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Mazurski Park Krajobrazowy powstał w grudniu 1977 roku, w celu

zabezpieczenia i ochrony wybitnych wartości środowiska przyrodniczego Pojezierza

Mazurskiego, a w szczególności młodego krajobrazu polodowcowego. Chronione

jest tam zarówno bogactwo flory i fauny, jak również wartości kulturowe i

historyczne. Obszar ten odznacza się dużymi wartościami naukowymi i

dydaktycznymi, a także turystyczno-rekreacyjnymi.



Park leży pomiędzy miejscowościami: Mrągowo, Mikołajki, Orzysz, Pisz, Ruciane Nida,

Spychowo, Piecki, wraz ze wschodnią częścią zlewni rzeki Krutyni oraz największym w kraju

jeziorem Śniardwy.

Powierzchnia Parku - 53 655 ha, a jego strefy ochronnej 18 608 ha. Lasy zajmują 50,6%

(27140 ha), wody 29,8% (15 995 ha), użytki rolne 16,6% (8920 ha).



Mazurski Park Krajobrazowy posiada bogatą szatę roślinną. Związane jest to

ściśle z jego położeniem i ukształtowaniem. W skład Parku wchodzi północno-

zachodnia część Puszczy Piskiej oraz urozmaicona sieć wodna z licznymi dużymi

jeziorami i torfowiskami śródleśnymi. Na temat roślinności możemy znaleźć

liczne dane udokumentowane w literaturze historycznej i współczesnej. Obecnie

liczba stwierdzonych gatunków roślin naczyniowych wynosi około 920.



Pod względem fitosocjologicznym Park jest silnie zróżnicowany. Można tam

wyróżnić grupy zbiorowisk leśnych, wodnych, bagiennych, torfowiskowych,

łąkowo-pastwiskowych, synantropijnych oraz suche murawy piaskowe.

Na terenie Parku opisano 18 zespołów leśnych, wśród których dominują bory.

Położone głównie na południu i wschodzie tereny sandrowe porasta

subkontynentalny bór świeży Peucedano-Pinetum. Zajmuje około 20%

powierzchni Parku. Drugim, równie często spotykanym zespołem leśnym jest

subborealny bór mieszany Serratulo-Pinetum.

Grądy na terenie Parku reprezentowane są przez zespół Tilio-Carpinetum.



Obserwacje macromycetes prowadzone 

dotychczas na terenie obecnego 

Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Abromeit (1905) - np. Fistulina hepatica nad jeziorem Duś;

Neuhoff (1933) – kilkanaście taksonów stwierdzonych podczas obserwacji 

mikologicznych prowadzonych (Gramberg, Melot i Stern).

Skirgiełło (1951, 1960, 1965, 1967, 1970, 1972, 1998); 

Orłoś i Dominik (1960) – obserwacje występowania Heterobasidium annosum;

Domański (1963) – ponad 100 taksonów grzybów afylloforoidalnych z okolic 

Kamienia i Rucianego;

Uczestnicy IV Kongresu Europejskich Mikologów (1966)

Durska (1971) – stanowiska Mycena belliae

Nespiak, Wojewoda, Ławrynowicz – obserwacje macromycetes 

do Flory Polski



Olesiński i Wojewoda (1985) – wstępne opracowanie macromycetes  Polski 

północno-wschodniej.

Z terenu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej autorzy 

podali tylko 48 gatunków grzybów z 8 stanowisk:  Wierzba, Ruciane-Nida , Pisz, 

Mikołajki, Piersławek, Krzyże, Karłowo i Kulinowo. 

Do 1997roku 
289 taksonów macromycetes

Fiedorowicz, Dynowska, Lisiewska (2000) – gatunki monitoringowe

Fiedorowicz (2005) – macromyctetes MPK (mscr. pracy doktorskiej)

Fiedorowicz (2009) – macromyctetes wybranych zbiorowisk leśnych

Obecnie stwierdzonych 506 taksonów macromycetes



Celem pracy było:

 Rozpoznanie struktury gatunkowej i stosunków ilościowych 
macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego;

 Określenie udziału poszczególnych grup bioekologicznych grzybów w 
badanych fitocenozach.

W ramach powyższych celów zrealizowano 2 zadania:

 Sporządzenie wykazu macromycetes stwierdzonych w trakcie dotychczasowych 

badań prowadzonych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego; 

Gromadzenie informacji na temat gatunków rzadkich, 

zagrożonych i chronionych do celów naukowych i 

dydaktycznych.



Metody badań

 78 powierzchniach uzupełniających (pow. 400m2, 125 obserwacji 

w latach 1997-2000, 2008, 2009)

Obserwacje mikosocjologiczne prowadzono w latach 1997-2000, 

2008, 2009 na:

 10 powierzchniach stałych (pow. 400m2, 390 obserwacji w latach 1997-1999, 

średnio co 2-3 tygodnie);



Rozmieszczenie powierzchni badawczych na terenie 

Mazurskiego Parku Krajobrazowego (MPK)

 



 Peucedano-Pinetum (W.Mat. 1962) W.Mat.&J.Mat. 1973.

 Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929.

 Serratulo-Pinetum (W.Mat. 1981) J.Mat. 1988.

 Tilio-Carpinetum Tracz. 1962.

 Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 em. J.Mat. 1976 (=Ficario-Ulmetum campestris Knap 

1942).

 Fraxino-Alnetum W.Mat. 1952 (=Circaeo-Alnetum Oberd. 1953).

Stałe obserwacje mikologiczne 

prowadzono w sześciu

wybranych leśnych zespołach roślinnych :



Gatunki chronione

Clavariadelphus pistillaris 

Fistulina hepatica 












Gatunki chronione

Ganoderma lucidum 

Mutinus caninus 

Langermannia gigantea 













Gatunki chronione

Morchella conica 

Morchella esculenta

Sarcoscypha austriaca 
















Gatunki chronioneSparassis crispa

Inonotus obliquus 
(ochr. częściowa)

oraz stanowiska historyczne Tulostoma brumale, Sarcodon imbricatus, 

Geastrum fimbriatum, G. quadrifidum
















Na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono
występowanie łącznie 506 taksonów grzybów wielkoowocnikowych, w
tym 354 taksony odnotowano w trakcie badań własnych. Liczba
stwierdzonych taksonów macromycetes świadczy o dużej różnorodności
mikobioty Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Podsumowanie

Gatunki zagrożone, umieszczone w czerwonej księdze grzybów

wielkoowocnikowych, stanowiły 19,96 % znanej mikobioty Mazurskiego

Parku Krajobrazowego. Łącznie (literatura + badania własne)

stwierdzono występowanie 101 gatunków grzybów zagrożonych.

Stanowisk 43 gatunków obecnie nie odnaleziono. Ponadto zanotowano

10 gatunków objętych ochroną gatunkową.



Prowadzone badania mikosocjologiczne
przyczyniły się do lepszego poznania mikobioty
Mazurskiego Parku Krajobrazowego - obiektu 

szczególnie cennego pod względem 
ekologicznym i edukacyjnym 



Dziękujemy za uwagę




