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Przedmowa 

Obecny, drugi tom monograficznego opracowania Babiogórskiego Parku Narodowego, w całości po-
święcony jest grzybom. Jest to specyficzna i wyjątkowo interesująca grupa organizmów. Grzyby pełnią 
ogromną rolę zarówno w warunkach naturalnych, jak też w gospodarce człowieka, a skutki ich dzia-
łalności mają bardzo szerokie granice i wahają się od wysoce pozytywnych, do skrajnie niekorzyst-
nych. Z tego powodu wiele opracowań dotyczących grzybów zawiera w sobie dwa istotne aspekty –  
poznawczy oraz praktyczny. 

Grzyby – charakteryzują się wieloma cechami, które są właściwe tylko tej grupie i nie występują 
u innych organizmów. Do niedawna uznawane błędnie za heterotroficzne rośliny, obecnie klasyfiko-
wane są jako niezależna, wysokiej rangi jednostka taksonomiczna (królestwo), równoważna roślinom 
i zwierzętom. 

Grzyby – to grupa bezwzględnych heterotrofów, organizmów cudzożywnych – pasożytów lub 
saprotrofów, które pełnią w przyrodzie rolę pierwszorzędnych destruentów materii organicznej, ale też 
mutualistycznych symbiontów, które w znaczący sposób wspomagają wzrost i rozwój roślin. 

Grzyby – to także źródło pożywienia (dla człowieka i zwierząt), źródło witamin, białek,  
leczniczych antybiotyków, mieszkanie wielu gatunków bezkręgowców. Mają szerokie zastosowanie 
w procesach biotechnologicznych, ale są też przyczyną naszych poważnych kłopotów zdrowotnych – 
grzybic, alergii i zatruć. 

W obecnym opracowaniu omówiono wiele z powyższych zagadnień. Zestawiona literatura do-
tyczy wyników uzyskanych podczas wielu lat żmudnych studiów terenowych i laboratoryjnych. Wśród 
omawianych grup grzybów są m.in. śluzowce i grzyby lęgniowe, mające zarówno cechy grzybów, jak 
też zwierząt i roślin (z tego powodu zaliczane są do tzw. organizmów grzybopodobnych). Najbardziej 
obszerne są opracowania grzybów właściwych, wśród których tradycyjnie wyróżnia się grupę grzybów 
mikroskopijnych (głównie pasożytów roślin i saprotrofów) oraz grupę grzybów wielkoowocnikowych, 
do których należy wiele gatunków będących obligatoryjnymi symbiontami drzew. W tej grupie znaj-
duje się też znaczna liczba gatunków jadalnych, będących celem intensywnych grzybobrań. Na uwagę 
zasługuje wyjątkowa grupa porostów, organizmów symbiotycznych, powstałych w wyniku współżycia 
grzybów z glonami i sinicami. 

Tak jak rośliny i zwierzęta grzyby także podlegają ochronie prawnej, będąc organizmami narażo-
nymi na niekorzystne zmiany w środowisku. Ale faktem jest też, że są one sprawcami wielu zniszczeń, 
będących skutkiem szerzących się chorób. Przedstawiony w sposób syntetyczny stan poznania bioty 
grzybów Babiej Góry jest punktem wyjścia do śledzenia zachodzących zmian, co dotyczy zarówno 
składu gatunkowego tych organizmów, jak też – w sposób pośredni – samego środowiska. 

Przygotowane obecnie opracowanie ma oczywistą wartość naukową, ale sposób przygotowania 
sprawia, że treści adresowane są do szerokiego grona odbiorców – przewodników, nauczycieli, młodzie-
ży szkolnej, także mieszkańców tego interesującego regionu oraz często przybywających tu turystów, 
a jednocześnie do początkujących naukowców i praktyków zajmujących się przyrodą w sposób zawodo-
wy. W poszczególnych rozdziałach Czytelnik z pewnością znajdzie dla siebie coś interesującego. 

Jako redaktorzy obecnego opracowania wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim Auto-
rom, którzy nie szczędzili sił i czasu, aby przygotować tematycznie jednolitą monografię poświęconą 
roli i znaczeniu grzybów występujących w tym pięknym zakątku naszego Kraju. 

Wiesław Mułenko, Jan Holeksa
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Grzyby i ich rola w środowisku naturalnym 
Wprowadzenie do znajomości  
grzybów Babiej Góry 

Fungi and their role in natural environment 
Introduction to the knowledge of fungi  
at Babia Góra Mt.

Monika Kozłowska1), Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska2,3) 
1)Zakład Botaniki i Mykologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, monika@poczta.umcs.lubli.pl 
2) Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego, Polska Akademia Nauk, 
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań, malgorzata.ruszkiewicz@isrl.poznan.pl
3) Pracownia Algologii i Mykologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,  
Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź,  
malgorzata.ruszkiewicz@biol.uni.lodz.pl

Abstract: The chapter introduces to the monograph dealing with micro- and macrofungi recorded in diverse forest 
and non-forest communities growing on northern and southern slopes, in various altitudinal zones of the Babia 
Góra massif. First, brief information on the structure and characteristics of fungi, their taxonomy, general species 
richness and the role in the nature is provided. Secondly, the data on fungi of this region contained in individual 
chapters is summarized. In total, 1806 species of true fungi and fungal analogues are listed that almost three times 
exceeds the number of plant species known from the region (ca 630 species). The diverse groups of true fungi 
(kingdom Fungi) are included in the following chapters: smaller parasitic fungi (micromycetes, 176 species), larger 
fungi (macromycetes, 987 species), pyrenomycetes (166 species) as well as lichenized and lichenicolous fungi (407 
species). In addition, two species of saprotrophic hyphomycetes were reported from the soil. The monograph treats 
also two groups of fungus-like organisms: protozoan fungal analogues (Myxogastria/Myxomycetes – slime moulds, 
92 species) and chromistan fungal analogues (Oomycota, 17 species). 

Key words: microfungi, macrofungi, parasitic fungi, ascomycetous anamorphs, fungal ecology, distribution, Western 
Carpathians
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1. Wstęp. Krótka charakterystyka grzybów

Grzyby są osobliwą grupą organizmów, która budzi ogromne zainteresowanie przedstawicieli różnych 
dyscyplin naukowych. Są wśród nich zarówno mykolodzy zajmujący się różnymi aspektami budowy 
i funkcjonowania grzybów (taksonomią, ekologią, różnorodnością, udziałem i rolą w środowisku natu-
ralnym), jak też genetycy, biochemicy i fizjolodzy. Grzyby są też przedmiotem analiz dyscyplin prak-
tycznych, mających na celu wykorzystanie dotychczasowej wiedzy w procesach biotechnologicznych, 
przedmiotem zainteresowania służb związanych z ochroną przyrody oraz fitopatologii – dyscypliny 
zajmującej się walką z chorobami roślin wywoływanymi w dużej mierze przez grzyby. 

Grzyby charakteryzuje ogromna różnorodność form, kształtów i barw, specyficzne i osobliwe 
cechy budowy, których brak u innych grup organizmów, a także silnie zróżnicowany sposób życia, któ-
rego rezultatem są zarówno jednoznacznie pozytywne (np. mutualistyczna symbioza), jak też skrajnie 
negatywne skutki działalności (degradacja drzewostanów, szkody w uprawach roślin, rozkład produk-
tów spożywczych). 

Jeszcze do niedawna grzyby zaliczane były do grupy roślin zarodnikowych. Komórki grzybów 
nie posiadają jednak plastydów (a więc i chloroplastów) w związku z czym są organizmami całkowicie 
cudzożywnymi (heterotroficznymi), pozbawionymi możliwości fotosyntezy. Ta istotna cecha, ale też 
inne, specyficzne właściwości budowy i fizjologii (patrz rozdziały poniżej) były powodem wydzielenia 
grzybów jako niezależnego królestwa (Fungi) wśród organizmów eukariotycznych, na równi z roślinami 
i zwierzętami (Whittaker 1969). Przyczyniły się do tego osiągnięcia w zakresie badań ultrastruktural-
nych, biochemicznych, fizjologicznych, a w ostatnich dekadach także wyniki badań molekularnych. 

Ze względu na mikroskopijne rozmiary komórek oraz strzępek grzyby zaliczane są generalnie 
do mikroorganizmów. Natomiast wielkość tworzonych przez nie owocników jest powodem wyróż-
niania dwóch nieformalnych grup: tzw. grzybów wielkoowocnikowych (makromycetes), o owocni-
kach dużych i dobrze widocznych (powyżej 1 mm) oraz grzybów mikroskopijnych (mikromycetes),  
o owocnikach mniejszych, z reguły niewidocznych bez użycia sprzętu powiększającego. Podział ten 
podyktowany został względami metodycznymi oraz praktycznymi. W stosunku do grzybów wielko-
owocnikowych można czasami zastosować metody właściwe dla badań botanicznych, ze względu na 
możliwość zliczania owocników. Z kolei w skład mikromycetes wchodzą gatunki, których owocniki 
są najczęściej niewidoczne, a ich obecność rozpoznaje się albo po wytwarzanej dużej ilości grzybni  
(np. w przypadku grzybów ‘pleśniowych’) lub po uszkodzeniach organów żywicieli, czyli symptomach 
chorobowych (w przypadku gatunków pasożytniczych). Badania obu grup wymagają zastosowania 
innych metod, zarówno terenowych, jak i laboratoryjnych. 

Jako organizmy cudzożywne, grzyby do wzrostu i rozwoju potrzebują substancji organicznej już 
wytworzonej – żywej lub martwej. Żyją więc na innych żywych organizmach jako pasożyty (regulu-
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jąc liczebność populacji żywicielskich), współżyją z nimi jako mutualistyczne symbionty (wspomagając 
prawidłowy wzrost i rozwój partnerów roślinnych w układach mykoryzowych) lub rozkładają ich mar-
twe szczątki jako saprotrofy. W warunkach naturalnych, ze względu na umiejętność rozkładu celulozy 
i ligniny są traktowane jako pierwszorzędni destruenci materii organicznej, przyczyniając się do obiegu 
pierwiastków biogennych. Rozwijają się także na swoich krewnych, czyli na grzybach (jako saprotrofy 
lub pasożyty), w tym także na gatunkach pasożytniczych, jako tzw. nadpasożyty (pasożyty pasożytów). 
Ważną cechą grzybów jest umiejętność tworzenia ścisłych związków z przedstawicielami innych grup 
organizmów. Współżyjąc z glonami i sinicami tworzą nową formę życia, czyli porosty, także mające 
swoiste cechy budowy, fizjologię i wymagania ekologiczne. Podobne zależności występują też w rela-
cjach grzybów ze zwierzętami (Connor 1995). 

Grzyby rozprzestrzenione są na całej kuli ziemskiej i występują wszędzie tam, gdzie znajduje się 
chociaż odrobina substancji organicznej. W środowisku są komponentem stałym, występują w każ-
dym typie siedliska i na każdym typie substratu, obecne są w glebie, w wodzie, w powietrzu, żyją na 
powierzchni innych organizmów lub przerastają ich wnętrze. Uznane są jednocześnie – obok roślin – 
za drugi, co do wielkości, komponent biomasy. W USA zbadano, że genetycznie jednorodna grzybnia 
(jeden osobnik) opieńki bulwiastej (Armillaria bulbosa) rozrastała się na obszarze 15 ha, ważyła ok. 10 
ton, osiągając wiek ok. 1,5 tys. lat (Smith i in. 1992; Cannon i Hawksworth 1995), dorównując tym 
samym największym osobnikom spośród roślin i zwierząt. 

Grzyby są grupą rozwijającą się w sposób wyjątkowo dynamiczny. Wchodząc do lasu „czujemy” 
obecność grzybów. Uderza nas charakterystyczny zapach grzybni oraz butwiejących szczątków roślin 
– ściółki, warstwy humusowej oraz innych elementów, obficie przerośniętych grzybnią gatunków 
saprotroficznych. W zasięgu wzroku – na glebie, na drzewach, pniach, pniakach i gałęziach odnajdu-
jemy wiele owocników grzybów, natomiast na żywych organach roślin możemy dostrzec różnego typu 
przebarwienia, plamistości i zniekształcenia będące skutkiem działania gatunków pasożytniczych. 

Zdecydowana większość gatunków zaliczana jest do grupy zwanej grzybami „eukarpicznymi”. 
Oznacza to, że widoczny organ rozmnażania (np. owocnik) jest tylko małym fragmentem grzybni  
rozwijającej się obficie w określonym podłożu (w glebie, wewnątrz żywych roślin i w ich martwych 
szczątkach). Nie uświadamiamy sobie też, że w sprzyjających warunkach w 1 cm3 gleby można stwier-
dzić występowanie 38-50 m strzępek grzybów (Allen 1993), co oznacza, że pod przysłowiową stopą, 
czyli w jednym litrze (1 dm3) leśnej gleby może znajdować się nawet 60 kilometrów grzybni. 

Grzyby do rozwoju potrzebują środowiska wilgotnego oraz zasobnego w związki organiczne. 
Dogodne warunki znajdują w miejscach o dużym bogactwie organizmów żywicielskich, w miejscach 
obfitujących w materiał organiczny (żywy lub martwy) oraz o wysokiej względnej wilgotności powie-
trza. Silnie zróżnicowany pod względem geobotanicznym i bogaty pod względem florystycznym obszar 
Babiej Góry, w którego granicach znajdują się różnorodne, również naturalnie wykształcone, dobrze 
zachowane i bogate w gatunki zbiorowiska roślinne, stwarza doskonałe warunki do rozwoju i wystę-
powania licznych przedstawicieli tej grupy. 

Najważniejsze cechy budowy grzybów 

Komórki grzybów mają budowę typową dla organizmów eukariotycznych, jednakże niektóre cechy 
właściwe są tylko tej grupie organizmów. Pierwszorzędną różnicą jest (jak wspomniano) brak pla-
stydów, a więc i chloroplastów, dzięki czemu grzyby są organizmami całkowicie cudzożywnymi  

Grzyby i ich rola w środowisku naturalnym. Wprowadzenie do znajomości  grzybów Babiej Góry
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(heterotroficznymi), pozbawionymi możliwości fotosyntezy. Drugim istotnym elementem jest budowa 
ścian komórkowych, które zawierają chitynę oraz związki z grupy glukanów. Z kolei do cech, które cha-
rakterystyczne są tylko dla grzybów należy zaliczyć m.in. fazę dikariotyczną, czyli okres czasu, w którym 
w komórce obecne są dwa haploidalne jądra sprzężone. Faza ta charakterystyczna jest dla grzybów 
workowych (Ascomycota) i podstawkowych (Basidiomycota), zaliczanych z tego powodu przez niektó-
rych badaczy do podkrólestwa Dikarya (Adl i in. 2012). Dikariofaza ma różną długość w cyklu rozwo-
jowym tych grup: u workowych jest stosunkowo krótka, a u podstawkowych jest fazą dominującą. Do 
innych, szczególnych cech królestwa Fungi należą cykl paraseksualny (czyli możliwości rekombinacji 
genów bez podziału mejotycznego), obecność form wielopłciowych (np. czteropłciowych), organizacja 
komórki (kompartmentu),  szczytowy wzrost strzępek i zdolność do przyjmowania genów od innych 
organizmów (tzw. horyzontalny transfer genów), a także zdolność do hybrydyzacji (Wrzosek i in. 2017). 
Z roślinami łączy grzyby tylko ogólny schemat budowy komórek, natomiast ze zwierzętami wykorzy-
stanie chityny jako materiału konstrukcyjnego, a glikogenu jako zapasowego. 

Ciało grzybów może stanowić pojedyncza komórka, komórczak lub wielokomórkowa strzępka. 
Główną strukturą wegetatywną jest grzybnia zbudowana z mikroskopijnej wielkości nitkowatych 
strzępek. W miarę rozwoju strzępki łączą się ze sobą tworząc skupienia (sploty) grzybni, które obser-
wować możemy w postaci tzw. nalotów (zwanych potocznie pleśniami). Początkowo luźna grzybnia 
(mycelium), w miarę rozwoju, tworzy zwartą plechę (thallus), która wytwarza różnego typu struktury – 
owocniki, podkładki, skleroty, ryzomorfy lub specyficzne struktury zarodnikujące (np. ecja, acerwulusy, 
itd.). Wymiary tych struktur są silnie zróżnicowane, w związku z czym (jak wspomniano) grzyby dzieli 
się umownie na dwie grupy – wielkoowocnikowe i mikroskopijne. Wśród przedstawicieli pierwszej 
grupy spotka się często owocniki o średnicy dochodzącej nawet do 0,5 metra i wadze kilku kilogra-
mów, a w przypadku owocników występujących gromadnie nawet do 300 kg. Z kolei obecność przed-
stawicieli drugiej grupy rozpoznajemy po symptomach chorobowych wywoływanych na organizmach 
żywicielskich, na których (przy pomocy sprzętu powiększającego) odnajdujemy mikroskopijnych roz-
miarów owocniki lub inne struktury zarodnikujące. 

Bez względu na kształt, wielkość i formę, ciało grzybów tworzy prosto zbudowana plecha, 
która nie jest zróżnicowana na organy i na tkanki. Zbite strzępki grzybni mogą natomiast formować 
nibytkankę (zwaną plektenchymą), z której zbudowane są struktury rozmnażania wegetatywnego  
i generatywnego. 

Bogactwo gatunkowe 

Grzyby to grupa bardzo liczna, chociaż nie jest jeszcze dokładnie poznana. Na świecie znanych jest 
obecnie ponad 120 tys. gatunków (Hawksworth & Lücking 2017), a ich liczba szybko wzrasta. Od 
wielu już dekad, regularnie, każdego roku opisywanych jest ponad 1 000 nowych dla nauki gatunków. 
Ponadto, od ponad 25 lat przyjmuje się zasadę (Hawksworth 1991), że na określonym obszarze (rezer-
wacie, parku, regionie, kraju) liczba grzybów jest przynajmniej pięciokrotnie wyższa niż liczba stwier-
dzonych tam gatunków roślin. Biorąc pod uwagę bogactwo gatunkowe roślin naczyniowych wystę-
pujących na kuli ziemskiej (dochodzące do 300 tys. gatunków; Costello i in. 2013), liczbę gatunków 
grzybów określić można na co najmniej 1,5 miliona. Współczesne dane szacunkowe zakładają znacznie 
większą liczbę gatunków grzybów, sięgającą nawet 2-4 milionów (Hawksworth i Lücking 2017). Z tych  
szacunków wynika, że obecnie znanych jest zaledwie ok. 5 do 10 % gatunków grzybów występujących 
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na kuli ziemskiej. Porównania z liczbą roślin nie są tu przypadkowe, gdyż zdecydowana większość 
znanych dotychczas grzybów (ok. 90 % gatunków) opisana została na roślinach lub produktach pocho-
dzenia roślinnego (Hawksworth 1991). 

W Polsce stwierdzono dotychczas ponad 10 tys. gatunków grzybów, co czterokrotnie przekracza 
liczbę 2,5 tys. rodzimych gatunków roślin (porównaj dane w serii „Biodiversity of Poland”). 

Na obszarze Babiej Góry natomiast, sumaryczna liczba gatunków grzybów wykazana w obecnym 
opracowaniu, wynosi 1806 gatunków, co niemal trzykrotnie przekracza liczbę ok. 630 gatunków roślin 
naczyniowych znanych z tego obszaru (Wołoszyn i in. 2004).

Klasyfikacja taksonomiczna 

Przez długi czas grzyby traktowane były błędnie jako cudzożywne rośliny zarodnikowe. Sytuacja 
zmieniła się w drugiej połowie XX wieku, gdy Whittaker (1969) sklasyfikował grzyby jako niezależną, 
wysokiej rangi jednostkę (królestwo Fungi), równorzędną roślinom i zwierzętom. Badania molekularne 
przeprowadzone pod koniec XX wieku potwierdziły poprawność tego podziału, a jednocześnie bliższe 
pokrewieństwo grzybów ze zwierzętami niż z roślinami (Baldauf i Palmer 1993). 

Wyjątkowo trudna i nie do końca wypracowana jest natomiast wewnętrzna klasyfikacja grzybów. 
Grzyby (w szerokim rozumieniu tego słowa) to grupa polifiletyczna, do której zalicza się organizmy, 
które mają typowe cechy grzybów oraz organizmy, które wykazują częściowe podobieństwo do roślin 
lub do zwierząt. Współczesna taksonomia wyróżnia więc trzy grupy grzybów, w tym jedną nazywaną 
grzybami właściwymi oraz dwie grupy organizmów grzybopodobnych. Grzyby właściwe klasyfikowane 
są w obrębie niezależnego królestwa (Fungi), natomiast organizmy grzybopodobne wchodzą w skład 
dwóch innych królestw – Protozoa i Chromista. O trudnościach w zakresie klasyfikacji grzybów może 
świadczyć fakt, że w ciągu ostatnich 50 lat opracowano kilkadziesiąt różnych systemów podziału  
grzybów (Kirk i in. 2008). 

Grzyby właściwe (królestwo Fungi). Najważniejsze cechy budowy grzybów właściwych podano 
powyżej. W obrębie tego królestwa wyróżnia się obecnie 11 jednostek taksonomicznych w randze 
typów (Esser 2014; Silar 2016). Najwięcej uwagi poświęca się dwóm najliczniejszym grupom, czyli 
grzybom podstawkowym (Basidiomycota) oraz grzybom workowym (Ascomycota), do których należy 
wiele gatunków jadalnych, trujących lub powodujących choroby roślin i zwierząt. Są one też najczęś-
ciej przedmiotem intensywnych badań terenowych, a wielu przedstawicieli jednostek niższych rangą 
(rodzin, rzędów, rodzajów) było przedmiotem monograficznych opracowań taksonomicznych (porów-
naj serię wydawniczą pt.: Flora Polska, Grzyby). Uwagę zwracają także przedstawiciele grzybów kłę-
biakowych (Glomeromycota), które w większości są mutalistycznymi symbiontami roślin (Błaszkow-
ski 2012) oraz owadomorkowe (Entomophthoromycota), będące pasożytami owadów (Bałazy 1993), 
które zostały dobrze poznane na obszarze Polski. Inne jednostki taksonomiczne są w dalszym ciągu 
słabo poznane (np. Entorrhizomycota, Mucoromycota, Kickxellomycota, Blastocladiomycota, Chyti-
diomycota, Microsporidia i Cryptomycota), a jednocześnie bardzo rzadko prowadzi się badania nad 
nimi w warunkach naturalnych, zwłaszcza na trudno dostępnych obszarach górskich. 

Ważnym elementem współczesnej taksonomii grzybów jest zaniechanie wydzielania niezależnej 
jednostki taksonomicznej, do której włączano (opisane jako gatunki) stadia wegetatywne (anamor-
ficzne) grzybów. Grzyby te, ze względu na brak rozmnażania płciowego, zwane były grzybami nie-
doskonałymi (mitosporowymi, Fungi imperfecti, Deuteromycetes) i przez długi okres traktowane jako 
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sztuczna jednostka taksonomiczna. Takie ujęcie powodowało, że wiele gatunków grzybów posiadało 
dwie nazwy gatunkowe odnoszące się do dwóch stadiów rozwojowych – stadium wegetatywnego 
(anamorfy) oraz generatywnego (teleomorfy), które razem stanowiły tzw. holomorfę, obejmującą pełny 
cykl rozwojowy danego gatunku grzyba. W miarę postępujących badań ta liczna grupa (ok. 15 tys. 
gatunków) ulegała stopniowemu zmniejszeniu, natomiast obecnie, dzięki prowadzonym na szeroką 
skalę analizom molekularnym, jej przedstawicieli włącza się do określonego taksonu. W zdecydowanej 
większości dawne grzyby anamorficzne należą do grzybów workowych (Ascomycota). Ze względów 
praktycznych natomiast w dalszym ciągu używane są wymienione powyżej nazwy (porównaj artykuły 
A. Bujakiewicz, A. Chlebickiego oraz M. Ruszkiewicz-Michalskiej i S. Piskorskiego w tym tomie). 

Obecnie, do grzybów właściwych, a wśród nich w zdecydowanej większości do grzybów wor-
kowych (Ascomycota), włączone są także porosty (tzw. grzyby zlichenizowane), które jeszcze do nie-
dawna wydzielane były jako niezależna jednostka taksonomiczna (Lichenes). Porosty są organizmami 
symbiotycznymi, powstałymi w wyniku współżycia cudzożywnego grzyba z organizmem samożywnym 
z grupy zielenic (Chlorophyta; Eukaryota) lub sinic (Cyanobacteria; Prokaryota). Jest to wyjątkowo inte-
resująca grupa organizmów, która posiada właściwe tylko sobie cechy budowy morfologicznej, ale też 
fizjologii, biochemii i biologii rozwoju. Są to organizmy bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany środowi-
ska, stąd traktowane są jako czułe bioindykatory. Z porostami związane są także grzyby rosnące na ich 
plechach (tzw. naporostowe), które są gatunkami pasożytniczymi lub saprotrofami, rzadziej komen-
salami. W wielu przypadkach są one obligatoryjnie związane tylko z określonymi rodzajami, a często 
tylko z określonymi gatunkami porostów. Porostom poświęcony jest niezależny artykuł w tym tomie 
(patrz tekst U. Bielczyk i P. Czarnoty). 

Grzybopodobne pierwotniaki. Królestwo Protozoa jest królestwem zwierzęcym, a należące tu 
organizmy nazywane są ogólnie pierwotniakami. Największą grupę gatunków grzybopodobnych sta-
nowią śluzowce, wyodrębnione jako klasa Myxogastria (Myxomycetes) w obrębie typu Mycetozoa 
(Myxomycota). Są to organizmy, które posiadają zarówno cechy zwierząt (pełzająca śluźnia), jak też 
grzybów (rozmnażanie przez zarodniki). W rzeczywistości tworzą one niezależną linię ewolucyjną i nie 
są spokrewnione ani ze zwierzętami, ani z roślinami, ani też z grzybami, chociaż posiadają niektóre 
cechy wszystkich trzech grup. 

Ciałem wegetatywnym śluzowców jest wielojądrowa pełzająca śluźnia (komórczak), pozba- 
wiona ściany komórkowej i odżywiająca się w sposób holozoiczny (fagocytoza). Śluzowce są głów- 
nie saprotrofami odżywiającymi się napotkanymi bakteriami, pierwotniakami, grzybami i szczątkami 
roślin, rzadko są pasożytami. Podczas rozmnażania śluźnia przekształca się w całości w zarodnie  
otoczone ścianą komórkową i tworzące zarodniki. Śluzowce mogą przybierać postać pojedynczych 
komórek (myksameb) lub dobrze widocznych, jaskrawo zabarwionych śluźni, które pełzają po pniach 
drzew, pniakach, kłodach, wykrotach lub pędach roślin zielnych. Spotykane są też często w glebie, na 
elementach ściółki, na mszakach i wielu innych substratach. 

Ze względu na efemeryczność struktur rozmnażania śluzowce wymagają stosowania  
specyficznych metod badawczych, a studiami tej grupy organizmów zajmują się tylko nieliczni 
badacze. W obecnym tomie tej grupie poświęcony został niezależny artykuł omawiający wyniki 
badań przeprowadzonych na Babiej Górze (patrz rozdział A. Magiery i A. Drozdowicz). 

Grzybopodobne chromisty. Przedstawiciele królestwa Chromista należą w zasadzie do organi-
zmów roślinnych, w starszych systemach zaliczanych do szeroko rozumianej grupy glonów. W zde-
cydowanej większości są organizmami samożywnymi, fotosyntetyzującymi (posiadającymi chromato-
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fory), znacznie rzadziej cudzożywnymi – saprotrofami lub pasożytami. Grzybopodobne chromisty to 
organizmy całkowicie cudzożywne (saprotroficzne lub pasożytnicze), jednokomórkowe, komórczakowe 
lub tworzące strzępki. W odróżnieniu od grzybów właściwych w ich ścianach komórkowych brak jest 
chityny, natomiast obecna jest celuloza i związki z grupy glukanów. Największą grupę stanowią tzw. 
grzyby lęgniowe (typ Oomycota), do których należą liczne gatunki patogeniczne, będące sprawcami 
groźnych chorób roślin oraz przyczyną epifitoz obejmujących bardzo duże obszary (np. zaraza ziem-
niaczana). Wśród grzybów lęgniowych najliczniejszym rzędem są grzyby wroślikowe (Peronosporales), 
wywołujące u roślin choroby zwane często mączniakami rzekomymi (np. mączniak rzekomy winorośli, 
mączniak rzekomy tytoniu). Zaliczane tu organizmy bardzo szybko rozmnażają się wegetatywnie two-
rząc kolejne pokolenia i w krótkim czasie niszcząc uprawy roślinne na znacznych obszarach. W rozwoju 
wykorzystują one zarówno okresy charakteryzujące się dużą wilgotnością siedlisk (wówczas tworzą 
zarodniki pływkowe), ale też pogodę suchą, wytwarzając zarodniki konidialne roznoszone przez wiatr. 

