży-
znych; na ziemi – w próchnicy. W Polsce gatunek 
znany z  kilkunastu stanowisk, przypuszczalnie 
szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 3 stano-
wiskach w grądzie; w próchnicy pokrytej ściółką 
mieszaną i iglastą (świerk, lipa, leszczyna). 

Wilgotnica czerniejąca Hygrocybe conica

Opis: kapelusz początkowo ostro stożkowaty, póź-
niej rozpostarty z  garbkiem; początkowo zwykle 
o powierzchni wilgotnej lub oślizgłej, wkrótce su-
chy i delikatnie włóknisty; jasnoczerwony, poma-
rańczowy do żółtego. Blaszki wolne lub przy trzo-
nie zaokrąglone, początkowo białawe, następnie 
szare, żółte lub rzadziej czerwonawe. Trzon 15-
120 × 2-20 mm, najpierw wilgotny lub oślizgły, 
później suchy i  włóknisty, żółto-pomarańczowy 
lub barwy kapelusza, rzadziej białawy, Miąższ 
miękki i  kruchy. Z wiekiem (lub przy dotykaniu) 
wszystkie części owocnika przebarwiają się na 
kolor czarny.

Występowanie: V-XI; w  różnych układach trawia-
stych, na łąkach, pastwiskach, rzadziej w  ukła-
dach leśnych; na ziemi. W Polsce gatunek znany 
z kilkudziesięciu stanowisk, przypuszczalnie sze-
rzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 1 stanowi-
sku na łące świeżej.
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Czubajka gwiaździsta Macrolepiota konradii
Opis: kapelusz początkowo półkulisty, następ-

nie wypukły, z  wyraźnym garbkiem; w  młodym 
stadium o  powierzchni niepopękanej, z  wiekiem 
z  charakterystycznie popękanym, gwiaździsto-
łuseczkowatym, ciemniejszym (brązowoszarym) 
wzorem na jaśniejszym, kremowym tle; 50-90 mm 
śr. Blaszki wolne, bardzo gęsto ustawione, białe 
do kremowych. Trzon 90-150 × 4.5-15 mm, równo-
gruby lub stopniowo od wierzchołka ku podstawie 
rozszerzający się i u podstawy zawsze z wyraźną 
bulwką (do 22 mm szer.), rurkowato wydrążony, 
o powierzchni biało-kremowej, pokrytej układają-
cymi się w zygzak łatkami lub łuseczkami, koloru 
beżowo-szarego do ciemnobrązowego. Miąższ 
włóknisty, białawy lub kremowy. Zapach niewy-
raźny, orzechowo-grzybowy. Smak niewyraźny, 
łagodny.

Występowanie: VIII-IX; w  zróżnicowanych ukła-
dach zaroślowych i leśnych; w próchnicy. W Pol-
sce gatunek znany z  kilku stanowisk, przypusz-
czalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 1 stanowi-
sku w borze świeżym; w próchnicy pokrytej ściół-
ką iglastą (świerk, sosna).

Gąsówka irysowa  
Lepista irina Opis: kapelusz początkowo półkulisty do wypukłe-

go z  wyraźnym garbkiem, później spłaszczony; 
brzeg gładki do krótko żeberkowanego; nieznacz-
nie higrofaniczny; kremowy, płowy, różowawy 
do bladobeżowego; matowy; na starość zwykle 
ciemno kropkowany i  promieniście cieniowany. 
Blaszki ± gęsto ustawione, zatokowato przy trzo-
nie wycięte, różowawe do beżowych, ostatecznie 
koloru kapelusza. Trzon ± równowąski, 60-110 
× 10-20 mm, białawy, o  powierzchni podłużnie 
włóknistej. Miąższ białawo-kremowy, włóknisty. 
Zapach bardzo wyraźny, słodkawo-aromatyczny. 
Smak łagodny.

Występowanie: VIII-XI; w  miejscach trawiastych 
w  obrębie zróżnicowanych układów leśnych, 
w parkach, ogrodach; pojedynczo lub w  luźnych 
skupieniach, niekiedy w  czarcich kręgach, na 
ziemi. W Polsce gatunek znany z kilkudziesięciu 
stanowisk, przypuszczalnie szerzej rozpowszech-
niony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 2 stano-
wiskach w borze świeżym i mieszanym; w próch-
nicy pokrytej ściółką mieszaną i  iglastą (sosna, 
świerk, brzoza, dąb).
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Gęśnica czerwonawa Rugosomyces carneus

Opis: kapelusz lekko wypukły do spłaszczone-
go, o powierzchni suchej, początkowo delikatnie 
włóknisto-kłaczkowatej, następnie łysej; niehi-
grofaniczny; cielisto-różowy do łososiowego; 12-
50 mm śr. Blaszki delikatnie przy trzonie wycięte, 
gęsto ustawione, wąskie, białe. Trzon 25-40 × 2-5 
mm, w części wierzchołkowej rozszerzony (nawet 
do 15 mm), ku podstawie zwężający się, rurkowa-
ty, o powierzchni suchej, barwy kapelusza.

Występowanie: VII-X; głównie na terenach otwar-
tych, tj. na łąkach, trawnikach, na poboczach 
dróg, na drogach leśnych, w ogrodach, parkach, 
rzadziej w  lasach liściastych; na ziemi, wśród 
roślinności trawiastej. W Polsce gatunek znany 
z  kilkunastu stanowisk, przypuszczalnie szerzej 
rozpowszechniony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 1 stano-
wisku w grądzie – droga śródleśna; w próchnicy 
pokrytej roślinnością trawiastą.

Grzyby saprotroficzne nadrewnowe

B azą pokarmową grzybów nadrewnowych jest przede wszystkim drewno żywe lub martwe drzew i krze-
wów. Rzadziej zdarza się, że owocniki pewnych gatunków występują na innych substratach, choć 

wówczas obserwacje takie mogą mieć charakter pozorny. Pieniążkówka gładkotrzonowa Xerula radicata 
lub łysostopek wrzecionowatotrzonowy Gymnopus fusipes mogą wprawdzie tworzyć owocniki na ziemi, tj. 
na ściółce lub w próchnicy, jednak zwykle można ustalić, że podstawową bazą pokarmową tych gatunków 
nie jest próchnica, lecz korzeń bądź pień martwego lub żywego drzewa. Grzyby nadrewnowe stanowią 
obszerną grupę gatunków należących do różnych jednostek systematycznych. W omawianym zakresie 
taksonomicznym grzyby te produkują różnej wielkości owocniki i rozwijają się, jako patogeny lub jako sapro-
trofy, zaś granica między patogenicznością a saprotrofizmem tych grzybów jest bardzo często niewyraźna. 

Rozkład drewna w szerokim znaczeniu nazywany jest degradacją drewna. Proces ten powodowany 
jest przez wiele organizmów, tj. owady, grzyby, bakterie, jak również fizyczne czynniki środowiska. Należy 
podkreślić, że drewno jest wyjątkowo trwałym produktem roślinnym, którego rozkład możliwy jest dzię-
ki aktywności ograniczonej liczby mikroorganizmów. Trwałość oraz wytrzymałość drewna jest związana 
z obecnością wyspecjalizowanych strukturalnych komórek drewna (ksylemu), tj.: cewek (tracheid) u nago-
zalążkowych i naczyń u okrytozalążkowych. Komórki strukturalne drewna charakteryzują się grubymi ścia-
nami, złożonymi w 95% z trzech głównych komponentów, tj.: celulozy, hemiceluloz i ligniny, które łącznie 
tworzą kompleksowy agregat zwany lignocelulozą. 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje zgnilizny drewna powodowanej przez grzyby, tj.: miękką (szarą) zgni-
liznę, brązową zgniliznę i zgniliznę białą. Podział ten oparty jest na makroskopowym wyglądzie niszczeją-
cego drewna, co związane jest z typem chemicznego rozkładu substancji wchodzących w skład budowy 
drewna. Każdy z tych typów zgnilizny jest powodowany przez inne gatunki grzybów, a rozkład substancji 
drzewnej ma inny przebieg. 

W przypadku miękkiej zgnilizny drewna niszczone drewno przybiera kolor szary i pęka na drobne pry-
zmatyczne kosteczki (drewno zwietrzałe). Destrukcji ulegają wszystkie składniki strukturalne znajdujące 
się w obszarze działania grzybów, choć rozkładana jest głównie celuloza. Grzyby do swojego rozwoju 
wymagają bardzo wysokiego poziomu wilgotności drewna (80-100%). Tego rodzaju degradacja przebiega 
dość wolno i ogranicza się do powierzchniowych warstw drewna. W większości powodują ją grzyby worko-
we. Ten typ rozkładu występuje z reguły w drewnie użytkowanym na otwartej przestrzeni i narażonym na 
ciągłe zawilgocenie. W przypadku zgnilizny brązowej grzyby dzięki wytwarzanym przez siebie enzymom 
rozkładają głównie celulozę i komponenty hemiceluloz. W bardzo ograniczonym zakresie potrafią również 
modyfikować komponenty ligniny. Dekompozycja celulozy odbywa się początkowo przez przerywanie jej 
długich łańcuchów, a w ostatecznej fazie prowadzi do całkowitego rozkładu celulozy na monocukry. W ten 
sposób drewno traci swój celulozowy szkielet, a konsekwencją jest utrata wytrzymałości na rozciąganie 
oraz utrata spoistości drewna. W drewnie pozostaje w większości nierozłożona, bezpostaciowa, brunatna 
lignina, nadająca drewnu brunatny kolor (stąd nazwa typu rozkładu). Wreszcie drewno pęka na pryzmatycz-
ne kostki, a w ostatnim stadium rozkładu rozsypuje się w proszek. Grzyby powodujące białą zgniliznę drew-
na stanowią najliczniejszą grupę organizmów degradujących drewno w środowisku naturalnym. Wydzielają 
one do drewna zarówno enzymy lignolityczne, jak i celulolityczne, powodując w ten sposób jednoczesny 
rozkład ligniny i celulozy. Ponieważ drewno zawiera znacznie więcej jasnej włóknistej celulozy niż brunat-
nej ligniny, więc podczas jednoczesnego rozkładu obu tych składników udział ligniny w drewnie maleje, 
celulozy zaś (pomimo ubytków) relatywnie wzrasta. W ostatnim stadium rozkładu dochodzi do sytuacji, że 
cała lignina jest rozłożona, a pozostaje jeszcze część białej celulozy. Drewno, zachowując swe wymiary, 
przybiera biały kolor (stąd nazwa typu rozkładu) i daje się rozwłókniać na podłużne płaty i fragmenty czy-
stej celulozy. Drewno podległe temu rozkładowi nie jest tak silnie osłabione, jak w przypadku rozkładu bru-
natnego, ale daleko posunięty rozkład może być równie groźny. Brązowa i biała zgnilizna drewna dotyczy 
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Świecznica rozgałęziona Artomyces pyxidatus

Opis: owocniki ramarioidalne (do 40-120 mm wy-
sokości); u podstawy z  jednym lub kilkoma trzo-
nami (2-4 mm grubości), rozgałęziającymi się 
okółkowo lub kandelabrowato, z gałązkami gęsto 
ustawionymi i  wzniesionymi oraz ze spłaszczo-
nymi, kubeczkowatowklęsłymi, koronkowatymi 
zakończeniami; koloru żółtego do ochrowego. 
Miąższ białawo-żółtawy, elastyczny, po potarciu 
brązowiejący. Zapach wyraźny, korzenny. Smak 
łagodny do gorzkawego i piekącego.

Występowanie: VII-X; w  zróżnicowanych ukła-
dach leśnych; na murszejących pniakach i pniach 
drzew iglastych (sosna) i  liściastych (brzoza, to-
pola). Gatunek wywołujący białą zgniliznę drew-
na. W Polsce znany z kilkudziesięciu stanowisk.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 18 sta-
nowiskach w  lesie łęgowym, grądzie, olszynie, 
borze mieszanym, borze bagiennym; na drewnie 
drzew liściastych (dąb, lipa).

Uwagi: gatunek w Polsce narażony (kategoria V).

zarówno żywych drzew i krzewów, jak również drewna martwego, w tym użytkowego. Większość grzybów 
powodujących brązową zgniliznę drewna występuje na roślinach nagozalążkowych, podczas gdy grzyby 
powodujące białą zgniliznę, występują częściej na roślinach okrytozalążkowych.

Ze wszystkich produkowanych w naturze związków, lignina jest prawdopodobnie najbardziej „opornym” 
na biodegradację związkiem. Jest to zgodne z jej biologicznymi funkcjami, które polegają na zapewnieniu 
roślinom naczyniowym właściwej sztywności i wytrzymałości oraz ochronie ich strukturalnych polisacha-
rydów (celulozy i hemiceluloz) przed atakami innych organizmów. W naturze rozkład ligniny przeprowadza-
ją najsprawniej grzyby podstawkowe, powodujące białą zgniliznę drewna. Prawdopodobnie grzyby te są 
głównym czynnikiem decydującym o włączaniu do obiegu materii węgla pochodzącego ze zlignifi kowanych 
tkanek.

Łuszczak zmienny Kuehneromyces mutabilis
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Gąbkowiec północny  
Climacocystis borealis Opis: owocniki roczne, w  zarysie okrągławe, ro-

snące dachówkowato, nierzadko zlewające się 
ze sobą, osiągające wymiary do 100 × 150 × 40 
mm; w świeżym stanie miękkie i wodniste, po wy-
schnięciu kruche; górna powierzchnia kremowa 
do słomkowożółtej, filcowata lub kosmata. Rurki 
jednowarstwowe, 2-5 mm długości, barwy por. 
Pory okrągławe, nieregularne, z wiekiem labiryn-
towate (1-2 na 1 mm); powierzchnia por biała do 
kremowej i  żółtej. Miąższ elastyczny, włóknisty, 
soczysty; biały do kremowego; dwuwarstwowy 
(dolna warstwa znacznie grubsza i bardziej zwar-
ta). Zapach wyraźny, przyjemny. Smak słaby, 
gorzkawo-kwaskowaty.

Występowanie: VIII-X; w  lasach iglastych i  mie-
szanych; na żywym i  martwym drewnie drzew 
iglastych (jodła, świerk, sosna), bardzo rzadko 
liściastych (buk). Gatunek wywołujący białą zgni-
liznę drewna. W Polsce znany z  kilkudziesięciu 
stanowisk.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 2 stano-
wiskach w  lesie łęgowym i  grądzie; na drewnie 
świerkowym.

Uwagi: gatunek w Polsce rzadki (kategoria R).

Chrząstkoskórnik purpurowy  
Chondrostereum purpureum Opis: owocniki całkowicie resupinatowe lub kape-

luszowe (odstające od substratu na odległość 10-
30 mm i zwykle pofałdowane), skórkowate; górna 
powierzchnia kapeluszy filcowato-kosmkowata, 
początkowo biaława do białawo-fioletowej, często 
strefowana; hymenium gładkie, w  zależności od 
wieku i pogody zabarwione na kolor purpurowo-
fioletowy, purpurowo-brązowawy lub liliowo-cieli-
sty. Miąższ początkowo elastyczno-chrząstkowa-
ty, z wiekiem rogowaciejący, twardy.

Występowanie: I-XII; w różnych układach leśnych, 
zaroślach, parkach, ogrodach oraz na poboczach 
dróg; na żywych lub martwych pniach, pniakach 
i gałęziach przede wszystkim drzew i krzewów li-
ściastych (klon, kasztanowiec, olsza, brzoza, buk, 
grab, jabłoń, topola, dąb, wierzba, wiąz), rzadko 
iglastych (sosna). W Polsce gatunek znany z kil-
kudziesięciu stanowisk, przypuszczalnie szerzej 
rozpowszechniony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 4 stano-
wiskach w grądzie, borze mieszanym; na drewnie 
drzew liściastych (brzoza, dąb), rzadziej iglastych 
(sosna).
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Talerzyk szkarłatny Cytidia salicina

Opis: owocniki resupinatowe do talerzykowatych, 
o  brzegu nie przytwierdzonym do podłoża, luź-
nym, zwykle do 10 mm wielkości i 1-2 mm grubo-
ści; w świeżym stanie miękkie i elastyczno-skór-
kowate do prawie żelatynowatych, wysychając 
stają się twarde; hymenium gładkie lub ± guzko-
wate, jaskrawo pomarańczowe do winnoczerwo-
nego.

Występowanie: VIII-XI; w  różnych układach le-
śnych i zaroślowych z udziałem wierzb; na mar-
twych – zwisających i opadłych gałązkach wierzb 
(np. wierzba iwa i łoza). W Polsce znany z kilku-
dziesięciu stanowisk.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 1 stano-
wisku w grądzie, olszynie, łozowisku; na drewnie 
wierzbowym.

Uwagi: gatunek w  Polsce wymierający (katego-
ria E).

Ciżmówka drobnołuskowa Crepidotus calolepis

Opis: kapelusz wypukły, w  młodym stadium ło-
patkowaty, o  brzegu podwiniętym, następnie 
wypukły do płaskowypukłego, 3-50 mm szer.; 
w  zarysie półkolisty, bocznie przytwierdzony do 
podłoża; higrofaniczny; białawy do ochrowego, 
o  powierzchni pokrytej drobnymi, ± przylegają-
cymi, rdzawo-brązowymi łuseczkami. Miąższ 
w  stanie wilgotnym jasnobrązowy, wysychając 
staje się białawy, wyraźnie grubszy w centralnej 
części kapelusza. Skórka kapelusza dająca się 
ściągnąć, od spodu połączona z  grubą, specy-
ficzną – żelatynowato-galaretowatą i  elastyczną 
warstwą strzępek. Zapach nieokreślony. Smak 
łagodny. Blaszki w  młodym stadium kremowe, 
następnie szaro-beżowe do brązowych, średnio 
gęsto ustawione, schodzące w  kierunku punktu 
przytwierdzenia do substratu. Trzon zredukowa-
ny, szczątkowy lub nieobecny. 