Gatunki należące do tej grupy zostały w Polsce dobrze opracowane pod względem taksonomicz-
nym (Kochman i Majewski 1970), a w obecnym opracowaniu omówione w rozdziale poświęconym 
grzybom mikroskopijnym, autorstwa M. Ruszkiewicz-Michalskiej i S. Piskorskiego. 

2. Stan znajomości grzybów Babiej Góry 

Zakres opracowania 

Na obszarze Babiej Góry, w tym w obrębie Babiogórskiego Parku Narodowego, stwierdzono dotych-
czas występowanie 1806 gatunków grzybów (w szerokim rozumieniu tego słowa), co obejmuje rów-
nież organizmy grzybopodobne. 

Jak wspomniano, grzyby właściwe (królestwo Fungi) klasyfikowane są obecnie w obrębie 11 
typów. Nie wszystkie były jednak przedmiotem opracowania w omawianym regionie. W obecnym 
tomie wymieniono przedstawicieli zaledwie dwóch jednostek taksonomicznych, czyli grzybów wor-
kowych (Ascomycota) oraz grzybów podstawkowych (Basidiomycota). Listę tę uzupełniają dwie  
równorzędne jednostki organizmów grzybopodobnych, czyli śluzowce (Myxomycetes) oraz lęgniowe 
(Oomycota). 

Należy jednak zaznaczyć, że podział grzybów przyjęty w tym opracowaniu ma charakter umowny 
i nie odzwierciedla podziału systematycznego. Niektóre rozdziały dotyczą wybranych jednostek tak-
sonomicznych (np. trzy klasy z podtypu Pezizomycotina; klasa Myxogastria), a inne omawiają grupy 
ekologiczne (porosty i grzyby naporostowe) bądź troficzne (mikroskopijne pasożyty). 

Ze względu na nieścisły podział grzybów na mikro- i makromycetes niektóre gatunki omawiane 
są w więcej niż jednym rozdziale. W rozdziałach poświęconych trzem klasom grzybów workowych 
(Dothideomycetes, Leotiomycetes oraz Sordariomycetes) oraz grzybom wielkoowocnikowym Auto-
rzy wymieniają kilka gatunków, które są szerzej omawiane w rozdziale poświęconym pasożytniczym 
mikromycetes. Dotyczy to np. gatunków z rodzaju Exobasidium, Ophiocordyceps, Mycosphaerella, nie-
których z Puccinia oraz innych. W rozdziale dotyczącym makromycetes (głównie podstawkowych) 
podano też kilka gatunków śluzowców, niektóre gatunki workowców z grupy mikroskopijnych (wymie-
nione w innych rozdziałach), a także jeden gatunek z grzybów podstawkowych, nie tworzący właści-
wych owocników. 

Grzyby i ich rola w środowisku naturalnym. Wprowadzenie do znajomości  grzybów Babiej Góry
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Szczególnie zróżnicowany pod względem składu mykobioty jest rozdział poświęcony grzybom 
mikroskopijnym (mikromycetes). Do grupy tej zaliczono zarówno grzyby właściwe, które są gatunkami 
związanymi z żywymi substratami (np. obligatoryjne pasożyty roślin i owadów), jak i gatunki fakulta-
tywnie saprotroficzne rozwijające się początkowo na żywych organizmach, a później na martwych sub-
stratach. Grzyby wymienione w tym rozdziale należą do różnych jednostek taksonomicznych, w tym 
także do organizmów grzybopodobnych (typ Oomycota), które są bezwzględnymi pasożytami roślin 
naczyniowych. Gatunki te są zróżnicowane również pod względem morfologii: niektóre grzyby paso-
żytnicze (np. rdzawnikowe, Pucciniales) nie wytwarzają właściwych owocników lecz tworzą specy-
ficzne struktury zarodnikujące (ecja, uredinia, telia). Pozbawione owocników są również grzyby głow-
niowe (Ustilaginomycetes), w tym płaskosze (rodzaj Exobasidium), które wywołują silne deformacje 
porażonych organów roślin (liści, łodyg, słupków, pręcików), w obrębie których wytwarzają ogromną 
liczbę zarodników. 

Szczegółowe wyniki badań

Obecne opracowanie grzybów występujących na obszarze Babiej Góry i jej podnóża składa się z pię-
ciu rozdziałów, które prezentują oryginalne wyniki badań autorów lub też dane zestawione na podsta-
wie literatury i zbiorów zielnikowych. W kolejnych rozdziałach, w sposób względnie jednolity, podano 
informacje dotyczące wyników badań poszczególnych grup. W każdej pracy przedstawiono w skrócie 
historię badań, przynależność taksonomiczną badanych organizmów, rozmieszczenie (poziome i pio-
nowe), występowanie w piętrach roślinnych oraz udział w zbiorowiskach roślinnych, ale też informacje 
dotyczące gatunków nowych dla kraju, rzadkich, podlegających ochronie oraz wskaźnikowych. Końcową 
część każdego rozdziału stanowi wykaz gatunków, który opatrzony został także dodatkowymi adnota-
cjami, np. nazwami polskimi (w przypadku porostów) lub informacjami o stadiach rozwojowych grzybów.

1. Rozdział autorstwa M. Ruszkiewicz-Michalskiej i S. Piskorskiego dotyczy tzw. grzybów mikro-
skopijnych (mikromycetes), w zdecydowanej większości gatunków pasożytujących na roślinach 
naczyniowych. Opracowanie bazuje głównie na danych literaturowych oraz na zbiorach zielni-
kowych (głównie na zbiorach Prof. T. Majewskiego, SGGW, Warszawa). W pracy podano listę 
194 gatunków należących do 21 jednostek taksonomicznych w randze rzędów, z dominującą 
liczebnie grupą grzybów rdzawnikowych (Pucciniales). 

 Jest to rozdział wyjątkowo cenny, gdyż w sposób znaczący uzupełnia informacje o grupie 
grzybów, która była pominięta w poprzednim opracowaniu monograficznym Babiej Góry (por.  
Wołoszyn i in. 2004). Należy jednak zaznaczyć, że podana obecnie liczba gatunków zaliczanych 
do mikromycetes powinna być zdecydowanie większa, na co wskazują m.in. dane z innych par-
ków narodowych, np. z Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie odnaleziono czterokrotnie wię-
cej, ok. 800 gatunków z tych grup (Mułenko i in. 2018). 

 Obszar Babiej Góry, niestety nie był dotychczas przedmiotem intensywnych badań uwzględ-
niających grzyby z grupy mikromycetes. Ze względu na w dużym stopniu fragmentaryczne dane 
niemożliwa była szersza analiza rozprzestrzenienia tych grzybów na obszarze Babiej Góry. 
2. Rozdział autorstwa A. Bujakiewicz, dotyczy głównie grzybów wielkoowocnikowych (macro-
mycetes). Podano w nim łącznie 995 gatunków. Najliczniejszą grupą są grzyby podstawkowe  
(Basidiomycota, 805 gatunków), a drugą co do wielkości – grzyby workowe (Ascomycota, 184 
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gatunki). Do workowych włączono także kilka gatunków zebranych w stadium wegetatyw-
nym (anamorficznym), wymienionych w innych rozdziałach, a także kilka gatunków śluzowców  
(Myxomycetes) tworzących dobrze widoczne śluźnie. Wśród nich jeden gatunek [Hemitrichia 
karsteni (Rost.) Lister] nie został wymieniony w pracy dotyczącej samych śluzowców. Podano 
także dwa gatunki pasożytów borówek (Exobasidium vaccinii i Lophodermium melaleucum), a także  
6 gatunków z Cordycipitaceae pasożytujących na owadach i grzybach workowych, które zacyto-
wano też w opracowaniu mikromycetes. 

 Wyniki badań Autorki zasługują na szczególną uwagę. Badania prowadzone były wyjątkowo 
intensywnie i systematycznie przez kilkadziesiąt lat z użyciem stałych powierzchni badawczych, 
a analiza ekologiczna jest obszerna i szczegółowa. W pracy podano ogromną ilość informacji 
o grzybach i ich rozmieszczeniu w obrębie wyróżnionych pięter roślinnych oraz zbiorowisk, omó-
wiono relacje troficzne z roślinami żywicielskimi, wartości wskaźnikowe grzybów, przytaczając 
jednocześnie wyjątkowo długą listę gatunków grzybów zebranych tylko przez jednego badacza. 
Wymieniono wiele gatunków zebranych na Babiej Górze po raz pierwszy w Polsce i tylko tam 
mających swoje jedyne stanowiska. 

3. Rozdział autorstwa A. Chlebickiego dotyczy przedstawicieli trzech klas grzybów (Dothideomy-
cetes, Leotiomycetes, Sordariomycetes) z Pezizomycotina (Ascomycota). W pracy wymieniono 
łącznie 166 gatunków, w tym 114 taksonów zebranych w stadium doskonałym (teleomorfy) oraz 
52 taksony w stadium wegetatywnym (anamorficznym). Grzyby te tworzą z reguły bardzo małe 
owocniki (perytecja, apotecja) lub też podkładki (stromy), z których te owocniki wyrastają lub 
w obrębie których tworzą się specjalne komory (tzw. lokule), gdzie wytwarzane są worki z zarod-
nikami. Z reguły są to gatunki saprotroficzne, rozwijające się na martwym substracie, zaliczane 
do fakultatywnych saprotrofów lub fakultatywnych pasożytów. Część z nich to tzw. pasożyty 
słabości, atakujące rośliny osłabione, a część to biotroficzne pasożyty roślin, np. mączniaki praw-
dziwe (rząd Erysiphales), tworzące zamknięte owocniki zwane chasmotecjami. 

 Większość przytoczonych gatunków grzybów została zebrana przez Autora podczas prowa-
dzenia kilkuletnich badań mykologicznych. Grzyby zaliczane do tej grupy nie występują jednak 
zbyt często, stąd też większość gatunków stwierdzono na pojedynczych stanowiskach. Dlatego 
według Autora nie była celowa analiza mająca na celu uznanie tych grzybów za gatunki cha-
rakterystyczne lub wyróżniające dla poszczególnych asocjacji roślinnych. W pracy omówiono 
natomiast udział grzybów w charakterystycznych dla tego regionu zbiorowiskach roślinnych, 
zwracając uwagę na tzw. gatunki wyłączne, czyli zebrane tylko w jednym zbiorowisku, a także 
rozmieszczenie wybranych gatunków w piętrach wysokościowych. W tabelach natomiast poka-
zano zróżnicowanie gatunkowe i przestrzenne składu grzybów na trzech często występujących 
na tym obszarze gatunkach drzew – na jaworze, buku oraz jarzębinie. 

4. W rozdziale autorstwa A. Magiery i A. Drozdowicz omówiono wyniki badań dotyczące  
śluzowców – organizmów badanych klasycznie przez mykologów i zaliczanych do szeroko rozu-
mianych grzybów, ale stojących na pograniczu grzybów oraz zwierząt. W pracy wymieniono 91 
gatunków śluzowców, przy czym jeden dodatkowy gatunek (nie uwzględniony w tym opracowa-
niu, patrz powyżej) podaje w swoim rozdziale A. Bujakiewicz. Łącznie daje to liczbę 92 gatunków 
śluzowców, która – w porównaniu z innymi regionami górskimi Polski – jest stosunkowo wysoka. 
Trudności w badaniach śluzowców związane są m.in. z wyjątkowo wysoką efemerycznością 
występowania i rozwoju struktur wegetatywnych (śluźni) oraz zarodnikujących. 

Grzyby i ich rola w środowisku naturalnym. Wprowadzenie do znajomości  grzybów Babiej Góry
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 Badania tego typu zasługują na uwagę nie tylko ze względu na specyficzne cechy budowy, fizjo-
logii i biologii tej grupy, ale także wyjątkowo nieliczną grupę specjalistów, która bada te organi-
zmy w warunkach naturalnych. Zestawione wyniki pochodzą z badań sporadycznych, obejmują-
cych krótki okres występowania śluzowców, ale przeprowadzonych z dużą intensywnością. 

5. Rozdział autorstwa U. Bielczyk i P. Czarnoty dotyczy porostów, czyli tzw. grzybów zlichenizowa-
nych oraz grzybów rozwijających się na porostach, czyli naporostowych. Łącznie podano w pracy 
znaczną liczbę 407 gatunków, w tym 382 gatunki porostów oraz 25 gatunków naporostowych. 
Podczas badań prowadzonych w ostatnim okresie (po opublikowaniu poprzedniej monografii: 
Wołoszyn i in. 2004) odnaleziono kolejnych kilkadziesiąt gatunków nowych dla tego obszaru.  

 Ze względu na bogate i względnie reprezentatywne już wyniki badań, Autorzy w sposób szcze-
gółowy analizują zgromadzone dotychczas materiały oraz dane literaturowe. Wśród porostów 
znanych z Babiej Góry znajdują się gatunki występujące w Polsce tylko na tym obszarze, wiele 
gatunków rzadkich w skali kraju, chronionych, zagrożonych i odnotowanych na czerwonych 
listach. Szeroka i wyczerpująca jest analiza wyróżnionych zbiorowisk porostów (epifitycznych, 
epiksylicznych, epigeicznych i epilitycznych), a na szczególną uwagę zasługuje wskazanie tren-
dów w zmianach składu gatunkowego. 

Podsumowując tę część artykułu, należy zwrócić uwagę na zróżnicowane podejście do kwe-
stii poznawania różnych grup grzybów, a także sposobu przekazywania wiedzy o tej specyficznej,  
wyjątkowo ważnej i interesującej grupie organizmów. Podejście to nie umniejsza wartości tych opraco-
wań, ani nie uszczupla wiedzy o grzybach tego interesującego regionu. Wręcz przeciwnie, pokazuje róż-
norodność uzupełniających się wzajemnie form, środków i metod, stosowanych zarówno podczas badań 
empirycznych (terenowych i laboratoryjnych), jak też podczas prezentacji wyników studiów własnych. 

Autorzy każdej z podanych powyżej części przytoczyli określone listy gatunków, a tym samym 
także liczby gatunków, które były przedmiotem ich zainteresowania. W niektórych wykazach (jak 
wspomniano) część nazw gatunków powtarza się, przy czym czasami w innym nieco ujęciu taksono-
micznym (np. Tolypocladium versus Cordyceps). 

Po zweryfikowaniu nazw, ogólna liczba gatunków podanych w monografii wynosi 1806 i nie jest 
ona prostą sumą liczb wymienionych w pięciu rozdziałach, które wchodzą w skład obecnego, mono-
graficznego opracowania szeroko rozumianych grzybów występujących na obszarze Babiej Góry. 

3. Podsumowanie i wnioski

Masyw Babiej Góry jest jednym z ciekawszych pod względem geobotanicznym regionem Karpat 
Zachodnich. Był on przedmiotem wszechstronnych i intensywnych badań przedstawicieli wielu dyscy-
plin przyrodniczych – botaników, fitosocjologów, ekologów, geologów, hydrologów i innych (patrz 
Wołoszyn i in. 2004 oraz pierwszy tom obecnego wydania przyrody Babiej Góry). 

Jak wskazują obecne dane, obszar ten nie doczekał się jednak – jak dotychczas – komplek-
sowych badań mykologicznych. Przedstawiona historia badań mykologicznych prowadzonych na 
Babiej Górze wyraźnie wskazuje, że pomimo dość długo trwającego zainteresowania grzybami tego 
regionu, literatura przedmiotu nie jest zbyt bogata. Szczególnie zauważalny jest brak systematycz-
nych badań długoterminowych. Zdecydowana większość opublikowanych prac ma charakter przy-
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czynkowy i dotyczy głównie wykazów zebranych gatunków, z nielicznymi uwagami o ich ekologii, 
rozmieszczeniu, częstotliwości występowania, rozprzestrzenieniu, udziale w zbiorowiskach roślin-
nych, itp. Wyjątkiem są długotrwałe, systematyczne badania grzybów wielkoowocnikowych prze-
prowadzone przez A. Bujakiewicz, kilkuletnie badania A. Chlebickiego nad grzybami workowymi 
oraz badania porostów, w których (oprócz obecnych autorów) brało udziału wielu innych badaczy. 

Zwraca uwagę wyjątkowo nierównomierny sposób poznania występowania grzybów w piętrach 
wysokościowych oraz w zbiorowiskach roślinnych. Gatunki zebrane na Babiej Górze w większości nie 
zostały ściśle do nich przyporządkowane, więc trudno podać konkretne ich liczby i przeprowadzić 
analizę rozprzestrzenienia grzybów na tym obszarze. 

W szczególności, zauważalny jest niedostateczny zakres poznania poszczególnych grup takso-
nomicznych oraz ekologicznych grzybów. Jak wspomniano przedmiotem obecnych opracowań były 
zaledwie cztery spośród ponad 11 jednostek w randze typów w królestwie Fungi. Generalnie, zbierane 
były grzyby wytwarzające dobrze widoczne owocniki lub powodujące wyraźne deformacje roślin, nato-
miast badania mające na celu izolację tych organizmów z różnego typu substratów prowadzone były 
sporadycznie, czego wynikiem są informacje o dwóch zaledwie gatunkach saprotroficznych anamorf 
(Chloridium virescens, Thysanophora penicilloides) wyizolowanych z ryzosfery siewek jodły w Babiogór-
skim Parku Narodowym (Borowska 1986). Zauważalny jest brak danych dotyczących grzybów glebo-
wych, wodnych, saprotroficznych grzybów naściółkowych, a także grzybów koprofilnych i wypaleni -
skowych. Nie prowadzono szerzej zakrojonych badań dotyczących ektomykoryz (tworzonych przez 
grzyby wielkoowocnikowe), a także mykoryz arbuskularnych tworzonych przez grzyby kłębiankowe 
(Glomeromycota; Błaszkowski 2012). Brak jest danych o gatunkach należących do czuprynkowych 
(Chaetomiales, Rudnicka-Jezierska 1979) i gatunkach z dwóch rzędów grzybów sprzężniowych (Zygo-
mycota): pleśniakowych (Mucorales; Skirgiełło i Zadara 1979) oraz owadomorkowych (Entomophtho-
rales; Bałazy 1993). Stosunkowo niewiele jest danych o pasożytach obligatoryjnych (roślin i zwierząt) 
oraz o grzybach zasiedlających drewno. 

Obszar Babiej Góry jest miejscem występowania wielu gatunków grzybów rzadkich, chronionych, 
ginących lub zagrożonych. Pozostaje też regionem, gdzie można odnaleźć wiele kolejnych nowych, 
rzadkich i interesujących gatunków. Pomimo że badania mykologiczne, poza nielicznymi wyjątkami, 
nie były prowadzone w sposób zbyt intensywny, przyniosły one bogate informacje. W szczególno-
ści, w ciągu ostatnich lat, znacznie (o 249) wzrosła liczba nowych gatunków stwierdzonych na tym 
obszarze (z 1557 gatunków podawanych w poprzednim opracowaniu do 1806 w obecnym). Liczby te 
z pewnością są znacznie wyższe i powinny sięgać co najmniej kilku tysięcy gatunków, zwłaszcza jeśli 
weźmiemy pod uwagę wspomniane wcześniej proporcje, czyli liczbę pięciu gatunków grzybów przy-
padających średnio na jeden gatunek rośliny. 

Ponadto, wiele cennych przyrodniczo miejsc pozostaje poza presją człowieka, zachowało się też 
wiele płatów naturalnie wykształconych zbiorowisk roślinnych. Również dlatego Babia Góra pozostaje 
doskonałym poligonem badawczym, na którym można prowadzić interesujące badania mykologiczne, 
w tym interdyscyplinarne badania w zakresie ekologii mikroorganizmów. 

Grzyby i ich rola w środowisku naturalnym. Wprowadzenie do znajomości  grzybów Babiej Góry
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Microfungal parasites of plants, insects and fungi of the 
Babia Góra Mt.
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Abstract: Parasitic micromycetes were not the subject of long-term studies in the area of the Babia Góra Mt. The 
presented data come from unpublished materials collected by T. Majewski in late 1960s during three seasons, as 
well as from literature, mainly papers by A. Chlebicki, who carried out few years study of pyrenomycetous fungi. 
The compiled list covers 194 species, with predominating Pucciniales (36%). Fungi were hosted by 167 species of 
plants, insects and fungi. All main plant communities, including characteristic to Babia Góra Mt. were searched for 
micromycetes and the highest number of species comes from Alnetum incanae. 

Key words: microfungi, parasitic fungi, ascomycetous anamorphs, fungal ecology, distribution, Mt Babia Góra, 
Western Carpathians
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1. Wstęp

Grzyby mikroskopijne (mikromycetes) to grupa sztuczna, bardzo zróżnicowana pod względem takso-
nomicznym i ekologicznym. Jej wyodrębnianie utrwaliło się w Polsce wraz z badaniami mykocenolo-
gicznymi, które objęły mikromycetes w drugiej połowie XX wieku (Mułenko, Ruszkiewicz-Michalska 
2008). Podział na mikro- i makromycetes nie jest jednoznaczny, gdyż wiele gatunków, a nawet wyż-
szych jednostek taksonomicznych (do poziomu rzędu włącznie) analizowanych jest w ramach badań 
dotyczących obu tych nieformalnych grup. Do przykładów należą grzyby z rodzaju Ophiocordyceps, 
tworzące mikroskopijnej wielkości owocniki pogrążone w podkładkach o makroskopijnej wielkości. 
Dane o występowaniu gatunków z tego rodzaju zawarto zarówno w tej części książki, jak i w rozdziale 
poświęconym makromycetes (Bujakiewicz 2018). Mimo niedoskonałości podziału na makro- i mikro-
mycetes, zastosowano go w niniejszym opracowaniu, zawężając omawianą grupę mikromycetes do 
gatunków związanych pasożytniczo z innymi organizmami: roślinami, zwierzętami i grzybami. Wyod-
rębniono w ten sposób stosunkowo jednorodną ekologicznie grupę grzybów spośród bogactwa tak-
sonów obserwowanych na Babiej Górze. Pozwala to na porównanie różnorodności i bogactwa tej 
części babiogórskiej mykobioty z danymi z innych obszarów, gdyż mikroskopijnej wielkości pasożyty 
roślin i stawonogów były wcześniej badane i analizowane w różnych regionach Polski. Badania te 
obejmowały głównie parki narodowe: Białowieski (Majewski 1971, 1996, Mułenko 1996), Ojcowski  
(Kućmierz 1973), Pieniński (Kućmierz 1977), Tatrzański (Mułenko et al. 2004), Słowiński (Adamska 
2013), Biebrzański (Ruszkiewicz-Michalska et al. 2012, 2016), Roztoczański (Kozłowska et al. 2015 
a, b), ale także inne obszary, m.in. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie (Mułenko 1988a, b), Dolinę 
Bugu (Danilkiewicz 1987), Wyżynę Lubelską (Romaszewska-Sałata 1977) i Wyżynę Częstochowską 
(Ruszkiewicz-Michalska 2006).

Przedstawiana w tym rozdziale grupa grzybów obejmuje przede wszystkim pasożyty obligato-
ryjne (związane z żywymi organami) należące do mączniaków właściwych (Erysiphales), owadorostów 
(Laboulbeniales) i grzybów rdzawnikowych (Pucciniales), a także wroślikowe (Albuginales, Peronospo-
rales) – organizmy grzybopodobne z typu Oomycota (królestwo Chromista). Wiele z innych ujętych 
w opracowaniu gatunków grzybów to saprotrofy okolicznościowe, czyli organizmy pasożytnicze, które 
po śmierci żywiciela kontynuują swój rozwój korzystając z jego martwych tkanek (saprotroficznie). Są 
to niektóre taksony grzybów workowych (Ascomycota), m.in. z rzędów Hypocreales, Mycosphaerella-
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les, Pleosporales i Rhytismatales oraz grzyby głowniowe (Ustilaginomycetes, Basidiomycota) zaliczane 
w starszych systemach do szeroko rozumianych Ustilaginales (Piątek et al. 2005), a obecnie klasyfiko-
wane w Entylomatales, Microbotryales, Urocystidales i Ustilaginales s.str. Saprotrofy okolicznościowe 
w fazie pasożytniczej często rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo, a stadium to określane jest jako 
anamorfa. Natomiast stadia generatywne (teleomorfy) tworzą się głównie w fazie saprotroficznej cyklu 
życiowego. Część gatunków grzybów workowych, m.in. z rodzajów Ramularia i Septoria, obserwowano 
wyłącznie w stadium anamorficznym. Oddzielenie tej grupy pasożytów (okolicznościowych saprotro-
fów) od taksonów typowo saprotroficznych jest często trudne, gdyż biologia wielu gatunków nie jest 
wystarczająco poznana. Na potrzeby tego opracowania do pasożytów okolicznościowych zaliczono 
gatunki, które obserwowano na żywych częściach roślin, w tym również na więdnących lub zasycha-
jących organach przytwierdzonych do głównej części rośliny. Uwzględniono więc również gatunki 
grzybów workowych (ówczesne Pyrenomycetes i Loculoascomycetes) związane ze zdrewniałymi  
i niezdrewniałymi pędami roślin (Chlebicki 1989a). Ograniczono się jednak do jednej z wyróżnionych 
przez Chlebickiego (1989a) grup ekologicznych, która obejmowała grzyby występujące „na uszkodzo-
nych martwych pniach, gałązkach, łodygach, liściach i kwiatostanach nadal związanych z rośliną, tzn. nie 
leżących na ziemi”. 

2. Stan zbadania

Doniesienia przyrodnicze dotyczące obszaru Babiej Góry i jej podnóża zawierają stosunkowo nieliczne 
dane o pasożytniczych mikromycetes. Najstarsze informacje dotyczą w większości pasożytów obligato-
ryjnych, głównie grzybów rdzawnikowych. Pierwsze dane podał w 1886 r. M. Raciborski, który obserwo-
wał cztery gatunki rdzawnikowe: Puccinia arenariae, Puccinia prenanthis-purpureae, Pucciniastrum epilobii 
i Pucciniastrum vaccinii (obecnie Naohidemyces vaccinii), a wkrótce później J. Schroeter (1889) wymienił 
dwa inne gatunki rdzawnikowe (Gymnosporangium tremelloides i Puccinia gentianae) znalezione na tym 
terenie. Natomiast pierwszy gatunek grzyba workowego (anamorfy) z Babiej Góry podał później także 
Schroeter (1897) – był to Ramularia filaris pasożytujący na Senecio subalpinus. Informacje o kolejnych 
gatunkach przyniosły prace z lat 30. XX wieku. W raporcie L. Garbowskiego i H. Juraszkówny (1933) 
dotyczącym chorób roślin użytkowych wymieniono jeden gatunek grzyba rdzawnikowego wywołu-
jący chorobę kosodrzewiny – Peridermium pini (obecnie Coleosporium tussilaginis). Natomiast badania  
W. Stec-Rouppertowej (1936), finansowane przez Komisję Fizyograficzną Polskiej Akademii Umie-
jętności (Köhler 2016), przyniosły informacje o siedmiu gatunkach, w tym dwóch workowych: Tri-
chocladia astragali (obecnie Erysiphe astragali) i Septoria ribis oraz pięciu rdzawnikowych: Melampsora 
caprearum, Phragmidium rubi-idaei, Puccinia calthae, Puccinia conglomerata i Puccinia coronata. Pierwszy 
gatunek grzybopodobnych lęgniowych (Peronospora schleidenii, obecnie Peronospora destructor) zebrał 
T. Dominik (1963) wraz z rdzawnikowym Puccinia sessilis, oba pasożytujące na Allium ursinum. Poje-
dynczy gatunek rdzawnikowy (Puccinia prenanthis-purpureae) z Babiej Góry został opublikowany przez 
J. Kochmana (1971) w ramach wydawnictwa zielnikowego Mycotheca Polonica (Fasc. XXII, no 548).

Pierwsze szczegółowe badania pasożytniczych mikromycetes w masywie Babiej Góry i jego 
podnóży prowadził w latach 1966-1968 T. Majewski. Obserwacje wykonane metodą marszrutową 
dotyczyły przede wszystkim czterech grup taksonomicznych grzybów i organizmów grzybopodob-
nych pasożytujących na roślinach: Peronosporales (w tym Albuginales), Erysiphales, Pucciniales  
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24

Grzyby Babiej Góry

(=Uredinales) i Ustilaginales s.l. Badania te uwzględniały również pasożyty tych grzybów, należące 
do anamorficznych grzybów workowych. Tylko niewielka część zebranych danych została opubliko-
wana w roku 1972; były to głównie informacje o gatunkach rzadkich w Polsce i znanych z nielicznych 
stanowisk na danym żywicielu (np. Podosphaera erigerontis-canadensis na Adenostyles alliariae). Łącznie 
publikacja Majewskiego (1972) poszerzyła liczbę grzybów znanych z obszaru Babiej Góry o 12 gatun-
ków,  w tym o trzy gatunki z Erysiphales, cztery z Pucciniales, dwa z Microbotryales i jeden z Urocysta-
les, a także o dwa grzyby nadpasożytnicze: Ampelomyces quisqualis s.l. i Sphaerellopsis filum. Wszystkie 
zebrane okazy zostały zdeponowane w kolekcji Fungi w herbarium Instytutu Botaniki Polskiej Akade-
mii Nauk w Krakowie (KRAM F). Wiele z tych okazów zostało później wykorzystanych do prezentacji  
rozprzestrzenienia 49 gatunków grzybów w ramach monografii taksonomicznych: Peronosporales 
(Kochman, Majewski 1970), Ustilaginales (Kochman, Majewski 1973), Uredinales (Majewski 1977, 
1979), Taphrinales (Sałata 1974), Protomycetales (1979) i Erysiphales (Sałata 1985).

Równolegle do badań pasożytów roślin T. Majewski rozpoczął również badania pasożytów owa-
dów – grzybów z rzędu Laboulbeniales. Intensyfikacja tych badań nastąpiła w latach 80. XX wieku, 
a podsumowanie wyników badań własnych i analiz materiałów historycznych, pochodzących rów-
nież z Babiej Góry, zawarł Majewski (1994) w monografii taksonomicznej tej grupy, a póżniej w atla-
sie rozmieszczenia w Polsce (Majewski 2008). Łącznie z obszaru Babiej Góry podał on 17 gatunków 
pasożytujących na chrząszczach i pluskwiakach.

Kolejne, szerokie badania nad grzybami mikroskopijnymi tego obszaru podjął w latach 1983-
1988 A. Chlebicki w ramach rozprawy doktorskiej dotyczącej grzybów workowych zaliczanych wtedy 
do Pyrenomycetes i Loculoascomycetes (włącznie z anamorfami) zasiedlających pędy roślin drzewia-
stych, krzewiastych i zielnych. Jako pierwszy omówił on (Chlebicki 1989a) historię badań grzybów 
mikroskopijnych masywu Babiej Góry, a wynikiem badań własnych była lista zawierająca 139 takso-
nów. Ich występowanie zostało scharakteryzowane przez wskazanie gatunku żywiciela, zbiorowiska 
roślinnego, miejsca i czasu zbioru oraz poprzez określenie przynależności do grupy ekologicznej (paso-
żyty żywych roślin – grupa a, gatunki związane z uszkodzonymi i martwymi organami roślin – grupa 
b, ze świeżo opadłymi organami roślinnymi – grupa c, z organami pozbawionymi perydermy – grupa d 
oraz z martwymi podkładkami grzybów – grupa e). Ponadto, Chlebicki (1989a) przedstawił występo-
wanie grzybów na tle większości babiogórskich zbiorowisk roślinnych, przeanalizował rozmieszczenie 
pionowe niektórych gatunków grzybów i przedyskutował możliwość zastosowania teorii autorstwa 
Durrieu (1966, za Majewskim 1971) dotyczącej zasięgów grzybów (homotopowy, oligotopowy, amfi-
topowy i mejotopowy) w stosunku do Pyrenomycetes i Loculoascomycetes. 

Między innymi na Babiej Górze prowadzone były inne badania A. Chlebickiego dotyczące grzy-
bów związanych z roślinami reliktowymi i w kilku pracach podał on z tego terenu łącznie 10 gatunków 
grzybów workowych związanych z Cerastium alpinum, Empetrum hermaphroditum i Juncus trifidus subsp. 
trifidus (Chlebicki 1989b, 2001, 2002, 2005; Suková, Chlebicki 2004), w tym również Aureobasidium 
pullulans występujący endofitycznie w korzeniach situ skuciny (Owczarek-Kościelniak et al. 2016). 

3. Źródła danych

Źródłem przedstawianych tu informacji o występowaniu pasożytniczych mikromycetes na obszarze 
Babiej Góry i jej najbliższego otoczenia są przede wszystkim niepublikowane materiały zebrane przez 
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T. Majewskiego (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa), za których udostępnienie 
jesteśmy Panu Profesorowi głęboko wdzięczni. Szczegółowe dane z etykiet tych materiałów zostały 
zestawione w liście gatunków opublikowanej w czasopiśmie Acta Mycologica (Ruszkiewicz-Michalska, 
Piskorski 2018). Nazewnictwo i przynależność taksonomiczna gatunków zostały zweryfikowane zgod-
nie z najnowszym podejściem taksonomicznym do Pucciniales (Helfer 2013), Peronosporales i Albu-
ginales (Thines, Spring 2005; Thines, Choi 2016), Ustilaginales s.l. (Vánky 2012) i Erysiphales (Braun, 
Cooke 2012). Okazy oznaczone pierwotnie jako Sphaerotheca xanthii zostały zweryfikowane przez  
M. Piątka (Instytut Botaniki PAN, Kraków), który stwierdził, że na podstawie słabo rozwiniętej ana-
morfy obecnej w materiale niemożliwe jest określenie gatunku, jednak sądząc z gatunku żywiciela 
(Senecio subalpinus) jest to prawdopodobnie Podosphaera senecionis U. Braun. 

Mimo, że okazy zebrane przez Majewskiego pochodzą z drugiej połowy lat 60. XX wieku, 
a więc sprzed około 50 lat, są to najbogatsze materiały dokumentujące różnorodność pasożytniczych 
mikromycetes z tego obszaru. Ze względu na wieloletnią ochronę obszarową tego pasma górskiego, 
obecne występowanie gatunków znanych z lat 60. XX wieku wydaje się nadal wysoce prawdopo-
dobne, gdyż nie podlegają istotnym zmianom płaty obserwowanych wtedy zbiorowisk roślinnych 
i nie zaobserwowano wycofywania się kluczowych gatunków flory. Ponadto, w Babiogórskim Parku 
Narodowym prowadzi się zabiegi odpowiadające ekstensywnej gospodarce rolnej (wypasy owiec 
i pokosy), których celem jest zatrzymanie procesów sukcesyjnych (Makomaska-Juchiewicz 2011). 
Prowadzone są również nasadzenia pożądanych gatunków drzew, co ma pozwolić na przebudowę 
monokulturowych drzewostanów w celu przywrócenia struktury i składu zbiorowisk leśnych właś-
ciwych dla tych terenów.

Drugim źródłem informacji o gatunkach występujących na omawianym terenie są dane publi-
kowane przez różnych badaczy, wymienionych już w historii badań grzybów Babiej Góry oraz przez 
Wołczańską i Lamorskiego (2006) oraz Bujakiewicz (2018). Do najobszerniejszych należą dane  
A. Chlebickiego gromadzone na przestrzeni wielu lat (1989a, 2001, 2002, 2004, 2018). Trzydzieści 
sześć z gatunków raportowanych w 1989 roku wchodzi w zakres niniejszej pracy. Materiały doku-
mentujące wymienione dane nie były w większości weryfikowane. Wyjątkiem są okazy gatunków 
z rodzajów Ramularia i Septoria, które zostały przeanalizowane przez A. Wołczańską (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) w ramach opracowywania monografii taksonomicznych tych rodza-
jów (Wołczańska 2005, 2013). Najnowsze dane, z potwierdzoną molekularnie identyfikacją gatunków, 
pochodzą z pracy Jacewskiego i wsp. (2018), którzy badali grzyby związane z reliktami glacjalnymi 
(Juncus trifidus i Salix herbacea) w Sudetach i Karpatach.

4. Bogactwo gatunkowe i różnorodność taksonomiczna  
mikromycetes

Na obszarze Babiej Góry (w tym Babiogórskiego Parku Narodowego) potwierdzono obecność łącznie 
194 gatunków grzybów (w tym dwóch odmian i 4 form specjalnych) zaliczonych do pasożytniczych 
mikromycetes (Aneks 1). Reprezentują one łącznie 21 jednostek w randze rzędów (Tab. 1), a przyna-
leżność taksonomiczna trzech gatunków jest określona tylko do poziomu podtypu Pezizomycotina. 
Zdecydowana większość stwierdzonych gatunków należy do grzybów rdzawnikowych (Pucciniales), 
które stanowią ok. 36% całości (Tab. 1). Nieco ponad 30% gatunków należy do różnych taksonów grzy-

Mikroskopijne grzyby pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach z Babiej Góry



26

Grzyby Babiej Góry

bów workowych (z wyłączeniem Erysiphales), w tym obserwowanych w stadium anamorficznym. Jest 
to wartość niższa niż przeciętnie notowana w badaniach pasożytniczych mikromycetes, gdyż zwykle 
grzyby anamorficzne stanowią od 60 do 70% wszystkich identyfikowanych gatunków (np. Mułenko 
1988a, b, 1998; Ruszkiewicz-Michalska 2006; Adamska 2013). Niższa liczba gatunków anamorficz-
nych grzybów workowych w wykazie z Babiej Góry wynika z braku szczegółowych badań dotyczących 
tej grupy grzybów związanych z nadziemnymi organami roślin i z bezkręgowcami. Niezbyt liczna jest 
również grupa grzybopodobnych chromistów (17 gatunków).

Gospodarzami grzybów było łącznie 167 gatunków roślin, zwierząt i grzybów (Aneks 2). Rośliny 
(141 gatunków) należą do 38 rodzin, w tym jeden gatunek do widłaków i sześć do paproci (Tab. 2). Naj-
liczniej reprezentowana jest rodzina Asteraceae zarówno pod względem liczby żywicieli (22 gatunki), 
jak i pasożytów (35). Proporcjonalnie duża liczba gatunków (8) przypada na stosunkowo nielicznych 
przedstawicieli rodziny Ericaceae, której cztery gatunki były porażone przez grzyby. Niedostatecz-
nie reprezentowane wydają się rodziny Rosaceae i Poaceae oraz Fabaceae, które w większości 
podobnych badań prowadzonych w Polsce są licznie porażane przez mikromycetes. Bezkręgowce, 
na których pasożytowały owadorosty, to przede wszystkim chrząszcze (Coleoptera, 18 gatunków), 
ponadto obserwowano porażone również dwa gatunki pluskwiaków (Hemiptera) i jeden z błonkó-
wek (Hymenoptera). Wśród grzybów żywicielami były trzy gatunki rdzawnikowe, jeden z Elaphomy-
cetales i jeden mączniak właściwy.

Dane zebrane w wykazie gatunków pochodzą łącznie z 26 zbiorowisk roślinnych (Aneks 3), 
w tym wszystkich charakterystycznych dla obszaru Babiej Góry. Należy do nich m.in. murawa wyso-
kogórska Saxifrago-Festucetum versicoloris, w którym stwierdzono stosunkowo dużą liczbę 7 gatun-
ków. Zbiorowiska, z których pochodzą największe liczby gatunków grzybów to olszynka karpacka 
Alnetum incanae (15 gatunków), żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum (11), borów-
czyska bażynowe Empetro-Vaccinietum (7) oraz zbiorowiska ziołoroślowe Chaerophylletum hirsuti (7). 
Większość rzadko w Polsce notowanych gatunków mikromycetes zbierano w Saxifrago-Festucetum 
versicoloris i Empetro-Vaccinietum.

Tabela 1. Liczby gatunków mikromycetes z poszczególnych grup taksonomicznych

Table 1. Species number of mikromycetes within particular fungal taxa

Takson
(Taxon)

Liczba gatunków
(Number of species)

Fungi Ascomycota

Amphisphaeriales 1

Botryosphaeriales 1

Diaporthales 3

Dothideales 2

Erysiphales 21

Helotiales 3

Hypocreales 6

Laboulbeniales 17

Mycosphaerellales 13

Pleosporales 17

Rhytismatales 4
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Fungi

Ascomycota

Sordariomycetes 1

Taphrinales 2

Venturiales 2

Xylariales 2

Incertae sedis, Pezizomycotina 3

Basidiomycota

Microbotryales 4

Pucciniales 71

Urocystidiales 2

Ustilaginales 2

Chromista Oomycota
Albuginales 1

Peronosporales 16

Tabela 2. Liczba gatunków żywicieli i ich pasożytów na przedstawicielach poszczególnych taksonów

Table 2. Number of host and parasitic species within plant taxa

Takson
(Taxon)

Żywiciele
(Host)

Pasożyty
(Parasites)

Rośliny
(Plants)

Lycopodiaceae 1 2

Polypodiopsida 5 5

Aceraceae 1 1

Apiaceae 6 13

Asteraceae 22 35

Balsaminaceae 1 2

Betulaceae 3 5

Boraginaceae 2 3

Brassicaceae 6 8

Campanullaceae 2 2

Caprifoliaceae 1 4

Caryophyllaceae 5 7

Crassulaceae 3 3

Cupressaceae 1 3

Cyperaceae 1 1

Ericaceae 4 10

Euphorbiaceae 2 2

Fabaceae 3 4

Fagaceae 1 1

Gentianaceae 2 2

Geraniaceae 1 1

Grossulariaceae 1 2

Hypericaceae 1 1

Mikroskopijne grzyby pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach z Babiej Góry



28

Grzyby Babiej Góry

Rośliny
(Plants)

Juncaceae 5 8

Lamiaceae 3 3

Liliaceae 1 1

Melanthiaceae 1 1

Oenotheraceae 5 6

Orobanchaceae 1 1

Pinaceae 4 5

Plantaginaceae 3 3

Poaceae 5 7

Polygonaceae 6 14

Primulaceae 2 2

Ranunculaceae 8 16

Rosaceae 8 16

Rubiaceae 3 5

Salicaceae 2 3

Saxifragaceae 1 2

Thymelaceae 1 1

Valerianaceae 1 1

Violaceae 3 4

Owady
(Insects)

Coleoptera 18 19

Hemiptera 2 4

Hymenoptera 1 1

Grzyby
(Fungi)

Erysiphales 1 1

Eurotiales 1 1

Pucciniales 3 1

5. Podsumowanie

Prezentowane zestawienie informacji o pasożytniczych grzybach mikroskopijnych znanych z obszaru 
Babiej Góry to kompilacja danych pochodzących z różnych źródeł. Ze względu na brak systematycz-
nych badań nad tą grupą grzybów oraz współczesnych, obszernych danych z tego terenu niemożliwa 
jest głębsza analiza wyników. Tym niemniej, jest to pierwsze zestawienie gatunków z tego obszaru, 
a wiele gatunków (ok. 70%) podano tu po raz pierwszy. Zwraca jednak uwagę zupełny brak informa-
cji o niektórych grupach grzybów, np. o owadomorkowych (Entomophthorales, Bałazy 1993), a lista 
gatunków grzybów workowych występujących zwykle w stadium anamorficznym jest również stosun-
kowo uboga. Trudno więc wskazać na ile prezentowane tu dane są reprezentatywne dla obszaru Babiej 
Góry i występujących tam zbiorowisk roślinnych. 
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6. Streszczenie

Mikromycetes to grupa drobno-owocnikowych grzybów bardzo zróżnicowana pod względem morfo-
logicznym i taksonomicznym oraz funkcjonalnym. Mimo niedoskonałości podziału na makro- i mikro-
mycetes, zastosowano go w niniejszym opracowaniu, zawężając omawianą grupę mikromycetes do 
gatunków związanych pasożytniczo z roślinami, zwierzętami i grzybami. Pozwoliło to na wyodrębnie-
nie stosunkowo jednorodnej ekologicznie grupy grzybów. Autorzy zebrali informacje o stwierdzonych 
na obszarze Babiej Góry pasożytach obligatoryjnych i saprotrofach fakultatywnych. Dane dotyczące 
występowania mikromycetes w dużej mierze pochodzą z lat 60. XX wieku i są rezultatem trzyletnich 
obserwacji prof. Tomasza Majewskiego i późniejszych czteroletnich badań prof. Andrzeja Chlebickiego. 

Z analizy zebranego materiału wynika, że z tego terenu znane są 194 gatunki pasożytniczych 
mikromycetes, które należą do 21 jednostek taksonomicznych w randze rzędów, a status trzech gatun-
ków jest określony tylko do rangi podtypu Pezizomycotina. 36% całości stwierdzonych gatunków sta-
nowią grzyby rdzawnikowe (Pucciniales), ponad 30% to grzyby workowe, a 9% gatunków reprezentuje 
organizmy grzybopodobne z królestwa Chromista. Wśród 167 gatunków żywicieli było 141 gatunków 
roślin, 21 gatunków zwierząt bezkręgowych (w tym 18 gat. chrząszczy) i 5 taksonów grzybów. Grzyby 
obserwowane były w 26 zbiorowiskach roślinnych, przy czym warto podkreślić, że w charakterystycz-
nym dla tego terenu zbiorowisku Saxifrago-Festucetum versicoloris odnotowano pięć taksonów bardzo 
rzadkich w Polsce. Brak wieloletnich, kompleksowych oraz współczesnych obserwacji tej grupy grzy-
bów powoduje, że trudno przeprowadzić szczegółową analizę mykobioty tego obszaru. Niemniej jed-
nak autorom udało się zestawić pierwszą, zbiorczą listę pasożytniczych grzybów zawiązanych z rośli-
nami, grzybami i owadami masywu Babiej Góry. 

Liczba 194 gatunków mikromycetes wydaje się być dość niska w porównaniu z innymi, lepiej 
zbadanymi terenami górskimi w Polsce, np. Ojcowskim lub Pienińskim Parkiem Narodowym (Kućmierz 
1973, 1977). Długoletnia ochrona masywu Babiej Góry przyczyniła się jednakże do zachowania zbio-
rowisk roślinnych właściwych dla siedlisk górskich, co powinno również wpłynąć pozytywnie na boga-
ctwo gatunkowe i różnorodność taksonomiczną mykobioty.

Summary

Micromycetes is morphologically, taxonomically and functionally diverse group of fungi forming small 
fruitbodies. Despite the imperfections of the informal division into macro- and micromycetes, it is accep-
ted in this study. The discussed group of micromycetes was narrowed to species parasitically associated 
with plants, animals and fungi, that is a relatively homogeneous group of fungi in terms of ecology.

The authors collected and compiled information on obligatory parasites and facultative sapro-
trophs confirmed at the area of Babia Góra Mt. Data on the occurrence of micromycetes largely ori-
ginate from the 1960s and are the result of the unpublished, three-year observations of prof. Tomasz 
Majewski and later four-year research by prof. Andrzej Chlebicki.

The analysis of the collected material shows that 194 species of parasitic micromycetes belon-
ging to 22 taxonomic units are known from this area. 36% of all identified species are the rust fungi 
(Pucciniales), more than 30% belong to ascomycetes, and 9% represent chromistan fungal analogues 
(Oomycota). Among 167 host species, there were 141 species of plants, 21 species of invertebrates 
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(including 18 species of beetles) and 5 taxa of fungi. The data on parasitic micromycetes come from 26 
plant communities, including Saxifrago-Festucetum versicoloris, plant community characteristic for this 
area, where five taxa very rare in Poland occurred.

The lack of many-year, comprehensive and contemporary observations of this group of fungi 
makes it difficult to analyze the mycobiota of this area in detail. Nevertheless, the authors managed 
to combine the first, checklist of parasitic fungi associated with plants, fungi and insects of the Babia 
Góra massif. However, the number of 194 species of micromycetes seems to be quite low compared 
to other, better explored mountain areas in Poland, e.g. Ojcowski or Pieniński National Park (Kućmierz 
1973, 1977). The long-term protection of the Babia Góra massif has contributed to the preservation 
of plant communities appropriate for mountainous habitats, which should also have a positive impact 
on the species richness and taxonomic diversity of mycobiota.
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8. Aneks 1. Wykaz taksonów mikromycetes stwierdzonych 
w rejonie Babiej Góry

 (Na podstawie szczegółowej listy gatunków zawartej w pracy Ruszkiewicz-Michalskiej  
i Piskorskiego 2018).

 Annex 1. List of taxa recorded at the region of Babia Góra Mt.
 (Based on detailed checklist given in the paper by Ruszkiewicz-Michalska and Piskorski 2018).

1. Aecidium euphorbiae Pers. 
2. Aecidium ranunculacearum DC.
3. Aecidium thalictri-flavi (DC.) G. Winter 
4. Albugo candida (Pers.) Roussel 
5. Ampelomyces quisqualis Ces. s.l. 
6. Anthracoidea caricis (Pers.) Bref. 
7. Arthrinium luzulae M.B. Ellis 
8. Arwidssonia empetri (Rehm) B. Erikss. 
9. Ascochyta deformis (P. Karst.) P.K. Buchanan 
10. Ascochyta stellariae Fautrey 
11. Blumeria graminis (DC.) Speer 
12. Botrytis cinerea Pers. 
13. Bremia lactucae Regel 
14. Caeoma allii-ursini G. Winter 
15. Cantharomyces robustus T. Majewski 
16. Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév. 
17. Coleosporium tussilaginis f.sp. doronici S. Helfer 
18. Coleosporium tussilaginis f.sp. petasitis Boerema & Verh. 
19. Coleosporium tussilaginis f.sp. senecionis-silvatici Boerema & Verh. 
20. Coleosporium tussilaginis f.sp. tussilaginis 
21. Coniothyrium olivaceum Bonord. 
22. Cordyceps bifusispora O.E. Erikss.
23. Cordyceps militaris (L.) Fr. 
24. Coreomyces corixae Thaxt. 
25. Coreomyces macropus Thaxt. 
26. Cyclothyriella rubronotata (Berk. & Broome) Jaklitsch & Voglmayr 
27. Cytospora vaccini Died. 
28. Diplodina sp. 
29. Duplicaria empetri (Pers.) Fuckel 
30. Ecteinomyces trichopterophilus Thaxt. 
31. Entyloma chrysosplenii J. Schröt. 
32. Entyloma microsporum J. Schröt. 
33. Entyloma picridis Rostr. 
34. Erysiphe aquilegiae var. aquilegiae DC. 
35. Erysiphe aquilegiae var. ranunculi (Grev.) R.Y. Zheng & G.Q. Chen 
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36. Erysiphe astragali DC. 
37. Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell 
38. Erysiphe heraclei DC. 
39. Erysiphe hyperici (Wallr.) S. Blumer 
40. Erysiphe mayorii S. Blumer 
41. Eumonoicomyces papuanus Thaxt. 
42. Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin
43. Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. Heluta 
44. Golovinomyces cynoglossi (Wallr.) V.P. Heluta 
45. Golovinomyces fischeri (S. Blumer) U. Braun & R.T.A. Cook 
46. Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern 
47. Gymnosporangium tremelloides R. Hartig 
48. Hyaloperonospora dentariae (Rabenh.) Voglmayr 
49. Hyaloperonospora dentariae-makrophyllae (Gäum.) Voglmayr et al. 
50. Hyaloperonospora parasitica (Pers.) Constant. 
51. Hyalopsora aspidiotus (Peck) Magnus 
52. Hypoderma commune (Fr.) Duby 
53. Idiomyces peyritschii Thaxt. 
54. Isaria farinosa (Holmsk.) Fr. 
55. Laboulbenia etrusca Speg.
56. Laboulbenia fasciculata Peyr. 
57. Laboulbenia vulgaris Peyr. 
58. Leptosphaeria fuscella (Berk. & Broome) Ces. & De Not. 
59. Leptosphaeria modesta Rabenh. 
60. Leptosphaeria multiseptata G. Winter 
61. Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not. 
62. Lophodermium melaleucum (Fr.) De Not. 
63. Melampsora caprearum Thüm. 
64. Melampsora epitea Thüm. 
65. Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb. 
66. Microbotryum bistortarum (DC.) Vánky 
67. Microbotryum kuehneanum (R. Wolff) Vánky 
68. Microbotryum marginale (DC.) Vánky 
69. Microbotryum violaceum (Pers.) G. Deml & Oberw.
70. Microgloeum sp./Phloeosporella sp. 
71. Milesina blechni (Syd. & P. Syd.) Arthur ex Faull 
72. Milesina kriegeriana (Magnus) Magnus 
73. Milesina vogesiaca Syd. & P. Syd. 
74. Monoicomyces homalotae Thaxt. 
75. Monoicomyces infuscatus Speg. 
76. Mycosphaerella vaccini (Cooke) J. Schröt. 
77. Myxothyrium leptideum (Fr.) Bubák & Kabát 
78. Naohidemyces vaccinii (Jørst.) S. Sato et al. 
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79. Neoerysiphe galeopsidis (DC.) U. Braun 
80. Neoerysiphe galii (S. Blumer) U. Braun 
81. Nyssopsora echinata (Lév.) Arth. 
82. Ochropsora ariae (Fuckel) Ramsb. 
83. Ophiocordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) G.H. Sung et al.
84. Paraleptosphaeria makrospora (Thüm.) Gruyter et al. 
85. Peronospora alpicola Gäum. 
86. Peronospora calotheca de Bary 
87. Peronospora destructor (Berk.) Casp. ex Berk. 
88. Peronospora grisea de Bary 
89. Peronospora potentillae de Bary 
90. Peronospora ranunculi Gäum. 
91. Peronospora rumicis Corda 
92. Peronospora violae de Bary ex Schroet. 
93. Peyritschiella protea Thaxt. 
94. Phaeosphaeria lycopodina (Mont.) Hedjar.
95. Phoma mercurialis Brunaud 
96. Phomopsis hysteriola Grove 
97. Phragmidium fusiforme J. Schröt. 
98. Phragmidium potentillae (Pers.) P. Karst. 
99. Phragmidium rubi-idaei (DC.) P. Karst. 
100. Phyllosticta laserpitii Sacc. 
101. Plasmopara epilobii J. Schröt. 
102. Plasmopara nivea (Unger) J. Schröt. 
103. Plasmopara obducens (J. Schröt.) J. Schröt. 
104. Plasmoverna pygmaea (Unger) Constant. et al.
105. Pleospora chrysospora Niessl 
106. Pleospora helvetica Niessl 
107. Pleurophoma sp. 
108. Podosphaera aphanis (Wallr.) U. Braun & S. Takam. 
109. Podosphaera balsaminae (Wallr.) U. Braun & S. Takam.
110. Podosphaera clandestina (Wallr.) Lév. 
111. Podosphaera erigerontis-canadensis (Lév.) U. Braun & T.Z. Liu
112. Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary 
113. Podosphaera phtheirospermi (Henn. & Shirai) U. Braun & T.Z. Liu 
114. Podosphaera sp. 
115. Protomyces macrosporus Unger 
116. Protoventuria sp. 
117. Pseudoseptoria sp. 
118. Puccinia acetosae (Schumach.) Körn 
119. Puccinia aegopodii (Schumach.) Link 
120. Puccinia alpina Fuckel 
121. Puccinia arenariae (Schumach.) J. Schröt. 
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122. Puccinia brachypodii G.H. Otth 
123. Puccinia calcitrapae DC. 
124. Puccinia calthae Link 
125. Puccinia chrysosplenii Grev. 
126. Puccinia cnici H. Mart. 
127. Puccinia conglomerata (F. Strauss) J.C. Schmidt & Kunze 
128. Puccinia coronata Corda 
129. Puccinia gentianae (F. Strauss) Link 
130. Puccinia hieracii (Röhl.) H. Mart. 
131. Puccinia laserpitii Lindr. 
132. Puccinia leveillei Mont. 
133. Puccinia maculosa Schwein. 
134. Puccinia major Dietel 
135. Puccinia mei-mamillata Semadeni 
136. Puccinia menthae Pers. 
137. Puccinia mulgedii P. Syd. & Syd. 
138. Puccinia obscura J. Schröt. 
139. Puccinia poarum Nielsen 
140. Puccinia prenanthis-purpureae (DC.) Lindr. 
141. Puccinia punctata Link 
142. Puccinia punctiformis (F. Strauss) Röhl. 
143. Puccinia pygmaea Erikss. 
144. Puccinia ribis DC. 
145. Puccinia saniculae Grev. 
146. Puccinia sessilis J. Schröt. 
147. Puccinia soldanellae (DC.) Fuckel 
148. Puccinia valantiae Pers. 
149. Puccinia veronicae (Schumach.) G. Winter 
150. Puccinia violae (Schumach.) DC. 
151. Pucciniastrum areolatum (Fr.) G.H. Otth 
152. Pucciniastrum circaeae (Schumach.) Speg. 
153. Pucciniastrum epilobii (Pers.) G.H. Otth 
154. Pucciniastrum guttatum (J. Schröt.) Hyl., Jørst. & Nannf. 
155. Pucciniastrum symphyti (DC.) McKenzie & Padamsee 
156. Ramularia coleosporii Sacc. 
157. Ramularia filaris Fresen. 
158. Rhabdospora inaequalis (Sacc. & Roum.) Sacc. 
159. Rhachomyces philonthinus Thaxt. 
160. Rhadinomyces cristatus Thaxt. 
161. Rhynchophoromyces anacaenae Scheloske 
162. Rhytisma salicinum (Pers.) Fr.
163. Schroeteriaster alpinus (J. Schröt.) Magnus 
164. Seimatosporium sp. 
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165. Septoria arunci Pass. 
166. Septoria ebuli Roberge ex Desm. 
167. Septoria lycoctoni Speg. 
168. Septoria polygonorum Desm. 
169. Septoria primulae Buckn. 
170. Septoria ribis (Lib.) Desm. 
171. Septoria rumicis Trail 
172. Septoria sedi Westend. 
173. Septoria sp. 
174. Sphaerellopsis filum (Biv.) B. Sutton 
175. Sphaerotheca epilobii (Wallr.) de Bary
176. Stagonospora anemones Pat.
177. Stagonospora junciseda (Sacc.) Mussat 
178. Stemphylium vesicarium (Wallr.) E.G. Simmons 
179. Strasseria geniculata (Berk. & Broome) Höhn. 
180. Sydowia polyspora (Bref. & Tavel) E. Müll. 
181. Symplectromyces vulgaris (Thaxt.) Thaxt. 
182. Taphrina alni (Berk. & Broome) Gjaerum
183. Teratomyces philonothi Thaxt. 
184. Tolypocladium capitatum (Holmsk.) C.A. Quandt et al. 
185. Tolypocladium ophioglossoides (J.F. Gmel.) C.A. Quandt et al.
186. Trachyspora alchemillae (Pers.) Fuckel 
187. Unguicularia costata (Boud.) Dennis
188. Uredinopsis filicina (Niessl) Magnus 
189. Uredo sp. 
190. Urocystis junci Lagerh. 
191. Urocystis ranunculi (Lib.) Moesz 
192. Uromyces phyteumatum (DC.) G. Winter 
193. Uromyces valerianae (Schumach.) Fuckel 
194. Uromyces veratri (DC.) J. Schröt. 
195. Uromyces verruculosus Berk. & Broome 
196. Uromyces viciae-fabae (Pers.) J. Schröt. 
197. Ustilago avenae (Pers.) Rostr.
198. Venturia variisetosa (M.E. Barr) Lar. N. Vassiljeva
199. Wettsteinina pachyasca (Niessl) Petr. ex M.E. Barr 
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9. Aneks 2. Wykaz gatunków żywicielskich stwierdzonych  
w rejonie Babiej Góry 
(Na podstawie szczegółowej listy gatunków zawartej w pracy Ruszkiewicz-Michalskiej  
i Piskorskiego 2018).