Występowanie: VII-XI; w  lasach mieszanych; na 
butwiejącym drewnie drzew liściastych (głównie 
topola). W Polsce znany z kilku stanowisk, przy-
puszczalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 8 stano-
wiskach w grądzie, borze bagiennym; na drewnie 
drzew liściastych (dąb, lipa, topola).
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Orzechówka wiązkowa Encoelia fascicularis

Opis: owocniki typu apotecjum wyrastające w kęp-
kach po 4-8 okazów, 3-10 mm średnicy, hymenium 
ciemnobrązowe, wysychając staje się czarne; 
zewnętrzna powierzchnia ekscipulum w  kolorze 
szarobiałym.

Występowanie: III-IV; w różnych układach leśnych 
(np. grądowych) i zaroślowych; na martwych ga-
łęziach drzew liściastych (głównie topola, rzadziej 
wierzba, jarząb). W Polsce gatunek znany z kilku-
nastu stanowisk, przypuszczalnie szerzej rozpo-
wszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 20 stano-
wiskach w  grądzie, rzadko w  borze mieszanym 
i łozowisku; na drewnie topoli.

Czarnoporek poduszeczkowaty Dichomitus campestris

Opis: owocniki roczne do wieloletnich, rozpostar-
to-poduszkowate, 10-150 mm wielkości, 5-15 mm 
grubości, na całej powierzchni pokryte ochrowy-
mi do słomkowożółtych porami. Pory nieregular-
nie wielokanciaste, stosunkowo duże (1-2 na 1 
mm), lecz wyraźnie nieregularne pod względem 
wielkości. Miąższ zabarwiony na kolor jasnego 
drewna do kremowego, w  świeżych owocnikach 
korkowaty i ± miękki.

Występowanie: VIII-X; w  różnych układach le-
śnych; na martwych leżących lub zwisających 
gałązkach drzew i  krzewów liściastych (głównie 
Corylus, rzadziej Quercus). Gatunek wywołujący 
białą zgniliznę drewna. W Polsce znany z kilku-
nastu stanowisk, przypuszczalnie szerzej rozpo-
wszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 1 stanowi-
sku w grądzie; na opadłych gałązkach leszczyny.

Uwagi: gatunek w Polsce narażony (kategoria V).
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Płomienniczek trocinowy Flammulaster limulatus

Opis: kapelusz 8-40 mm średnicy, wypukły to 
rozpostartego, niekiedy z małym garbkiem, o po-
wierzchni drobno ziarenkowatej (granulkowatej), 
nieznacznie higrofaniczny; rdzawo-jasnobrązowy 
lub pomarańczowo-rdzawy, wysychając staje się 
cynamonowo-czerwono-żółty lub ochrowo-pło-
wy. Blaszki średnio gęsto ustawione do gęstych, 
początkowo ochrowawo-żółte, z  czasem brązo-
we. Trzon ± równowąski, rdzawoczerwono-żółty, 
w części wierzchołkowej zwykle bardziej żółtawy, 
20-60 × 2-6 mm.

Występowanie: VIII-II; w zróżnicowanych układach 
leśnych, na torfowiskach; na trocinach, butwieją-
cych kłodach i  pniakach (np. na drewnie sosny, 
dębu). W Polsce gatunek znany z kilku stanowisk; 
przypuszczalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 1 stano-
wisku w szuwarze trzcinowym; na martwych kło-
dach dębowych.

Kisielnica dwubarwna Exidia cartilaginea

Opis: owocniki w młodym stadium żółte do blado-
brązowych, z  wiekiem bardziej brązowe, zwykle 
ciemniejsze w  części środkowej; elastyczno-
żelatynowate, giętkie i  wytrzymałe; odwrotnie 
stożkowate, o pomarszczonej powierzchni, 5-15 × 
5-15 mm; z czasem owocniki zlewają się w jedną 
całość i przylegają do podłoża, z wyjątkiem biało 
zmierzwionej cześć brzeżnej.

Występowanie: III-VI; w  lasach liściastych i  mie-
szanych; na opadłych, martwych gałęziach lub na 
pniakach drzew liściastych (np. brzoza, leszczy-
na, dąb, lipa). W Polsce znany z kilku stanowisk.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 8 stano-
wiskach w grądzie i rzadziej w borze mieszanym.

Uwagi: gatunek w  Polsce wymierający (katego-
ria E).
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Kieliszkówka alpejska Guepiniopsis alpina

Opis: owocniki twardo-żelatynowate, początkowo 
pęcherzykowate, następnie odwrotnie stożkowate 
do krążkowatych; w części centralnej zagłębione; 
3-8 × 3-8 mm; powierzchnia gładka, żółta do po-
marańczowej; powierzchnia zewnętrzna pokryta ± 
gęstą warstwą podobnie zabarwionych włosków.

Występowanie: I-XII; w lasach iglastych i miesza-
nych; na butwiejących kłodach i gałęziach sosny 
zwyczajnej. W Polsce gatunek znany z kilku sta-
nowisk.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 1 stano-
wisku w borze bagiennym, grądzie; na opadłych 
gałązkach leszczyny.

Pniarek różowy  
Fomitopsis rosea Zagrożenie: ŚOP.; kategoria E; w  Polsce znany 

z kilkunastu stanowisk.
Opis: owocniki wieloletnie, w zarysie kopytkowate, 

20-60 × 20-10 × 10-40 mm, niekiedy zrośnięte 
po kilka lub nieregularnego kształtu. Górna po-
wierzchnia początkowo bladoróżowa, wkrótce 
szara do czarnej, matowa, pokryta wyraźną sko-
rupką. Brzeg początkowo ostry, z czasem tępy i ± 
pofalowany. Pory okrągławe (3-5 na 1 mm), zwy-
kle nieco zbiegające po podłożu, o  powierzchni 
bladoróżowej. Rurki tej samej barwy, 1-5 mm 
długości. Miąższ i przyrastające fragmenty owoc-
nika w odcieniach różu; miąższ w świeżym stanie 
korkowato-włóknisty, następnie twardy i  zdrew-
niały. Zapach słaby, nieokreślony. Smak słaby, 
gorzkawy.

Występowanie: I-XII; w  dobrze zachowanych la-
sach iglastych i mieszanych; na martwym drew-
nie drzew iglastych (szczególnie sosny); gatunek 
powodujący brązową zgniliznę drewna. 

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 1 stano-
wisku w grądzie; na martwych kłodach świerka.

Uwagi: gatunek w Polsce ściśle chroniony, wymie-
rający (kategoria E).
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Soplówka bukowa Hericium coralloides

Opis: owocnik silnie rozgałęziony, aż do 400 mm 
średnicy, bocznie korzenistym trzonkiem do 
substratu przytwierdzony, biały do żółtawego, 
z czasem (wysychając) – ochrowawy do czerwo-
nawo-brązowego. Hymenium jest zlokalizowane 
na wykształconych kolcach, wyrastających jed-
nolicie ze spodniej strony odgałęzień. Miąższ 
mięsisty, gąbczasty do łykowatego, wysychając 
staje się twardy, barwy owocnika. Smak ± ostry 
lub niewyraźny. Zapach łagodny.

Występowanie: VIII-XI; głównie w  lasach liścia-
stych, na stojących i  leżących pniach i  kłodach 
drzew liściastych (w  szczególności buka i  dębu, 
a ponadto brzozy, olszy, topoli, jarzębu). W Polsce 
znany z kilkudziesięciu stanowisk.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 2 stanowi-
skach w grądzie, olszynie; na martwym drewnie 
drzew liściastych (topola).

Uwagi: gatunek w Polsce ściśle chroniony, narażo-
ny (kategoria V).

Piestrzenica infułowata  
Gyromitra infula

Opis: Owocnik zróżnicowany na pokryty hymenium 
kapelusz (apotecjum) i  sterylny trzon. Kapelusz 
nieregularnie powyginano-płatowaty, siodełko-
waty, mitrowaty; żółtobrązowy, pomarańczowo-
brązowy, z  wiekiem bladoczerwonawo-brązowy; 
17-130 mm średnicy, 25-95 mm wysokości. Po-
wierzchnia ekscipulum biała do bladobrązowej, 
omszona. Trzon równowąski lub u podstawy nie-
co rozszerzony, na przekroju okrągławy, u  pod-
stawy ± wyżłobiony, omszony. Miąższ wyraźnie 
kruchy, białawy. Smak łagodny. Zapach słaby, 
nieokreślony.

Występowanie: VIII-XI; w lasach iglastych i liścia-
stych; pojedynczo, grupami lub w  kępkach, naj-
częściej bezpośrednio na murszejących pniakach, 
kłodach (świerka, sosny, jodły, daglezji, choiny, 
modrzewia, tui, topoli, klonu, olszy, brzozy), a tak-
że na drewnie zagrzebanym w ziemi, rzadziej na 
ziemi w sąsiedztwie większych elementów drew-
na. W Polsce znany z kilkudziesięciu stanowisk.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 82 sta-
nowiskach w  grądzie, łęgu, olszynie, borze ba-
giennym, borze mieszanym, borze świeżym; na 
martwym drewnie drzew liściastych (dąb, brzoza), 
rzadziej drzew iglastych (świerk).

Uwagi: gatunek w Polsce narażony (kategoria V).
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Hyalorbilia inflatula

Opis: apotecja 0,5-2,0 mm średnicy, bladopoma-
rańczowe, bladokremowe, niekiedy prawie hiali-
nowe; wąsko przytwierdzone do podłoża; zwykle 
nieco zagłębione w części centralnej i niejedno-
krotnie z kilkoma pęknięciami w strefie brzegowej; 
miękkie i woskowate. Hymenium gładkie i ± prze-
świecające.

Występowanie: III-XI; na butwiejącym (zwykle 
bardzo wilgotnym) drewnie drzew liściastych, 
rzadziej na starych owocnikach innych grzybów 
(Phellinus, przedstawiciele Pyrenomycetes). W 
Polsce gatunek znany z  kilku stanowisk, przy-
puszczalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 6 stanowi-
skach w grądzie, borze mieszanym; na martwym 
drewnie drzew liściastych (leszczyna, brzoza), na 
rozkładających się owocnikach czyreni Phellinus.

Holwaya mucida

Opis: owocniki rosnące pojedynczo lub w kępkach, 
zaopatrzone w  krótki trzonek. Apotecja puchar-
kowate do nieco pępkowatych, rzadziej o  war-
stwie hymenialnej spłaszczonej lub wypukłej; 
początkowo miękkie i  żelatynowate, następnie ± 
twarde, 2-5 mm wysokości i 2-15 mm szerokości. 
Hymenium gładkie, czarne, nieprzeźroczyste, ± 
suche. Trzonek 0,5-3 × 0,5-1,5 mm. Powierzchnia 
zewnętrzna owocnika gładka do nieco omszonej, 
ciemnooliwkowa do czarnej. 

Występowanie: VII-X; w  lasach liściastych (grą-
dach), na murszejącym drewnie drzew liściastych 
(głównie lipy, rzadziej leszczyny, topoli). W Polsce 
gatunek znany z kilku stanowisk.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 6 stano-
wiskach w  grądzie; na martwym drewnie drzew 
liściastych (dąb, topola).
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Łuskwiak rdzawołuskowy Pholiota squarrosoides

Opis: kapelusz 30-110 mm średnicy, wypukły, na-
stępnie szeroko wypukły; zwykle o  powierzchni 
lepkiej; bladożółtawy, z wiekiem w części central-
nej przebarwiający się na kolor rdzawy; pokryty 
licznymi, włóknistymi, stożkowatymi, niewielkimi 
i ± wzniesionymi łuseczkami. Blaszki gęsto usta-
wione i  wąsko do trzonu przyrośnięte; białawe, 
następnie rdzawo-brązowe. Trzon cylindryczny, 
50-120 × 5-15 mm, białawy do bladożółtego; 
suchy; poniżej słabo zaznaczonego i  zwykle 
szybko zanikającego pierścienia, gęsto pokryty 
wyprostowanymi, filcowatymi łuseczkami. Miąższ 
białawy. Zapach przyjemny, aromatyczny. Smak 
niewyraźny, nieokreślony.

Występowanie: VIII-IX; na drewnie drzew liścia-
stych (brzozy, buka, topoli, jarzębu, wierzby); 
w  starych kompleksach leśnych, rzadziej ukła-
dach parkowych. W Polsce znany z kilku stano-
wisk.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 1 stanowi-
sku w grądzie; na martwej kłodzie brzozy.

Uwagi: gatunek wymierający (kategoria E).

Lasiosphaeria ovina

Opis: owocniki typu perytecjum, okrągławe do 
owalnych, 0,4-0,6 mm; spoczywające bezpośred-
nio na substracie lub też nieco zagłębione w nim 
i otoczone złuszczająca się tkanką; o powierzchni 
jakby zamszowatej – pokrytej krótkimi, ± białymi 
włoskami (nie zakrywającymi wierzchołkowej 
części perytecjum).

Występowanie: I-XII; w kępkach lub zwartych gru-
pach, na butwiejącym drewnie różnych gatunków 
drzew (np. topoli, brzozy). W Polsce gatunek zna-
ny z  kilkudziesięciu stanowisk, przypuszczalnie 
szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 4 stanowi-
skach w grądzie, rzadziej łozowisku; na martwym 
drewnie (brzoza, topola).
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Stroczniczek złotawy Pseudomerulius aureus

Opis: owocniki rozpostarte (resupinatowe), formu-
jące płaty do 2 mm grubości i kilku centymetrów 
wielkości, w starszych owocnikach zwykle z wy-
raźnie podwiniętym brzegiem, ± luźno przycze-
pione do substratu. Hymenfor zlokalizowany na 
górnej powierzchni, promieniście pofałdowany 
i  pomarszczony, niekiedy w  postaci uformowa-
nych, szczątkowych kanciastych por, poma-
rańczowy do złotobrązowego; na brzegach ± 
filcowaty, siarkowożółty do ochrowo-żółtego. 
Konsystencja owocnika ± woskowata i miękka.

Występowanie: VIII-X; lasy iglaste i  mieszane, 
rzadziej układy parkowe; owocniki pojawiają się 
zwykle na spodniej stronie pozbawionego kory, 
martwego drewna drzew iglastych (sosny, jodły); 
szczególnie na opadłych, martwych gałęziach. 
Gatunek powodujący brązową zgniliznę drewna. 
W Polsce znany z kilkudziesięciu stanowisk.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 2 stanowi-
skach w grądzie, borze mieszanym; na martwym 
drewnie drzew iglastych (świerk, sosna).

Uwagi: gatunek w Polsce rzadki (kategoria R).

Suchogłówka korowa Phleogena faginea

Opis: owocniki (wykazujące duże podobieństwo 
do zarodni niektórych śluzowców) cechują się 
niewielkimi rozmiarami (do 12 mm wysokości) 
oraz pasywnym sposobem rozsiewania zarodni-
ków; w młodym stadium pałeczkowate, następnie 
w większości wyraźnie zróżnicowane na główkę 
i  trzonek. Główka 1 - 7 × 0,5 - 5 mm, w zarysie 
± kulista, rzadziej spłaszczona do fasolkowatej 
(bardzo rzadko rozwidlona), koloru białawego, 
ochrowego, szarawego, u  starszych okazów – 
brązowawa; gleba jednorodna, sucha, biaława, 
szarawa do bladobrązowej. Trzonek 0,5 - 8 × 0,1 
– 1,5 mm, koloru białawego, z wiekiem brązowa-
wy do prawie czarnego. Miąższ początkowo ela-
styczny, następnie suchy i ± twardy. Zapach wy-
raźny, utrzymujący się, przypominający zapach 
lubczyku ogrodowego (przyprawy maggi).

Występowanie: VIII-II; owocniki pojawiają się 
w rzędach lub w nieregularnych skupieniach (zło-
żonych z wielu okazów) na drewnie i korze (zwykle 
martwych) drzew i krzewów liściastych (klonu, ol-
szy, brzozy, jesionu, leszczyny, buka, czeremchy, 
topoli, dębu, lipy, wiązu), rzadko drzew iglastych 
(sosna), niekiedy na owocnikach lub ryzomorfach 
innych grzybów (Fomes, Armillaria); gatunek po-
tencjalnie wywołujący białą zgniliznę drewna. W 
Polsce znany z kilkudziesięciu stanowisk.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 90 stano-
wiskach, głównie w grądzie, rzadziej w lesie łęgo-
wym, olszynie i  borze mieszanym; na martwych 
pniach, pniakach, kłodach drzew liściastych (dąb, 
brzoza, olcha, leszczyna).

Uwagi: gatunek wymierający (kategoria E).



136136 137

Piestrzanka kulistozarodnikowa  
Pseudorhizina sphaerospora

Opis: apotecjum 8-90 mm średnicy, 5-35 mm wy-
sokości, nieregularnie wypukłe, siodłowate, pła-
towate, o brzegach silnie podwiniętych, do trzonu 
nie przyrośnięte; hymenium brązowe do ciemno 
brązowego (niekiedy z  jaśniejszymi przebarwie-
niami), w strefie brzegowej zwykle jaśniejsze (bla-
do brązowe). Powierzchnia ekscipulum biaława 
do kremowej lub bladoszaro-brązowej, ± omszo-
na, z wąskimi żeberkami biegnącymi od trzonu aż 
do połowy lub prawie dochodzącymi do brzegu 
apotecjum. Trzon 5-60 × 4-40 mm, u  podstawy 
nieco wydęty, cylindryczny lub też w tym miejscu 
zwężony, ku górze stopniowo rozszerzający się 
i w części wierzchołkowej połączony z apotecjum; 
biały do kremowego, często z wyraźnym, winno-
czerwonym lub fioletowym odcieniem w  dolnej 
części; wyraźnie szeroko żeberkowany, o żebrach 
wąskich, ± zaostrzonych; pełny lub komorowaty.