 Annex 2. Checklist of fungal hosts taxa recorded at Babia 
Góra massif

 (Based on detailed checklist given in the paper by Ruszkiewicz-Michalska and Piskorski 2018). 

Gatunek żywicielski
(Host species)

Liczba gatunków pasożytów
(Number of parasitic species)

Rośliny (Plants) 141 173

Abies alba Mill. 1

Acer pseudoplatanus L. 2

Aconitum firmum Rchb. 2

Adenostyles alliariae (Gouan) Kern. 3

Aegopodium podagraria L. 2

Alchemilla sp. 1

Allium ursinum L. 3

Alnus incana (L.) Moench 3

Anemone narcissiflora L. 1

Anemone nemorosa L. 2

Aruncus sylvestris Kostel. 1

Astragalus glycyphyllos L. 1

Avena sativa L. 1

Betula ?pubescens Ehrh. 1

Betula pendula Roth 1

Blechnum spicant (L.) Roth 1

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 2

Caltha laeta Schott, Nyman & Kotschy 2

Caltha palustris L. 2

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 2

Cardamine amara L. 1

Cardamine flexuosa With. 1

Cardamine opizii Presl 1

Cardamine pratensis L. 1

Carduus personata (L.) Jacq. 1

Carex pilulifera L. 1

Carlina vulgaris L. 1

Cerastium alpinum L. 3
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Gatunek żywicielski
(Host species)

Liczba gatunków pasożytów
(Number of parasitic species)

Chaerophyllum hirsutum L. (= Chaerophyllum cicutarium Vill.) 1

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 1

Chrysosplenium alternifolium L. 2

Cicerbita alpina (L.) Wallr. (= Mulgedium alpinum Less.) 3

Circaea intermedia Ehrh. 1

Cirsium arvense (L.) Scop. 1

Cirsium oleraceum (L.) Scop. 1

Cirsium palustre (L.) Scop. 1

Cirsium vulgare (Savi) Ten. (= Cirsium lanceolatum (L.) Scop.) 1

Crepis paludosa (L.) Moench 2

Daphne mezereum L. 1

Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. (= Cardamine glanduligera O. Schwarz) 2

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. 2

Dianthus superbus subsp. speciosus (Rchb.) Pawł. (= Dianthus speciosus 
Rchb.) 1

Doronicum austriacum Jacq. 1

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray (= Dryopteris austriaca (Jacq.) Woyn.) 1

Empetrum hermaphroditum Hagerup 3

Epilobium alpestre (Jacq.) Krocker 1

Epilobium montanum L. 1

Epilobium palustre L. 2

Euphorbia cyparissias L. 1

Fagus sylvatica L. 1

Filipendula ulmaria (L.) Maxim 1

Frangula alnus Mill. 1

Galeobdolon luteum Huds. 1

Galium anisophyllum Vill. 1

Galium odoratum (L.) Scop. (= Asperula odorata L.) 3

Galium vernum L. 1

Gentiana cruciata L. 1

Gentiana punctata L. 1

Geranium sylvaticum L. 1

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman (= Phegopterys dryopteris (L). Fee) 1

Hieracium alpinum L. 1

Hieracium murorum L. 3

Homogyne alpina (L.) Cass. 2

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 2

Hypericum maculatum Cr. 1

Mikroskopijne grzyby pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach z Babiej Góry
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Gatunek żywicielski
(Host species)

Liczba gatunków pasożytów
(Number of parasitic species)

Hypochoeris uniflora Vill. 1

Impatiens noli-tangere L. 2

Juncus filiformis L. 1

Juncus trifidus L. subsp. trifidus L. 4

Juniperus communis L. 2

Juniperus communis L. subsp. alpina (Sm.) Čelak. (= Juniperus nana Willd.) 1

Lamium maculatum L. 1

Laserpitium archangelica Wulf. 3

Leontodon hispidus L. 2

Luzula alpino-pilosa (Maix) Breistr. (= Luzula spadicea (All.) DC.) 1

Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth. (= Luzula flavescens (Host) Gaud.) 1

Luzula silvatica (Huds.) Gaud. 1

Melampyrum sylvaticum L. 1

Melandrium rubrum (Weigel) Garcke (= Silene dioica (L.) Clairv.) 1

Mentha longifolia L. 1

Mercurialis perennis L. 1

Millium effusum L. 1

Mutellina purpurea (Poir.) Thell. (= Ligusticum mutellina (L.) Crantz) 3

Mycelis muralis (L.) Dumort 1

Petasites kablikianus Tausch ex Bercht. 2

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt (= Thelypteris phegopteris (L.) Sloss.; 
Phegopteris polypodioides Fee) 1

Phyteuma orbiculare L. 1

Phyteuma spicatum L. 1

Picea abies (L.) P. Karst. 1

Pinus mugo Turra 3

Poa laxa Haenke 1

Polygonum bistorta L. 4

Polystichum aculeatum (L.) Roth (= Polystichum lobatum (Huds.) C. Presl) 1

Potentilla aurea L. 2

Prenanthes purpurea L. 2

Primula elatior Hill. var. carpatica (Gris & Schrenk) Nikolic 1

Pulmonaria obscura Dumort. (= Pulmonaria officinalis L. subsp. obscura 
(Dumort.) Murb.) 1

Ranunculus platanifolius L. 1

Ranunculus repens L. 5

Rhodiola rosea L. 1

Ribes petraeum var. carpaticum (Kit.) Jancz. 1
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Gatunek żywicielski
(Host species)

Liczba gatunków pasożytów
(Number of parasitic species)

Ribes petraeum Wulf. in Jacq. 1

Rosa pendulina L. 2

Rosa sp. 3

Rubus idaeus L. 2

Rumex acetosa L. 2

Rumex acetosella L. 2

Rumex alpinus L. 3

Rumex arifolius All. 2

Rumex obtusifolius L. 1

Sagina nodosa (L.) Fenzl 1

Salix caprea L. 2

Salix silesiaca Willd. 1

Sambucus racemosa L. 4

Sanicula europaea L. 1

Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J. Koch 2

Sedum maximum (L.) Hoffm. 1

Sempervivum montanum L. 2

Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Meg. & Scherb.) Willd. (= Senecio fuchsii 
Gmel.) 1

Senecio subalpinus W.D.J. Koch 4

Soldanella carpatica Vierh. 1

Solidago virgaurea L. 1

Sorbus aucuparia L. emend. Hedl. 3

Sorbus aucuparia L. emend. Hedl. subsp. glabrata 1

Stellaria nemorum L. 1

Symphytum tuberosum L. 2

Taraxacum officinale F. H. Wigg. 1

Thalictrum flavum L. 1

Tussilago farfara L. 2

Vaccinium myrtillus L. 3

Vaccinium uliginosum L. 1

Vaccinium vitis-idaea L. 3

Valeriana tripteris L. 1

Veratrum lobelianum Bernh. 1

Veronica beccabunga L. 1

Veronica montana L. 1

Veronica serpyllifolia L. 1

Vicia faba L. 1

Mikroskopijne grzyby pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach z Babiej Góry



42

Grzyby Babiej Góry

Gatunek żywicielski
(Host species)

Liczba gatunków pasożytów
(Number of parasitic species)

Viola biflora L. 2

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau (= Viola silvestris Rchb.) 1

Viola tricolor L. s.str. 1

Owady (Insects) 21 21

Acrotrichis grandicollis (Mannerheim) 1

Anacaena globulus (Paykull) 1

Anotylus nitidulus (Gravenhorst) 1

Anotylus rugosus (Fabricius) 1

Bembidion geniculatum Heer 1

Bembidion stomoides Dejean (= Bembidion atroviolaceum Dufour) 1

Bembidion tibiale (Duftschmid) 2

Callicorixa praeusta (Fieber) 2

Carpelimus bilineatus Stephens 1

Deleaster dichrous (Gravenhorst) 1

Gabrius appendiculatus Sharp 1

Lathrobium volgense Hochhuth 1

Nebria rufescens (Strøm) 1

Patrobus atrorufus (Strøm) 1

Philonthus fimetarius (Gravenhorst) 1

Quedius nitipennis (Stephens) 1

Rheochara spadicea (Erichson) 1

Sigara distincta (Fieber) 2

Trechus striatulus Putzeys 1

Vespa sp. 1

Xantholinus longiventris Heer 1

Grzyby (Fungi) 5 4

Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév. s.l. 1

Elaphomyces sp. 2

Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun & Shishkoff 1

Puccinia obscura J. Schröt. 1

Pucciniastrum vaccinii Jørst. 1

Razem (Total) 167 197
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10. Aneks 3. Wykaz gatunków grzybów stwierdzonych  
w zbiorowiskach roślinnych 

 Annex 3. List of fungal species recorded in plant  
communities

Syntakson 
(Syntaxon)

Gatunki grzybów 
(Fungal species)

Abieti-Piceetum montanum 3

Leptosphaeria modesta 

Rhabdospora inaequalis 

Tolypocladium ophioglossoides 

Aconitetum firmi 2

Hypoderma commune 

Septoria lycoctoni 

Alnetum incanae 15

Diplodina sp.

Erysiphe aquilegiae var. aquilegiae 

Hyaloperonospora dentariae-macrophyllae 

Monoicomyces homalotae 

Monoicomyces infuscatus 

Peronospora grisea 

Peronospora ranunculi 

Plasmopara obducens 

Podosphaera erigerontis-canadensis 

Puccinia arenariae 

Puccinia calthae 

Puccinia major 

Rhynchophoromyces anacaenae 

Seimatosporium sp.

Teratomyces philonothi 

Athyrio-Sorbetum 1

Paraleptosphaeria makrospora

Calamagrostietum villosae 3

Nyssopsora echinata 

Puccinia hieracii 

Puccinia mei-mamillata 

Mikroskopijne grzyby pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach z Babiej Góry
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Syntakson 
(Syntaxon)

Gatunki grzybów 
(Fungal species)

Caltho-Alnetum 1

Ascochyta deformis

Chaerophylletum hirsuti 7

Peronospora grisea 

Peronospora ranunculi 

Podosphaera aphanis 

Puccinia calcitrapae 

Puccinia calthae 

Puccinia menthae 

Urocystis ranunculi 

Dentario glandulosae-Fagetum 11

Cordyceps militaris 

Cytospora vaccinii

Golovinomyces cynoglossi 

Hyaloperonospora dentariae 

Hyaloperonospora dentariae-macrophyllae 

Leptosphaeria modesta 

Milesina vogesiaca 

Phoma mercurialis 

Puccinia veronicae 

Puccinia violae 

Septoria arunci

Deschampsio-Luzuletum 5

Arthrinium luzulae 

Microbotryum bistortarum 

Phaeosphaeria lycopodina 

Pleospora chrysospora 

Pleospora helvetica 

Empetro-Vaccinietum 7

Arwidssonia empetri 

Duplicaria empetri 

Myxothyrium leptideum 

Naohidemyces vaccinii 

Podosphaera phtheirospermi 

Puccinia conglomerata 

Puccinia mei-mamillata 
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Syntakson 
(Syntaxon)

Gatunki grzybów 
(Fungal species)

Galio-Abietetum 4

Cyclothyriella rubronotata 

Leptosphaeria fuscella

Pucciniastrum areolatum 

Septoria ebuli 

Gladiolo-Agrostetum 1

Puccinia hieracii

Hieracio-Nardetum 2

Anthracoidea caricis 

Phragmidium potentillae 

Junco trifidi-Festucetum supinae 2

Stagonospora anemones 

Stagonospora junciseda 

Piceetum excelsae carpaticum 2

Milesina blechni 

Milesina kriegeriana 

Pinetum mughi carpaticum 6

Lophodermium juniperinum 

Pleurophoma sp.

Puccinia conglomerata 

Puccinia hieracii 

Puccinia mei-mamillata 

Rhytisma salicinum 

Plagiothecio-Piceetum tatricum 2

Mycosphaerella vaccini 

Septoria primulae 

Rumicetum alpini 3

Puccinia brachypodii 

Septoria rumicis 

Stemphylium vesicarium 

Mikroskopijne grzyby pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach z Babiej Góry
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Syntakson 
(Syntaxon)

Gatunki grzybów 
(Fungal species)

Saxifrago-Festucetum versicoloris 7

Lophodermium melaleucum

Microbotryum violaceum 

Puccinia mei-mamillata 

Puccinia punctata 

Septoria sedi 

Stagonospora anemones 

Strasseria geniculata 

Sorbo-Aceretum carpaticum 2

Cyclothyriella rubronotata 

Microgloeum sp./Phloeosporella sp.

Sphagnetum magellanici 1

Puccinia calcitrapae

Vaccinietum myrtilli 1

Myxothyrium leptideum

 zbiorowisko z Deschampsia cespitosa 2

Entyloma picridis 

Puccinia hieracii

Septoria polygonorum

zbiorowisko z rzędu Montio-Cardaminetalia 1

Puccinia alpina

zbiorowisko z rzędu Caricetalia fuscae 2

Puccinia alpina 

Puccinia major 

Puccinia soldanellae 

zbiorowisko ze związku Adenostylion alliariae 3

Coleosporium tussilaginis f.sp. doronici 

Puccinia brachypodii 

Puccinia mulgedii 
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Grzyby wielkoowocnikowe 
Babiogórskiego Parku Narodowego 

Macrofungi of the Babia Góra National Park

Anna Bujakiewicz1 
1 Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań;  
ascom@amu.edu.pl

Abstract: The chapter deals with macrofungi recorded in various altitudinal zones, various forest and non-forest 
plant communities developed on northern and southern slopes of the Babia Góra massif, including Slovakian part. 
Totally 995 taxa were recorded: 805 represent Basidiomycota, 196 – Ascomycota (incl. anamorphic fungi, Deu-
teromycota), and 6 – Mycetozoa (Myxomycetes). Each altitudinal zone (foothills, montane, subalpine, alpine) is 
distinguished with specific macrofungi and each plant association is characteristic of indicative ecological groups of 
fungi. 20 species were found as new for Poland, among others: Allophylaria sorbicola, Flagelloscypha kavinae, Lach-
num atropae, Melastiza scotica, Mollisia lacunarum, Hygrocybe substrangulata, Nochascypha filicina, Pseudobaeospora 
pillodii, Symphyosira chaerophylli and Tatraea dumbirensis. An analysis of recorded species resulted in 7 arctic-alpine 
species (e.g. Calvatia tuneri, Omphalina alpina and O. hudsoniana), 40 montane species (e.g. Chroogomphus helveticus, 
Amanita regalis, Lactarius lignyotus and Russula mustelina), and 17 boreal-montane species (e.g. Hydropus marginellus, 
Mycena megaspora, Panellus violaceofulvus, Pleurocybella porrigens and Tricholomopsis decora).
158 species represent the Polish red data book categories, e.g. Omphalina hepatica (Ex), endangered (E) Calvatia 
turneri, Clavariadelphus truncatus, Hydropus marginellus, Lentinellus omphalodes and Omphaliaster asterosporus. The 
group of vulnerable (V) represent 34 species, rare (R) – 60 and indeterminate (I) – 6. 21 species found on Babia Góra 
are threatened throughout Europe, e.g. Cortinarius violaceus, Hericium clathroides, Lentinellus castoreus, Limacella 
glioderma, Phellodon tomentosus and Russula pumila. 

Key words: macrofungi, vertical distribution, plant communities, conservation status, Mt Babia Góra, Western  
Carpathians
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1. Wstęp

Głównym celem obecnego rozdziału jest omówienie wyników badań dotyczących występowania na 
obszarze Babiej Góry grzybów wielkoowocnikowych, zwanych grzybami makroskopowymi (makro-
mycetes), ale często określanych też mianem grzybów kapeluszowych. Grzyby wielkoowocnikowe są 
grupą sztuczną, umowną, powstałą i funkcjonującą głównie ze względów metodycznych. Przeciwsta-
wiane są im grzyby mikroskopijne, mikromycetes, będące zazwyczaj przedmiotem badań mikrobiolo-
gicznych lub fitopatologicznych. Podział ten jest jednak nieostry i niekonsekwentny. 

Grzyby wielkoowocnikowe obejmują zarówno przedstawicieli podstawczaków, jak i workowców, 
tworzących duże dostrzegalne nieuzbrojonym okiem owocniki lub podkładki. Owocniki są niezwykłą 
osobliwością morfologiczno-rozwojową grzybów, tworzoną w wyniku rozmnażania płciowego. Przy-
bierają one bardzo różne kształty, np. kapeluszy na trzonach, wachlarzy, kopyt, miseczek, krzaczków, 
buławek, czy maczug. Owocniki są na ogół krótkotrwałe, pojawiają się rytmicznie i występują sezonowo. 
Cechują się też niezwykłym bogactwem barw, zapachów i smaków. Owocniki formowane są w celu 
wytworzenia zarodników, dzięki którym organizm się rozprzestrzenia, ale także stanowią ważne kryte-
rium taksonomiczne pozwalające na identyfikację poszczególnych gatunków. Owocniki występują u nie-
których grup workowców (Ascomycota) i prawie u wszystkich grup podstawczaków (Basidiomycota). 

Rola grzybów reprezentujących obie wymienione grupy jest bardzo istotna dla funkcjonowania 
ekosystemów lądowych, szczególnie leśnych. Grzyby wielkoowocnikowe są grupą silnie zróżnicowaną 
nie tylko pod względem morfologicznym, ale także funkcjonalnym. W ich skład wchodzą zarówno 
gatunki symbiotyczne, saprotroficzne, jak i patogeniczne. Znamienna dla grzybów jest zdolność zmiany 
formy troficznej tego samego gatunku oraz występowanie kilku różnych form na tym samym podłożu 
czy gospodarzu.

Grzyby saprotroficzne rozkładają martwe szczątki organiczne obficie zalegające w dnie lasu. 
Ze wszystkich organizmów żywych tylko grzyby, dzięki wytwarzanym enzymom (ligninazy, celulazy) 
mogą dokonać rozkładu martwej materii, przede wszystkim drewna, i uwolnić do środowiska uwię-
ziony w drewnie węgiel. Dokonują tego właśnie przedstawiciele grzybów wielkoowocnikowych – pod-
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stawczaki z grupy obłóczniaków Hymenomycetes, których przykładem są grzyby kapeluszowe i huby 
nadrzewne.

Niezwykle istotna dla funkcjonowania lasu jest symbioza grzybów z roślinami. Grzyby ektomy-
koryzowe stanowią w grupie grzybów wielkoowocnikowych znaczącą część. Ektomykoryza wystę-
puje u wszystkich najważniejszych, lasotwórczych gatunków drzew nagozalążkowych – sosny (Pinus), 
świerka (Picea), modrzewia (Larix), jodły (Abies) oraz okrytozalążkowych, takich jak buk (Fagus), olsza 
(Alnus), dąb (Quercus) czy brzoza (Betula) i może ją tworzyć na świecie około 5000 gatunków grzybów. 
Grzybnia powiększa powierzchnię chłonną systemu korzeniowego około 1000 razy oraz chroni korze-
nie przed patogenami. Od rośliny czerpie węglowodany i substancje wzrostowe.

Grzyby patogeniczne atakują rośliny, zwierzęta oraz same grzyby, dokonując w ekosystemie selek-
cji, głównie organizmów osłabionych. W niezaburzonych ekosystemach leśnych ich rola przyrodnicza 
jest olbrzymia, związana z destrukcją (w tym mineralizacją) materii organicznej, natomiast rola gospo-
darcza nie ma większego znaczenia. Z kolei w drzewostanach gospodarczych i uprawach leśnych, czyli 
zespołach leśnych uproszczonych, mogą one powodować ogromne straty w produkcji drewna.

Grzyby wielkoowocnikowe znane są dobrze zbieraczom grzybów jadalnych, którzy przemierzają 
babiogórskie ostępy głównie na pogórzu i w reglu dolnym. Grzyby te służą jako pokarm również zwie-
rzętom i są siedliskiem, w którym zamieszkują liczne gatunki owadów.

2. Historia badań i stan zbadania

Babia Góra była pod względem mykologicznym jeszcze do lat 60. XX wieku jednym z najsłabiej pozna-
nych obszarów w Polsce (Gumińska 1963, Heinrich 1973).

Pierwsze, pełniejsze dane o występowaniu grzybów wielkoowocnikowych na Babiej Górze 
zawarte są w publikacji Wojewody (1965). Autor podaje stanowiska 118 gatunków, głównie podstaw-
czaków, zanotowanych podczas kilku wypraw terenowych odbywanych przeważnie w rejonie lasów 
pogórza i regla dolnego. Autor podkreśla występowanie kilku rzadkich gatunków, m. in. Gloeocystidiel-
lum insidiosum i Suillus placidus.

Sporadyczne wzmianki o grzybach makroskopowych rosnących na Babiej Górze znaleźć można 
również w pracy Celińskiego i Wojterskiego (1963), gdzie wspomniane jest obfite występowanie 
w lasach babiogórskich hub, szczególnie hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius). Gumińska (1966) 
podaje stanowisko rzadkiego w Polsce gatunku trzęsaka grzybojadka (Tremella mycophaga). W artykule 
o występowaniu Basidiolichenes w Europie Olech (1970) wspomina o zanotowaniu na Babiej Górze 
przez J. Nowaka owocników Omphalina ericetorum, razem z plechami porostu Coriscium viride. Skir-
giełło (1970) uwzględnia stanowiska babiogórskie dla dwóch gatunków: Pseudohydnum gelatinosum 
i Marasmius alliaceus.

Godna podkreślenia jest ogólna charakterystyka grupy grzybów w opracowaniu popularno-
-naukowym Babiej Góry Wojterskiego (1978). Autor wymienia łącznie 37 gatunków w tym 35 gatun-
ków grzybów wielkoowocnikowych, znamiennych dla wysokościowych pięter roślinności.

Należy w tym miejscu wspomnieć również badania nad mykotrofizmem w buczynie karpackiej, 
jakie przeprowadzili Boullard i Dominik (1960).

Stanowiska wybranych gatunków grzybów zawarte są w opracowaniach monograficznych 
Gumińskiej (1997) oraz w atlasie rozmieszczenia geograficznego grzybów (Wojewoda i in. 2002,  

Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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Piątek 2002). Grzyby wielkoowocnikowe badali na Babiej Górze również mykolodzy zagraniczni, np. 
duńscy (1981), szwedzcy oraz holenderscy (1986). Niemelä zbierał tu grzyby z rodziny żagwiowatych 
Polyporaceae w latach 70. ubiegłego stulecia.

Pierwsze systematyczne badania mykologiczne na Babiej Górze podjęte zostały w 1968 r. Były 
to badania mykocenologiczne mające na celu rozpoznanie wartości wskaźnikowej grzybów w zbioro-
wiskach roślinnych. W latach 1968–1978 prowadzono je w lasach reglowych na północnych i połu-
dniowych stokach masywu (również na stokach słowackich), łącznie na 65 stałych powierzchniach 
obserwacyjnych założonych w 8 zespołach, głównie leśnych. Wyniki tych badań podsumowano 
i przedstawiono w 15 publikacjach (Bujakiewicz 1974, 1978a,b, 1979a,b, 1981, 1982a,b, 1984a,b,c, 
1987, 1992, 1996, 1998). W lasach reglowych zanotowano łącznie 617 taksonów grzybów wielko-
owocnikowych.

W piętrach wysokogórskich Babiej Góry prowadzono obserwacje mykocenologiczne w latach 
1979–1988 (z przerwą w latach 1982–1983), łącznie na 50 stałych powierzchniach obserwacyj-
nych założonych w 16 zespołach i zbiorowiskach roślinnych na północnych i południowych stokach 
masywu. Efektem tych badań jest jak dotąd 6 publikacji (Bujakiewicz 1993a, 1995, 1996, 1998, 2003, 
2004), a w planie są dwa kolejne opracowania. Badania w piętrach wysokogórskich, choć jeszcze nie 
podsumowane, dostarczyły dotychczas kilkunastu taksonów grzybów wielkoowocnikowych nowych 
dla tego masywu górskiego.

W latach 1989–19911 oraz 1992–19942 kontynuowano obserwacje w wybranych obsza-
rach pięter wysokogórskich. W latach 1993–1997 ograniczono je do obszaru Wielkiego Kamieni-
stego Żlebu na północnym stoku masywu. Równocześnie, w latach 1993–1999, przeprowadzono  
obserwacje mykocenologiczne w bagiennej olszynie górskiej (Caltho-Alnetum) na stokach północ-
nych (Bujakiewicz 2006) i zanotowane tam gatunki grzybów włączono do wykazu taksonów (porów-
naj Aneks). W tym okresie przeprowadzono też obserwacje w olszynce karpackiej (Alnetum incanae) 
wzdłuż potoku Jaworzyna i rzeki Skawica w Zawoi i Białce (Bujakiewicz 1993b, 2011).

Łączna liczba gatunków grzybów wielkoowocnikowych zanotowanych dotychczas w rejonie 
masywu Babiej Góry przez wszystkich wymienionych badaczy wynosi obecnie 995 taksonów (Tab. 1).

3. Grzyby wielkoowocnikowe w piętrach wysokościowych

Babia Góra jest jedynym w Polsce masywem wysokogórskim cechującym się asymetrią zboczy północ-
nych i południowych, klasycznym układem pięter klimatyczno-roślinnych oraz znacznymi obszarami 
dobrze zachowanej puszczy karpackiej. Wszystkie te czynniki wpływają na rozmieszczenie grzybów 
i charakter ugrupowań jakie tworzą w zbiorowiskach roślinnych.

Pogórze

Z ogromnym bogactwem grzybów mamy do czynienia w resztkach łęgów nadrzecznych, w olszynce 
karpackiej (Alnetum incanae) występującej wzdłuż rzeki Skawicy i potoku Jaworzyna. Grzybów wystę-
pujących w tych miejscach na ogół nie zaobserwuje się w wyższych partiach gór.

1 Badania finansowane przez Komitet Botaniki PAN Nr 744/II/89
2 Badania finansowane przez Komitet Badań Naukowych, projekt badawczy Nr 662329203
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Stałym elementem fitocenoz olszynki karpackiej są ektomykoryzowe grzyby związane z olszą, 
przede wszystkim krowiak włóknisty (Paxillus filamentosus) oraz mleczaj liliowy (Lactarius lilacinus). Bez-
pośrednio na żyznej próchnicznej ziemi rosną saprotroficzne grzyby z rodzaju Limacella. W okolicach 
Zawoi-Centrum na uwagę zasługuje Limacella ochraceolutea, gatunek bardzo rzadko notowany nawet 
w skali Europy. Częsta jest też Limacella glioderma. Masowo pojawia się czubajeczka (Lepiota langei), 
której owocniki pokryte są brunatnymi odstającymi łuseczkami (Ryc. 1c). W okolicach Białki spotkać 
można w łęgach workowca, siodłówkę giętką (Leptopodia elastica).

Wśród ściółki zauważyć można najczęściej twardzioszka okrągłego (Marasmius rotula), zasied-
lającego leżące gałęzie i gałązki olszy. Częsta jest grzybówka szpilkowa (Mycena acicula), której czer-
wonawy kapelusz osadzony jest na żółtym trzonie. Masowe pojawy tworzą białawo-żółte, maczugo-
wate owocniki macnika pałkowatego (Typhula uncialis), zasiedlające zbutwiałe sczerniałe ogonki liści 
lepiężnika (Petasites spp.). Na tym samym podłożu rosną też pucharkowate owocniki Calyptella capula. 
W ściółce odnaleźć można szorstkie owocniki kubka prążkowanego (Cyathus striatus), natomiast pie-
niążek pozrastany (Collybia confluens) tworzy w wielu miejscach „czarcie kręgi”.

Tabela 1. Liczba taksonów grzybów wielkoowocnikowych zanotowanych w rejonie Babiej Góry

Table 1. Number of macrofungi recorded in the area of the Babia Góra massif

Jednostka systematyczna
Systematic unit

Liczba rodzajów
No. of genera

Liczba taksonów
No. of taxa

Ascomycota Workowce 88 190

Pezizales kustrzebkowce 31 67

Leotiales tocznikowce 40 94

Xylariales kulnicowce 9 16

Clavicipitales buławinkowce 1 4

Elaphomycetales jeleniakowce 1 1

Sordariales  2 3

Phacidiales  2 3

Hypocreales  2 2

Basidiomycota Podstawczaki 194 794

Tremellales trzęsakowce 4 7

Dacrymycetales łzawnikowce 4 8

Polyporales i in. grzyby afyloforoidalne 77 150

Exobasidiales płaskoszowce 1 1

Boletales borowikowce 12 25

Agaricales bedłkowce 85 533

Russulales gołąbkowce 2 55

Gasteromycetales s.l.   wnętrzniaki 9 15

Anamorphic fungi (Deuteromycota) 6 6

Mycetozoa (Myxomycetes) 6 6

Łącznie / total: 294 995

Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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Zupełnie inne gatunki grzybów zasiedlają butwiejące drewno olszy. Są to najczęściej gmatwica 
chropowata (Daedaleopsis confragosa) i włóknouszek promienisty (Inonotus radiatus). Rzadziej napot-
kać można jaskrawoczerwone owocniki porka cynobrowego (Pycnoporus cinnabarinus). Wokół pnia-
ków skupiają się w dużych kępach owocniki czernidłaka gromadnego (Coprinus disseminatus).

Na stojących olszach łatwo można zauważyć kopytowate owocniki czyrenia ogniowego (Phelli-
nus igniarius) i galaretowate ciemnobrązowe owocniki trzęsaka listkowatego (Tremella foliacea).

Do najrzadszych i najbardziej interesujących grzybów w olszynce karpackiej należy płomykówka 
galaretowata (Tremiscus helvelloides), tworząca na szczątkach drewna językowato-lejkowate, różowo-
-czerwono-brązowawe owocniki. Grzyb ten podlega obecnie ochronie częściowej, chociaż zdaniem 
Autora powinien być objęty ochroną ścisłą. Równie interesujący jest pochwiak (Volvariella surrecta) 
pasożytujący na owocnikach innego grzyba kapeluszowego, gąsówki mglistej (Lepista nebularis).

Grzyby w piętrze pogórza skupiają się również na łąkach i polanach. Są to najczęściej wilgotnice 
(rodzaj Hygrocybe) o pięknie zabarwionych owocnikach. W rejonie Zawoi można spotkać wilgotnicę 
czapeczkowatą (Hygrocybe calyptraeformis) o pięknej różowej barwie, wilgotnicę stożkowatą (H. conica) 
o zabarwieniu szkarłatnopomarańczowym oraz wilgotnicę suchą (H. citrinovirens) w odcieniu żółto-

Tabela 2. Grzyby wielkoowocnikowe przewodnie dla pięter roślinnych na Babiej Górze 

BL – Basidiolichenes; M – grzyb mykoryzowy; P – grzyb patogeniczny; S – grzyb saprotroficzny

Table 2. Macrofungi characteristic of altitudinal zones in the area of Mt Babia Góra BL – Basidiolichenes; 

M – ectomycorrhizal species; P – pathogenic sp.; S – saprobic sp.

Piętro / Vegetation belt Gatunek / Species

Pogórze
Foothills

Paxillus filamentosus (M)
Lepiota langei (S)
Inonotus radiatus (P)
Hygrocybe spp. (S)

Regiel dolny
Lower montane

Lactarius blennius (M)
Hericium clathroides (S)
Hericium coralloides (S)
Oudemansiella mucida (P/S)
Hydropus marginellus (S)
Pleurocybella porrigens (S)

Regiel górny
Upper montane

Cortinarius bataillei (M)
Melastiza scotica (S)
Phellinus viticola (P)

Górna granica lasu
Upper forest limit

Chroogomphus helveticus (M)
Tatraea dumbirensis (S)
Gloeophyllum odoratum (P)
Allophylaria sorbicola (S)
Pseudobaeospora pillodii (S)

Piętro subalpejskie
Subalpine belt

Lactarius rufus (M)
Omphalina ericetorum (BL)
Helvella arctica (S)
Lachnellula suecica (P)

Piętro alpejskie
Alpine belt

Omphalina alpina (BL)
Omphalina hudsoniana (BL)
Omphaliaster asterosporus (S)
Hygrocybe miniata (S)
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zielonym. Po południowej stronie masywu, w rejonie Hali Śmietanowej, można odnaleźć wilgotnicę 
papuzią (H. psittacina) w kolorze cytrynowożółtym z odcieniem zielonym. W pobliżu Dworu Moniaków 
w Zubrzycy Górnej znajdziemy wilgotnicę jasną (H. laeta) o owocnikach żółtoróżowych, a koło leśni-
czówki Stańcowa, wilgotnicę czerniejącą (H. nigrescens) o barwie czerwonopomarańczowej.

Regiel dolny

Jest to strefa występowania fitocenoz kilku zespołów leśnych, w których głównymi składnikami drze-
wostanu są buk, świerk i jodła. Drzewa te związane są symbiotycznie z licznymi gatunkami grzybów 
ektomykoryzowych, dlatego wiele z nich wykazuje szeroką skalę ekologiczną.

W żyznej buczynie karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum), która na Babiej Górze dominuje 
w reglu dolnym i cechuje się ogromnym zróżnicowaniem florystyczno-ekologicznym, wyróżniają się 
wierni towarzysze buka. Uwagę zwracają barwne owocniki mleczajów, głównie mleczaja śliskiego 
(Lactarius blennius), mleczaja jelonka (L. fuliginosus) i mleczaja podrydzyka (L. subdulcis) oraz gołąbków: 
gołąbka cukrówki (Russula alutacea) i gołąbka modrożółtego (R. cyanoxantha), a także śnieżnobiałe 
owocniki wodnichy białej (Hygrophorus eburneus). Gdzieniegdzie czernią się trąbkowate owocniki lej-
kowca dętego (Craterellus cornucopioides). W mniej żyznych płatach buczyny, na przykład na zboczach 
Ryzowanej, można spotkać piękne w barwie i pachnące drewnem cedrowym owocniki zasłonaka fio-
letowego (Cortinarius violaceus).

Wśród ściółki najliczniejsze są: twardzioszek czosnkowy (Marasmius alliaceus) odznaczający się 
silnym zapachem czosnkowym oraz grzybówka szafranowa (Mycena crocata), której miąższ owocnika 
po uszkodzeniu wydziela pomarańczowy sok. Wśród liści dostrzec można purchawkę jeżowatą (Lyco-
perdon echinatum) o gruszkowatych owocnikach pokrytych czupryną kolczastych wyrostków i szcze-
cinek. Opadłe gałązki buka oblepione są kremowożółtymi kieliszkowatymi owocnikami workowców, 
głównie pucharka (Hymenoscyphus serotinus) oraz dwuzarodniczki cytrynowej (Bisporella citrina). Po 
latach nasiennych, na zalegających w dnie buczyny kolczastych miseczkach buka wyrastają wiosną 
piękne, białe, orzęsione miseczki tarczki dziewiczej (Lachnum virgineum), a w jesieni można na tym 
podłożu odnaleźć cienkie, czarnawe podkładki próchnilca (Xylaria carpophila).

Ogromną różnorodność grzybów można podziwiać na butwiejących kłodach i pniakach stanowią-
cych najbogatszą bazę pokarmową dla tych organizmów. Na kłodach buka rośnie soplówka gałęzista 
(Hericium clathroides; Ryc. 1a) i monetka kleista (Oudemansiella mucida; Ryc. 1g), której piękne kapelu-
szowate owocniki są lepkie i porcelanowo przezroczyste. Monetka jest słabym pasożytem buka, rośnie 
głównie na drewnie martwym. Można ją odnaleźć w buczynie również po słowackiej stronie masywu. 
Często występuje też fałdówka kędzierzawa (Plicatura crispa). Dostrzegalne z daleka owocniki tworzy 
łuskwiak lepki (Pholiota aurivella) występujący zwykle gromadnie na pniach buka, natomiast kłody i mar-
twe gałęzie buka oblepione są brązowoczerwonymi podkładkami drewniaka szkarłatnego (Hypoxylon 
fragiforme). W szczelinach zmurszałych pniaków świerka i jodły przez cały rok znaleźć można białawe, 
półeczkowate, bokiem przyrośnięte owocniki galaretka kolczastego (Pseudohydnum gelatinosum). To 
samo podłoże zasiedla też mokronóżka brązowoostrzowa (Hydropus marginellus; Ryc. 1b).

Z największym bogactwem gatunkowym grzybów spotykamy się w dolnoreglowym lesie jodło-
wym (Galio-Abietetum), który porasta głównie południowe stoki Babiej Góry. Wśród grzybów wystę-
pują tu zarówno gatunki typowe dla lasów liściastych, jak i rosnące przede wszystkim w borach. Uwagę 
zwracają towarzysze świerka, buka i jodły, różnokolorowe gołąbki takie jak gołąbek cukrówka (Russula 
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Ryc. 1. Grzyby wielkoowocnikowe występujące w lasach reglowych Babiej Góry

a – Hericium clathroides, b – Hydropus marginellus, c – Lepiota langei, d – Melastiza scotica (owocnik i zarod-

nik workowy), e – Anthina flammea (anamorfa), f – Cordyceps ophioglossoides, g – Oudemansiella mucida  
(rys. Joanna Nita)

Fig. 1. Macrofungi occurring in the montane forests of Babia Góra 

a – Hericium clathroides, b – Hydropus marginellus, c – Lepiota langei, d – Melastiza scotica (fructification 

and ascospore), e – Anthina flammea (anamorph), f – Cordyceps ophioglossoides, g – Oudemansiella mucida 

(drawn by Joanna Nita)



55

Ryc. 2. Grzyby wielkoowocnikowe rosnące w piętrach wysokogórskich Babiej Góry

a – Lachnellula suecica (pow. 10x), b – Tatraea dumbirensis (owocniki i zarodniki workowe), c – Omphalina 

ericetorum, d – Helvella arctica, e – Symphyosira chaerophylli (anamorfa i  zarodniki konidialne) (pow. 6x),  

f – Flagelloscypha kavinae (pow. 35x), g – Omphalina hudsoniana; (rys. Joanna Nita)

Fig. 2. Macrofungi growing in the alpine belt of Mt Babia Góra

a – Lachnellula suecica (magnification 10x), b – Tatraea dumbirensis (fructifications and ascospores),  

c – Omphalina ericetorum, d – Helvella arctica, e – Symphyosira chaerophylli (anamorph and conidial spores) 

(magnification 6x), f – Flagelloscypha kavinae (magnification 35x), g – Omphalina hudsoniana; (drawn by 

Joanna Nita)

Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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alutacea), gołąbek smaczny (Russula delica), gołąbek gęstoblaszkowy (R. densifolia), gołąbek kunowy  
(R. mustelina) i gołąbek czerniejący (R. nigricans). Z mleczajów najczęstsze są mleczaj pomarańczowy 
(Lactarius aurantiacus), mleczaj ciemny (L. picinus) oraz mleczaj pieprzowy (L. piperatus). Stałym bar-
wnym elementem są owocniki zasłonaka krwistego (Cortinarius sanguineus).

Znamiennym zjawiskiem w lesie jodłowym jest jesienny masowy pojaw saprotroficznych grzy-
bówek, głównie grzybówki pospolitej (Mycena vulgaris), grzybówki różowawej (M. rosella), grzybówki 
borowej (M. metata) i grzybówki szerokonasadowej (M. stylobates). Na igliwiu pojawiają się główko-
wate owocniki igłówki brązowawej (Mitrula abietis), a wśród igieł częsty jest hełmik okrągławy (Cudo-
nia circinans).

Wiosną las jodłowy wyróżnia się występowaniem owocników grzybówki wiosennej (Mycena 
strobilicola) wyrastających z zagrzebanych w ziemi szyszek świerka. Z kolei na leżących łuskach szyszek 
jodły wyrastają w tym okresie brązowawe pucharkowate owocniki kieliszaka Ciboria rufofusca.

Wiele gatunków grzybów rosnących w lesie jodłowym notuje się również w dolnoreglowym 
borze jodłowo-świerkowym (Abieti-Piceetum montanum). Bory te są podobnie bardzo bogate w gatunki 
grzybów. Wyróżnia je występowanie partnerów mykoryzowych świerka i jodły, a mianowicie mleczaja 
kamforowego (Lactarius camphoratus), którego wysychające owocniki pachną intensywnie przyprawą 
maggi, mleczaja rudego (L. rufus) oraz zasłonaka odrażającego (Cortinarius camphoratus), który cechuje 
się nieprzyjemnym zapachem butwiejących ziemniaków. W borze tym najczęściej znaleźć można pod-
grzybka brunatnego (Xerocomus badius), pieprznika jadalnego, czyli powszechnie znanej kurki (Cantha-
rellus cibarius) oraz bielaczka owczego (Albatrellus ovinus). Jesienią występuje tu dość rzadki korkoząb 
kieliszkowaty (Phellodon tomentosus), a wiosną znaleźć można smardza wyniosłego (Morchella elata). 
Głównie w borze jodłowo-świerkowym rośnie na Babiej Górze grzybiec koźlarzowaty (Porphyrellus 
pseudoscaber), smaczny grzyb jadalny, którego miąższ po uszkodzeniu różowieje. Tu także można spot-
kać coraz rzadszego w skali kraju kolczaka dachówkowatego (Sarcodon imbricatus). Dobry obserwator 
dostrzeże wśród darni mchów czarnawe podkładki maczużnika nasięźrzałowego (Cordyceps ophioglos-
soides; Ryc. 1f). Wyrastają one z owocników grzyba podziemnego, jeleniaka (Elaphomyces). Jest to 
bardzo interesujący przykład pasożytnictwa w obrębie grzybów workowych. Najczęściej w borze jod-
łowo-świerkowym występuje natomiast ciemnobrązowa purchawka czarniawa (Lycoperdon foetidum).

Strefowe, reglowe zbiorowiska roślinne ubogacone są na Babiej Górze różnorodnymi zbioro-
wiskami azonalnymi. Wzdłuż potoków i strumieni w zagłębieniach ze stagnującą wodą tworzą się 
płaty bagiennej olszyny górskiej (Caltho-Alnetum). Wyróżnia ją grupa grzybów będących wiernymi 
towarzyszami olszy. Są to nade wszystko mięsichy (m.in. Naucoria escharoides, N. langei, N. scolecina  
i N. subconspersa), zasłonaki (m.in. zasłonak nibyolsowy – Cortinarius alnetorum i zasłonak olchowy –  
C. helvelloides), gołąbek karłowaty (Russula pumila) i krowiak włóknisty (Paxillus filamentosus). Do typo-
wych gatunków w olszynie należy buławniczka rurkowata (Clavariadelphus fistulosus) rosnąca na leżą-
cych gałęziach, grzybówka nitkowata (Mycena speirea) zasiedlająca drobne gałązki olszy oraz Pezizella 
alniella formująca drobne, szarawobiałe miseczkowate owocniki na pogrążonych w błotnistej ziemi 
nibyszyszeczkach olszy. Z wilgotnym siedliskiem olszyny związane jest również występowanie włoś-
niczki (Scutellinia carneo-sanguinea), tworzącej drobne jaskrawoczerwone talerzykowate owocniki na 
nasączonych wodą kłodach olszy.

U podnóża południowych stoków Babiej Góry występują niewielkie płaty zespołu Bazzanio-Pice-
etum, świerczyny na podłożu torfowym. Skupia się tu grupa grzybów ektomykoryzowych związanych 
ze świerkiem i obecnością tego podłoża. Należy do nich mleczaj płowy (Lactarius helvus) o charaktery-
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stycznym zapachu maggi, gołąbek błotny (Russula paludosa), lakówka okazała (Laccaria proxima), włoś-
nianka bagienna (Hebeloma helodes) i zasłonak brunatny (Cortinarius brunneus). Występuje tu także (na 
jedynym stwierdzonym miejscu w Polsce) workowiec igłówka (Mitrula vitellina), mieszkaniec borów 
alpejskich, tworzący na igłach drobne owocniki pałeczkowate opatrzone żółtą podłużną główką.

Niewielkie tereny bezleśne, wśród świerczyn tworzących zespół Bazzanio-Piceetum, zajmują fito-
cenozy torfowisk wysokich (Sphagnetum magellanici) z udziałem turzycy skąpokwiatowej (Carex pau-
ciflora). Wyróżniają je grzyby związane z martwymi łodyżkami torfowców, m.in. maślanki (Hypholoma 
elongatum i H. udum), hełmówki (Galerina paludosa i G. tibiicystis) oraz posożytujący na torfowcach pod-
blaszek (Lyophyllum palustre). Wiosną płaty te wyróżnia obecność kieliszkowatych owocników Monili-
nia oxycocci rosnących na zeszłorocznych owocach żurawiny. Owocniki Monilinia wyrastają ze sklerot 
(przetrwalników) wypełniających wnętrze jagód żurawiny.

Azonalny charakter mają też płaty jaworzyny karpackiej (Sorbo-Aceretum) występujące na granicy 
regli na silnie nachylonych zboczach północnych, ulegających stałej erozji. Grzyby wielkoowocnikowe, 
jakie skupiają się w tym niegościnnym dla nich siedlisku, wskazują przede wszystkim na żyzność gleb. 
Przykładem mogą być przedstawiciele rodzaju Conocybe (C. ambigua, C. rickeniana, C. pilosella), a także 
wieruszka (dzwonkówka) czerwonobrązowa (Entoloma juncinum). Drobne, efemeryczne owocniki tych 
grzybów kryją się w szczelinach między głazami, gdzie gromadzi się próchnica. Charakterystyczna 
jest też obecność kieliszkowatych, oliwkowych owocników Rutstroemia luteovirescens porastających 
ogonki zbutwiałych liści jawora.

Regiel górny

Piętro regla górnego buduje cienisty i ubogi bór świerkowy (Plagiothecio-Piceetum tatricum). Strefa ta 
jest domeną występowania wielu charakterystycznych grzybów o zasięgu górskim, wiernie towarzy-
szących świerkowi. Są to np. wodnicha oliwkowobiała (Hygrophorus olivaceoalbus), wodnicha krop-
kowana (H. pustulatus), mleczaj przydymiony (Lactarius lignyotus) oraz zasłonak Bataille’a (Cortinarius 
bataillei) i zasłonak jabłkowaty (C. malicorius). W borze świerkowym na Babiej Górze optimum swojego 
występowania ma gołąbek brudnożółty (Russula ochroleuca).

Wśród ściółki i kobierców mchów kryją się liczne grzybówki, szczególnie grzybówka pasemkowa 
(Mycena rorida), twardzioszki, głównie twardzioszek szpilkowy (Marasmius androsaceus) oraz pępownik 
przenikający (Micromphale perforans), którego owocniki po roztarciu wydzielają woń czosnku, a trzony 
(w odróżnieniu od poprzedniego gatunku) są krótko orzęsione. Baczny obserwator dostrzeże też heł-
mówki (Galerina sahleri, G. badipes i G. mniophila) oraz skupienia pieniążka ciemnobulwkowego (Collybia 
tuberosa), którego drobne białe owocniki wyrastają z brunatnych sklerot zagłębionych w zbutwiałych 
resztkach owocników mleczajów lub gołąbków.

Stałym elementem boru górnoreglowego na obu skłonach masywu Babiej Góry jest Melastiza 
scotica (Ryc. 1d), workowiec tworzący piękne jaskrawopomarańczowe miseczkowate owocniki sku-
pione w grupach na igłach świerka zlepionych wojłoczkowatą grzybnią. Owocniki tego gatunku obser-
wuje się w okresie późnej jesieni (w październiku) najczęściej w miejscach odwiedzanych przez jelenie. 
Grzyb ten stwierdzono w Polsce dotychczas tylko w tym masywie górskim.

Miejscem najobfitszego występowania grzybów są jednak pniaki, zwalone kłody i konary świerka. 
Niemal zawsze w polu widzenia obserwatora znajdzie się białawy klimaczek północny (Climacocystis 
borealis) i barwny pniarek obrzeżony (Fomitopsis pinicola). Uwagę zwracają widełkowate, jaskrawo-
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pomarańczowe owocniki pięknoroga lepkiego (Calocera viscosa) oraz brązowooliwkowe kapelusiki 
grzybówki zielonoobrzeżonej (Mycena viridimarginata), wydzielające intensywną woń chloru. Trudniej 
dostrzec nie wyróżniające się barwą czyrenie: czarnoliniowy (Phellinus nigrolimitatus) i izabelowaty  
(P. viticola) oraz łuskwiaka świerkowego (Pholiota scamba). Łatwo dostrzegalne są podobne do wykwi-
tów galaretowate pomarańczowe owocniki łzawnika złocistozarodnikowego (Dacrymyces palmatus), 
ukazujące się w szczelinach kłód świerka. Na uwagę zasługuje barwna pniakówka dzwonkowata 
(Xeromphalina campanella) zasiedlająca mocno spróchniałe pniaki świerka i występująca zawsze 
w zwartych kępach szczególnie obficie w okresie wiosennym.

W lasach reglowych kolejność pojawu owocników grzybów związana jest z porami roku. Mak-
symalny pojaw przypada w jesieni, szczególnie we wrześniu, zwykle póżniej w borach niż w lasach 
liściastych.

Z grzybów jesiennych rosnących na Babiej Górze na uwagę zasługuje masowe występowanie 
bokówki białej (Pleurocybella porrigens). Jest to przedstawiciel rzędu bedłkowców Agaricales, tworzący 
śnieżnobiałe, łopatkowate, przyrośnięte bokiem do pniaków i kłód owocniki, które wyrastają w dużych 
gromadach, dzięki czemu tworzą w krajobrazie widoczne z dużej odległości białe plamy. Jest to w Pol-
sce grzyb wymierający (E), o borealnogórskim typie zasięgu, rosnący już tylko w najlepiej zachowanych 
lasach. W reglach babiogórskich występuje powszechnie, na północnych stokach od sierpnia, na połu-
dniowych od września i trwa do późnej jesieni.

Na szczególną uwagę zasługują grzyby wiosenne, na ogół rzadko zauważane i raczej nieznane, 
takie jak wspomniane już workowce Ciboria rufofusca, Monilinia oxycocci. Spektakularnym przykładem 
jest wiosenny pojaw ciemnooliwkowych miseczkowatych owocników workowca Piceomphale bulga-
rioides, występującego na leżących na powierzchni ziemi i śniegu szyszkach świerka oraz owocników 
podstawkowego grzyba kapeluszowego – szyszkówki świerkowej (Strobilurus esculentus), wyrastających 
z szyszek zagrzebanych głęboko w ziemi. Oba gatunki występują na Babiej Górze w lasach reglowych 
masowo tylko na zboczach południowych i pojawiają się tam już w kwietniu. Na stokach północnych 
występują w maju i owocnikują sporadycznie. Powodem znacznych różnic w obfitości owocników oka-
zały się różnice fitoklimatyczne, modelujące wytwarzanie szyszek przez świerka. Na stokach północ-
nych świerk wykazuje często kilkuletnie przerwy w obradzaniu szyszek, a na zboczach południowych 
wytwarza je corocznie, dostarczając obficie substratu dla grzybów związanych z tym podłożem.

Górna granica lasu

W strefie rozrzedzonego drzewostanu świerkowego najczęściej można spotkać klejka alpejskiego 
(Chroogomphus helveticus), związanego mykoryzą ze świerkiem i występującego w podgatunku tatrzań-
skim subsp. tatrensis. Na uwagę zasługuje występowanie w tej strefie wysokościowej bardzo rzadko 
w Europie notowanego gatunku workowca Tatraea dumbirensis (Ryc. 2b). Tworzy on zwykle w szczeli-
nach kłód jarzębiny i świerka niewielkie, odwrotnie stożkowate, brązowowiśniowe owocniki.

Na szczątkach roślinnych, zlepionych liściach traw oraz na odchodach jeleni tworzy drobne, kuli-
ste owocniki strzykacz gwiaździsty (Sphaerobolus stellatus), przedstawiciel podstawczaków nazywa-
nych wnętrzniakami. Po dojrzeniu, z owocnika pękającego w kształcie gwiazdy, wyrzucona zostaje 
kulista perydiola służąca do rozprzestrzeniania gatunku.