Występowanie: VI-VII; owocniki występują poje-
dynczo, w  niewielkich skupieniach, rzadziej licz-
nie i w rozproszeniu w lasach liściastych lub mie-
szanych. Pojawiają się na butwiejących kłodach 
lub szczątkach drewna drzew liściastych (klonu, 
brzozy, topoli), rzadziej iglastych (sosny, świerka), 
szczególnie pokrytych kobiercami mszaków. W 
Polsce gatunek znany z kilku stanowisk.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 1 stanowi-
sku w lesie łęgowym; na martwej kłodzie świerka.

Grzyby patogeniczne
Pasożytnictwo można rozważać jako szczególny przypadek symbiozy, zwanej symbiozą antagonistycz-

ną, jest to związek pomiędzy dwoma organizmami, który dla jednego z nich jest niekorzystny lub szkodli-
wy. Organizm, który czerpie korzyści z takiego związku nazywany jest pasożytem (patogenem), zaś ten, 
któremu związek taki przynosi szkodę nazywany jest gospodarzem lub żywicielem. Zgodnie z  bardziej 
szczegółową definicją pasożyt to organizm, który żyje i rozwija się czasowo lub stale na innym lub w innym 
organizmie, należącym do odrębnego gatunku, z którego całkowicie lub częściowo czerpie pożywienie. 
Możemy wyróżnić kilka typów pasożytnictwa, w zależności od stopnia zależności pasożyta (patogenu) od 
żywiciela. Pasożytem obligatoryjnym nazywamy pasożyta, który może egzystować jedynie na lub w ciele 
gospodarza. Natomiast pasożyty, które są również zdolne do życia na szczątkach organicznych, określa-
ne są saprotrofami fakultatywnymi. Organizmy, które funkcjonują przede wszystkim jako saprotrofy, lecz 
zdolne są także do zasiedlenia jednostek osłabionych, określane są terminem pasożytów fakultatywnych. 
W praktyce zaszeregowanie grzybów do wskazanych grup jest bardzo trudne. Podczas prac terenowych 
niełatwo jest zadecydować, czy obecne owocniki reprezentują saprotroficzne lub patogeniczne stadium 
życiowe grzyba, co dotyczy przede wszystkim grzybów nadrewnowych. Z tego powodu kategoria grzybów 
patogenicznych może obejmować zarazem fakultatywne saprotrofy, fakultatywne patogeny, jak i obligato-
ryjne patogeny.

Podstawowymi drogami infekcji grzybów patogenicznych są naturalne otwory, np. szparki oddechowe 
i przetchlinki oraz miejsca uszkodzone (rany). Przykład pierwszego sposobu infekcji stanowią zakażenia 
powodowane przez mączniaka dębu Microsphaera alphitoides. Z kolei przykładem grzybów patogenicz-
nych ranowych są: czyreń sosnowy Phellinus pini oraz korzeniowiec wieloletni Heterobasidion annosum, 
które to gatunki powodują białą zgniliznę drewna drzew iglastych. Grzyby patogeniczne wytwarzają różne 
struktury i  organy umożliwiające i  wspomagające proces pobierania pokarmu. Stanowią je np.: przylgi, 
strzępki infekcyjne i perforacyjne oraz haustoria. Struktury te tworzą tzw. wieloskładnikowe dynamiczne 
płaszczyzny styku strzępek grzyba z protoplastem żywiciela.
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Maczużnik bojowy Cordyceps militaris

Opis: podkładki w  zarysie maczugowate, niewy-
raźnie zróżnicowane na część płodną, tj. główkę 
i sterylny trzonek, 3-10 × 2-5 mm. Główka maczu-
gowata do cylindrycznej, ciemnopomarańczowo-
żółta, o powierzchni nierównej, szorstkiej, drobno 
wypukło-punktowanej (dzięki obecności wystają-
cych ostioli butelkowatych owocników typu pery-
tecjum). Trzon ± cylindryczny, sterylny, bladopo-
marańczowy do ochrowego, ± gładki.

Występowanie: VIII-XI; pojedynczo lub w większej 
liczbie na zagrzebanych poczwarkach motyli. W 
Polsce znany z  kilkudziesięciu stanowisk, przy-
puszczalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 2 stanowi-
skach w borze mieszanym i olszynie.

Uwagi: gatunek w Polsce rzadki (kategoria R).

Coccomyces coronatus

Opis: owocniki (apotecja) rozwijające się w  czar-
nej, podepidermalnej tkance liści, okrągławe lub 
szerokoeliptyczne, 0,2-0,5 mm wysokości, 0,3-3 
mm szerokości, w  młodym stadium zamknięte, 
następnie otwierające się trójkątnymi ząbkami. 
Hymenium ± płaskie, gładkie, szarawe do żół-
tawego, początkowo nieco połyskujące, później 
matowe. Zewnętrza powierzchnia apotecjum 
gładka, czarniawa i często połyskująca.

Występowanie: IX-X; gatunek patogeniczny, cho-
ciaż owocniki (w  rozproszeniu) pojawiają się na 
martwych, opadłych liściach drzew (brzozy, buka, 
dębu). W Polsce znany z  kilkudziesięciu stano-
wisk, przypuszczalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 1 stanowi-
sku w grądzie; na liściach dębowych.
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Maczużnik nasięźrzałowy  
Elaphocordyceps ophioglossoides

Opis: podkładki w zarysie maczugowate, mniej lub 
bardziej wyraźnie zróżnicowane na część płodną, 
tj. główkę i  sterylny, wysmukły trzonek. Główka 
maczugowata, czerwonobrązowa do czarnej, 
o powierzchni nierównej, szorstkiej, drobno wypu-
kło-punktowanej (dzięki obecności wystających 
ostioli butelkowatych owocników typu peryte-
cjum), 10-20 × 5-10 mm. Trzon cylindryczny (nie-
kiedy bocznie spłaszczony), sterylny, brązowawy, 
żółtawy, u podstawy z żółtymi sznurami grzybni, 
± gładki, 30-100 × 2-8 mm.

Występowanie: VII-XI; pojedynczo lub w grupach 
na rosnących pod ziemią owocnikach jeleniaków 
(Elaphomyces). W Polsce znany z kilkudziesięciu 
stanowisk, przypuszczalnie szerzej rozpowszech-
niony.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na 5 stano-
wiskach w borze bagiennym, rzadziej w grądzie.

Uwagi: gatunek w Polsce rzadki (kategoria R).

Sklerotka bulwiasta Dumontinia tuberosa

Opis: apotecjum orzechowo-brązowe, bursztyno-
we, karmelowe, początkowo pucharkowate, na-
stępnie rozpostarte, 10-30 mm średnicy, w części 
zewnętrznej bledsze, gładkie, osadzone na ± cy-
lindrycznym, ciemnobrązowym do brązowo-czar-
nego, elastycznym trzonie (40-100 × 1,5-4 mm), 
połączonym z  czarnym (podziemnym) sklero-
cjum. Sklerocjum nieregularnego kształtu, 15-40 
× 5-25 mm, twarde, o miąższu zabarwionym na 
kolor biały.

Występowanie: III-V; w  lasach liściastych, na 
wilgotnych łąkach, w  miejscach występowania 
zawilców (gajowego i  żółtego). Apotecja poja-
wiają się pojedynczo lub w  grupach, wyrastając 
z dużych, nieregularnych, podziemnych, czarnych 
sklerocjów, połączonych z kłączami roślin. W Pol-
sce gatunek znany z  kilkudziesięciu stanowisk, 
przypuszczalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 3 stanowi-
skach w grądzie.
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Czyreń sosnowy  
Phellinus pini

Opis: owocnik wieloletnie, konsolowate, rosnące 
pojedynczo, rzadziej zrośnięte po kilka, 40-200 
mm szerokości, 30-100 mm głębokości, 20-80 
mm grubości. Górna powierzchnia owocnika 
nierówna, brązowa, ciemnobrązowa, wąsko stre-
fowana i szczeciniasta (często pokryta glonami i/
lub porostami); brzeg nieco falisty, zwykle ostry 
i  równy. Rurki rdzawo-żółtawe (zwykle w  kilku 
warstwach 3-10 mm wysokości), pory okrągła-
we do wyraźnie wydłużonych (1-2 na 1mm), 
o  ostrzach równych, w  świeżych owocnikach 
szaro żółtawe do żółto-oliwkowych (młode szaro 
omszone). Miąższ jednorodny, kasztanowaty do 
rdzawo-cynamonowego, bardzo twardy, korkowa-
to-zdrewniały, 5-15 mm grubości. Zapach słaby, 
nieokreślony. Smak cierpki.

Występowanie: I-XII; owocniki wyrastają na ży-
wych, zwykle starych okazach drzew (przede 
wszystkim sosny, rzadziej cyprysika, daglezji, 
tui, choiny), najczęściej wysoko na pniu; w lasach 
sosnowych i  mieszanych, rzadziej w  układach 
parkowych. Gatunek powodujący białą zgniliznę 
drewna. W Polsce znany z kilkudziesięciu stano-
wisk, przypuszczalnie szerzej rozpowszechniony.

Występowanie w WPN: stwierdzony na 99 stano-
wiskach w grądzie, borze świeżym, borze miesza-
nym, borze bagiennym, świerczynie na torfie; na 
żywych pniach sosen.

Uwagi: gatunek w Polsce rzadki (kategoria R).

Słowniczek
Alantoidalny – zarodnik w kształcie serdelka, tzn. cylindryczny i wygięty
Apotecjum (apothecium, miseczka) – owocnik woreczniaków kształtem zbliżony do miseczki, talerzyka 

lub krążka; warstwa rodzajna (hymenium) zlokalizowana jest w tym przypadku na wewnętrznej stronie 
owocnika

Askokarp – owocnik grzybów workowych
Bańka de Barrego (ang. de Barry bubble) – bańka, pęcherzyk (gazowy)
Bazydiokarp – owocnik grzybów podstawkowych
Chryzocystyda – cystyda, która pod wpływem roztworu amoniaku lub zasady potasowej przebarwia się 

na kolor żółty (zawiera żółte, amorficzne ciała)
Dekstrynoidalny – barwiący się pod wpływem jodu na kolor żółtobrązowy, czerwonobrązowy, winnoczer-

wony lub purpurowoczerwony; reakcja taka może zachodzić w ścianach zarodnika, strzępki, worka itp.
Dermatocystyda – cystyda znajdująca się w skórce owocnika
Ekscipulum (excipulum) – zewnętrzna warstwa miseczki (apotecjum) woreczniaków
Fragmobazydium – podstawka czterokomórkowa
Higrofaniczny kapelusz – kapelusz zmieniający zabarwienie w zależności od nawodnienia owocnika
Hymenium (obłocznia, obłócznia, tecjum) – warstwa rodzajna, zawierająca worki (u woreczniaków) lub 

podstawki (u podstawczaków) oraz często występujące elementy płonne, np. bazydiole, cystydy lub pa-
rafizy

Hymenofor – część owocnika, na której rozwija się hymenium
Hypobazydium – komórka nasadowa podstawki właściwej grzybów złożonopodstawkowych
Kaulocystyda – cystyda występująca w skórce trzonu owocnika 
Kleistotecjum (cleistothecium) – zamknięty, kulisty owocnik woreczniaków; do uwolnienia zarodników do-

chodzi przez rozpad ściany owocnika
Konidium (konidiospora) – wegetatywny zarodnik powstający w  procesie rozmnażania bezpłciowego 

u grzybów 
Leptocystyda – cienkościenna cystyda
Mejospora – zarodnik powstały po podziale redukcyjnym (mejozie)
Perydiola – dyskoidalny twór, w obrębie którego tworzą się podstawki z bazydiosporami
Perytecjum (perythecium, otocznia) – butelkowaty owocnik woreczniaków z otworem (ostiolą) na szczy-

cie; warstwa rodzajna (hymenium) zlokalizowana jest w tym przypadku wewnątrz owocnika
Owocnik (sporocarpium, sporokarp) – element plechy grzyba, której główną częścią jest warstwa ro-

dzajna, wytwarzająca przede wszystkim zarodniki płciowe (mejospory); rzadziej w obrębie owocników 
dochodzi do wytworzenia zarodników wegetatywnych, czyli bezpłciowych; 

Pileocystyda – cystyda znajdująca się w skórce kapelusza niektórych podstawczaków
Protoplast – żywy, aktywny metabolicznie układ komórki
Ryzomorfy – grube, ciemno zabarwione sznury grzybni, ze sklerotyczną warstwą zewnętrzną
Siderofilne (cząsteczki, granulki w podstawkach) – przebarwiające się na kolor czarniawopurpurowy lub 

czarniawofioletowy w acetokarminie w obecności jonów metali
System strzępkowy monomityczny – układ strzępek zbudowany wyłącznie ze strzępek generatywnych, 

ze sprzążkami lub bez nich
Szczątkowa pora rostkowa (ang. callus) – cienkościenna, wypukła powierzchnia na apikalnym końcu 

zarodnika
Trama blaszek – środkowa, płonna część blaszki grzyba blaszkowego znajdująca się pod hymenium
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ŚWIAT MSZAKÓW

N azwa mszaki, czyli Bryophyta pochodzi z  języka greckiego i  jest kombinacją dwóch pojęć: βρύον 
„bryon” - co oznacza mech (organizm, który pęcznieje pod wpływem wody) oraz φυτóν „phyta” - ozna-

czającego roślinę. Ten ogólny termin obejmuje 3 różne grupy systematyczne w randze gromad: glewiki, 
wątrobowce i mchy.

Mszaki uznawane są za najstarsze żyjące obecnie rośliny lądowe. Przypuszcza się, że pierwsze wątro-
bowce pojawiły się na Ziemi już około 490 mln lat temu, w ordowiku, a glewiki i mchy mniej więcej 400 mln 
lat temu, w sylurze. Trudno o kopalne dowody roślin o tak delikatnych i miękkich ciałach. Dobrze zachowa-
ne szczątki mszaków, w postaci odcisków fragmentów liści i gałązek mchów, pochodzą dopiero z karbonu 
(360-290 mln lat temu). Przodkami mszaków były glony, co widoczne jest w wielu cechach budowy msza-
ków oraz w ich cyklach rozrodczych. Mimo przystosowania się do życia na lądzie, mszaki do rozmnażania 
wciąż wymagają obecności wody. 

U mszaków występuje charakterystyczna i regularna przemiana pokoleń, a oba pokolenia cechują się 
odmienną budową anatomiczną i morfologiczną, pozostając jednak cały czas w ścisłym kontakcie. Poko-
leniem bezpłciowym jest diploidalny (2n) sporofi t, który rozwija się na ulistnionym lub plechowatym, haplo-
idalnym (1n) gametofi cie, będącym pokoleniem płciowym. 

Mszaki są jedyną grupą roślin lądowych, u której fazą dominującą jest gametofi t. Może on być wykształ-
cony w  formie plechy (glewiki, niektóre wątrobowce) lub ulistnionej łodyżki, przytwierdzonej do podłoża 
chwytnikami, które przypominają korzenie roślin wyższych, jednak nie biorą udziału w przewodzeniu wody. 

U roślin wyższych to sporofi t jest w pełni samodzielną rośliną, osiągającą często duże rozmiary i pro-
dukującą wiele zarodni. U mchów po raz pierwszy, spośród roślin lądowych, wykształciły się prymitywne 
tkanki lub nawet pewne układy tkanek, dostosowane do pełnienia określonych funkcji. Są to: 

Puszki zarodnionośne mchu
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 z tkanka okrywająca (skórka) – jedna lub kilka warstw komórek z  aparatami szparkowymi na po-
wierzchni lub w głębi;

 z tkanka wzmacniająca (skleroderma) – kilka warstw wydłużonych komórek o grubych błonach;
 z tkanka zasadnicza (parenchyma) – kilka warstw dużych komórek, służących do gromadzenia pro-

duktów asymilacji;
 z tkanka przewodząca – zajmuje środkową część łodygi, słabo spełnia rolę przewodzącą (roślina 

chłonie wodę również całą powierzchnią ciała); wyróżniamy tu martwe hydroidy - o dużym świetle 
komórek, silnie zgrubiałych błonach i ukośnych, cienkich błonach przegród poprzecznych, prze-
wodzą one wodę oraz żywe leptoidy - o małym świetle komórek, cienkich błonach i poprzecznych 
przegrodach mocno podziurkowanych (jak w rurkach sitowych), przewodzą one produkty asymilacji; 
występuje np. u mchów z rodzaju Polytrichum, Polytrichastrum, Splachnum, Sphagnum i Dicranum.

Mszaki, w odróżnieniu od roślin wyższych, nie wytwarzają ligniny, która nadaje ścianom komórek sztyw-
ność i odporność mechaniczną. Dlatego też, są to zwykle rośliny niewielkie - najmniejsze mszaki mierzą 
zaledwie kilka milimetrów, a największe kilkadziesiąt centymetrów długości. Wyjątek stanowią gatunki z ro-
dzaju Dawsonia i Dendroligotrichum, u których potwierdzono występowanie ligniny, a u gatunku Rhacocar-
pus purpurascens wykryto substancję podobną do ligniny. 

Mszaki rozmnażają się również wegetatywnie, za pomocą różnego typu rozmnóżek, wytwarzanych na 
gametofitach, a także na sporofitach (u mchów). Rozmnóżki mogą powstawać na powierzchni liścia, jak to 
ma miejsce u szurpka tępolistnego Orthotrichum obtusifolium lub u nasady liści, jak u białozęba pospolite-
go Leucodon sciuroides, który wytwarza tzw. flagelle. Są to drobne, łatwo łamliwe, ulistnione pędy, które po 
odłamaniu dają początek nowej roślinie. Niektóre mchy, np. czteroząb przezroczysty Tetraphis pellucida, 
wytwarzają na szczycie łodyg specjalne koszyczki, w których powstają wielokomórkowe rozmnóżki. U in-
nych, np. u zgliszczyna gruszkowatego Leptobryum pyriforme rozmnóżki powstają na chwytnikach. U stoż-
ki okrężnej Conocephalum conicum plecha wytwarza na spodniej stronie specjalne bulwki, które z nasta-
niem sprzyjających warunków dają początek nowej roślinie. Z kolei u porostnicy wielokształtnej Marchantia 

polymorpha rozmnóżki (gemmy) tkwią w  specjalnych zbior-
niczkach na powierzchni plechy. U pleszanki kędzierzawej 
Pellia endiviifolia na szczycie plech powstają widlasto rozga-
łęzione i silnie postrzępione twory, dające po oderwaniu po-
tomne plechy. Torfowce nie wykształcają specjalnych orga-

nów do rozmnażania wegetatywnego, za to każdy fragment ich gametofitu, po odłamaniu może rozwinąć 
się w nową roślinę.

Na świecie opisano dotąd ponad 18000 gatunków mszaków, z czego w Polsce stwierdzono ponad 950 
(liczba ta nie jest dokładnie określona, ponieważ ciągle jeszcze odkrywane są nowe gatunki). Wśród rodzi-
mej flory mszaków zdecydowaną większość - ok. 700 taksonów, stanowią mchy, natomiast wątrobowców 
jest 250, a glewików jedynie 4 taksony. Flora Wigierskiego Parku Narodowego (uwzględniając wszystkie 
dostępne dane) liczy 288 taksonów (285 gatunków i 3 odmiany), w tym 229 taksonów mchów (226 gat. i 3 
odmiany), 43 taksony wątrobowców i 2 taksony glewików.

Tab. 1. Porównanie liczby gatunków mszaków stwierdzonych na świecie, w Polsce i na terenie Wigierskiego 
Parku Narodowego

Grupa organizmów
Liczba stwierdzonych gatunków 

w świecie w Polsce w WPN

Mszaki ponad 18 000 954 285

Glewiki 49 4 2

Wątrobowce 5000 250 57

Mchy 13 000 700 226

Przemiana pokoleń u mszaków na tle roślin wyższych

Przekrój przez łodygę mchu: 1 - epiderma,  
2 - sklerodermia, 3 - miękisz, 4 - leptoidy,  

5 - hydroidy

Typy rozmnóżek u mszaków: a - flagelle, b - 
rozmnóżki na powierzchni liścia,  

c - kubeczki na powierzchni plechy,  
d - pędy potomne na brzegu plechy,  
e - zbiorniczki na szczycie łodyżki,  

f - rozmnóżki na ryzoidach
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Środowisko 
występowania 

M szaki są w  zasadzie roślinami lądowymi, 
zasiedlającymi przeróżne siedliska. Spo-

tykamy je wprawdzie również w  środowiskach 
wodnych (z  wyjątkiem mórz), jednak zdolność 
do życia w  wodzie u  tych organizmów jest 
przystosowaniem wtórnym. Ze względu na 
swoje małe rozmiary, charakterystyczny cykl 
życiowy oraz szereg cech pozwalających im żyć 

w niesprzyjających warunkach, mszaki określa się często mianem gatunków pionierskich. Niektóre z nich 
zasiedlają ubogie w substancje odżywcze podłoża, takie jak powierzchnie skał, glebę mineralną i piaszczy-
ste wydmy. Wśród mszaków są również gatunki wymagające bardziej sprzyjających warunków, jakie zna-
leźć można na przykład w lasach, i zazwyczaj tak właśnie kojarzone są mszaki - jako rośliny wymagające 
wilgotnych i zacienionych środowisk leśnych. Zasiedlają tam różne podłoża: glebę mineralną i humusową, 
ściółkę, murszejące drewno, wykroty drzew oraz korę żywych drzew na różnych wysokościach. Ponadto, 
mszaki (głównie torfowce) są gatunkami budującymi różne typy fi tocenoz torfowiskwych. 

Mszaki występują również w źródliskach, rzekach i potokach, gdzie rosną pod wodą, przytwierdzone do 
skał, kamieni lub powalonych na dnie kłód drzew, a także na brzegach potoków, na glebie i skałach. Nie-
które gatunki mszaków rosną na odchodach zwierzyny płowej (głównie sarny i jelenia), są to zatem gatunki 
koprofi lne. Do rozsiewania ich zarodników przyczyniają się m.in. odwiedzające odchody owady, głównie 
muchówki. Mszaki jako jedne z pierwszych roślin kolonizują pogorzeliska. Mogą zasiedlać dowolne po-
wierzchnie, nie wymagając bezpośredniego kontaktu z glebą, ponieważ pobierają wodę na zasadzie osmo-
zy całą powierzchnią ciała (również z powietrza). Dlatego też spotykamy je często w tak „niegościnnych” 
miejscach, jak stare mury, płoty, czy dachy budynków, a nawet na różnych przedmiotach pozostawionych 
wystarczająco długo w odpowiednim środowisku. 

Przegląd gromad mszaków
Aby pokazać różnice pomiędzy przedstawicielami poszczególnych gromad mszaków, poniżej przedsta-

wiono szczegóły ich budowy oraz przebieg cyklów życiowych. 

Glewiki

C echami charakterystycznymi glewików są: słabo wykształcony splątek, 
plechowaty gametofi t w  kształcie rozety, przytwierdzony do podłoża 

jednokomórkowymi chwytnikami oraz obecność w każdej komórce game-
tofi tu tylko jednego, dużego chloroplastu z  jednym pirenoidem. Ponadto 
u glewików nie spotykamy ciałek oleistych, obecnych u pozostałych msza-
ków, a  rodnie i plemnie znajdują się nie w wierzchnich warstwach plechy, 
ale w  głębszych – mówimy, że powstają endogenicznie. W skórce dolnej 
powierzchni plechy występują dwukomórkowe aparaty szparkowe, a  spo-
tykane często charakterystyczne, niebieskozielone zabarwienie plechy po-
chodzi od kolonii sinic z rodzaju Nostoc, które żyją w śluzie wypełniającym 
przestwory powietrzne pomiędzy komórkami. Sporofi t żyje tak długo, jak 
gametofi t, w którym jest osadzony. Inaczej też, niż u pozostałych mszaków, 
zbudowane są sprężyce glewików, nazywane tu pseudosprężycami. Tworzy 
je jedna lub kilka kolankowato zgiętych komórek o cienkich ścianach i jedy-
nie szczątkowych spiralnych zgrubieniach. Ze względu na swój szczątkowy 
charakter nie biorą one udziału w  rozsiewaniu zarodników, a  jedynie po-
czątkowo odżywiają zarodniki. W przeciwieństwie do wątrobowców, glewiki 
posiadają w zarodni kolumienkę, widoczną dobrze po pęknięciu zarodni i rozchyleniu obu jej płatów. 

Glewiki występują na mulistym, gliniastym podłożu, na mokrych, widnych skarpach, na rżyskach i ugo-
rach, na polnych i leśnych wilgotnych drogach. Można je znaleźć wyłącznie jesienią lub wczesną wiosną, 
ponieważ wtedy realizują swój cykl życiowy, a pozostałą część roku (wiosna i  lato) spędzają w postaci 
zarodników w różnych warstwach gleby. 

Glewik

Przykłady różnych rodzajów podłoży, na których mogą występować mszaki



Cykl życiowy glewików: z kiełkującego zarodnika 
powstaje tzw. splątek, który stanowi zaczątek ga-

metofitu. Po okresie wzrostu, wewnątrz plechy ga-
metofitu glewika rozwijają się organy płciowe – 
żeńskie rodnie i męskie plemnie. Produkowane 
w plemniach plemniki mają dwie, dobrze wy-
kształcone wici, dzięki którym mogą aktywnie 
pływać w  wodzie, niezbędnej do pokonania 
przestrzeni, dzielącej je od zawierających ko-
mórki jajowe rodni. Po zapłodnieniu komórki 
jajowej powstaje diploidalna zygota (zarówno 
plemnik, jak i komórka jajowa były haploidal-
ne), rozwijająca się w sporofit. Ma on u glewi-
ków postać długiej i wąskiej zarodni, zagłębio-
nej w tkance gametofitu za pomocą dużej, wy-

pukłej stopy. Zarodnie rosną na długość oko-
ło 2 cm, przy czym strefa wzrostu znajduje się 

w dole zarodni. Dzięki temu rośnie ona nawet wte-
dy, gdy w  górze dojrzewają już zarodniki i  stopnio-

wo uwalniane są z  zarodni pękającej dwoma podłuż-
nymi klapami (z góry na dół). W efekcie na różnych wyso-

kościach zarodni możemy znaleźć zarodniki w różnych fazach 
dojrzewania. Zarodniki przenoszone są na pewną odległość od rośli-

ny macierzystej, a kiedy znajdą odpowiednie warunki zaczynają kiełkować. 

Wątrobowce

W ątrobowce są grupą mniej jednorodną, niż glewiki. Dzielimy je na 
klasy różniące się budową gametofitu, przy czym w Polsce wystę-

pują przedstawiciele jedynie dwóch klas: porostnicowych Marchantiopsi-
da i meszkowych Jungermanniopsida. U wątrobowców gametofit może 
być plechowaty lub zróżnicowany na łodyżkę i  liście. Plechy wątrobow-
ców, podobnie jak u glewików, mogą mieć postać rozetki (np. u Riccia so-
rocarpa, Blasia pusilla) lub tworzyć dychotomicznie rozgałęzione „taśmy” 
(np. u Metzgeria sp., Conocephalum conicum). Gametofity posiadające 
ulistnione łodyżki mogą być różnie zbudowane. Listki mogą być zróż-
nicowane kształtem, wielkością i  ustawieniem na łodydze. I tak mogą 
tworzyć na łodyżce 3 rzędy jednakowych liści (np. jednoczepek Hookera 
Haplomitrium hookeri) lub 2 rzędy jednakowych i trzeci rząd mniejszych, 
zredukowanych, zwanych amfigastriami (np. biczyca trójwrębna Baz-
zania trilobata), ewentualnie dwa rzędy jednakowych liści (np. usznica 
spłaszczona Radula complanata). Liście wątrobowców są prawie zawsze 
zbudowane z jednej warstwy komórek. Oprócz licznych, drobnych chlo-
roplastów, komórki gametofitu zawierają często ciałka oleiste, o różnym 
kształcie, liczbie i barwie, które stanowią ważną cechę diagnostyczną podczas rozpoznawania gatunków. 
Ponadto ciałka oleiste często nadają roślinom charakterystyczny zapach, np. odstraszający owady. Za-
gęszczają również cytoplazmę, co skutecznie chroni komórki tych organizmów przed zamarzaniem. 

Wątrobowce występują w  bardzo różnych śro-
dowiskach, głównie w  miejscach wilgotnych i  cieni-
stych. Można je spotkać na torfowiskach, różnego 
typu mokradłach, w  wodzie i  w  lasach, a  niekiedy 
nawet na bardzo suchych łąkach. Występują na wil-
gotnej glebie, stale zwilżanych skałach, żywych drze-
wach i martwym drewnie.

Cykl rozwojowy wątrobowców ukazany został na 
przykładzie porostnicy wielokształtnej. Zarodnik kieł-
kuje w splątek, który u wątrobowców porostnicowych 
stosunkowo krótko ma formę nitkowatą, i  wkrótce 
przekształca się w młodocianą plechę gametofitu. Ta 
rozrasta się i z czasem wytwarza organy rozrodcze – 
rodnie i  plemnie, wzniesione na długich łodyżkach. 
Porostnica jest rośliną dwupienną, co oznacza, że 
na jednych plechach tworzą się rodnie, a na innych 
plemnie. Wiele gatunków wątrobowców należy do 
grupy roślin jednopiennych – zarówno rodnie, jak 
i plemnie są u nich usytuowane na tej samej plesze. 
Produkowane w plemniach plemniki dostają się wraz 
z kroplami wody do rodni, gdzie zapładniają komórki 
jajowe. Powstaje zygota (2n), z której rozwija się spo-
rofit, będący u wątrobowców tworem bardzo delikatnym i krótkotrwałym. Jego rozwój odbywa się w dwóch 
etapach. Pierwszy przebiega wewnątrz rodni i trwa do momentu osiągnięcia dojrzałości przez zarodniki. 
Dopiero teraz dojrzały sporofit przerywa górną ścianę rodni. Wzrastająca szczecinka (seta) wynosi na 
zewnątrz kulistą zarodnię, która otwiera się czterema klapami poprzez pęknięcie ścian. Podczas wysypy-
wania zarodników bardzo istotną funkcję pełnią sprężyce (elatery), które początkowo tkwią silnie skręcone 

Porostnica

Rodzaje gametofitu wątrobowców - plecha:  
a - rozetkowata, b - taśmowata; - ulistniona łodyżka:  

c - z 2 rzędami liści, d - z 2 rzędami liści i amfigastriami, 
e - z 3 rzędami liści

Cykl życiowy glewików

Cykl życiowy wątrobowców
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w  zarodni. Po jej otwarciu rozprężają się pod wpływem wilgoci, pomagając w  rozsiewaniu zarodników. 
Zaraz potem seta więdnie i cały sporofit zamiera.

Mchy

M chy stanowią największą gromadę mszaków. Dzielimy je na 4 klasy: 
torfowce, naleźliny, płonniki i  prątniki. Do tej pory na terenie WPN 

stwierdzono gatunki należące do trzech klas - we florze mchów brak przed-
stawicieli z klasy naleźlin. Mchy są z reguły roślinami większymi, niż przed-
stawiciele dwóch poprzednich klas. Ich gametofit zbudowany jest z ulist-
nionej łodygi, brak natomiast form plechowatych. Zarodnie wyniesione są 
na trwałych i  sztywnych trzonkach, zwanych szczecinkami, otwierają się 
wieczkiem, a wewnątrz zarodni tkanka płonna wytwarza kolumienkę. Brak 

natomiast sprężyc występujących u  poprzed-
nich grup. 

Gametofory (ulistnione łodyżki) torfowców 
wyróżniają się charakterystyczną budową – ła-
two odróżnić je od innych mchów już na pierw-
szy rzut oka. Ponadto, nie wytwarzają one 
chwytników (te pojawiają się na krótko jedynie 
na splątku) i wiązki przewodzącej. Występują 
tu za to tzw. komórki retorowe – ampułkowate 
twory służące do przechowywania wody. Tor-
fowce są najczęściej roślinami dwupiennymi. 
Plemnie powstają w  pachwinach liści na pę-
dach bocznych, natomiast rodnie wykształcają 
się na szczytach pędów bocznych, leżących 
w górnej części pędu głównego. Zarodnia ma 
kształt kulisty, natomiast zarodniki są tetra-
edryczne (wyglądają jak małe piramidki).

Występowanie mchów z  klasy naleźlin na 
terenie WPN jest wielce prawdopodobne, stąd 
zamieszczony został ich krótki opis. Naleźliny 

zasiedlają skały i większe głazy, wykazując dużą tolerancję na niekorzyst-
ne warunki bytowania. Na krótkiej, czasem rozgałęzionej łodyżce występu-
ją drobne, ułożone skrętolegle listki. Charakterystyczną cechą, pozwalają-
cą odróżnić naleźliny od innych mchów, jest budowa ich puszki, która nie 
ma wieczka i po dojrzeniu zarodników otwiera się czterema lub sześcioma 
podłużnymi szczelinami.

Płonniki mają najbardziej spośród mchów rozwinięty gametofor, który 
może osiągać do kilkudziesięciu cm długości. Mają też dobrze wykształco-
ną wiązkę przewodzącą, a ich liście zbudowane są z kilku warstw komórek 
i posiadają tzw. żeberko. Zarodnia wyniesiona jest na długiej szczecince 
i posiada pojedynczą ozębnię (utworzoną przez rząd 32-34 jednokomórko-
wych ząbków). Szczególnym przypadkiem wśród płonników są tzw. bezlisty 
Buxbaumia, których gametofit jest zredukowany do trwałego, wieloletniego 
splątka, a  gametofor ma postać liści okrywających gametangia. Dobrze 

widoczna jest natomiast spłaszczona puszka zarodnikowa, wynie-
siona na mocnej szczecince. W tym przypadku to sporofit przejmu-
je funkcje asymilacyjne.

Najliczniejszą w  gatunki klasę mchów stanowią prątniki, stąd 
też odznaczają się one ogromnym bogactwem form. Ze względu 
na osadzenia sporofitu na gametoficie rozróżnia się mchy szczy-
tozarodniowe (mchy ortotropowe), kiedy sporofit wyrasta na szczy-
cie wzniesionego gametoforu lub mchy bocznozarodniowe (mchy 
plagiotropowe), kiedy sporofit wyrasta z  bocznych płożących się 
pędów. Chwytniki zbudowane są z wielu komórek, mogą tworzyć 
rodzaj pilśni (np. u  widłozęba Dicranum) i  biorą udział nie tylko 
w  przytwierdzaniu łodyżki do podłoża, ale i  w  magazynowaniu 
wody. Prątniki bywają zarówno jedno- jak i  dwupienne, a  rodnie 
i plemnie powstają u nich na końcach łodyżek. Zarodnia okryta jest 
czapeczką (czepkiem), a  zarodniki tworzą się wokół kolumienki, 
stanowiącej środkową część zarodni. Ponadto puszka zarodnikowa 

zamknięta jest wieczkiem, które odpada, kiedy zarodniki dojrzeją. Okalające brzeg puszki ząbki (tworzą-
ce pojedynczy lub podwójny wieniec ozębni - perystomu) odchylają się pod wpływem wilgoci, uwalniając 
zarodniki.