W związku z dużym prześwietleniem terenu na kłodach świerka dość licznie występuje niszczyca 
płotowa (Gloeophyllum sepiarium).
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Specyficzne gatunki grzybów skupiają się w strefie ekotonowej jaką stanowią laski jarzębinowe 
(zespół Athyrio-Sorbetum). Ważną grupę tworzą grzyby wskazujące na występowanie w tej stre-
fie wysokopróchnicznych gleb. Są to m.in. stożkogłówka wysmukła (Conocybe blattaria), wieruszka 
(dzwonkówka) drobniutka (Entoloma minutum) i grzybówka nitkowata (Mycena speirea). Odrębną grupę 
ekologiczną tworzą grzyby związane ściśle z resztkami paproci, np. grzybówka paprociowa (Mycena 
pterigena), łysiczka stożkowata (Psilocybe inquilina v. crobulus) i pałecznica paprociowa (Typhula todei). 
Ze szczątkami liści jarzębiny związane są dwa gatunki – Allophylaria sorbicola oraz twardzioszek (Mara-
smius favrei), oba rzadko notowane w Polsce. Zbutwiałe łodygi gatunków ziołoroślowych zasiedla inte-
resujący workowiec Lachnum atropae, występujący tylko w górach. Wśród ściółki paprociowo-zioło-
roślowej mienią się fioletowobordowe, kapeluszowate owocniki Pseudobaeospora pillodii, stwierdzone 
tu po raz pierwszy w Polsce. Na odchodach jeleni często bytujących w tej strefie występują grzyby 
koprofilne, m.in. workowiec Cheilymenia stercorea tworzący pomarańczowe miseczki otoczone hyali-
nowymi setami oraz czernidłak nawozowy (Coprinus stercoreus) formujący drobne, białe, kapeluszo-
wate owocniki.

Piętro subalpejskie (piętro kosodrzewiny)

W fitocenozach zarośli kosodrzewiny (Pinetum mugo carpaticum) skupiają się grzyby tworzące ektomy-
koryzę z sosną, notowane też w borach sosnowych na niżu. Są to m.in. maślak pstry (Suillus variegatus), 
wodnicha jasnożółta (Hygrophorus hypothejus) i gołąbek płowiejący (Russula decolorans). W niektó-
rych miejscach zauważyć można duże, szarawe owocniki muchomora brązowooliwkowego (Amanita 
submembranacea), mające na kapeluszu wyraźnie zaznaczone promieniste prążkowanie. Na zboczach 
Kępy występują czerwonobrązowe owocniki zasłonaka miniowego (Cortinarius miniatopus var. konra-
dii) rosnące w symbiozie z sadzoną w tym miejscu limbą (Pinus cembra). 

Na kosodrzewinie pasożytują wełniczki, głównie Lachnellula suecica (Ryc. 2a), L. fuscosanguinea 
i Trichoscyphella fuckeli tworzące piękne pomarańczowe, brzegiem biało orzęsione miseczkowate 
owocniki.

Do grzybów rzadziej znajdywanych w kosodrzewinie należy kieliszkówka (Heterotextus alpinus), 
tworząca na zeschniętych gałązkach galaretowate żółtawomleczne owocniki.

Wśród mchów mienią się liczne owocniki hełmówek, głównie Galerina calyptrata, G. hypnorum  
i G. vittaeformis, a wśród torfowców występuje rzadko notowany Gymnopilus fulgens. 

W paprociskach (zespół Athyrietum alpestris) znamienne jest występowanie rzadkiego grzyba 
cyfelloidalnego3 Nochascypha filicina. Jego miniaturowe, białe, pucharkowate owocniki pokrywają 
całymi masami osadki paproci, które niby omączone są z daleka dobrze widoczne. Rośnie tu również 
grzybówka modrooliwkowa (Mycena amicta).

Skupienia lepiężnika wyłysiałego (zespół Petasitetum kablikiani) cechuje stała obecność innego 
grzyba cyfelloidalnego Flagelloscypha kavinae (Ryc. 2f) oraz białogrzybówki drobnej (Hemimycena 
pseudocrispula) zasiedlających zbutwiałe ogonki liści lepiężnika. Tu też najczęściej odnotować można 
miseczkowate czerwone owocniki włośniczki Scutellinia macrospora.

3 grzyb cyfelloidalny – od nazwy Cyphella Fr., przedstawiciel podstawczaków, bedłkowców Agaricales, tworzący 
drobne pucharkowate bezblaszkowe owocniki.

Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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Ziołorośla (zespół Adenostyletum alliariae) wyróżnia czarnorzęska Melastiza flavorubens, two-
rząca karminowe miseczkowate owocniki bezpośrednio na bagnistej żyznej ziemi. Znamienny jest 
też masowy pojaw Typhula sclerotioides i T. todei, wyrastających z ciemnych sklerot przyczepionych 
do zbutwiałych łodyg. Na zbutwiałych owockach świerząbka orzęsionego (Chaerophyllum hirsutum) 
odszukać można kieliszkowate różowawe twory zbudowane ze zbitych płonnych strzępek. Jest to 
stadium konidialne (anamorfa) Symphyosira chaerophylli z grupy grzybów anamorficznych (Deutero-
mycota; Ryc. 2e).

Traworośla (zespół Calamagrostietum villosae) wyróżnia występowanie delikatnych muszel-
kowatych owocników bruzdniczka malutkiego (Clitopilus hobsonii) oraz twardzioszka trzcinowego 
(Marasmius limosus), rosnących na butwiejących liściach trzcinnika.

W fitocenozach endemicznego zespołu wysokogórskich muraw wapiennolubnych (Saxifrago-
-Festucetum versicoloris) skupiają się gatunki grzybów o charakterze arktyczno-alpejskim, np. pie-
strzyca Helvella arctica (Ryc. 2d), pępówka Omphalina hudsoniana (Ryc. 2g) i lakówka Laccaria altaica.

Zarośla bażynowe (zespół Empetro-Vaccinietum) i borówczyska (zespół Vaccinietum myrtilli), 
wyróżniające się z daleka poduszeczkowatymi kępami torfowców i mchów, zasiedla przede wszyst-
kim pępówka pofałdowana (Omphalina ericetorum; Ryc. 2c) tworząca parasolowate szarożółtawe 
owocniki. Jest to grzyb lichenizujący z grupy Basidiolichenes. Wśród torfowców rośnie tu rzadki 
i zagrożony gatunek grzybówki wielkozarodnikowej (Mycena megaspora). W borówczyskach częsta 
jest wieruszka ochrowa (Entoloma cetratum) oraz płaskosz borówki (Exobasidium vaccini), gatunek 
pasożytniczy powodujący charakterystyczne, galasowate zniekształcenia liści borówki brusznicy 
(Vaccinium vitis-idaea). 

Psiary (zespół Hieracio-Nardetum) wyróżnia brak grzybów wielkoowocnikowych. Jedynym sta-
łym elementem w tym zbiorowisku jest Lachnum roseum, workowiec tworzący miliony miniaturo-
wych różowawych kieliszkowatych owocników na suchych źdźbłach psiej trawki.

Dla wyraźnie zaznaczających się w piętrze kosodrzewiny niewielkich skupień szczawiu alpej-
skiego (zespół Rumicetum alpini) znamienny jest udział dwóch workowców tworzących kieliszkowate 
wypukłe owocniki, białe na długich trzonkach należą do Cudoniella clavus, zasiedlającej zanurzone 
w strumieniu łodygi tojadu Aconitum sp., a fioletowobrunatne do Ombrophila violacea, gatunku ros-
nącego wśród ściółki. Na szczątkach szczawiu rośnie też grzyb cyfelloidalny Calyptella capula.

Piętro alpejskie (piętro halne)

Murawy i wyleżyska alpejskie zajmują na Babiej Górze niewielkie powierzchnie. Pod względem myko-
logicznym cechują się zubożeniem gatunkowym, ale równocześnie obecnością rzadkich i interesują-
cych gatunków nienotowanych w niższych piętrach wysokościowych.

Fitocenozy muraw wysokogórskich z sitem skuciną (Junco trifidi-Festucetum supinae) wyróżniają 
pępówki Omphalina alpina i O. hudsoniana, reprezentujące grupę Basidiolichenes, gdzie grzyb kape-
luszowy – przedstawiciel podstawczaków (Basidiomycota, Agaricales) związany jest z plechą porostu 
nazywanego Botrydina vulgaris, znanego dotychczas w stanie wegetatywnym. Symbioza grzyba i glonu 
umożliwia tym organizmom bytowanie w surowych warunkach klimatycznych wysokich gór. W tej 
strefie notowana była także czasznica tatrzańska (Calvatia turneri), która jest gatunkiem arktyczno-
-alpejskim, wysoce zagrożonym wymarciem. Z kolei na zbutwiałych źdźbłach situ skuciny (Juncus tri-
fidus) występuje Brunnipila calycioides, workowiec stwierdzony w Polsce poraz pierwszy właśnie na 



61

Babiej Górze (Chlebicki 1990). W murawach alpejskich notowany jest również Omphaliaster asterospo-
rus. Barwnym elementem bioty grzybów są natomiast wilgotnice, znane też na niżu, m.in. wilgotnica 
miniowoczerwona (Hygrocybe miniata) oraz wilgotnica Rea (Hygrocybe reai).

4. Grzyby siedlisk synantropijnych

Lasy dolnoreglowe są w wielu miejscach zmienione przez gospodarkę leśną. Znacznym przekształce-
niom uległy m.in. fitocenozy lasu jodłowego i boru jodłowo-świerkowego u podnóża południowych 
stoków masywu Babiej Góry. Wyraźnym wskaźnikiem niekorzystnych zmian w tych lasach jest zmniej-
szenie się liczebności gatunkowej oraz obfitości pojawów owocników grzybów typowych dla natural-
nych siedlisk lasów puszczańskich. O daleko idących zmianach w tych siedliskach świadczą pojawy 
grzybów pyrofilnych, związanych z wypalaniem podłoża oraz grzybów koprofilnych, zasiedlających 
odchody zwierząt gospodarskich. Grzyby te obserwować można po obu stronach Drogi Orawskiej, 
szczególnie koło Zosiakowej Polany i Hali Śmietanowej.

Grzyby koprofilne i pyrofilne są przykładem ilustrującym zjawisko sukcesji, czyli następowania po 
sobie organizmów różniących się pod względem wymagań siedliskowych. Obie grupy grzybów są wysoce 
wyspecjalizowane, a ich specyfika wynika z silnie alkalicznego odczynu wysterylizowanego podłoża.

Rozwój grzybów pyrofilnych zależy od wieku wypaleniska oraz intensywności wypalenia podłoża. 
Jako pierwsze wkraczają na wypalenisko workowce, garstnica wypaleniskowa (Geopyxis carbonaria) 
i kustrzebka fioletowa (Peziza violacea). Po pewnym czasie teren opanowują wątrobowce, porostnica 
wielokształtna (Marchantia polymorpha) i mchy (np. skrętek wilgociomierczy Funaria hygrometrica) oraz 
naczyniowe rośliny ruderalne. Po wycofaniu się workowców notuje się pojaw owocników grzybów 
kapeluszowych, głównie łuskwiaka wypaleniskowego (Pholiota carbonaria), popielatka węglolubnego 
(Lyophyllum anthracophilum) i purchawki czarniawej (Lycoperdon foetidum). Wypaleniska leśne ulegają 
zarastaniu zwykle po 3 latach. 

Z grzybów koprofilnych na odchodach końskich najczęściej notuje się pierścieniaka półkulistego 
(Stropharia stercoraria) oraz łysiczki nawozowej (Psilocybe coprophila).

Na drogach leśnych, polanach używanych do prac gospodarczych, na ubitej ziemi, w koleinach 
występuje często masowo dzieżka pomarańczowa (Aleuria aurantia), której jaskrawo zabarwione 
miseczkowate, zbite w grupy owocniki tworzą widoczne z daleka barwne plamy. W miejscach tych 
można też znaleźć owocniki mięsichówki ogórkowonnej (Macrocystidia cucumis) cechujące się silną 
wonią przypominającą zapach ryb.

W miejscach wypasu zwierząt spotyka się często kurzawkę czerniejącą (Bovista nigrescens), 
kopułka łąkowego (Camarophyllus pratensis), kołpaczka dzwonkowatego (Panaeolus sphinctrinus) oraz 
twardzioszka przydrożnego (Marasmius oreades). Interesujące grzyby towarzyszą sadzonym w wielu 
miejscach modrzewiom. Są to przede wszystkim jadalne i smaczne maślaki: maślak żółty (Suillus grevil-
lei), maślak lepki (S. aeruginascens) oraz mleczaj modrzewiowy (Lactarius porninsis), a także gąska gru-
zełkowata (Tricholoma psammopus). Groźnym pasożytem modrzewia jest natomiast wełniczka pasożyt-
nicza (Lachnellula willkommii). 

W drzewostanach gospodarczych obserwuje się zwiększony pojaw grzybów patogenicznych, 
głównie korzeniowca wieloletniego (Heterobasidion annosum) oraz opieńki (Armillaria spp.), natomiast 
młode siewki jodły często atakuje wełniczka (Lachnellula calycina).

Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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Zmiany w środowisku naturalnym Babiej Góry dotyczą też siedlisk w granicach Parku Narodo-
wego. Miejscem, w którym pojawiają się grzyby nie notowane na ogół w lasach, są główne babiogór-
skie szlaki, przede wszystkim Górny i Dolny Płaj. W obrębie lasu na gliniastych skarpach płaju, wśród 
plech wątrobowców (Conocephalum, Pellia), występują strzępiaki (Inocybe geophylla var. lateritia,  
I. hystrix, I. lacera), maślaczek pieprzowy (Chalciporus piperatus), kolczak rudawy (Hydnum rufescens) 
oraz kustrzebki, głównie kustrzebka brunatna (Peziza badia). Na poboczach szlaku z Markowych 
Szczawin na Przełęcz Brona można spotkać czerwone miseczki czarnorzęski szczecinkowatej (Mela-
stiza chateri).

W wyższych partiach Babiej Góry, w rejonie Sokolicy, Diablaka i Przełęczy Brona na skrajach 
szlaków, często wśród darni mchu Oligotrichum hercynium, można odszukać jaskrawoczerwonawe 
miseczkowate owocniki dwóch gatunków workowców: gniazdówki czerwonawej (Neottiella rutilans) 
i Octospora humosa.

Środowisko wokół schroniska na Markowych Szczawinach jest bardzo zmienione. Wskaźnikiem 
wysokiego stopnia zanieczyszczenia tego terenu jest występowanie czernidłaka gromadnego (Copri-
nus congregatus) notowanego wyłącznie na śmietniskach.

5. Związki grzybów z innymi organizmami

Grzyby cechuje niespotykane wśród organizmów żywych bogactwo i różnorodność form oraz 
niezwykła zmienność i zdolność adaptacji do warunków środowiska. Wchodzą one w różnorakie 
związki z roślinami, zwierzętami i grzybami.

Z roślinami, głównie z drzewami, grzyby tworzą ektomykoryzę objawiającą się owocnikami two-
rzonymi przeważnie na powierzchni ziemi. Na Babiej Górze ektomykoryzę tworzy 20% ogółu stwier-
dzonych gatunków. Są to przede wszystkim podstawczaki reprezentujące głównie trzy rzędy: rząd 
bedłkowców (Agaricales), rodzaje: zasłonak (Cortinarius, 48 gatunków), strzępiak (Inocybe, 35), wodni-
cha (Hygrophorus, 11), muchomor (Amanita, 10), gąska (Tricholoma, 6); rząd borowikowców (Boletales), 
rodzaje: maślak (Suillus, 6) i podgrzybek (Xerocomus, 4) oraz rząd gołąbkowców (Russulales), rodzaje: 
mleczaj (Lactarius, 32) i gołąbek (Russula, 23).

Przykładem związku grzybów ze zwierzętami jest w buczynie karpackiej maczużnik bojowy 
(Cordyceps militaris) pasożytujący na larwach i poczwarkach motyli i tworzący maczugowate, poma-
rańczowe podkładki. Na martwych osach z rodzaju Vespa pasożytuje Isaria sphecophila, grzyb wystę-
pujący w stadium konidialnym (zaliczany wcześniej do tzw. grzybów niedoskonałych, Deuteromycota) 
spotykany w lasach regla dolnego. W reglu górnym natomiast można znaleźć innego przedstawiciela 
tej samej grupy – Paecilomyces farinosus, który atakuje poczwarki owadów.

Grzyby rosną też na innych grzybach. Przykładem mogą być maczużniki, np. maczużnik nasię-
źrzałowy (Cordyceps ophioglossoides) i maczużnik główkowaty (Cordyceps capitata), pasożytujące na 
jeleniakach (Elaphomyces), tworzących podziemne owocniki. Można je spotkać w borach dolnoreglo-
wych. Na świeżych owocnikach gołąbków (Russula) można niekiedy zauważyć drobne kapeluszowate 
owocniki Nyctalis parasitica. Częściej obserwuje się wspomnianego już pieniążka brązowobulwkowego 
rozkładającego stare owocniki gołąbków i mleczajów. Z kolei trzęsak mózgowaty (Tremella encephala) 
rozwija się na grzybni skórnika krwawiącego (Stereum sanguinolentum), a trzęsak grzybojadek (Tremella 
mycophaga) rośnie na owocnikach tarczówki bezkształtnej (Aleurodiscus amorphus). W olszynce kar-
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packiej na gąsówce mglistej (Clitocybe nebularis) znaleźć można natomiast pochwiaka grzybolubnego 
(Volvariella surrecta). 

6. Osobliwości mykologiczne

Badania mykologiczne rozpoczęto na Babiej Górze przed ponad 40 laty. Znaczne obszary dobrze 
zachowanej puszczy karpackiej, różnorodność siedlisk, a nade wszystko ogromna ilość murszejącego 
drewna, znajdującego się w różnych stadiach rozkładu, zadecydowały o bogactwie grzybów. Na tym 
terenie od pogórza po piętro alpejskie stwierdzono dotychczas 995 taksonów grzybów wielkoowocni-
kowych. Choć jest to liczba imponująca, nie jest liczbą ostateczną. Opracowywanie bogatych materia-
łów zebranych podczas badań mykocenologicznych prowadzonych w zbiorowiskach roślinnych pięter 
wysokogórskich i w olszynce karpackiej na pogórzu jest w toku.

Wśród grzybów stwierdzonych na Babiej Górze jest wiele gatunków cechujących się osobliwą 
biologią i sposobem rozprzestrzeniania. W olszynce karpackiej nad Skawicą w Zawoi ma swoje dru-
gie (stwierdzone na kuli ziemskiej) stanowisko Clibanites paradoxa, przedstawiciel workowców z rzędu 
Hypocreales. Na specjalną uwagę zasługują grzyby nowe dla Polski, których stwierdzono dotychczas 
20 gatunków. Po raz pierwszy w Polsce zanotowano na Babiej Górze kilka gatunków grzybów cyfello-
idalnych, formujących owocniki zwykle na zbutwiałych pędach ziół i paproci. Są to: Calyptella capula, 
C. flos-alba, Flagelloscypha kavinae i Nochascypha filicina. Grzyby cyfelloidalne są w Polsce bardzo słabo 
poznane.

Do nowych dla Polski należy 6 gatunków workowców: Mitrula vitellina z boru świerkowego na tor-
fie, Melastiza scotica z boru górnoreglowego, Tatraea dumbirensis ze strefy górnej granicy lasu, Allophylaria 
sorbicola i Lachnum atropae z lasków jarzębinowych oraz Mollisia lacunarum z zarośli kosodrzewiny.

W borze górnoreglowym stwierdzono dwa nowe gatunki grzybów kapeluszowych: podblaszka 
(Lyophyllum gibberosum) wyrastającego wśród igliwia oraz pieniążka (Collybia inodora) zasiedlają-
cego zmurszałe drewno świerka. W żyznej buczynie karpackiej w jesieni (październik) uwagę zwraca 
Anthina flammea (Ryc. 1e) formująca grzybnię płoną w postaci pięknych czerwonopomarańczowych 
wachlarzyków wyrastających na nerwach i ogonkach liści buka i jawora. W borówczyskach bażyno-
wych w piętrze subalpejskim można odnaleźć wilgotnicę (Hygrocybe substrangulata), tworzącą piękne 
czerwonopomarańczowe owocniki, natomiast w laskach jarzębinowych i paprociskach występuje 
Pseudobaeospora pillodii.

7. Elementy geograficzne

Grupą grzybów godną szczególnej uwagi są na Babiej Górze gatunki reprezentujące element górski  
(41 gatunków), borealno-górski (17 gatunków) i arktyczno-alpejski (8 gatunków). Grzyby górskie sku-
piają się głównie w reglu górnym, np. skórnica fioletowa (Columnocystis abietina), wodnicha kropko-
wana oraz czyreń izabelowaty. Na granicy regli najczęściej notuje się gołąbka kunowego, mleczaja 
przydymionego i skórniczka jodłowego (Amylostereum chailletii). Ze strefą regla dolnego związane 
są żagiew zmienna (Polyporus varius), mleczaj ciemny, grzybiec koźlarzowaty i borowik ceglastopory  
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(Boletus erythropus). Tu też występują gatunki związane z jodłą: tarczówka bezkształtna, szczecinko-
wiec jodłowy (Hymenochaete mougeotii) i czyreń jodłowy (Phellinus hartigii).

Rozmieszczenie pionowe grzybów reprezentujących element borealno-górski jest bardzo inte-
resujące. Gatunki te notowane w borach borealnych skupiają się na Babiej Górze głównie w reglu 
dolnym, np. bielaczek owczy (Hydropus marginellus), twardówka (Lentinellus omphalodes), Pleurocybella 
porrigens, wrośniak Hoehnela (Trametes hoehnelii) i rycerzyk (Tricholomopsis decora). Na granicy regli 
najczęściej lokują się klimaczek północny (Climacocystis borealis) i grzybówka gładka (Mycena laevi-
gata). W całej strefie regli notuje się smoluchę świerkową (Ischoderma benzoinum), łycznika (Panellus 
violaeofulvus), czyrenia czarnoliniowego oraz łuskwiaka (Pholiota scamba). Do regla górnego ograni-
czone jest występowanie miseczniaka Melastiza scotica. W strefie ekotonowej skupiającej laski jarzębi-
nowe i paprociska można spotkać Pseudobaeospora pillodii. Inny rzadki gatunek, grzybówka wielkoza-
rodnikowa, notowana jest wyłącznie w piętrze subalpejskim w płatach Vaccinietum myrtilli w wariancie 
z Polytrichum strictum i Sphagnum spp. Od podnóża Babiej Góry aż po szczyt spotkać można owocniki 
pępówki (Omphalina ericetorum). W dolnych partiach masywu rośnie ona na silnie zbutwiałym wil-
gotnym drewnie wśród plech porostów, a w piętrach wysokogórskich – w poduchowatych skupie-
niach torfowców, mchów i porostów, najczęściej na obrywach mszystych kęp i jest często widoczna 
w pobliżu szlaków turystycznych.

Na uwagę zasługuje też duża grupa grzybów związanych z naturalnymi lasami o charakterze 
puszczańskim. Skupiają się one głównie w Kniei Czatożańskiej i w regionie Mokrego Stawku. Są to 
grzyby związane z bukiem, np. grzybówka szafranowa, monetka kleista i fałdówka kędzierzawa, 
a także rosnące na drewnie jodły, jak soplówka jodłowa (Hericium coralloides) i skórniczek jodłowy. Do 
tej grupy należą też grzyby związane ze świerkiem, np. klimaczek północny oraz Hydropus marginellus. 
Relikty puszczańskie lokują się na Babiej Górze również w reglu górnym, szczególnie na stokach połu-
dniowych. Spotkać tam można czyrenie, szczególnie czyrenia izabelowatego (Phellinus viticola) oraz 
skórnicę fioletową.

Naturalny charakter lasów babiogórskich potwierdzają i odzwierciedlają dwie cechy, mianowi-
cie liczebność oraz proporcje dotyczące grzybów reprezentujących trzy podstawowe formy troficzne. 
Największą grupę tworzą grzyby saprotroficzne, które stanowią 76%, grzyby ektomykoryzowe – 20% 
a pasożyty – 4% ogółu stwierdzonych gatunków.

8. Grzyby chronione i zagrożone

Zgodnie z wcześniejszym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie obję-
tych ochroną dziko występujących gatunków grzybów, ścisłej ochronie podlegało 85 gatunków, z czego 
na Babiej Górze stwierdzono jedynie 9 gatunków. Są to: wilgotnica czapeczkowata (Hygrocybe calyp-
taeformis), płomykówka galaretowata (Tremiscus helvelloides), sarniak dachówkowaty (Sarcodon imbrica-
tus), 3 gatunki buławek (buławka obcięta Clavariadelphus truncatus, buławka pałeczkowata C. pistillaris, 
buławka spłaszczona C. ligula), a także soplówka gałęzista (Hericium clathroides), soplówka jodłowa  
(H. coralloides) oraz smardz wyniosły (Morchella elata). 
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Obecnie natomiast, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  
9 października 2014 r. liczba gatunków chronionych jest mniejsza. Ścisłej ochronie podlega na Babiej 
Górze jedynie wilgotnica czapeczkowata (Hygrocybe calyptriformis), a ochronie częściowej 10 gatun-
ków, wśród których są m.in. wymienione wyżej i wcześniej chronione buławki, soplówki oraz płomy-
kówka galaretowata.

W rejonie Babiej Góry występuje 158 gatunków grzybów znajdujących się na czerwonej liście 
grzybów zagrożonych w Polsce (Wojewoda 1991, Wojewoda i Ławrynowicz 2006). Stanowi to 15% 
wszystkich gatunków grzybów wielkoowocnikowych zanotowanych w rejonie Babiej Góry. Odnoto-
wano tu pępówkę (Omphalina hepatica), która reprezentuje grupę gatunków wymarłych (Ex). Z grupy 
wymierających (E) występuje aż 56 gatunków. Są to m.in.: czasznica tatrzańska, klejek alpejski, buławka 
obcięta (Clavariadelphus truncatus), Hydropus marginellus, twardówka (Lentinellus omphalodes), czuba-
jeczka (Lepiota langei) i Omphaliaster asterosporus.

Kategorie grzybów narażonych (V) reprezentuje 34 gatunki, rzadkich (R) 60 gatunków, a o nie-
określonym zagrożeniu (I) 6 gatunków.

Na obszarze Babiej Góry występuje ponadto 21 gatunków, które reprezentują czerwoną listę 
grzybów zagrożonych w Europie (Ing 1993). Nie zawsze kategorie zagrożenia w Polsce i w Europie 
korespondują ze sobą. Do grupy średniego ryzyka zagrożenia w skali kontynentu (grupa B) należą na 
Babiej Górze: zasłonak fioletowy (V), korkoząb kieliszkowaty (E) oraz gołąbek karłowaty (I). Grupę 
niższego ryzyka zagrożenia (grupa C) reprezentuje na Babiej Górze 15 gatunków, z których na podkre-
ślenie zasługują: soplówka gałęzista (V), twardówka kasztanowata (Lentinellus castoreus, V), Limacella 
glioderma (V), Pleurocybella porrigens (V) i kolczak dachówkowaty (V).

Niektóre gatunki grzybów w Polsce dość silnie zagrożone, np. buławka obcięta (E) i bielaczek 
owczy (E), w Europie należą do grupy słabo zagrożonych (grupa D). 

9. Streszczenie

Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego

W związku ze specyficzną orografią masywu Babiej Góry, klasycznym układem pięter roślinnych oraz 
dobrze zachowanymi naturalnymi lasami karpackimi, omawiany obszar charakteryzuje się niezwy-
kłą różnorodnością grzybów wielkoowocnikowych. W ciągu ok. 40 lat badań we wszystkich strefach 
roślinności, w 8 zbiorowiskach i zespołach leśnych oraz 19 nieleśnych, zanotowano łącznie 995 takso-
nów grzybów wielkoowocnikowych (Tab. 1). 

O rozmieszczeniu grzybów wielkoowocnikowych w zbiorowiskach leśnych i nieleśnych decydują 
ich wymagania względem podłoża, którego stopień zróżnicowania jest inny w poszczególnych zbioro-
wiskach.

W piętrze pogórza ogromne bogactwo grzybów występuje w łęgach nadrzecznych. Do wiodą-
cych gatunków należą Lactarius lilacinus, Limacella ochraceolutea, Tremiscus helvelloides, Volvariella sur-
recta. Na łąkach i polanach do wyróżniających należą wilgotnice (Hygrocybe calyptraeformis, H. conica,  
H. citrinovirens, H. psittacina). Regiel dolny jest bardzo bogaty w grzyby wielkoowocnikowe, głów-
nie dzięki różnorodności partnerów mykoryzowych, jak buk, świerk, jodła i olcha. Jednak większość 
grzybów rośnie na drewnie w różnych stadiach rozkładu. Wiodącymi gatunkami w reglu dolnym są: 
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Hericium clathroides, H. coralloides, Oudemansiella mucida, Hydropus marginellus i Pleurocybella porrigens 
(Tab. 2). Regiel górny, formowany przez jednorodny, klimaksowy bór świerkowy, jest znacznie uboższy 
w grzyby wielkoowocnikowe. Na uwagę zasługuje spora grupa grzybów związanych z naturalnymi 
lasami o charakterze puszczańskim, takich jak: Lactarius lignyotus, Climacocystis borealis, Dacrymyces 
palmatus, Phellinus nigrolimitatus i Ph. viticola.

Górna granica lasu odznacza się występowaniem Chroogomphus helveticus, Tatraea dumbirensis 
i Allophylaria sorbicola.

Piętro kosodrzewiny jest bardzo zróżnicowane i wykazuje mozaikę płatów Pinetum mugo carpa-
ticum z różnymi fitocenozami z klas zbiorowisk Vaccinio-Piceetea oraz Betulo-Adenostyletea. Najważ-
niejsze gatunki grzybów wielkoowocnikowych to: Lactarius rufus, Omphalina ericetorum i Lachnellula 
suecica.

Cechą charakterystyczną piętra halnego jest obecność gatunków należących do Basidioliche-
nes, takich jak Omphalina alpina i O. hudsoniana. Również Calvatia turneri występuje wśród zubożałych 
borówczysk wysokogórskich.

Grzyby wielkoowocnikowe rosnące na północnych i południowych stokach Babiej Góry różnią 
się zarówno przynależnością taksonomiczną, jak i wymaganiami siedliskowymi. Na stokach północ-
nych, pokrytych w dużej części fitocenozami, których głównymi składnikami są buk, świerk i jodła, 
występuje wiele gatunków typowych dla naturalnych lasów o charakterze puszczańskim, np. Heri-
cium coralloides. Na stromych stokach północnych roślinność jest bardziej urozmaicona, a piętra 
kosodrzewiny i halne są typowo wykształcone. W fitocenozach endemicznego zespołu wysokogór-
skich muraw wapiennolubnych Saxifrago-Festucetum versicoloris skupiają się gatunki grzybów o cha-
rakterze arktyczno-alpejskim, np. Helvella arctica (Ryc. 2d), Omphalina hudsoniana (Ryc. 2g) i Arr-
henia acerosa. Na stokach południowych lasy dolnoreglowe są w wielu miejscach zmienione przez 
gospodarkę leśną. O daleko idących zmianach w tych siedliskach świadczy znaczący udział grzybów 
synantropijnych, pojawy gatunków pyrofilnych, związanych z wypalaniem podłoża, oraz grzybów 
koprofilnych, zasiedlających odchody zwierząt gospodarskich. W drzewostanach gospodarczych 
obserwuje się zwiększony pojaw grzybów patogenicznych (Heterobasidion annosum, Armillaria spp.).

Liczebność i proporcje grzybów reprezentujących trzy podstawowe formy troficzne odzwier-
ciedlają i potwierdzają naturalny charakter lasów babiogórskich. Największą grupę tworzą grzyby 
saprotroficzne i stanowią 76%, grzyby ektomykoryzowe – 20% a pasożyty – 4% ogółu stwierdzo-
nych gatunków.

Summary

Macrofungi of the Babia Góra National Park 

In connection with specific orography of the Babia Góra massif, classic distribution of vegetation belts 
and well preserved natural Carpathian forests, the studied area presents an enormous diversity of 
macrofungi. Within about 40 years of research 995 taxa were recorded up to now, in all distinguished 
vegetational zones and various forest (8 units) and non-forest associations and communities (19 units). 

Generally the distribution of macrofungi in different forest and non-forest associations is governed 
by their substratum preferences, which may by restricted in some associations or very broad in others.
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At the foothills numerous macrofungi concentrate in riparian forests (Lactarius lilacinus, Limacella 
ochraceolutea, Tremiscus helvelloides, Volvariella surrecta) and on meadows and pastures (Hygrocybe 
calyptraeformis, H. conica, H. citrinovirens, H. psittacina). 

The lower montane forests are generally very rich in macrofungi, mainly because of the diver-
sity of mycorrhizal partners like beech, spruce, fir and alder. But the majority of fungi grow on wood 
being in all stages of decay. In this belt the dominating species are: Hericium clathroides, H. coralloides, 
Oudemansiella mucida, Hydropus marginellus and Pleurocybella porrigens (Tab. 2). The upper montane 
(subalpine) forest belt, formed by homogenous climax spruce forest, is much poorer in macrofungi but 
is distinguished by a group of indicative species of pristine forests, e.g. Lactarius lignyotus, Climacocystis 
borealis, Dacrymyces palmatus, Phellinus nigrolimitatus and Ph. viticola.

The upper forest limit is marked by the occurrence of Chroogomphus helveticus, Tatraea dumbi-
rensis, and Allophylaria sorbicola.

The subalpine belt is much diversified and shows a mosaic of the Pinetum mugo carpaticum pat-
ches with phytocoenoses of various associations of the Vaccinio-Piceetea and the Betulo-Adenostyletea 
classes. Dominating species are: Lactarius rufus, Omphalina ericetorum and Lachnellula suecica.

Characteristic feature of the alpine belt is presence of the representatives of Basidiolichenes, e.g. 
Omphalina alpina and O. hudsoniana. Also Calvatia turneri occurs in the alpine zone.

Macrofungi growing on the northern and southern slopes of Mt Babia Góra differ in species 
composition and habitat requirements. The nothern slopes covered with primeval beech-fir-spruce 
forests harbour many fungi characteristic of montane virgin forests, e.g. Hericium coralloides. On the 
steep northern slopes the vegetation is more diversified and the subalpine and alpine belts are clas-
sically developed. In endemic subalpine calcareous grasslands Saxifrago-Festucetum versicoloris there 
occur such unique species as: Helvella arctica, Omphalina hudsoniana and Arrhenia acerosa.

The southern slope covered with the lower montane forests is very modified by forest mana-
gement, and shows a large proportion of synanthropic macrofungi: fireplace and coprophilous fungi, 
light-demanding species, fungi connected with trees introduced by man etc. Pathogenic fungi occur 
here more often (Heterobasidion annosum, Armillaria spp.).

A number of species and proportions of fungi representing three major trophic types reflect and 
confirm the natural character of the vegetation of the Babia Góra massif. The biggest group consist of 
saprotrophic species – 76%, ectomycorrhizal – 20% and pathogenic – 4% of the recorded taxa.
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11. Aneks. Wykaz taksonów grzybów wielkoowocnikowych 
stwierdzonych w rejonie Babiej Góry

 Annex. List of macrofungi recorded from Mt. Babia Góra

1. Agaricus abruptibulbus Peck

2. Agaricus arvensis Schaeff.

3. Agaricus silvaticus Schaeff. & Secr.

4. Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagn.

5. Albatrellus ovinus (Schaeff.:Fr.) Kotl. & Pouzar

6. Aleuria aurantia (Fr.) Fuck.

7. Aleurodiscus amorphus (Pers.: Fr.) Schroet.

8. Allophylaria sorbicola Svrček

9. Amanita fulva (Schaeff.) Pers.

10. Amanita inaurata Secr.

11. Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers.: S. F. Gray

12. Amanita pantherina (DC.: Fr.) Secr. v. abietinum 
(Gilb.) Ves.

13. Amanita porphyria (Alb. & Schw.: Fr.) Secr.

14. Amanita regalis (Fr.) R. Mre

15. Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S. F. Gray

16. Amanita spissa (Fr.) Kumm.

17. Amanita submembranacea Massee

18. Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vitt.

19. Amyloporia crassa (Karst.) Bond. & Sing.

20. Amylostereum areolatum (Chaillet: Fr.) Boidin

21. Amylostereum chailletii (Pers.: Fr.) Boid.

22. Anthina flammea Fr.

23. Antrodia serialis (Fr.) Donk

24. Apostemidium cf. filisporium (Bon.)

25. Apostemidium cf. flavovirens Pers.

26. Armillaria mellea (Vahl. in Fl. D.: Fr.) P. Karst.

27. Arrhenia acerosa (Fr.) Kühner

28. Ascobolus brassicae P. Crouan & H. Crouan

29. Ascobolus hanseni Mar. Paulsen & Dissing

30. Ascobolus sacchariferus Brumm.

31. Ascobolus viridis Curr.

32. Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf

33. Ascocoryne sarcoides (Jacq.) Grov. & Wilson

34. Ascophanus cf. aurora (Crouan) Boud.

35. Basidioradulum radula (Fr.: Fr.) Nobles

36. Bisporella citrina (Batsch: Fr.) Korf & Carpenter

37. Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst.

38. Boletus edulis Bull.: Fr.

39. Boletus erythropus Fr.

40. Botryobasidium botryosum (Bres.) J. Eriks.

41. Bovista nigrescens (Pers.) Pers.

42. Brunnipila calycioides (Rehm) Baral

43. Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.

44. Byssomerulius corium (Fr.) Parm.

45. Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr.

46. Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr.

47. Calocybe carnea (Bull. ex Pers.: Fr.) Donk

48. Calocybe onychina (Fr.) Donk

49. Calvatia excipuliformis (Pers.) Pers.

50. Calvatia turneri (Ellis & Everh.) Demoulin &  
M. Lge.

51. Calvatia utriformis (Bull.: Pers.) Jaap

52. Calyptella capula (Holmsk.: Pers.) Quél.

53. Calyptella cf. flos-alba (Vel.) W. B. Cooke

54. Camarophyllus pratensis (Pers.: Fr.) Kummer

55. Camarophyllus virgineus (Wulf.: Fr.) P. Karst.

56. Cantharellula umbonata (Quél.: Fr.) Sing.

57. Cantharellus cibarius Fr. v. amethysteus Quél.

58. Cantharellus cibarius Fr. v. cibarius

59. Cantharellus lutescens (Pers.) Fr.

60. Cantharellus tubaeformis Fr.

61. Ceratiomyxa fruticulosa Macbr.

62. Ceriporia rhodella (Fr.) Donk

63. Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murr.

64. Chaetoporus euporus (Karst.) Bond. & Sing.

65. Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Sing.

66. Cheilymenia stercorea (Pers.) Boud.

67. Cheilymenia vitellina (Pers.: Fr.) Boud.
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68. Cheimonophyllum condidissimum (Berk & Curt.) 
Sing.

69. Chlorosplenium versiforme (Pers.: Fr.) do Not.

70. Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.)Pouzar

71. Chroogomphus helveticus (Sing.) Moser ssp. 
tatrensis (Pil.) P. Karst.

72. Ciboria rufofusca (Weberb.) Sacc.

73. Clavaria acuta Fr.

74. Clavaria vermicularis Fr.

75. Clavariadelphus fistulosus (Fr.) Corner

76. Clavariadelphus junceus (Alb. & Schwein.: Fr.) 
Corner

77. Clavariadelphus ligula (Fr.) Donk

78. Clavariadelphus pistillaris (L.: Fr.) Donk

79. Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk

80. Clavulina cinerea (Fr.) Schroet.

81. Clavulina cristata (Fr.) Schroet.

82. Clavulina rugosa (Fr.) Schroet. v. alcyonaria 
Corner

83. Clavulina rugosa (Fr.) Schroet. v. rugosa

84. Clavulinopsis helvola (Fr.) Corner

85. Clavulinopsis luteo-ochracea (Cavara) Corner

86. Clibanites paradoxa P. Karst.

87. Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar

88. Clitocybe alnetorum Favre

89. Clitocybe candicans (Pers.: Fr.) Kumm.

90. Clitocybe cerussata (Fr.) Kumm.

91. Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm.

92. Clitocybe costata Kühn. & Romagn.

93. Clitocybe dealbata (Sow.: Fr.) Kumm.

94. Clitocybe ditopa (Fr.) Gill.

95. Clitocybe fragrans (Sow.: Fr.) Kumm.

96. Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) Kumm.

97. Clitocybe incilis (Fr.) Quél. sensu Favre

98. Clitocybe inodora (Sow.: Fr.) Gill.

99. Clitocybe langei Sing. & Hora

100. Clitocybe lignatilis (Pers.: Fr.) P. Karst.

101. Clitocybe menthoidora Harmaja

102. Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kummer v. alba ss. 
Lange

103. Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kummer v. odora

104. Clitocybe radicellata God. in Gillet

105. Clitocybe vibecina (Fr.) Quél.

106. Clitopilus hobsonii (Berk. & Br.) Orton

107. Collybia acervata (Fr.) Kummer

108. Collybia asema (Fr.) Kumm.

109. Collybia butyracea (Bull.: Fr.) Quél.

110. Collybia confluens (Pers.: Fr.) Kumm.

111. Collybia cookei (Bres.) J. D. Arnold

112. Collybia dryophila (Bull.: Fr.) Kumm.

113. Collybia inodora (Pat.) P. D. Orton

114. Collybia maculata (Alb. & Schw.: Fr.) Quél.

115. Collybia obscura Favre

116. Collybia peronata (Bolt.: Fr.) Kummer

117. Collybia putila (Fr.) Sing.

118. Collybia succinea (Fr.) Quél.

119. Collybia tuberosa (Bull.: Fr.) Quél.

120. Colpoma degenerans (Fr.) de Notaris

121. Colpoma juniperi (Karsten) Dennis

122. Coltricia perennis (L.: Fr.) Murill

123. Columnocystis abietina (Pers.: Fr.) Pouz.

124. Coniophora olivacea (Pers.: Fr.) P. Karst.

125. Conocybe ambigua (Kühn.:) Sing.

126. Conocybe aporos Kits van Waveren

127. Conocybe blattaria (Fr.) Kühner

128. Conocybe brunnea (J.Lange & Kühner) ex 
Watling

129. Conocybe filaris (Fr.) Kühn.

130. Conocybe magnicapitata P. D. Orton

131. Conocybe moseri Watling

132. Conocybe pilosella (Pers.: Fr.) Kühn.

133. Conocybe plicatella (Peck) Kühner

134. Conocybe pubescens (Gill.) Kühn.

135. Conocybe rickeni (J. Schaeffer) Kühner

136. Conocybe rickeniana Sing.

137. Conocybe semiglobata (Kühner) Watling

138. Conocybe siliginea (Fr.: Fr.) Kühn.

139. Conocybe subovalis (Kühn.) Kühn. & Romagn.

140. Conocybe tenera (Schaeff.: Fr.) Kühner

141. Conocybe vexans P. D. Orton
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142. Coprinus angulatus Peck

143. Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr.

144. Coprinus comatus (Mull.: Fr.) S. F. Gray

145. Coprinus congregatus (Bull.: St. Amans) Fr.

146. Coprinus cortinatus Lange

147. Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray

148. Coprinus domesticus (Bolt.: Fr.) S. F. Gray

149. Coprinus ellisii P. D. Orton

150. Coprinus lagopus Fr.

151. Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr.

152. Coprinus patouillardii Quél. apud Pat.

153. Coprinus plicatilis (Curt.: Fr.) Fr.

154. Coprinus silvaticus Peck

155. Coprinus stercoreus Fr.

156. Coprinus truncorum (Schaeff.) Fr.

157. Coprinus xanthothrix Romagn.

158. Coprotus leucopocillum Kimbrr.

159. Cordyceps bifusispora O. E. Erikss.

160. Cordyceps capitata (Holmsk.: Fr.) Link

161. Cordyceps militaris (L.: St. Amans) Link

162. Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.: Fr.) Link

163. Coriolellus serialis (Fr.) Murill f. callosus (Fr.) 
Domanski

164. Coriolellus serialis (Fr.) Murill f. serialis

165. Coriolus versicolor (L.: Fr.) Quél.

166. Cortinarius acutus (Pers.: Fr.) Fr.

167. Cortinarius allutus Fr.

168. Cortinarius alnetorum (Velen.) Moser

169. Cortinarius alneus (Moser) Moser

170. Cortinarius arenatus (Fr.) Fr.

171. Cortinarius atrocoeruleus (Mos.) Mos.

172. Cortinarius aureofulvus Mos.

173. Cortinarius bataillei Fav.

174. Cortinarius bibulus Quél.

175. Cortinarius bolaris (Pers.: Fr.) Fr.

176. Cortinarius brunneus Fr.

177. Cortinarius callisteus (Fr.) Fr.

178. Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr.

179. Cortinarius caninus (Fr.) Fr.

180. Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsm. ss. Favre

181. Cortinarius cedriolens (Mos.) Mos.

182. Cortinarius cinnamomeoluteus Orton

183. Cortinarius cinnamomeus (L.: Fr.) Fr. f. badia 
(Hry.) Nesp.

184. Cortinarius collinitus (Fr.) Fr.

185. Cortinarius croceifolius Peck

186. Cortinarius decipiens Fr.

187. Cortinarius delibutus Fr.

188. Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr.

189. Cortinarius fistularis Britz.

190. Cortinarius flexipes Fr. ss. Kühner

191. Cortinarius fraudulosus Britz.

192. Cortinarius fulgens (Alb. & Schw.: Fr.) Ricken

193. Cortinarius fulvescens Fr. ss. Favre

194. Cortinarius helvelloides (Fr.) Fr.

195. Cortinarius hemitrichus Fr.

196. Cortinarius hillieri R. Hry.

197. Cortinarius hinnuleus ( Sow.: Fr.) Fr.

198. Cortinarius laetissimus R. Hry.

199. Cortinarius malicorius Fr.

200. Cortinarius miniatopus Lange

201. Cortinarius mucosus (Bull.: Fr.) Fr.

202. Cortinarius multicolor (Mos.) Mos.

203. Cortinarius paleaceus (Fr.) Fr.

204. Cortinarius pulchripes Favre

205. Cortinarius rigens (Pers.: Fr.) Fr.

206. Cortinarius sanguineus (Wulf.) Fr.

207. Cortinarius striaepilus Fav.

208. Cortinarius subtortus (Pers.: Fr.) Fr.

209. Cortinarius traganus (Fr.) Fr.

210. Cortinarius uliginosus Berk.

211. Cortinarius umidicola (Kauffm.)

212. Cortinarius validus Fav.

213. Cortinarius violaceus (L.: Fr.) Fr.

214. Craterellus cornucopioides Pers.

215. Crepidotus applanatus (Pers.: Pers.) Kumm.

216. Crepidotus cesatii Rab.

217. Crepidotus mollis (Bull.: Fr.) Kumm. v. mollis
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218. Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) Kumm.

219. Crocicreas coronatum (Bull.) Carpenter

220. Crocicreas cyathoideum (Bull.) Car. v. cacaliae 
(Pers.) Car.

221. Crocicreas cyathoideum (Bull.) Carpenter v. 
cyathoideum

222. Crocicreas subhyalinum (Rehm) Carp.

223. Crucibulum laeve (Huds ex Relh.) Kambly

224. Cudonia circinans (Pers.) Fr.

225. Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.: Fr.) Dennis

226. Cyathus striatus (Huds.: Pers.) Willd.: Pers.

227. Cylindrobasidium evolvens (Fr.: Fr.) Jülich

228. Cyphella digitalis (A. & S.) Fr.

229. Cystoderma amiantinum (Scop.: Fr.) Fayod

230. Cystoderma carcharias (Pers. ex Secr.) Fayod

231. Cystoderma fallax Smith & Sing.

232. Cystoderma jasonis (Cooke & Massee) Harmaja

233. Cystoderma sublongisporum (Sing.) Sing.

234. Cystolepiota hetieri (Boud.) Sing.

235. Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon

236. Cystostereum murrayi (Berk. & M. A. Curtis) 
Pouzar

237. Cytidia salicina (Fr.) Burt.

238. Dacrymyces cf. corticioides Ell. & Everh

239. Dacrymyces microsporus P. Karst.

240. Dacrymyces palmatus (Schw.) Bres. apud Höhn.

241. Dacrymyces stillatus Nees: Fr.

242. Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet.

243. Dasyscypha elegantula P. Karst.

244. Dasyscypha palearum (Desm.) Massee

245. Dasyscyphus crystallinus (Fuck.) Sacc.

246. Dasyscyphus pulverulentus (Lib.) Sacc.

247. Datronia mollis (Sommerf.) Donk

248. Deconica phyllogena (Sacc.) Noordel. (= 
Psilocybe rhombispora (Britz.) Sacc.

249. Dentipellis fragilis (Pers.: Fr.) Donk

250. Diatrype bullata (Hoffm.: Fr.) Tul.

251. Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr.

252. Didymosphaeria futilis (Berk. & Br.) Rehm

253. Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & 
Ryvarden

254. Discinella livido-purpurea Boud.

255. Ditiola radicata (Alb. & Schw.) Fr.

256. Dothiora pyrenophora (Fr.) Fr.

257. Elaphomyces granulatus Fr.

258. Entoloma amicorum Noordel.

259. Entoloma asprellum (Fr.) Fayod

260. Entoloma cetratum (Fr.: Fr.) Moser

261. Entoloma cf. cephalotrichum (P.D. Orton) 
Noordel.

262. Entoloma clandestinum (Fr.: Fr.) Noordel.

263. Entoloma conferendum (Britz.) Noordel.

264. Entoloma cuspidiferum (Kühner & Romagn.) 
Noordel.

265. Entoloma cyanulum (Lasch: Fr.) Noordel.

266. Entoloma dysthaloides Noordel.

267. Entoloma engadinum (Horak) Noordel.

268. Entoloma favrei Noordel.

269. Entoloma hirtipes (Schum.: Fr.) Mos.

270. Entoloma hispidulum (M. Lge.) Noordel.

271. Entoloma huijsmanii Noordel.

272. Entoloma juncinum (Kühner & Romagn.) 
Noordel.

273. Entoloma minutum (P. Karst.) Noordel.

274. Entoloma nidorosum (Fr.) Quél.

275. Entoloma pallens (Maire) Arnolds

276. Entoloma percandidum Noordel.

277. Entoloma placidum (Fr.: Fr.) Noordel.

278. Entoloma pleopodium (Bull. ex DC.: Fr.) Noordel.

279. Entoloma politum (Pers.: Fr.) Donk

280. Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.) Noordel.

281. Entoloma scabrosum (Fr.) Noordel.

282. Entoloma sericellum (Fr.: Fr.) Kummer

283. Entoloma sericeum (Bull.) Quél.

284. Entoloma sodale Kühn. ex Noordel.

285. Entoloma solstitiale (Fr.) Noordel.

286. Entoloma sphagnorum (Romagn & Favre) 
Noordel.

287. Entoloma strigosissimum (Rea) Noordel.

288. Entoloma tenellum (Favre) Noordel.

289. Entoloma tibiicystidiatum Arnolds & Noordel.

Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego



74

Grzyby Babiej Góry

290. Entoloma turbidum (Fr.: Fr.) Quél. v. turbidum

291. Entoloma venosum Gill.

292. Eutypella cerviculata (Fr.: Fr.) Sacc.

293. Eutypella sorbi (Alb. & Schw.) Sacc.

294. Exidia recisa (Ditm. ex S. F. Gray) Fr.

295. Exobasidium vaccinii Woron.

296. Fayodia gracillipes (Britz.) Bresinky & Stangl

297. Fayodia leucophylla (Gill.) Lge. & Sivertsen

298. Flagelloscypha kavinae (Pilat) W. B. Cooke

299. Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Sing.

300. Fomes fomentarius (L.: Fr.) Kickx

301. Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P. Karst.

302. Galerina allospora A.H. Sm. & Singer

303. Galerina atkinsoniana Smith

304. Galerina badipes (Fr.) Kühn.

305. Galerina calyptrata P. D. Orton

306. Galerina cf. jaapii Smith & Singer

307. Galerina heterocystis (Ath.) Smith & Sing.

308. Galerina hypnorum (Schrank: Fr.) Kühner

309. Galerina laevis (Pers.) Sing.

310. Galerina marginata (Batsch: Fr.) Kühner

311. Galerina mniophila (Lasch) Kühner

312. Galerina mycenoides (Fr.) Kühner

313. Galerina paludosa (Fr.) Kühner

314. Galerina pseudobadipes Joss.

315. Galerina pseudocamerina Singer

316. Galerina pseudotundrae Kühner

317. Galerina pumila (Pers.: Fr.) M. Lange & Sing.

318. Galerina sahleri (Quél.) Kühn. ss. Favre

319. Galerina sideroides (Fr.) Kühner

320. Galerina sphagnorum (Fr.) Kühner

321. Galerina subbadipes Huijsm.

322. Galerina tibiicystis (Atk.) Kühner

323. Galerina triscopa (Fr.) Kühner

324. Galerina uncialis (Britz.) Kühner

325. Galerina unicolor (Fr.) Sing.

326. Galerina vittaeformis (Fr.) Sing.

327. Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat.

328. Geopora arenicola (lev.) Kers.

329. Geopyxis carbonaria (Alb. & Schw.: Fr.) Sacc.

330. Gerronema chrysophyllum (Fr.) Sing.

331. Gloeocystidiellum citrinum (Pers.) Donk

332. Gloeocystidiellum insidiosum (Bourd. & Galz.) 
Donk

333. Gloeophyllum abietinum (Bull.: Fr.) P. Karst. f. 
abietinum

334. Gloeophyllum abietinum (Bull.: Fr.) P. Karst. f. 
resupinatum Pil.

335. Gloeophyllum odoratum (Wulfen : Fr.) Imazeki

336. Gloeophyllum sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst.

337. Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr.

338. Gomphidius maculatus (Scop.) Fr.

339. Gymnopilus bellulus (Peck) Murr.

340. Gymnopilus fulgens (Favre & Maire) Sing.

341. Gymnopilus hybridus (Fr.:Fr.) Sing.

342. Gymnopilus liguiritiae (Pers.: Fr.) P. Karst.

343. Gymnopilus microsporus Sing.

344. Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murr.

345. Gymnopilus picreus (Pers.: Fr.) P. Karst.

346. Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire

347. Gymnopilus stabilis (Wienm.) Kühn. & Romagn.

348. Gymnopilus subsphaerosporus (Lge.) Kühn. & 
Romagn.

349. Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Sacc.

350. Gyromitra gigas (Krbh.) Cke.

351. Gyromitra infula (Schaeff.: Fr.) Quél.

352. Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P. Karst.

353. Hebeloma helodes Favre

354. Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél.

355. Hebeloma pumilum Lge.

356. Hebeloma pusillum Lge.

357. Hebeloma stenocystis Favre

358. Hebeloma subsaponaceum P. Karst.

359. Hebeloma versipelle (Fr.) Gill.

360. Helvella arctica Nannf.

361. Helvella lacunosa Afzel.: Fr.

362. Hemimycena crispata (Kühn.) Sing.

363. Hemimycena delicatella (Peck) Sing.

364. Hemimycena gracilis (Quél. ss. Sacc.) Sing.
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365. Hemimycena pseudocrispula Kühn.

366. Hemimycena pseudogracilis (Kühn. & Maire) Sing.

367. Hemitrichia karsteni (Rost.) Lister

368. Hericium clathroides (Pallas: Fr.) Pers.

369. Hericium coralloides (Scop.: Fr.) S. F. Gray

370. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

371. Heterosphaeria patella (Tode: Fr.) Grev.

372. Heterotextus alpinus (Tracy & Earle) G. W. 
Martin

373. Hirschioporus abietinus (Dicks.: Fr.) Donk

374. Hirschioporus fusco-violaceus (Ehrenb.: Fr.) Donk

375. Humaria hemisphaerica (Wigg.: Fr.) Fuck.

376. Hydnum repandum Fr. f. minor Nikol.

377. Hydnum repandum L.: Fr. f. repandum

378. Hydnum rufescens Fr.

379. Hydropus marginellus (Pers.: Fr.) Sing.

380. Hydropus subalpinus (Hoeh.) Sing.

381. Hygrocybe calyptaeformis (Berk. & Br.) Fayod

382. Hygrocybe cantharellus (Schw.) Murr.

383. Hygrocybe chlorophana (Fr.) P. Karst.

384. Hygrocybe citrina (Rea) Lge.

385. Hygrocybe citrinovirens (Lge.) Schaeff.

386. Hygrocybe conica (Scop.: Fr.) Kumm.

387. Hygrocybe discoideus (Pers.: Fr.) Fr.

388. Hygrocybe flavescens (Kauffm.) Sing. ss. Favre

389. Hygrocybe fornicata (Fr.) Sing.

390. Hygrocybe laeta (Pers.: Fr.) P. Karst.

391. Hygrocybe miniata (Fr.) Kumm.

392. Hygrocybe murinaceus (Fr.) Moser

393. Hygrocybe nigrescens (Quél.) Kühner

394. Hygrocybe obrussea (Fr.) P. Karst.

395. Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.) Wünsch

396. Hygrocybe quieta (Kühn.) Sing.

397. Hygrocybe reai (Mre.) Lge.

398. Hygrocybe substrangulata (Ort.) Ort. & Walt.

399. Hygrocybe unguinosa (Fr.) P. Karst.

400. Hygrocybe vitellina (Fr.) P. Karst.

401. Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen : Fr.) R. Mre.