Cykl życiowy mchów ukazany został na przykładzie płonnika pospolitego Polytrichum commune. Z za-
rodnika wyrasta splątek, na którym tworzy się zazwyczaj kilka gametoforów (ulistnionych łodyżek) z chwyt-
nikami. Na szczytach łodyżek formują się plemniostany i rodniostany, dobrze widoczne dzięki jaskrawemu 
zabarwieniu okrywających je listków. W obecności wody plemniki przepływają do rodni, gdzie następuje 
zapłodnienie. Powstała zygota przechodzi szereg podziałów (w tym redukcyjny), w wyniku, czego powstaje 
sporofit. Składa się on ze stopy, która jest wrośnięta w tkankę pod rodnią i sety, na szczycie której osadzona 
jest puszka produkująca zarodniki. Początkowo sporofit rozwija się wewnątrz rodni. W pewnym momen-
cie przebija jednak górną ścianę rodni, której fragment tworzy potem na szczycie sporofitu tzw. czepek. 

Płonnik

Naleźlin

Gajnik

Cykl życiowy mchów

Torfowiec
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Odpada on w momencie, kiedy zarodniki stają się dojrzałe (wtedy odpada też wieczko zamykające puszkę). 
Najbardziej centralną część puszki tworzy tzw. kolumienka, uformowana z tkanki płonnej, wokół niej zaś 
rozwija się tkanka zarodnikotwórcza. Po odpadnięciu wieczka następuje proces rozsiewania zarodników, 
regulowany przy pomocy opisanej wyżej ozębni. Po pewnym czasie zarodniki kiełkują i cały cykl powtarza 
się. 

Znaczenie mszaków

M szaki, jako organizmy pionierskie, zasiedlają niedostępne dla roślin naczyniowych podłoża (nagie 
skały, wydmy), przyczyniają się do rozwoju warstwy gleby i  umożliwiają wkraczanie na nie roślin 

wyższych. Ważną rolą mszaków, dzięki odpowiedniej budowie gametofitów, jest również magazynowanie 
wody. Np. mszaki pokrywające dno lasu tworzą zwartą warstwę higroskopijną, chłoną duże ilości wód opa-
dowych i przez długi czas chronią ją przed szybkim odparowaniem. Tym samym utrzymują wilgoć w glebie 
leśnej i tworzą odpowiedni mikroklimat dla innych roślin i zwierząt. Zbite darnie mchów powstrzymują erozje 
gleby, a ponadto pełnią również rolę filtra zatrzymując różnego typu zanieczyszczenia pochodzące z po-
wietrza, opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych. 

Luźne i wilgotne darnie niektórych mszaków stanowią środowisko życia dla licznych grzybów, pierwot-
niaków, bezkręgowców i drobnych kręgowców. Mszysta darń daje ochronę nasionom i siewkom, przyczy-
niając się do odnawiania lasu i stwarzając dogodne podłoże dla wielu rzadkich gatunków roślin naczynio-
wych. Mszaki budując niezwykłe zbiorowiska roślinne - torfowiska, przyczyniają się do powstawania ostoi 
wielu gatunków roślin niespotykanych w żadnych innych zbiorowiskach. 

W lasach strefy borealnej mszaki są organizmami, które znacząco przyczyniają się do produkcji pier-
wotnej i uczestniczą w obiegu substancji odżywczych. Zbyt zbite i wilgotne darnie mszaków (np. bielistka 
siwa Leucobryum glaucum) mogą wpływać niekorzystnie na kiełkowanie niektórych nasion, a nawet po-
wodować ich gnicie. 

Mszaki, w różnym stopniu rozkładu, stanowią główny składnik torfu, który od wieków pozyskuje się na 
całym świecie w ogromnych ilościach. Niegdyś torf był powszechnie używany jako surowiec energetyczny 
lecz obecnie jego znaczenie w tym zakresie znacznie zmniejszyło się i tylko w niektórych krajach, i to na 
niewielką skalę, służy jako opał w postaci torfu opałowego lub półkoksu torfowego. 

Dawniej powszechnie używano mchów do uszczelniania ścian drewnianych budynków. W krajach ubo-
gich w drewno (np. w Szkocji) budowano nawet całe domy z brykietów wycinanych z torfu. Torf bywa także 
wykorzystywany w  budownictwie jako materiał izolacyjny. W niektórych krajach (np. w  Japonii) mszaki 
znalazły jeszcze inne zastosowanie, a  mianowicie wykorzystywane są jako wyściółka przy transporcie 
delikatnych wyrobów. 

Obecnie torf znajduje zastosowanie głównie w  rolnictwie, ogrodnictwie i medycynie. Stanowi on do-
skonałe podłoże dla szeregu roślin uprawnych, jest wykorzystywany w produkcji nawozów torfowych i zie-
mi ogrodniczej oraz doniczek jednorazowych do sadzonek. Najistotniejsze znaczenie torf posiada jednak 
w medycynie. W tkankach mszaków stwierdzono obecność wielu ważnych związków chemicznych. Wśród 
nich znajdują się i takie, które mogą stanowić potencjalne źródło substancji farmaceutycznych, np. w wątro-
bowcach znajdują się: monoterpeny – α-pinen, ß-pinen, kamfen, sabinen, mircen i limonen. U wątrobowca 
Isotachis japonica wyizolowano aromatyczne estry – benzoesan benzylu i cynamonian benzylu. 

Mszaki od wielu lat wykorzystywane były w leczeniu różnych schorzeń, m.in. w Chinach i Indiach. Po-
spolity wątrobowiec porostnica wielokształtna znalazł zastosowanie w leczeniu wątroby i w stanach zapal-
nych skóry. W chorobach układu sercowo-naczyniowego stosowano mech Rhodobryum giganteum, a jego 
działanie potwierdzone było w tekstach klinicznych. Gatunki z rodzaju torfowiec Sphagnum znane są ze 
swoich właściwości bakteriostatycznych. Suche darnie torfowców stosowano przy ranach i głębokich krwo-
tokach, jako materiał tamponujący, a także wspomagająco w procesie gojenia ran. Torfowca Sphagnum 

teres używano w leczeniu chorób oczu, a płonnik pospolity stanowi składnik mieszanek ziołowych, sto-
sowanych w  przeziębieniach i  kamicy nerkowej. Z mszaków (np. zęboroga czerwonawego Ceratodon 
purpureus i prątnika srebrzystego Bryum argenteum) wyizolowano wiele substancji przeciwgrzybicznych, 
stosowanych w grzybicach u koni. Są one również źródłem licznych antybiotyków.

Ponadto mszaki wykorzystywane są w inżynierii genetycznej, gdzie bada się ich przydatność w proce-
sie krzepliwości krwi, a także hamowania działalności trombiny. Znane jest również wykorzystywanie do 
dezynfekcji izolowanych z  mszaków kwasów humusowych. Polinienasycone kwasy tłuszczowe zawarte 
w mchach mogą zapobiegać miażdżycy tętnic, chorobom układu krążenia, a także sprzyjać obniżaniu się 
poziomu trójglicerydów i cholesterolu w osoczu.

Zdolność do kumulowania substancji szkodliwych przez mszaki, ich wrażliwość na zanieczyszczenie 
powietrza i wody oraz zmiany stosunków wodnych powoduje, że rośliny te znalazły zastosowanie w moni-
toringu środowiska. 

Mszaki Wigierskiego Parku Narodowego

W cześniejsze badania nad florą mszaków obszaru dzisiejszego Parku prowadzone były w latach 1960 
- 1985 (Rejment-Grochowska, Mickiewicz 1962, Mickiewicz i in. 1963, Gocławska 1966, Bloch i in. 

1979, Karczmarz, Sokołowski 1981, 1985). Stosunkowo duże ówczesne zainteresowanie briologów wynika-
ło głównie z uwarunkowań klimatycznych i typów siedlisk, jakie występują na tym obszarze. Stwierdzono 
tu szereg taksonów mszaków o typowo borealnym i arktycznym typie rozmieszczenia. Ponadto duże zróż-
nicowanie geologiczne i fitogeograficzne wpływają na bogactwo i różnorodność tej grupy roślin. Występują 
tu liczne torfowiska i zbiorowiska źródliskowe obfitujące w cenne, chronione i zagrożone gatunki mszaków. 
Istotną rolę w kształtowaniu specyfiki brioflory ma także mozaika siedlisk. Typowe dla obszaru badań zbio-
rowiska borowe, zajmujące największą wśród fitocenoz leśnych powierzchnię, często otoczone są bora-
mi bagiennymi, torfowiskami i lasami liściastymi, wśród których rozwinęła się roślinność źródliskowa. Na 
charakter flory mszaków wpływają również krajobraz rolniczy i obecność zbiorowisk łąkowych (zarówno 
wilgotnych, jak i suchych) oraz głazów narzutowych. 

Z danych publikowanych wynika, że z obszaru zawartego w granicach dzisiejszego Wigierskiego Parku 
Narodowego stwierdzono 223 taksony mszaków (220 gatunków i 3 odmiany). Wśród nich są 43 gatunki 
wątrobowców i  180 taksonów mchów (w  tym 3 odmiany). Nie stwierdzono żadnego gatunku glewików. 
Badania przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Grzyby, śluzowce i mszaki Wigierskiego Parku Na-
rodowego – ochrona i możliwości wykorzystania w edukacji przyrodniczej” pozwoliły wykazać z tego terenu 
nowe gatunki mszaków. Stwierdzono 238 taksonów mszaków (236 gatunków i 2 odmiany), w tym 2 gatunki 
glewików, 43 gatunki wątrobowców i 193 taksony mchów (w tym 2 odmiany). Wykazano 65 gatunków no-
wych dla terenu Wigierskiego Parku Narodowego, w tym 2 gatunki glewików, 14 gatunków wątrobowców 
i 49 gatunków mchów. Badania nie potwierdziły występowania 50 taksonów mszaków, w tym 1 odmiany. 

Uwzględniając wszystkie dane o występowaniu mszaków na terenie obecnego Wigierskiego Parku Na-
rodowego (również te z lat 60.) lista tych roślin powiększyła się do 288 taksonów (285 gatunków i 3 odmia-
ny). Wśród nich znajdują się 2 gatunki glewików, 57 gatunków wątrobowców i 229 taksonów mchów (226 
gatunki i 3 odwiany). W obrębie gromady glewików stwierdzono gatunki z 2 rodzajów, gatunki wątrobowców 
były reprezentowane przez 32 rodzaje, a mchów przez 107 rodzajów. 

Wśród nowych gatunków mszaków dla Wigierskiego Parku Narodowego jeden gatunek - prątnik dwu-
dzielny Bryum dichotomum okazał się również nowym dla flory Polski. Prawie 28% (80 gatunków) brioflory 
WPN, to gatunki objęte ochroną - 53 gatunki ochroną ścisłą (47 gat. mchów i 6 gat. wątrobowców) i 27 
gatunków ochroną częściową (23 gat. mchów i  4 gat. wątrobowców). Ponadto, 39 gatunków mszaków 
stwierdzonych w Parku jest zagrożonych w Polsce i znalazły się one na Czerwonych Listach. Do grupy 
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zagrożonej wymarciem (E) zaliczono 9 gat. mchów i po jednym gatunku z gromady wątrobowców i glewi-
ków, za gatunki narażone (V) uznano 11 gat. mchów i 4 gat. wątrobowców, a za rzadkie (R) 10 gat. mchów. 
Ponadto, 2 wątrobowce i 1 mech uznano za gatunki o nieokreślonym zagrożeniu (I). 

Dwa gatunki mszaków stwierdzone na terenie WPN są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a ich 
ochrona wymaga wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony (SOO) - zostały one wymienione w Załącz-
niku II Dyrektywy Siedliskowej. Są to: widłoząb zielony Dicranum viride oraz haczykowiec błuszczący Ha-
matocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus). 

Przegląd wybranych gatunków 

N omenklatura taksonomiczna gatunków mchów podana została według Ochyra i in. (2003), natomiast 
wątrobowców według pracy Szweykowskiego (2006). Kategorie zagrożenia podane są według pracy 

Żarnowca i in. (2004): kategoria E - wymierające, V - narażone, R - rzadkie, I - o nieokreślonym zagroże-
niu. Gatunki objęte ochroną prawną określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska (2004) 
w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.

Rozmieszczenie taksonów przedstawiono na mapach w kwadratach UTM (Universal Transverse Mer-
cator) 1x1 km (WGS84, Zone 34U). 

Mszaki naziemne (epigeiczne)

S iedliska naziemnie zazwyczaj charakteryzują się największym bogactwem fl ory mszaków. Mogą one 
występować m.in. na: leśnej glebie mineralnej i humusowej, ściółce leśnej, torfi e, na glebach pól i ugo-

rów, na obrzeżach rzek i w źródliskach. Ze względu na różne właściwości chemiczne, zróżnicowaną zdol-
ność retencji wody, a także trwałość, są to mikrosiedliska bardzo niejednolite i zasiedlane przez gatunki 
wykazujące szerokie spektrum ekologiczne, od wilgociolubnych do znoszących długie okresy przesusze-
nia. Rosną tu gatunki o krótkim cyklu życiowym – efemeryczne (pojawiające się czasowo w środowisku), jak 
glewik polny Anthoceros agrestis czy jętniczek piłkowany Ephemerum serratum var. angustifolium, a także 
te o nieogranicznym wzroście, tworzące stabilne zbiorowiska, np. torfowce.

Jodłówka pospolita Abietinella abietina
mech

Opis: łodyżki matowe, dorastające do 10 cm dłu-
gości, w kolorze żółtozielonym, w stanie suchym 
sztywne, jasno zielone. Łodyżki boczne rozga-
łęzione pierzaście i  regularnie. Łodyżki pokryte 
gęsto parafi liami. Listki na łodyżkach głównych 
gęsto ustawione, do 1,8 mm długości i  1,2 mm 
szerokości, u  nasady sercowate a  na szczycie 
wydłużone, lancetowate, z  kilkoma podłużnymi 
fałdami. Listki gałązek bocznych jajowato-laceto-
wate, do 1,0 mm długości i  0,5 mm szerokości, 
podłużnie fałdowane, u  dołu lekko podwinięte. 
Sporogony wytwarzane bardzo rzadko. 

Ekologia: zazwyczaj rośnie na suchych łąkach, 
trawiastych zboczach i  nasłonecznionych skał-
kach, w Polsce pospolity

Występowanie w WPN: rośnie na podłożu piasz-
czystym, na nasłonecznionych skarpach i na su-
chych łąkach.

Uwagi: gatunek objęty ochroną częściową.

Bielistka siwa Leucobryum glaucum  jeden z najczęściej spotykanych naziemnych  mchów w Polsce
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Próchniczek błotny Aulacomnium palustre
mech

Glewik polny Anthoceros agrestis
glewik

Opis: plecha w kształcie mocno podzielonej roze-
tki, o brzegach zawijających się, bardzo delikatna, 
do 2 cm średnicy, jasno- do ciemnozielonej. Za-
rodnia od 1 do 3 cm wysokości i 0,5 mm szero-
kości, pęka dwoma klapami. Zarodniki o długości 
od 35 do 62 µm, produkowane do końca trwania 
gametofitu, ich zewnętrzna powierzchnia silnie 
urzeźbiona, wewnętrzna gładka. Zarodnia w mia-
rę wzrostu i starzenia się na końcach zmienia bar-
wę z zielonej na ciemnobrunatną. 

Ekologia: pojawia się czasowo (efemerycznie) na 
polach i  ugorach późną jesienią, od zimy aż do 
wczesnej wiosny. Rośnie na nagiej glebie w upra-
wach zbóż i  na nieużytkach porolnych, gatunek 
w  Polsce występuje na rozproszonych stanowi-
skach, częściej w południowej części kraju.

Występowanie w WPN: stwierdzony w południo-
wo-zachodniej części Parku na śródleśnej pola-
nie, na ugorze. 

Uwagi: gatunek w Polsce zagrożony (kategoria E).

Opis: darnie żółtozielone lub jasnozielone, duże 
i  zbite. Łodygi dorastają do 12 cm, gęsto opa-
trzone brązowymi chwytnikami. Liście do 4 mm 
długości i  1 mm szerokości, ku górze silnie za-
ostrzone, czasami lekko ząbkowane. Liście z ko-
mórkami skrzydłowymi, zaokrąglone, 2 lub 3 
warstwowe, w kolorze brązowym. Żebro u nasady 
liścia rozszerzone i  kończy się przed szczytem 
liścia. Seta długości do 2 cm, skręcona, puszka 
zazwyczaj skierowana w dół, do 3 mm długości 
i 1 mm szerokości, ciemnobrązowa. Perystom po-
dwójny. Rozmnaża się wegetatywnie, wykształ-
cając na szczycie łodyg bezlistne łodyżki, na 
których skupione są kuliste rozmnóżki. 

Ekologia: gatunek związany z  torfowiskami przej-
ściowymi i  podmokłymi lasami, w  całej Polsce 
pospolity.

Występowanie w  WPN: dość częsty, rośnie 
przede wszystkich na obrzeżach torfowisk i w bo-
rach bagiennych.

Uwagi: gatunek objęty ochroną częściową.
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Otruszyn drobny Blasia pusilla 
wątrobowiec

Biczyca trójwrębna Bazzania trilobata 
wątrobowiec

Opis: wątrobowiec o plesze rozetkowatej, jasno- do 
żółtozielonej, od 3 do 5 mm szerokiej i od 1 do 3 
cm długiej, z  widocznym żebrem. Gametofit ma 
formę pośrednią między plechą, a ulistnioną ło-
dygą, brzegi plechy głęboko powcinane, tworzą li-
ściokształtne płaty. Rośliny rosnące w miejscach 
nasłonecznionych mają często plechę czerwo-
nawo nabiegłą. Kuliste rozmnóżki, skupione na 
szczytach płatów plechy, barwy żółtozielonej, 
wielkości 9-10 µm. 

Ekologia: rośnie na nagiej, skąpozasadowej gle-
bie, często wilgotnej, zazwyczaj na brzegach dróg 
leśnych, wykopach, dołach potorfowych i  brze-
gach potoków. W okresie zimy rośliny obumie-
rają, a wczesną wiosną wyrastają z pozostałości 
plechy lub odtwarzają się na nowo z rozmnóżek. 
Ostruszyn żyje w symbiozie z sinicami z rodzaju 
Nostoc. W Polsce gatunek znany z wielu stano-
wisk nizinnych, a także z pogórza.

Występowanie w WPN: stwierdzony w północnej 
części Parku, na wilgotnej glebie, wśród traw nad 
brzegiem jeziora Wigry.

Opis: wątrobowiec zróżnicowany na łodyżkę i listki. 
Rośliny w kolorze od ciemno- do oliwkowo-zielo-
nych, tworzą zazwyczaj duże populacje między 
innymi mszakami. Łodyżki płożące lub wznoszą-
ce się, od 5 do 15 cm długości i 3 do 6 cm sze-
rokości. Z brzusznej strony łodyżki wystają licz-
ne ryzoidy. Amfigastria małe, ząbkowane. Listki 
boczne asymetryczne, dachówkowato ułożone na 
łodyżce, z 3 krótkimi, szerokimi ząbkami. Bardzo 
rzadko tworzą sporogony. Rozmnażają się wege-
tatywnie za pomocą odpadających listków (var. 
depauperata). 

Ekologia: rośnie na kwaśnym próchnicznym pod-
łożu w  lasach, głównie w  borach świerkowych, 
a  także na obrzeżach torfowisk. W Polsce wy-
stępuje dość często w południowej części kraju – 
w górach, zwłaszcza w lasach świerkowych regla 
górnego. Na północy Polski związany z fitoceno-
zami borowymi, zwłaszcza w  części północno-
wschodniej kraju.

Występowanie w WPN: w borach i na obrzeżach 
torfowisk.

Uwagi: gatunek objęty ochroną częściową.
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Stożka ostrokrężna Conocephalum conicum 
wątrobowiec

Opis: plecha zazwyczaj duża, od 5 do 20 cm, 
soczysto zielona do ciemnozielonej, od spodu 
purpurowo zabarwiona, widlasto rozgałęziona. 
Wzdłuż linii środkowej widoczne szerokie, płytko 
wcięte żeberko. Na stronie grzbietowej, w środku 
sześciokątnych poletek, widoczne aparaty szpar-
kowe, otoczone białym obrzeżeniem; na stronie 
brzusznej plecha gęsto pokryta chwytnikami. 
Plecha ma charakterystyczny zapach terpentyny. 

Ekologia: rośnie w zacienionych i wilgotnych miej-
scach, często wzdłuż potoków, gatunek w Polsce 
pospolity.

Występowanie w WPN: rośnie na wilgotnej mine-
ralnej glebie na brzegu cieków, na wilgotnej łące, 
u podstawy pni topoli, na wilgotnym humusie.

Głowiak dwukończysty Cephalozia bicuspidata
wątrobowiec

Opis: roślina zróżnicowana na liście i łodyżkę, ja-
sno- aż do białawo-zielonej. Łodyżki płożące się, 
do 1 mm szerokości i do 2,5 cm długości. Listki 
owalne, od 1 do 2 mm długości, podzielone na 
dwa do połowy wcięte płaty. Rozmnażanie wege-
tatywne za pomocą rozmnóżek występuje bardzo 
rzadko. Zarodnia schowana między liśćmi perian-
cjum. 

Ekologia: rośnie na podłożu kwaśnym, na nagiej 
ziemi, skałach, humusie, murszejącym drewnie 
i na torfowiskach. Nie wytwarza ciał oleistych, tak 
pospolitych u  wątrobowców. Gatunek w  Polsce 
pospolity.

Występowanie w WPN: związany z wilgotnymi la-
sami iglastymi, gdzie rośnie na ściółce i mursze-
jącym drewnie.
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Gruszecznik wiązkowy Entosthodon fascicularis
mech

Opis: rośnie w  niewielkich populacjach, tworzy 
małe darnie. Łodygi dorastają do 5 mm wysoko-
ści, nie rozgałęzione. Liście do 3 mm długości i 1 
mm szerokości, jajowate i łopatkowate w kształ-
cie, w  górnej części zwężają się, na brzegach 
ząbkowane. Żebro cienkie, dochodzi do szczytu 
liścia lub kończy się tuż przed nim, ma charakte-
rystyczną gruszkowatą puszkę. Perystom zagłę-
biony, szczątkowy, osadzony w puszce. 

Ekologia: mech ze względu na swoje bardzo małe 
rozmiary trudny do zauważenia, rośnie na wilgot-
nych łąkach, brzegach rowów i  dróg. W Polsce 
występuje na kilkunastu rozproszonych stanowi-
skach. 

Występowanie w  WPN: stwierdzony na nasło-
necznionej, świeżej łące.

Uwagi: gatunek w Polsce zagrożony (kategoria R).

Widłoząb miotlasty Dicranum scoparium 
mech

Opis: tworzy duże i luźne darnie barwy żółtozielo-
nej do zielonej. Dorasta do 10 cm długości, łodygi 
silnie rozgałęzione, okryte chwytnikami. W stanie 
suchym błyszczący. Liście do 8 mm długości 
i 0,8 mm szerokości, proste, czasem sierpowato 
zagięte. Na szczycie liść może być delikatnie, 
poprzecznie fałdowany. Żebro wąskie, kończy się 
przed szczytem liścia, na przekroju poprzecznym 
widoczne 2 stereomy. Puszka zgięta, do 3 mm 
długości, na wieczku obecny dzióbek wielkości 
puszki. 

Ekologia: rośnie na różnych podłożach w  lasach, 
a także na torfowiskach, gatunek w całej Polsce 
pospolity.

Występowanie w WPN: gatunek pospolity, rośnie 
na mineralnej glebie, ściółce, na murszejącym 
drewnie i w nasadowej części pni żywych drzew, 
w obrębie zbiorowisk leśnych.

Uwagi: gatunek objęty ochroną częściową.
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Płozik dwuzębny Lophocolea bidentata 
wątrobowiec Opis: roślina zróżnicowana na łodyżkę i  liście, 

tworzy bladozielone darnie, często miedzy in-
nymi mszakami. Rośliny płożące się lub lekko 
wzniesione, nieregularnie rozgałęzione. W stanie 
świeżym silnie aromatyczna. Łodyżki od 2 do 5 
cm długości i od 2 do 3 mm szerokości. Listki na 
łodyżce luźno ułożone, asymetryczne, szeroko 
owalne, na końcach wycięte do ¼ długości liścia 
i zakończone dwoma ostrymi płatami. Amfigastria 
szeroko podzielone na dwa płaty. 

Ekologia: rośnie na nagiej ziemi w darniach innych 
mszaków, a także między darniami traw, gatunek 
w Polsce pospolity, zwłaszcza w części nizinnej, 
w górach nie przekracza piętra regla górnego. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na wilgotnej 
glebie na łąkach, źródliskach i  na brzegu torfo-
wisk.

Skrzydlik paprociowaty Fissidens adianthoides
mech

Opis: tworzy gęste darnie barwy jasnozielonej. 
Łodyżki dorastają do 14 cm długości. W dolnej 
części pokryte brązowymi chwytnikami. List-
ki ustawione na łodyżkach w  dwóch rzędach, 
kształtu lancetowatego, na brzegu w górnej czę-
ści ząbkowane, dorastają do 3 mm długości i  1 
mm szerokości. Listki ze skrzydełkiem, które jest 
szersze w nasadowej części listka. Żebro kończy 
się przed szczytem liścia. Sporogony wyrastają 
w połowie długości łodyżek, seta barwy czerwo-
nej do żółtej. Puszka kształtu jajowatego, lekko 
zgięta, do 2,5 mm długości, barwy brązowej. 
Wieczko opatrzone dość długim dzióbkiem - do 
1,5 mm długości. Zarodniki zielonożółte, gładkie.

Ekologia: związany z  wilgotnymi siedliskami, jak 
tereny bagienne, doliny potoków i źródliska, gdzie 
rośnie na odsłoniętej glebie, gatunek w całej Pol-
sce szeroko rozpowszechniony, na terenach gór-
skich występuje częściej. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na wilgotnej 
glebie na świeżych łąkach, na obrzeżach torfo-
wisk, źródlisk i potoków.
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Porostnica wielokształtna Marchantia polymorpha 
wątrobowiec

Opis: plecha wątrobowca od 1 do 2 cm szeroka, 
ciemnozielona, z  czarnozielonym żebrem po 
środku płatów. Na powierzchni plechy widoczne 
duże komory powietrzne - aparaty szparkowe 
z  czterema komórkami zamykającymi. Gatunek 
dwupienny, osobniki męskie i  żeńskie tworzą 
osobne rośliny. Plemnie ♂ skupione w parasolo-
wate plemniostany, żeńskie rodnie ♀ tworzą rod-
niostany w  kształcie szkieletu parasola. Obficie 
wytwarza rozmnóżki o soczewkowatym kształcie, 
skupione w kubeczkowatych zbiorniczkach zagłę-
bionych w plesze. 

Ekologia: rośnie na nagiej glebie, na obrzeżach 
cieków, wilgotnych łąkach, w  źródliskach, na 
siedliskach ruderalnych a także na spaleniskach 
i uprawach szklarniowych, gatunek w Polsce po-
spolity.

Występowanie w WPN: pospolity, stwierdzony na 
wilgotnej glebie na brzegach torfowisk, w źródli-
skach, na piaszczystej glebie, na poboczach dróg 
leśnych.

Czubek brzuchaty Lophozia ventricosa 
wątrobowiec

Opis: tworzy gęste żółtozielone i  zielone darnie, 
często brunatno lub czerwonawo nabiegłe. Ło-
dyżki płożące, od 1 do 4 cm długości i od 1 do 3 
mm szerokości. Liście szerokie, owalne, powcina-
ne, tworzą dwa szerokie płaty w zarysie trójkątne, 
szpiczaste. Amfigastriów brak. Często wytwarza-
ne rozmnóżki, skupione na szczytach liści, barwy 
żółtozielonej. 

Ekologia: rośnie na krzemianowym podłożu, na 
humusie, a także na torfowiskach, gatunek w Pol-
sce dość częsty. 

Występowanie w WPN: stwierdzony w północnej 
części Parku na murszejącym drewnie.
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Mszar krokiewkowaty Paludella squarrosa 
mech

Opis: tworzy duże darnie barwy cytrynowo-zie-
lonej, dorastające do 10 cm długości. Łodygi 
rozgałęzione, pokryte gęsto rdzawymi chwytnika-
mi. Liście dorastają do 1,5 mm długości i 1 mm 
szerokości, na całej łodydze jednakowe, ułożone 
pięciorzędowo, lancetowate, charakterystycznie 
hakowato odgięte od łodygi. Żebro cienkie, koń-
czy się przed szczytem liścia. Puszka na skręco-
nej secie, zgięta, wydłużona, perystom podwójny. 

Ekologia: rośnie na torfowiskach niskich na półno-
cy kraju, stanowiska położone na południu należą 
do reliktowych.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na torfowi-
skach niskich.

Uwagi: gatunek w  Polsce wymierający (kategoria 
E), objęty ochroną ścisłą.

Merzyk gwiazdkowaty Mnium stellare 
mech

Opis: tworzy dość gęste darnie barwy ciemnozie-
lonej. Łodygi boczne rozgałęzione, dorastają do 
8 cm długości. Liście elipsoidalne, zaostrzone, 
całobrzegie, do 3 mm długości i 1,5 mm szeroko-
ści. Żebro nie dochodzi do szczytu liścia. Puszka 
skierowana w  dół, wydłużona, wieczko zaokrą-
glone. 

Ekologia: rośnie na wilgotnych skałach, w lasach, 
na brzegach wąwozów i dróg, gatunek w Polsce 
dość częsty.

Występowanie w WPN: stwierdzony na humuso-
wej glebie w lesie i na ścieżce leśnej.
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Bagniak zdrojowy Philonotis fontana 
mech

Opis: tworzy dość zbite darnie w kolorze zielono-
niebieskim. Łodygi czerwonawe, dorastające do 
10 cm długości (w  miejscach suchych znacznie 
krótsze), w dolnej części okryte chwytnikami. Li-
ście do 2 mm długości i 1 mm szerokości, jajowa-
to-lancetowate, starsze są na brzegach podwój-
nie ząbkowane. Żebro dość szerokie, dochodzi do 
szczytu liścia. Seta do 4 cm długości, puszka po-
dłużnie bruzdowana, z podwójnym perystomem. 

Ekologia: rośnie na wilgotnej glebie na źródliskach, 
brzegach rzek, potoków górskich, na wilgotnych 
łąkach, gatunek w Polsce dość częsty. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na wilgotnej 
glebie na obrzeżu źródliska i rzeki.

Pleszanka kędzierzawa Pellia endiviifolia 
wątrobowiec

Opis: plecha widlasto rozgałęziona, jasnozielona, 
dorasta do 5 cm długości i 1 cm szerokości, na 
końcach kędzierzawa, żeberko koloru ciemno-
zielonego lub czerwonawo nabiegłe. Na końcach 
plechy tworzą się krótkie płaty boczne, które 
odrywając się służą jako rozmnóżki. Roślina 
dwupienna – okazy męskie wyższe od żeńskich. 
Kuliste, czarne zarodnie wyniesione na długich 
przezroczystych setach, plemnie powstają w jam-
kach zagłębionych w plesze. 

Ekologia: rośnie na alkalicznych siedliskach, bar-
dzo często na glinie, wapiennych źródliskach 
i brzegach potoków. Jest wskaźnikiem wapienne-
go podłoża. Gatunek w Polsce dość częsty.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na północy 
Parku, na wilgotnej glebie na obrzeżach rzeki.
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Różyczkoprątnik pospolity Rhodobryum roseum 
mech

Opis: tworzący luźne darnie. Łodygi dorastają do 5 
cm długości, u dołu płożą się tworząc podziemne 
kłącza, gęsto pokryte chwytnikami. Na szczycie 
łodyg liście skupiają się tworząc charakterystycz-
ną różyczkę. Liście łodygowe do 2,5 mm długości 
i 1 mm szerokości, piłkowane, o kształcie lanceto-
watym. Liście tworzące różyczkę do 6 mm długo-
ści i 3 mm szerokości, o kształcie łopatkowatym. 
Żebro kończy się przed szczytem liścia. Puszka 
skierowana w dół, wydłużono-jajowata, do 6 mm 
długości. 

Ekologia: rośnie na cienistych wilgotnych stokach, 
na ściółce i humusowej glebie w lasach, gatunek 
na niżu dość pospolity, w górach nieco rzadszy.

Występowanie w WPN: stwierdzony w  lasach na 
ściółce i humusowej glebie.

Płaskomerzyk falisty Plagiomnium undulatum 
mech

Opis: tworzy duże, luźne darnie w  kolorze żywo 
zielonym. Łodygi dorastają do 15 cm długości, 
u  szczytu często tworzą boczne rozgałęzienia, 
co nadaje im charakterystyczny, drzewkowaty 
pokrój. Liście wydłużono-językowate, na szczycie 
z krótkim kończykiem, na brzegach ostro piłkowa-
ne, pofałdowane poprzecznie. Żebro dość grube 
i  dochodzi do szczytu liścia. Puszka osadzona 
na czerwonej secie, kształtu jajowatego, wieczko 
z krótkim i ostrym dzióbkiem na szczycie.

Ekologia: rośnie w  wilgotnych lasach liściastych 
i  mieszanych, na glebie humusowej, gatunek 
w całej Polsce pospolity.

Występowanie w WPN: dość częsty, rośnie w la-
sach na wilgotnej glebie i ściółce.



176 177

Skorpionowiec brunatny Scorpidium scorpioides
mech

Opis: tworzy duże rozległe, błyszczące darnie 
w kolorze oliwkowo-zielonym do brunatnych. Ło-
dygi dorastają do 30 cm długości, nieregularnie 
pierzasto rozgałęzione. Liście charakterystyczne, 
jajowate i głęboko wklęsłe, całobrzegie, u szczy-
tu łodygi hakowato zagięte, czasami lekko za-
ostrzone. Komórki skrzydłowe żółtobrunatne. 
Żebro krótkie, podwójne lub nie występuje. Sku-
pienia gametangiów dwupienne. Seta czerwona, 
w stanie suchym falista.

Ekologia: gatunek związany z  torfowiskami niski-
mi, na północy kraju rzadki. 

Występowanie w  WPN: na niektórych stanowi-
skach tworzy bardzo obfite populacje

Uwagi: gatunek w  Polsce wymierający (kategoria 
E), objęty ochroną ścisłą.

Wgłębka wąskopłatowa Riccia sorocarpa 
wątrobowiec

Opis: plecha gruba, rozetkowata, niebiesko-zielona 
lub szaro-zielona, z rynną środkową na całej dłu-
gości i z wyraźnym dychotomicznym podziałem. 
Łuski brzuszne półksiężycowate, bezbarwne lub 
bladofioletowe. Gametofit od 1 do 2 cm szero-
kości. Sporofity zagłębione w plesze gametofitu, 
tworzone dość często. Zarodniki ciemnobrązowe, 
z żółtym skrzydełkiem na krawędzi. Gatunek jed-
nopienny, plemnie i rodnie zagłębione w plesze. 

Ekologia: rośnie na nagiej ziemi na polach, ugo-
rach, ścierniskach, a  także na suchych mura-
wach, na podłożu piaszczysto-gliniastym, gatu-
nek w całej Polsce pospolity.

Występowanie w WPN: stwierdzony na wilgotnej, 
mineralnej glebie na obrzeżach jeziora i  wilgot-
nych łąkach.
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Torfowiec brunatny Sphagnum fuscum 
mech

Opis: torfowiec raczej drobny, tworzący brązowo-
brunatne, zbite darnie. Główka mała, ciemnobrą-
zowa, zbita. Łodygi ciemno brązowe do czarnych. 
Gałązki skupione na łodydze po 3. Liście łody-
gowe językowate, łopatkowate, proste, mocno 
przylegające do łodygi. Listki gałązkowe jajowa-
to-lancetowate. Komórki chlorofilowe na przekro-
ju poprzecznym liści trójkątne, szeroką podstawą 
zwrócone ku górnej stronie liścia. 

Ekologia: rośnie na torfowiskach wysokich, gatu-
nek w Polsce występuje dość rzadko.

Występowanie w  WPN: dość częsty, związany 
z torfowiskami i borami bagiennymi. 

Uwagi: gatunek objętym ochroną ścisłą.

Torfowiec okazały Sphagnum riparium 
mech

Opis: rośliny okazałe, tworzące jasnozielone, dość 
luźne darnie w  miejscach nasłonecznionych lub 
ciemnozielone w miejscach ocienionych. Tworzą 
charakterystyczne duże główki, często w kolorze 
żółtozielonym, z długimi gałązkami odstającymi. 
Gałązki boczne skupione po cztery na łodydze, 
zróżnicowane na dwa typy: gałązki przylegające 
- delikatne, cienkie, silnie przylegające do łodygi, 
gałązki odstające - grube, dobrze wykształcone. 
Łodyżki główne jasnozielone. Listki łodygowe 
językowate do trójkątnych, dorastają do 1,8 mm 
długości i  0,6 mm szerokości, w  górnej części 
klinowato wyszarpane. Listki gałązkowe kształtu 
lancetowatego, dorastają do 2,5 mm długości i 1 
mm szerokości. 

Ekologia: związany z torfowiskami przejściowymi, 
w całej Polsce posiada nieliczne rozproszone sta-
nowiska.

Występowanie w WPN: stwierdzony na obrzeżach 
torfowiska, gdzie tworzy niewielkie populacje.

Uwagi: gatunek w Polsce objęty ochroną ścisłą. 



180 181

Torfowiec Russowa Sphagnum russowii 
mech

Opis: drobne rośliny, tworzące luźne darnie barwy 
zielonej, z  gałązkami czerwono-nabiegłymi. Ło-
dyga zielono-czerwona. Główka delikatna, zbu-
dowana ze skupienia gałązek w 5 rzędach. Ga-
łązki na łodydze zebrane w pęczki po 3, z czego 2 
wyraźnie dłuższe. Liście łodygowe łopatkowate, 
na szczycie delikatnie wyszarpane. Liście gałąz-
kowe jajowato-lancetowate. Komórki chlorofilowe 
trójkątne, szerszą stroną skierowane ku górnej 
stronie liścia. 

Ekologia: najczęściej rośnie na torfowiskach le-
śnych, głównie w górach, spotykany też na pół-
nocy kraju. 

Występowanie w  WPN: dość częsty, rośnie na 
torfowiskach i w zbiorowiskach borowych, w miej-
scach wilgotnych.

Uwagi: gatunek w Polsce objęty ochroną ścisłą.

Torfowiec magellański Sphagnum magellanicum 
mech

Opis: tworzy charakterystyczne, rozległe darnie, 
różowo-zielone, do czerwonych. Główki duże, 
w zacienionych miejscach blado zielone, w miej-
scach nasłonecznionych winno-czerwone. Gałąz-
ki boczne zgrupowane po 4 na łodydze. Łodygi 
ciemno czerwone. Liście łodygowe łopatkowate, 
liście gałązkowe szeroko-jajowate. Komórki chlo-
rofilowe na przekroju poprzecznym liści kształtu 
soczewkowatego, osadzone w środkowej części, 
między komórkami wodonośnymi. 

Ekologia: rośnie na torfowiskach wysokich, zarów-
no w górach jak i na niżu dość częsty.

Występowanie w  WPN: częsty na torfowiskach 
i w borach bagiennych.

Uwagi: gatunek objęty ochroną ścisłą.
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Brodek ucięty Tortula truncata 
mech

Opis: mech bardzo drobny, rosnący pojedynczo lub 
tworzący bardzo luźne darnie w kolorze ciemno-
zielonym. Łodygi do 4 mm długości. Liście do 3 
mm długości i 1,5 mm szerokości, jajowato-łopat-
kowate, ku górze rozszerzające się. Żebro wycho-
dzi w szczytowej części liścia w postaci krótkiego 
kolca. Puszka jajowata o  szerokim otworze, bez 
perystomu. 

Ekologia: rośnie na gliniastych często lessowych 
glebach na polach, świeżych łąkach, na brzegach 
potoków i dróg polnych, gatunek w całej Polsce 
pospolity.

Występowanie w WPN: częsty, związany z mine-
ralną glebą na łąkach, polach uprawnych, ugo-
rach i poboczach dróg.

Gajnik lśniący Hylocomium splendens 
mech

Opis: tworzy rozległe błyszczące darnie w  kolo-
rze jasnozielonym. Łodygi dorastają do 15 cm 
długości, koloru ciemnoczerwonego, bez chwyt-
ników, gęsto pokryte rozgałęzionymi parafiliami. 
Charakterystyczny piętrowy układ łodyżek głów-
nych pierzasto rozgałęzionych, będący wynikiem 
rocznych przyrostów, rosnących prostopadle do 
podłoża. Liście łodygowe do 3 mm długości i 1,5 
mm szerokości, kształtu wydłużono-jajowatego, 
zwężone w ząbkowany kończyk. Komórki skrzy-
dłowe występują, żebro podwójne, dość krótkie. 
Seta dorasta do 3 cm długości, barwy czerwonej. 
Puszka wydłużono-jajowata, sięga do 3 mm dłu-
gości, barwy brązowej. Wieczko opatrzone gru-
bym dzióbkiem. 

Ekologia: rośnie na ziemi i  na ściółce w  lasach 
szpilkowych, gatunek w całej Polsce pospolity.

Występowanie w  WPN: pospolity, związany ze 
ściółką i glebą w fitocenozach borowych.

Uwagi: gatunek w Polsce objęty ochroną częścio-
wą.
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Szurpek odrębny Orthotrichum anomalum
mech

Opis: tworzy darnie barwy ciemnozielonej. Łodyżki 
do 1,5 cm długości. Puszka osadzona na secie 
wystaje znad darni. Zabarwienie puszek i set od 
pomarańczowego do ciemnoczerwonego. Cze-
pek okrywający puszkę gęsto owłosiony. Pery-
stom podwójny, z  8 małymi i  8 dużymi zębami 
w kolorze brunatno-czerwonym. 

Ekologia: rośnie na zasadowych skałach, ale prze-
chodzi też na miejsca antropogeniczne, jak beto-
nowe konstrukcje, niekiedy rośnie na drzewach 
wraz z sinicami, gatunek w Polsce pospolity.

Występowanie w  WPN: dość częsty, zwłaszcza 
w północnej części Parku, rośnie na kamieniach, 
betonowych konstrukcjach, mostkach i murkach.

Mszaki naskalne (epilityczne)

G atunki związane z  podłożem skalnym nazy-
wane są epilitami. W krajobrazie północno-

wschodniej Polski siedliska naskalne są tworzone 
głównie przez kamienie i głazy narzutowe o kwa-
śnym odczynie. Takie podłoże skalne jest zazwy-
czaj mało atrakcyjnym miejscem do zasiedlenia 
przez rośliny wyższe. Ponieważ są to najczęściej 
miejsca eksponowane, z  ciągłym niedostatkiem 
wody, mszaki narażone są tu na duże ubytki wil-
goci. Dlatego też organizmy te wykształciły sze-
reg cech adaptacyjnych, dzięki którym posiadły 
zdolność kolonizacji tych ubogich pod względem 
odżywczym siedlisk. U gatunków epilitycznych 
występują, m.in., bezbarwne włoski na szczycie 
listków, służące do efektywnego wychwytywania 
wilgoci z  powietrza (np. u. hedwigii rzęsowatej 
Hedwigia ciliata, rozłupka Schistidium ssp.), po-
nadto fałdowanie i  podwinięcie blaszki liściowej, 
które spowalnia spływanie wody z  powierzchni 
listków (np. u  szurpka odrębnego Orthotrichum 
anomalum).

Mszaki pokrywające kamienie użyte 
do budowy podmurówki ogrodzenia

Mszaki występujące na kamieniach leżących w płytkich wodach rzeki
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Strzechwowiec poduszkowaty Dryptodon pulvinatus 
mech

Opis: tworzy zbite i siwe darnie. Łodyżki pionowo 
wzniesione, dorastają do 2 cm długości, rozgałę-
zione widlasto. Listki do 3 mm długości i 0,5 mm 
szerokości, jajowato-lancetowate, z  żebrem, na 
szczycie wykształcony bardzo długi, hialinowy 
włos, który nadaje darniom charakterystyczny 
siwy wygląd. Seta zgięta, puszka skierowana 
w dół, kształtu okrągłego, lekko wydłużona, do-
rasta do 1,2 mm długości, barwy brązowej, z po-
dłużnymi żeberkami. 

Ekologia: rośnie na suchych skałkach, często na 
murach, mostach kamiennych, gatunek w Polsce 
pospolity.

Występowanie w WPN: dość częsty, stwierdzony 
na głazach a  także na substratach pochodzenia 
antropogenicznego (murki, mostki). 

Ostrosz murowy Rhynchostegium murale 
mech

Opis: tworzy luźne lub bardziej zbite, błyszczące 
darnie, w  kolorze zielonym do żółto-zielonego. 
Łodygi dorastają do 5 cm długości, płożące, sil-
nie przylegające do podłoża za pomocą licznych 
chwytników. Liście łodygowe do 1,4 mm długości 
i 1 mm szerokości, jajowate, na szczycie z krótkim 
kończykiem, bardzo gęsto ustawione, zachodzą-
ce na siebie dachówkowato. Liście z prostokątny-
mi komórkami skrzydłowymi. Żebro sięga ponad 
połowy długości liścia. Puszka osadzona na czer-
wonej, gładkiej secie, brunatna, cylindryczna, ze 
stożkowatym wieczkiem. Perystom podwójny. 

Ekologia: rośnie na wilgotnych i cienistych skałach, 
kamieniach, murach, gatunek w Polsce pospolity.

Występowanie w WPN: nieliczny, rośnie na podło-
żach antropogenicznych, jak mostki i konstrukcje 
betonowe.
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Brodek murowy Tortula muralis 
mech

Opis: tworzy dość gęste, niebiesko-zielone, deli-
katne darnie. Łodygi do 1,5 cm wysokości, z gę-
sto ustawionymi listkami. Listki do 5 mm długości 
i 1 mm szerokości, językowate, na szczycie tępe, 
na brzegach podwiniete. Żebro brodawkowane 
w części blaszkowej, wychodzi na szczycie listka 
w  postaci długiego, gładkiego włosa. Seta na 
dole czerwona, na górze żółta. Puszka brunatna, 
cylindryczna, do 4 mm długości. Perystom poje-
dynczy, z 32 zębów.

Ekologia: rośnie na skałach wapiennych lub pia-
skowcowych i podłożach antropogenicznych, ga-
tunek pospolity w całym kraju.

Występowanie w WPN: liczny w środkowej części 
Parku, gdzie rośnie na kamieniach polnych i beto-
nowych konstrukcjach.

Hedwigia rzęsowata Hedwigia ciliata 
mech

Opis: tworzy luźne darnie barwy jasnozielonej do 
bladozielonej i  niebieskozielonej. Łodyżki dora-
stają do 6 cm długości, barwy czerwonobrązo-
wej, nieregularnie widlasto rozgałęzione, w  dole 
pokryte chwytnikami. Liście bez żebra, dość gę-
sto ustawione na łodydze, osiągające do 2 mm 
długości i 0,8 mm szerokości. Listki wklęsłe, ca-
łobrzegie, na szczycie z długim, hialitowym, ząb-
kowanym włosem. Puszki barwy ceglastoczerwo-
nej, osadzone na bardzo krótkiej secie, otoczone 
liśćmi perychecjalnymi, wieczko płaskie. 

Ekologia: rośnie na kwaśnych kamieniach i  ska-
łach w  miejscach suchych i  silnie nasłonecz-
nionych, gatunek w Polsce posiada rozproszone 
stanowiskach, najczęściej występuje na terenach 
górskich, nieco rzadziej na północnym wschodzie 
Polskie, gdzie związany jest z  głazami narzuto-
wymi.

Występowanie w WPN: dość częsty, rośnie głów-
nie na dużych kamieniach i głazach, w miejscach 
nasłonecznionych, gdzie tworzy rozległe darnie.
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Widłoząb zielony Dicranum viride
mech Opis: tworzy jasnozielone, sztywne, dość zbite dar-

nie. Łodyżki dorastają do 4 cm długości. Liście 
do 4 mm długości i 0,5 mm szerokości, u nasady 
jajowate, ku górze zwężające się, z gładkimi brze-
gami, w  górnej części lekko piłkowane. Szczyty 
liści łamliwe, przez co roślina zyskuje charakte-
rystyczny pokrój. Żebro stosunkowo szerokie, 
wychodzi ze szczytu liścia. Sporogony tworzy 
niezwykle rzadko, seta żółta, prosta, zarodnia 
żółtobrunatna, gładka. Perystom czerwony, 
wieczko żółte. 

Ekologia: rośnie zazwyczaj na korze drzew liścia-
stych, w wilgotnych lasach, w otoczeniu źródlisk 
lub potoków. Aktualnie w  kraju znanych jest 9 
stanowisk, położonych głównie w  Karpatach, 
z jednym stanowiskiem w Sudetach Wschodnich 
i  dwoma izolowanymi stanowiskami na północy, 
w tym na terenie WPN. Gatunek w Polsce niezwy-
kle rzadki.

Występowanie w WPN: stwierdzony w południo-
wo-wschodniej części Parku, gdzie rośnie na ko-
rze jesionu.

Uwagi: gatunek w  Polsce objęty ochroną ścisłą, 
zagrożony (kategoria R), w skali Europy gatunek 
narażony (kategoria V), wymieniony w Załączniku 
II Konwencji Berneńskiej oraz w Załączniku II Dy-
rektywy Siedliskowej. 

Mszaki nadrzewne (epifi tyczne)

E pifi ty to mszaki rosnące na korze żywych drzew i krze-
wów. W zależności od właściwości chemicznych kory 

(odczyn pH, substancje odżywcze), jej urzeźbienia, wieku 
drzewa i  warunków świetlnych, fl ora epifi tyczna różnych 
gatunków drzew i  krzewów może być bardzo zróżnicowa-
na. Na drzewach liściastych, zwłaszcza tych o neutralnym 
(w  kierunku zasadowego) odczynie kory (jesion, jawor), 
w  warunkach naszego kraju występuje zdecydowanie 
bogatsza briofl ora, niż na drzewach iglastych. Epifi ty, po-
dobnie jak mszaki siedlisk naskalnych, żyją w okresowych 
niedoborach wody i wykształciły podobne cechy przysto-
sowawcze. Ponadto, mogą one pobierać zawarte w korze 
substancje odżywcze, rozpuszczone w wodzie deszczowej. 

Epifi ty charakteryzują się bardzo wysokim ciśnieniem 
osmotycznym komórek - od 20 do 90 atmosfer (u mszaków 
naziemnych wartość ta wynosi zaledwie 6-12 atm.). Tak 
wysoka wartość ciśnienia osmotycznego zapewnia epifi tom 
możliwość absorpcji pary wodnej nawet przy niewielkiej wil-
gotności powietrza. Ciśnienie osmotyczne wzrasta zimą, co 
zmniejsza niebezpieczeństwo zamarzania - jest to przysto-
sowanie tej grupy roślin do niskich temperatur. 

Ze względu na określony czas trwania podłoża, na którym mszaki rosną, a który jest ograniczony do 
długości życia drzewa lub krzewu, gatunki te posiadają zdolność kolonizacji (poprzez produkcję rozmnó-
żek) coraz to nowych obiektów. 

Szurpek kosmaty Orthotrichum speciosum  jest jednym z przedstawicieli mszaków nadrzewnych

Pień drzewa gęsto 
obrośnięty mszakami
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Szurpek tępolistny Orthotrichum obtusifolium
mech

Opis: rośliny dorastające do 1 cm wielkości, ja-
snozielone. Listki silnie przylegające do łodygi, 
szczyty liści tępe, zaokrąglone. Brzeg liścia pła-
ski, bez podwinięcia. Rozmnaża się za pomocą 
rozmnóżek, powstających na górnej powierzchni 
liścia. Puszki tworzy bardzo rzadko. 

Ekologia: rośnie na korze drzew liściastych, często 
nawet w miastach, bardzo rzadko na substratach 
takich, jak beton, stare dachy, ściany domów, mo-
sty, gatunek w Polsce pospolity. 

Występowanie w  WPN: stwierdzony na korze 
drzew liściastych (jawor, topola).

Prostoząbek górski Orthodicranum montanum
mech

Opis: tworzy drobne, bardzo zbite darnie. Łodygi 
do 4 cm długości, widlasto rozgałęzione, na całej 
długości okryte brunatnymi chwytnikami. Liście 
u  dołu jajowate, stopniowo zwężające się ku 
górze, na szczycie drobno ząbkowane, do 3 mm 
długości, w  stanie suchym bardzo kędzierzawe. 
Komórki skrzydłowe hialinowe, brązowe. Żebro 
szerokie, kończy się przed szczytem liścia. Pusz-
ki tworzone dość rzadko, osadzone na jasnożółtej 
secie, cylindryczne, proste. 

Ekologia: rośnie głównie na korze żywych drzew, 
a także na wilgotnej ziemi w piętrze regla górne-
go, gatunek w Polsce pospolity.

Występowanie w WPN: pospolity, związany głów-
nie z korą drzew liściastych w zbiorowiskach le-
śnych.
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Szurpek kosmaty Orthotrichum speciosum 
mech

Opis: rośliny dość duże, jasnozielone, tworzące 
darnie do 3 cm wysokości. Listki odstające od 
łodygi, z  długim ostrym zakończeniem. Czepek 
gęsto owłosiony. Puszki na długich setach, jasno-
żółte, najczęściej całe gładkie. Perystom tworzy 
8 wielkich i 8 małych białych zębów. 

Ekologia: rośnie na drzewach liściastych, tworząc 
duże populacje. Jest najbardziej pospolitym ga-
tunkiem z rodzaju Orthotrichum. 

Występowanie w  WPN: pospolity, tworzy duże 
darnie na korze licznych drzew liściastych.

Szurpek wysmukły Orthotrichum pumilum
mech

Opis: rośliny bardzo drobne, ciemnozielone, od 0,5 
do 1,0 cm wielkości. Listki lekko odstające od ło-
dygi, z krótkim kończykiem na szczycie zbudowa-
nym z 2 do 3 hialinowych komórek. Brzegi listków 
podwinięte. Czepek bez włosków. Tworzy drobne 
puszki, na krótkich setach. Na listkach wytwarza 
drobne rozmnóżki. Perystom podwójny, zbudowa-
ny z 8 podwójnych i 8 pojedynczych zębów w ko-
lorze jasnobrązowym do pomarańczowego. 

Ekologia: rośnie na drzewach liściastych, często 
w miastach, wraz z sinicami, również na antropo-
genicznych substratach, jak mostki, dachy i ścia-
ny, gatunek w Polsce pospolity.

Występowanie w WPN: stwierdzony w północnej 
części Parku, gdzie porasta korę żywych drzew 
(jawor, jabłonie, topole, grusze, jesiony, wierzby), 
a  także sporadycznie na konstrukcjach betono-
wych (mostki).
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Usznica spłaszczona Radula complanata 
wątrobowiec

Opis: tworzy płaskie, żółtozielone, nieregularnie 
rozgałęzione darnie, często wśród darni innych 
mszaków (najczęściej z  miedzikiem pospolitym 
Frullania dilatata). Łodygi od 1 do 2 cm długości 
i ok 2 mm szerokości. Listki szeroko-owalne, ca-
łobrzegie, zachodzące na siebie dachówkowato, 
podzielona na dwa płaty (duży górny i mniejszy 
dolny). Amfigastriów brak. Roślina jednopienna. 
Zarodnia owalna.

Ekologia: najczęściej rośnie na korze żywych 
drzew liściastych, rzadko na skałach, gatunek 
w Polsce pospolity.

Występowanie w WPN: stwierdzony na rozproszo-
nych stanowiskach, gdzie rośnie na korze drzew 
liściastych.

Szurpek żółtoczepcowy Orthotrichum stramineum 
mech

Opis: rośliny drobne, ciemnozielone, do 1 cm wy-
sokości. Listki lekko odstające od łodygi, zakoń-
czone krótkim szpicem. Czepek rzadko owłosio-
ny. Puszki na krótkiej secie, u  podstawy, której 
mocno owłosiona waginula (dolna część pozosta-
ła po rodni). Perystom z 8 wielkimi i  16 małymi 
zębami barwy brązowej. 

Ekologia: rośnie na korze drzew liściastych, two-
rząc małe populacje, gatunek w Polsce rzadki. 

Występowanie w WPN: stwierdzony na korze ja-
woru i wiązu.

Uwagi: gatunek zagrożony (kategoria V).
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Mszaki na murszejącym drewnie (epiksyliczne)

N a murszejącym drewnie rośnie wiele rzadkich 
i  zagrożonych gatunków mszaków. Tę grupę 

ekologiczną określa się terminem epiksyle. W za-
leżności od stopnia rozkładu drewna na substracie 
tym pojawiają się różne gatunki. Zazwyczaj tego 
typu podłoże (kłody, pniaki) charakteryzuje się 
dużą zasobnością w wodę i stanowi dla mszaków 
cenne siedlisko. W początkowym stadium rozkła-
du drewna, a  zwłaszcza na świeżo powalonych 
kłodach, można zaobserwować jeszcze gatunki 
epifi tyczne (np. rzęsiak pospolity Ptilidium pulcher-
rimum). W późniejszym etapie wkraczają wczesne 
epiksyle, jak czubek Lophozia i sanionia haczyko-
wata Sanionia uncinata, następnie późne epiksyle, 
m.in.: łuskolist rozesłany Lepidozia reptans i  wi-
dłoząb miotłowy Dicranum scoparium, a w ostat-
niej fazie rozkładu drewna kolonizują ten substrat 
gatunki związane z runem leśnym, takie jak: gajnik 
lśniący Hylocomium splendens, rokietnik pospolity 
Pleurozium schreberi i  złotowłos strojny Polytri-
chastrum formosum. Murszejące drewno jest typo-
wym substratem, którego właściwości i fl ora wciąż 
zmieniają się w  czasie. Ponadto jest to podłoże, 
które w  danym środowisku występuje niejedno-
licie, często w  dużym rozproszeniu, a  czas jego 
trwania jest określony. 

Nastroszek Brucha Ulota bruchii 
mech

Opis: rośliny drobne, tworzące gęste darnie do 1 
cm wysokości, w  kolorze od jasno do ciemno-
zielonych. Listki lancetowate, ostro zakończone, 
w stanie suchym kędzierzawe, odchylone od ło-
dygi. Czepek gęsto owłosiony. Puszka na długiej 
secie, wystająca znad darni. Perystom z 8 małymi 
i 8 dużymi zębami. 

Ekologia: rośnie na drzewach liściastych, tworząc 
małe, ale gęste darnie, gatunek w Polsce rzadki. 

Występowanie w  WPN: stwierdzony na rozpro-
szonych stanowiskach, gdzie rośnie na korze licz-
nych drzew liściastych.

Uwagi: gatunek w Polsce objętym ochroną ścisłą, 
zagrożony (kategoria V).

Martwe kłody zwalonych drzew są doskonałym siedliskiem dla wielu gatunków mszaków
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Krótkosz rowowy Brachythecium salebrosum 
mech

Opis: tworzy jasnozielone, duże, płaskie darnie. 
Łodygi płożące, dorastają do 10 cm długości, 
dość regularnie rozgałęzione. Liście łodygowe do 
3 mm długości i 1,5 mm szerokości, u nasady sze-
rokie, ku górze zwężające się, lekko sierpowato 
zgięte, podłużnie fałdowane. Żebro dochodzi do 
połowy długości liścia. Puszka jajowata, wynie-
siona na długiej secie (3 cm długości), barwy bru-
natno-czerwonej. Wieczko stożkowate, perystom 
podwójny. 

Ekologia: rośnie na ziemi, na murszejącym drew-
nie, u nasady pni żywych drzew, gatunek w Pol-
sce pospolity.

Występowanie w  WPN: pospolity, tworzy obfite 
populacje w fitocenozach leśnych.

Rzęsolistek włoskowaty Blepharostoma trichophyllum 
subsp. trichophyllum; wątrobowiec

Opis: rośliny bardzo drobne, dorastające do 0,5 cm 
wysokości, zróżnicowane na łodyżkę i listki. Two-
rzą długie żółtozielone, delikatne darnie między 
innymi mszakami. Liście zredukowane, mocno 
podzielone na 3-4 włosowate odcinki, nitkowate, 
na końcach z  kilkukomórkowymi, drobnymi roz-
mnóżkami. Amfigastria podobne, lecz mniejsze 
i podzielone na 2-3 odcinki.

Ekologia: rośnie na murszejącym drewnie między 
innymi mszakami, w  dojrzałych fitocenozach le-
śnych, gatunek w Polsce dość częsty. 

Występowanie w  WPN: stwierdzony na północy 
Parku, gdzie rośnie na obrzeżach cieku w  lesie 
liściastym.
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Łuskolist rozesłany Lepidozia reptans 
wątrobowiec

Opis: rośliny bardzo drobne, zróżnicowane na ło-
dyżkę i  listki, jasnozielone aż do żółtozielonych. 
Najczęściej rosną między darniami innych msza-
ków. Łodyżki płożące się, od 1 do 3 cm długo-
ści, regularnie, prostopadle rozgałęzione, tworzą 
zbite darnie. Liście boczne zachodzą na siebie, 
do połowy swojej długości podzielone na 3 lub 4 
lancetowate płaty. Amfigastria podobne do liści 
lecz mniejsze.

Ekologia: najczęściej rośnie na murszejącym 
drewnie, zawsze na kwaśnym podłożu, humusie, 
torfie, rzadko na skałach, gatunek w Polsce po-
spolity.

Występowanie w  WPN: gatunek pospolity, zwią-
zany ze zbiorowiskami leśnymi.

Meszek językolistny Jungermannia leiantha 
wątrobowiec

Opis: tworzy darnie jasnozielone do bladozielo-
nych, z delikatną brązową lub czerwonobrązową 
pigmentacją. Łodyżki płożące, od 2 do 3 mm 
szerokie i od 2 do 3 cm długie, z  licznymi odga-
łęzieniami. Listki owalne, całobrzegie. Sporogony 
tworzy dość często, zarodnie okryte periancjum. 
Amfigastriów brak. 

Ekologia: rośnie na murszejącym drewnie, w  za-
cienionych i wilgotnych miejscach, gatunek w Pol-
sce dość częsty, na rozproszonych stanowiskach.

Występowanie w WPN: stwierdzony w południo-
wej części Parku, gdzie rośnie w wilgotnym lesie.



204 205

Lśniątka dłoniasta Riccardia palmata var. palmata
wątrobowiec

Opis: plecha ciemnozielona do brązowej, tworzy 
wąskie, wyciągnięte taśmy, od 5 do 20 mm długo-
ści. Odcinki plechy do 3 mm szerokości, dłoniasto 
rozgałęzione, kształtem przypominające łuski. 
Plecha ściśle przylega do podłoża. Rozmnóżki 
małe, od 1 do 2 komórek, okrągłe do elipsoidal-
nych. 

Ekologia: rośnie na murszejącym drewnie, najczę-
ściej na powierzchni cięcia, rzadziej na skałach 
pokrytych humusem, gatunek w południowej czę-
ści kraju (w górach) spotykany na rozproszonych 
stanowiskach w zbiorowiskach borowych, nielicz-
ny na północy.

Występowanie w  WPN: stwierdzony na mursze-
jących pieńkach, na torfowisku i w borze bagien-
nym.

Nowellia krzywolistna Nowellia curvifolia 
wątrobowiec

Opis: drobne rośliny zróżnicowane na liście i  ło-
dyżkę. Tworzą darnie bladozielone a  w  później-
szym stadium brunatne. Łodyżki od 7 do 20 mm 
długości i  do 0,5 mm szerokości. Listki boczne 
do połowy podzielone na dwa płaty, które mają 
kształt szpiczasty, dolny brzeg listków podwinięty. 
Amfigastriów brak. Na końcach wznoszących się 
łodyżek, a także na szczycie zredukowanych liści, 
dość rzadko wytwarzane są kuliste lub elipsoidal-
ne rozmnóżki. 

Ekologia: rośnie na murszejącym drewnie, najczę-
ściej drzew iglastych, w dojrzałych fitocenozach 
borowych, gatunek w Polsce bardzo rzadki. 

Występowanie w  WPN: stwierdzony w  zbiorowi-
skach borowych i na obrzeżu torfowisk.

Uwagi: gatunek w  Polsce objęty ochroną ścisłą, 
zagrożony (kategoria V).
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Płozik różnolistny Lophocolea heterophylla 
wątrobowiec

Opis: wątrobowiec zróżnicowany na łodyżkę i listki, 
barwy jasnozielonej, tworzy zazwyczaj duże po-
pulacje między innymi mszakami. Łodyżki płożą-
ce się, rozgałęzione, od 1 do 3 cm długości i 1,2 
do 2 cm szerokości. Licznie wykształcone ryzoidy. 
Listki boczne dachówkowato ułożone w  dwóch 
rzędach na łodyżce, silnie przylegające do podło-
ża. Liście podzielone na dwa płaty. Komórki liści 
w zarysie sześciokątne, cienkościenne, posiadają 
10 ciałek oleistych. Amfigastria dwudzielne, małe.

Ekologia: rośnie na murszejącym drewnie (kło-
dach i pieńkach) oraz humusowej glebie w zbio-
rowiskach leśnych, gatunek w Polsce pospolity.

Występowanie w WPN: bardzo częsty w borach, 
lasach liściastych i na obrzeżach torfowisk.

Słowniczek 
Amfigastrium – liść rosnący na brzusznej stronie łodygi, zwykle innych kształtów i rozmiarów niż liście 

niż liście boczne, ponadto pomagają w „umocowaniu” rośliny na substracie i utrzymaniu większej wilgoci. 
Brioflora - flora mszaków określonego regionu lub typu siedlisk
Chloroplast – organellum, w którym odbywa się proces fotosyntezy, obecne w komórkach roślin zielonych. 
Chwytniki (ryzoidy) – wyrostki pełniące funkcję korzeni, mogą być jedno- lub wielokomórkowe.
Ciałka oleiste – drobne, pojedyncze lub złożone twory, występujące w komórkach liści  i plech wątrobow-

ców.
Czepek (calyptra) – górna część rozerwanej rodni, wyniesiona przez wzrastający sporofit; przykrywa za-

rodnie.
Diploidalny (2n) – zbudowany z komórek, których jądra posiadają podwójną liczbę chromosomów.
Flagella – organ rozmnażania wegetatywnego – łatwo łamliwe, drobne gałązki wyrastające w  kątach 

szczytowych liści.
Gametofit – zielona, ulistniona lub plechowata roślina, wytwarzająca gametangia, stanowiąca pokolenie 

płciowe i fazę haploidalną.
Gametofor – pędopodobna, ulistniona łodyżka mszaków; ta część gametofitu, na którym rozwijają się 

gametangia.
Gemmy – rozmnóżki, diaspory; organy rozmnażania wegetatywnego, złożone z jednej lub większej ilości 

komórek, powstające w różnych częściach gametofitu.
Haploidalny (1n) - zbudowany z komórek, których jądra posiadają pojedynczą liczbę chromosomów.
Kolumienka (columella) – pasmo komórek płonnych, ciągnące się pionowo w części środkowej zarodni. 

Występują tylko u glewików i mchów.
Komórki chlorofilowe - długie, wąskie, żywe, z licznymi chloroplastami, służą do asymilacji.
Komórki retorowe – buteleczkowato rozdęte komórki z jednym otworem z błonie, łatwo wypełniające się 

wodą, obecna na łodyżkach torfowców.
Komórki skrzydłowe - grupa komórek w nasadowej części liścia (skrzydła blaszki liściowej), wyróżniające 

się kształtem lub barwą, które mogą być jednowarstwowe lub też kilkuwarstwowe i wzniesione ponad 
powierzchnię blaszki liściowej.

Komórki wodonośne - wodne, duże martwe komórki wypełnione wodą lub powietrzem.
Ozębnia (perystom) – wieniec ząbków (pojedynczy lub podwójny) okalających ujście puszki zarodnikowej 

u mchów.
Perystom – patrz ozębnia.
Periancjum – okrywa powstała ze zrośnięcia liści i amfigastriów, chroniąca grupę rodni u wątrobowców.
Pirenoid (ognisko skrobiotwórcze) - ciałko białkowe, wokół którego gromadzi się skrobia; zwykle wewnątrz 

chloroplastu.
Plecha - jedno lub wielokomórkowe ciało rośliny, nie wykazujące obecności właściwych tkanek ani zróżni-

cowania na korzeń, łodygę i liście.
Plemnia (antheridium) – gametangium męskie; jego zewnętrzna ścianę stanowi warstwa komórek płon-

nych, wewnętrzną zaś komórki płodne – plemnikotwórcze. 
Plemniostan – gametangiostan męski, czyli ta część gametofitu, w której umiejscowione są plemnie.
Przemiana pokoleń – zjawisko polegające na występowaniu po sobie dwóch pokoleń: rozmnażających się 

płciowo i bezpłciowo; pokolenie płciowe nosi nazwę gametofitu, bezpłciowe – sporofitu.
Puszka zarodnikowa (theca) – główna część sporofitu, w której powstają zarodniki.
Rodnia (archegonium) – gametangium żeńskie; wielokomórkowy organ płciowy, posiadający jedną komór-

kę płodną – komórkę jajową.
Rodniostan – gametangiostan żeński, czyli ta część gametofitu, w której umiejscowione są rodnie.
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Rozmnóżki – patrz gemmy.
Ryzoidy – patrz chwytniki.
Seta (szczecinka) – trzonek sporangialny, czyli ta część sporofitu, na którym wznosi się zarodnia.
Splątek (protonema) – młode stadium gametofitu wyrastające z zarodnika, może przyjąć formę  n i t k o -

watą, blaszkowatą lub tarczowatą.
Sporofit (sporogon) – część rośliny, pozostająca w stałej łączności z gametofitem, wytwarzająca  

zarodnie z zarodnikami, stanowiąca pokolenie bezpłciowe (faza haploidalna).
Sporogon – patrz sporofit.
Sprężyce (elatery) – komórki płonne ze spiralnymi zgrubieniami błon, występujące w zarodni wątrobow-

ców; powstają z komórki siostrzanej komórce macierzystej zarodników; służą do wysiewania zarodników.
Stereom – grupa komórek stereidalnych (dużych komórek o zgrubiałych ścianach), występująca w żebrze.
Stopa (haustorium) – dolna część sporofitu, służąca do umocowania i pośrednicząca w odżywianiu spo-

rofitu przez gametofit.
Waginula (pochewka) - rozerwana dolna, brzuszna część rodni otaczająca na dole sporofit.
Wieczko (operculum) – górna część zarodni, zamykająca puszkę zarodnikową.
Zarodnia (sporangium) – część szczytowa sporofitu, stanowiąca tę część, w której powstają zarodniki.
Zarodniki (spory) – komórki haploidalne powstające drogą bezpłciową w zarodni, rozwijające się następ-

nie w gametofit. 
Żeberko – zgrubiała cześć plechy (lub liścia u mchów), biegnąca wzdłuż linii środkowej; zwykle wypukła 

na stronie brzusznej, rzadziej na grzbietowej.
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