402. Hygrophorus agathosmus Fr.

403. Hygrophorus chrysodon (Batsch: Fr.) Fr.

404. Hygrophorus eburneus (Bull.: Fr.) Sing.

405. Hygrophorus hypothejus Fr.

406. Hygrophorus leucophaeus (Scop.: Fr.) Fr.

407. Hygrophorus limacinus Scop.

408. Hygrophorus lucorum Kalchbr.

409. Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr.

410. Hygrophorus penarius Fr.

411. Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr.

412. Hygrophorus tephroleucus (Fr.) Fr.

413. Hymenochaete cruenta (Pers.: Fr.) Donk

414. Hymenochaete tabacina (Sow.: Fr.) Lev.

415. Hymenoscyphus caudatus (P. Karst.) Dennis

416. Hymenoscyphus consobrinus (Boud.) Arnolds & 
Baral.

417. Hymenoscyphus epiphyllus (Pers.) Rehm ex 
Kauffman

418. Hymenoscyphus fagineus (Pers.: Fr.) Dennis

419. Hymenoscyphus herbarum (Pers.) Dennis

420. Hymenoscyphus phyllophilus (Desm.) O. Kuntze

421. Hymenoscyphus repandus (Phill.) Dennis

422. Hymenoscyphus rhodoleucus (Fr.) Phill.

423. Hymenoscyphus rokebyensis Svrček

424. Hymenoscyphus scutula (Pers.: Fr.) Phill. v. 
fucatum Phill

425. Hymenoscyphus scutula (Pers.: Fr.) Phill. v. 
scutula

426. Hymenoscyphus scutula (Pers.:Fr.) Phill. v. 
suspecta (N.)Kar.

427. Hymenoscyphus serotinus (Pers.) Phill.

428. Hymenoscyphus virgultorum (Weber) W. Phillips

429. Hyphoderma radula (Fr.: Fr.) Donk

430. Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk

431. Hyphodontia aspera (Fr.) Erikss.

432. Hyphodontia breviseta (P. Karst.) Erikss.

433. Hyphodontia paradoxa (Schrad.: Fr.) E. Langer & 
Vesterholt

434. Hyphodontia quercina (Fr.) Erikss.

435. Hyphodontia spathulata (Schrad.: Fr.) Parmasto

436. Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) Kumm.

437. Hypholoma elongatum (Pers.: Fr. Rick.)
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438. Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm.

439. Hypholoma marginatum (Pers.: Fr.) Schroet.

440. Hypholoma radicosum Lange

441. Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél.

442. Hypholoma subviride (Berk. & Curt.) Dennis

443. Hypholoma udum (Pers.: Fr.) Kühn.

444. Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx

445. Hypoxylon fuscum (Pers. Fr.) Fr.

446. Hypoxylon multiforme (Fr.) Fr.

447. Inermisia fusispora (Berk) Rifai

448. Inocybe abietis Kühn.

449. Inocybe alnea Stangl

450. Inocybe auricoma (Batsch.) J.E Lange

451. Inocybe boltonii Heim

452. Inocybe bongardii (Weinm.) Quél.

453. Inocybe brunneo-atra (Heim) P. D. Orton

454. Inocybe calamistrata (Fr.) Quél.

455. Inocybe calospora Quél.

456. Inocybe cincinnata (Fr.) Quél.

457. Inocybe egenula Favre

458. Inocybe eutheles Bk. & Br.

459. Inocybe friesii Heim

460. Inocybe geophylla (Sow.: Fr.) Kummer v. 
geophylla

461. Inocybe geophylla (Sow.: Fr.) Kummer v. lateritia 
(Weinm.)

462. Inocybe godeyi Gill.

463. Inocybe grammata Quél.

464. Inocybe gymnocarpa Kühn.

465. Inocybe hirtella Bres.

466. Inocybe hystrix (Fr.) P. Karst.

467. Inocybe inconcinna P. Karst.

468. Inocybe lacera (Fr.) Kumm.

469. Inocybe lanuginella (Schroet. ap. Cohn) Migula

470. Inocybe lanuginosa (Bull.: Fr.) Kumm.

471. Inocybe mixtilis Britz.

472. Inocybe napipes Lange

473. Inocybe oblectabilis Britz.

474. Inocybe obscura (Pers.: Pers.) Gill.

475. Inocybe pallidipes Ell. & Ev. ss. Lange

476. Inocybe paludinella Peck

477. Inocybe petiginosa (Fr.: Fr.) Gill.

478. Inocybe praetervisa Quél.

479. Inocybe soluta Vel.

480. Inocybe subcarpta Kuhn & Bours.

481. Inocybe tarda Kühn.

482. Inocybe umbrina Bres.

483. Inonotus nodulosus (Fr.) Pilát

484. Inonotus radiatus (Sow.: Fr.) P. Karst. v. radiatus

485. Iodophanus carneus (Pers.: Fr.) Korf

486. Isaria sphecophila Ditmar

487. Ischnoderma benzoinum (Wahl: Fr.) P. Karst.

488. Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.: Fr.) Sing. & 
Smith

489. Kuehneromyces vernalis (Peck) Sing. & Smith.

490. Laccaria altaica Sing.

491. Laccaria amethystina (Bolt. ex Hooker) Murr.

492. Laccaria bicolor (Maire) Orton

493. Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Br.

494. Laccaria montana Sing.

495. Laccaria proxima (Boud.) Pat.

496. Laccaria pumila Fayod

497. Laccaria tetraspora Sing.

498. Laccaria tortilis (Bolt.) S. F. Gray

499. Lachnellula calycina (Schumach.: Fr.)Sacc.

500. Lachnellula fuscosanguinea (Rehm) Dennis

501. Lachnellula suecica (Fuckel) Nannf.

502. Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis

503. Lachnum atropae (Pers.) Rehm

504. Lachnum cannabinum Rehm

505. Lachnum cf. sulphureum (Pers.) Rehm

506. Lachnum corticale (Pers.: Fr.) Nannfeldt

507. Lachnum mollissimum (Lasch) Rehm

508. Lachnum pygmaeum (Fr.) Bres.

509. Lachnum roseum Rehm.

510. Lachnum rubi (Bres.) Raitv.

511. Lachnum virgineum (Batsch: Fr.) P. Karst.

512. Lactarius aurantiacus Fr.

513. Lactarius blennius Fr. f. blennius
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514. Lactarius blennius Fr. f. virescens Lge.

515. Lactarius camphoratus Bull. Fr.

516. Lactarius circellatus Fr.

517. Lactarius deliciosus L.: Fr.

518. Lactarius fuliginosus Fr.

519. Lactarius glyciosmus Fr.

520. Lactarius helvus Fr.

521. Lactarius lignyotus Fr.

522. Lactarius lilacinus (Lasch) Fr.

523. Lactarius mitissimus Fr.

524. Lactarius necator (Bull. emend. Pers.: Fr.) P. 
Karst.

525. Lactarius obscuratus (Lasch) Fr.

526. Lactarius omphaliformis Romagn.

527. Lactarius pallidus Pers.: Fr.

528. Lactarius picinus Fr.

529. Lactarius piperatus (L.: Fr.) S. F. Gray

530. Lactarius porninsis Roll.

531. Lactarius pterosporus Romagn.

532. Lactarius repraesentaneus Britz.

533. Lactarius rufus Scop.: Fr.

534. Lactarius salmonicolor Heim & Lecl.

535. Lactarius scrobiculatus Scop.: Fr.

536. Lactarius semisanguifluus Heim & Lecl.

537. Lactarius subdulcis Bull.: Fr.

538. Lactarius theiogalus Bull.: Fr. 

539. Lactarius trivialis Fr.

540. Lactarius uvidus Fr.

541. Lactarius vellereus (Fr.) Fr.

542. Lactarius vietus Fr.

543. Lactarius volemus Fr.

544. Lamprospora ascoboloides Seav.

545. Lasiobolus ciliatus (Schmidt: Fr.) Boud.

546. Lasiobolus diversisporus (Fuck.) Sacc.

547. Lasiobolus intermedius Bezerra & Kimbr.

548. Lasiosphaeria ovina (Fr.) Ces. & de Not.

549. Lasiosphaeria spermoiodes Ces. & de Not.

550. Leccinum aurantiacum (Bull.: Fr.) S. F. Gray

551. Leccinum durisculum (Schulz.) Sing.

552. Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) S. F. Gray

553. Lentaria subcaulescens (Rebent.) Rauschert

554. Lentinellus castoreus (Fr.) Konrad & Maubl.

555. Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) P. Karst.

556. Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst.

557. Lentinus adhaerens (Alb. & Schw.: Fr.) Fr.

558. Leocarpus fragilis (Dickson) Rost.

559. Leotia lubrica (Scop.: Fr.) Pers.

560. Lepiota castanea Quél.

561. Lepiota cristata (Alb. & Schw.: Fr.) Kumm.

562. Lepiota fulvella Rea

563. Lepiota langei Knudsen

564. Lepiota rufipes Morgan

565. Lepiota ventriosospora Reid

566. Lepista nebularis (Batsch: Fr.) Harmaja

567. Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke

568. Leptopodia elastica (Bull. ex St. Amans) Boud.

569. Limacella glioderma (Fr.) Maire

570. Limacella ochraceolutea Orton

571. Lophodermium melaleucum (Fr.) de Not.

572. Lycogala epidendrum Fr.

573. Lycoperdon echinatum Pers.

574. Lycoperdon foetidum Bonorden

575. Lycoperdon perlatum Pers.

576. Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers.

577. Lycoperdon umbrinum Pers.: Pers.

578. Lyophyllum anthracophilum (Lasch) M. Lge. & 
Siversten

579. Lyophyllum atratum (Fr.) Sing.

580. Lyophyllum connatum (Schum.: Fr.) Kühner

581. Lyophyllum fumosum (Pers.: Fr.) Orton

582. Lyophyllum gibberosum (J. Schaff.) M. Lange

583. Lyophyllum infumatum (Bres.) Kühner

584. Lyophyllum inolens (Fr.) Sing.

585. Lyophyllum palustre (Peck) Sing.

586. Lyophyllum tesquorum (Fr.) Sing.

587. Macrocystidia cucumis (Pers.: Fr.) Heim

588. Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing.

589. Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Sing.
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590. Marasmiellus vaillantii (Pers.: Fr.) Sing.

591. Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. v. alliaceus

592. Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. v. subtilis 
Lange

593. Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr.

594. Marasmius bulliardii Quél.

595. Marasmius epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr.

596. Marasmius favrei Antonin

597. Marasmius limosus Quél.

598. Marasmius lupuletorum (Weinm.) Fr.

599. Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr.

600. Marasmius recubans Quél.

601. Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr.

602. Marasmius scorodonius (Fr.) Fr.

603. Marasmius splachnoides Fr.

604. Marasmius wynnei Berk. & Br.

605. Megacollybia plathyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & 
Pouz.

606. Melanoleuca cognata (Fr.) Konr. & Maubl.

607. Melanoleuca grammopodia (Bull.: Fr.) Pat.

608. Melanoleuca subbrevipes Metrod

609. Melanomma pulvis-pyrius (Pers.) Fuck.

610. Melanophyllum echinatum (Roth.: Fr.) Sing.

611. Melanotus phillipsi (Bk. & Br.) Sing.

612. Melastiza chateri (W. G. Smith) Boud.

613. Melastiza flavorubens (Rehm.) Pfister & Korf.

614. Melastiza scotica Graddon

615. Merulius tremellosus Schrad.: Fr.

616. Micromphale perforans (Hofm.: Fr.) Sing.

617. Mitrula abietis Fr.

618. Mitrula vitellina (Bres.) Sacc.

619. Mollisia adenostylidis Rehm

620. Mollisia caerulans Quél.

621. Mollisia caespiticia  (P. Karst.) P. Karst.

622. Mollisia cf. cornea (Berk. & Broome) v. Höhn.

623. Mollisia cf. hydrophila (P. Karst.) Sacc.

624. Mollisia cinerea (Batsch. ex Mer.) P. Karst.

625. Mollisia gyalectoides (Saut.) Rehm

626. Mollisia lacunarum Svr.

627. Mollisia melaleuca (Fr.) Sacc.

628. Mollisia minutella (Sacc.) Rehm

629. Mollisia ramealis (Karst.) (P. Karst.) P. Karst. 

630. Mollisia revincta P. Karst.

631. Mollisia subglacialis Rehm

632. Mollisia ventosa (P. Karst.) P. Karst.

633. Monilinia oxycocci (Woronin) Honey

634. Morchella elata Fr.

635. Mycena acicula (Schaeff.: Fr.) Kumm.

636. Mycena adscendens (Lasch) Mass

637. Mycena aetites (Fr.) Quél.

638. Mycena alcalina (Fr.) Kumm.

639. Mycena amicta (Fr.) Quél.

640. Mycena amygdalina (Pers.) Sing.

641. Mycena atromarginata (Lasch) Kumm.

642. Mycena capillaripes Peck

643. Mycena capillaris (Schum.: Fr.) Kummer

644. Mycena cinerella P. Karst.

645. Mycena citrinomarginata Gill.

646. Mycena concolor (Lge.) A.H. Smith

647. Mycena crocata (Schrad.: Fr.) Kummer

648. Mycena debilis (Fr.) Quél.

649. Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) S. F. Gray

650. Mycena erubescens Höhn.

651. Mycena fagetorum (Fr.) Gill.

652. Mycena flavoalba (Fr.) Quél.

653. Mycena galericulata (Scop.: Fr.) S. F. Gray

654. Mycena galopus (Pers.: Fr.) Kummer v. galopus

655. Mycena galopus (Pers.: Fr.) Kummer v. nigra

656. Mycena haematopoda (Pers.: Fr.) Kumm.

657. Mycena hiemalis (Osbeck) Quél. 

658. Mycena laevigata (Lasch) Quél.

659. Mycena leptocephala (Pers.: Fr.) Gill.

660. Mycena lineata (Bull.) Fr. ss. Lge.

661. Mycena longiseta Höhn.

662. Mycena maculata P. Karst.

663. Mycena megaspora Kauffm.

664. Mycena metata (Fr.) P. Kumm.

665. Mycena niveipes Murr.

666. Mycena pearsoniana Dennis & Sing.
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667. Mycena pelianthina (Fr.) Quél.

668. Mycena pseudopicta (Lange) Kühner

669. Mycena pterigena (Fr.) Kumm.

670. Mycena pura (Pers.: Fr.) Kumm.

671. Mycena purpureofusca Peck

672. Mycena renati Quél.

673. Mycena rorida (Scop.: Fr.) Quél.

674. Mycena rosella (Fr.) Kumm.

675. Mycena rubromarginata (Fr.) Kumm.

676. Mycena sanguinolenta (Alb.: & Schw.: Fr.) Kumm.

677. Mycena speirea (Fr.: Fr.) Gill. ss. Kühner

678. Mycena strobilicola Fav. & Kühn.

679. Mycena stylobates (Pers.: Fr.) Kumm.

680. Mycena supina (Fr.) Kummer

681. Mycena tintinnabulum (Fr.) Quél.

682. Mycena urania (Fr.) Quél.

683. Mycena viridimarginata P. Karst.

684. Mycena viscosa (Secr.) Maire

685. Mycena vitilis (Fr.) Quél.

686. Mycena vitrea (Fr.) Quél.

687. Mycena vulgaris (Pers.: Fr.) Kumm.

688. Mycena zephirus (Fr.: Fr.) Kumm.

689. Mycenella magaritispora (Lge.) Sing.

690. Naucoria alnetorum (Maire) Kühner & Romagn.

691. Naucoria bohemica Velen.

692. Naucoria escharoides (Fr.: Fr.) Kumm.

693. Naucoria langei Kühner

694. Naucoria pseudoamarescens (Kühn. & Romagn.) 
Kühn. & Romagn.

695. Naucoria scolecina (Fr.) Quél.

696. Naucoria striatula Orton

697. Naucoria subconspersa Kühner

698. Nectria cinnabarina (Tode) Fr.

699. Neobulgaria pura (Fr.) Petrak

700. Neottiella rutilans (Fr.) Dennis

701. Neottiella vivida (Nylander) Dennis

702. Nidularia deformis (Willd.: Pers.) Fr. & Nordholm

703. Nochascypha filicina (P. Karst.) Agerer

704. Nyctalis parasitica (Bull.: Fr.) Fr.

705. Ocellaria ocellata (Pers.) Schroet.

706. Octospora humosa (Fr.) Dennis

707. Octospora libussae Svrček & Kubička

708. Oligoporus alni (Niemelä & Vampola) M. Piątek 
(= Postia subcaesia (David) Jülich)

709. Olla millepunctata (Lib.) Svr.

710. Ombrophila violacea Fr.

711. Omphaliaster asterosporus (Lange) Lamoure

712. Omphalina alpina (Britz.) Bresinsky & Stangl

713. Omphalina epichysium (Pers.: Fr.) Quél.

714. Omphalina ericetorum (Pers.: Fr.) M. Lange

715. Omphalina grisella (Weinm.) Mos.

716. Omphalina griseopallida (Desm.) Quél.

717. Omphalina grossula (Pers.) Sing.

718. Omphalina hepatica (Fr.) Orton

719. Omphalina hudsoniana (Jennings) Bigel.

720. Omphalina mutila P. D. Orton

721. Omphalina obatra (Favre) P. D. Orton

722. Omphalina obscurata Reid

723. Omphalina oniscus (Fr.: Fr.) Quél.

724. Omphalina rustica (Fr.) Quél.

725. Omphalina trigonospora Lam.

726. Orbilia luteorubella (Nyl.) P. Karst.

727. Otidea leporina (Batsch) Fuckel

728. Oudemansiella mucida (Schrader: Fr.) Hoehnel

729. Oudemansiella radicata (Relhan : Fr.) Sing.

730. Oxyporus populinus (Fr.) Donk

731. Pachyella babingtonii (Berk.) Bond.

732. Paecilomyces farinosus (Holm. ex S. F. Gray) 
Brown & Smith

733. Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél.

734. Panellus mitis (Pers.: Fr.) Sing.

735. Panellus serotinus (Pers. in Hofm.: Fr.) Kühner

736. Panellus stypticus (Bull.: Fr.) P. Karst.

737. Panellus violaeofulvus (Batsch: Fr.) Sing.

738. Paxillus filamentosus Fr.

739. Paxillus involutus (Batsch) Fr.

740. Peniophora erikssonii Boid.

741. Peniophora incarnata (Pers.) Cooke

742. Pezicula myrtillina P. Karst.
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743. Peziza badia Pers. ex Merat

744. Peziza celtica (Boud.) M. M. Moser

745. Peziza emileia Cooke

746. Peziza flavida Phill.

747. Peziza limnaea Maas Geest.

748. Peziza micropus Pers.

749. Peziza saniosa Schrad.: Fr.

750. Peziza succosa Berk.

751. Peziza violacea Pers.

752. Pezizella alniella (Nyl.) Dennis

753. Pezizella caespitulosa (Bresad.) Rehm

754. Pezizella chionea (Fr.) Dennis

755. Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc.

756. Pezizella vulgaris (Fr.) von Hohnel

757. Phaeocollybia christinae (Fr.) Heim

758. Phaeocoriolellus trabeus (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz.

759. Phaeohelotium cf. imberbe (Bull.) Svr.

760. Phaeomarasmius aridus (Pers.) Sing.

761. Phaeomarasmius carpophilus (Fr.) Sing.

762. Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühner

763. Phaeomarasmius ferrugineus (Mre. ex Kühn.) 
Moser

764. Phallus impudicus L.: Pers.

765. Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk

766. Phellinus ferreus (Pers.) Bourd. & Galz.

767. Phellinus hartigi (Allesch. & Schnabl) Bond.

768. Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quél. f. alni Bond.

769. Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quél. f. igniarius

770. Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quél. f. resupinatus 
Bres.

771. Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quél. f. salicis Bond.

772. Phellinus nigrolimitatus (Pomell) Bourd. & Galz.

773. Phellinus pini (Thore: Fr.) Pil. var. abietis  
(P. Karst.) Pil.

774. Phellinus pomaceus (Pers.) Maire

775. Phellinus viticola (Schw.: Fr.) Donk

776. Phellodon tomentosus (L.: Fr.) Banker

777. Pholiota abstrusa (Fr.) Sing.

778. Pholiota alnicola (Fr.) Sing.

779. Pholiota astragalina (Fr.) Sing.

780. Pholiota aurivella (Fr.) Kummer v. aurivella

781. Pholiota aurivella (Fr.) Kummer v. cerifera Lge.

782. Pholiota carbonaria (Fr.) Sing.

783. Pholiota flammans (Fr.) Kumm.

784. Pholiota lenta (Fr.) Sing.

785. Pholiota lubrica (Pers.: Fr.) Sing.

786. Pholiota scamba (Fr.) Moser

787. Pholiota spumosa (Fr.) Sing.

788. Pholiota squarrosa (Fr.) Kummer

789. Physisporinus sanguinolentus (Alb. & Schwein.: 
Fr.) Pilát

790. Piceomphale bulgarioides (Rabenh. in Kalchbr.) 
Svrček

791. Pirobasidium sarcoides Höhn.

792. Pistillaria epiphylla (Quél.) Corner

793. Pistillaria pusilla Fr.

794. Pistillaria typhuloides (Peck) Burt

795. Pleurocybella porrigens (Pers.: Fr.) Sing.

796. Pleurotellus graminicola Fayod

797. Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm.

798. Plicaria trachycarpa (Currey) Bond.

799. Plicatura crispa (Pers.: Fr.) Quél.

800. Pluteus atricapillus (Sedr.) Sing.

801. Pluteus atromarginatus (Konr.) Kühner

802. Pluteus dianae Pilat

803. Pluteus minutissimus Maire

804. Pluteus phlebophorus (Dittmar: Fr.) Kumm.

805. Pluteus podospileus Sacc.

806. Polyporus arcularius (Batsch) Fr.

807. Polyporus badius (Pers.: S. F. Gray) Schw.

808. Polyporus brumalis (Pers.: Fr.) Fr.

809. Polyporus ciliatus Fr.: Fr.

810. Polyporus squamosus (Huds.): Fr.

811. Polyporus varius (Pers.: Fr.) v. elegans (Fr.) Gillot 
& Lu.

812. Polyporus varius (Pers.: Fr.) v. nummularius Bull.: 
Fr.

813. Polyporus varius (Pers.: Fr.) v. varius

814. Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Sing.

815. Psathyrella badiophylla (Romagn.) Bon
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816. Psathyrella candolleana (Fr.) Maire

817. Psathyrella canoceps (Kauffm.) A. H. Smith

818. Psathyrella cernua (Vahl.: Fr.) Hirsch

819. Psathyrella cf. sphaerocystis (Velen.) Svr.

820. Psathyrella fibrillosa (Pers.: Fr.) Maire

821. Psathyrella fusca (Schum. ex Lge.) Pearson

822. Psathyrella hydrophila (Bull. ex Merat) R. Mre

823. Psathyrella obtusata (Fr.) A. H. Smith

824. Psathyrella orbitarum Romagn.

825. Psathyrella sarcocephala (Fr.) Sing.

826. Psathyrella spadiceo-grisea (Schaeff.: Fr.) Maire

827. Psathyrella trepida (Fr.) Gill.

828. Psathyrella velutina (Pers.) Sing.

829. Pseudobaeospora pillodii (Quél.) Horak

830. Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.: Fr.) Sing.

831. Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) P. Karst.

832. Pseudoomphalina compressipes (Peck) Sing.

833. Psilocybe atrobrunnea (Lasch) Gillet

834. Psilocybe coprophila (Bull.: Fr.) Kummer

835. Psilocybe inquilina (Fr.: Fr.) Bres. var. crobulus 
(Fr.) Hoil.

836. Psilocybe squamosa (Pers.: Fr.) Orton

837. Psilocybe thrausta (Schulz.) Bon

838. Pulvinula constellatio (Berk. & Broome) Boud.

839. Pustularia cupularis (L.: Fr.) Fuckel

840. Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst.

841. Pyrenopeziza rubi (Fr.) Rehm

842. Radulomyces confluens (Fr.) M. P. Christ.

843. Ramaria aurea (Fr.) Quél.

844. Ramaria botrytis (Fr.) Ricken

845. Ramaria invalii (Cott. & Wakef.) Donk

846. Ramaria mairei Donk

847. Ramaria obtusissima (Pk.) Corner

848. Ramicola haustellaris (Fr.: Fr.) Watl.

849. Resupinatus applicatus (Batsch: Fr.) S. F. Gray

850. Reticularia lycoperdon Bull.

851. Rhizina undulata Fr.

852. Rhodocybe nitellina (Fr.) Sing.

853. Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.

854. Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raith.

855. Rickenella setipes (Fr.) Raith.

856. Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schw.: Fr.) 
Donk

857. Rosellinia aquila (Fr.) De Not.

858. Rozites caperata (Pers.: Fr.) P. Karst.

859. Russula alpina (Blytt & Rostr.) Moller & J. 
Schaeff.

860. Russula alutacea (Pers.: Fr.) Melz. & Zv.

861. Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

862. Russula decolorans Fr.

863. Russula delica Fr.

864. Russula densifolia Secr.

865. Russula emetica (Schaeff.: Fr.) S. F. Gray

866. Russula fellea Fr.

867. Russula foetens Fr.

868. Russula fragilis Fr.

869. Russula integra L.: Fr.

870. Russula mustelina Fr.

871. Russula nauseosa (Pers.) Fr.

872. Russula nigricans (Bull.) Fr.

873. Russula obscura Rom.

874. Russula ochroleuca (Pers.) Fr.

875. Russula paludosa Britz.

876. Russula pseudodelica Lge.

877. Russula pumila Rouzeau & Massart

878. Russula queletii Fr.

879. Russula vesca Fr.

880. Russula vinosa Lindbl.

881. Russula viscida Kudr.

882. Rutstroemia firma (Pers.)  P. Karst.

883. Rutstroemia kablikiana Svr.

884. Rutstroemia luteovirescens (Rob. in Desm.) 
White

885. Saccobolus beckii Heimerl

886. Saccobolus depauperatus (Berk. & Br.) Hansen

887. Saccobolus verrucisporus Brumm.

888. Sarcodon imbricatus (L.: Fr.) P. Karst.

889. Schizophyllum commune Fr.

890. Sclerotinia curreyana (Berk.)  P. Karst.
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891. Sclerotinia sclerotiorum (Libert) De Bary

892. Scutellinia asperior (Nyl.) Dennis

893. Scutellinia carneo-sanquinea (Fuckel)

894. Scutellinia cejpi (Vel.) Svr ek

895. Scutellinia cervorum (Velen.) Svr.

896. Scutellinia crinita (Bull.: Fr.) Lamb.

897. Scutellinia diaboli (Vel.) Le Gal.

898. Scutellinia kerguelensis (Berk.) O. Kuntze

899. Scutellinia macrospora (Svrček) Le Gal

900. Scutellinia scutellata (L.) Lamb.

901. Scutellinia setosa (Fr.) O. Kuntze

902. Scutellinia subhirtella Svrček

903. Scutellinia trechispora (Berk. & Br.) Lambotte

904. Serpula himantioides (Fr.) Bond. ex Parm.

905. Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouz.

906. Skeletocutis nivea (Jungh.) Keller

907. Sordaria minima Sacc. & Speg.

908. Sphaerobolus stellatus Tode: Pers.

909. Steccherinum ochraceum (Fr.) S. F. Gray

910. Stemonitis fusca Roth. v. rufescens Lister

911. Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S. F. Gray

912. Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr.

913. Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw.) Fr.

914. Stereum subtomentosum Pouzar

915. Strobilurus esculentus (Wulf. ap. Jacquin: Fr.) 
Sing.

916. Strobilurus stephanocystis (Hora) Sing.

917. Strobilurus tenacellus (Pers.: Fr.) Sing.

918. Stropharia aeruginosa (Curt.: Fr.) Quél.

919. Stropharia albo-cyanea (Fr.) Quél.

920. Stropharia coronilla (Bull.: Fr.) Quél.

921. Stropharia rugosoannulata Farlow

922. Stropharia stercoraria (Bull.: Fr.) Quél.

923. Suillus aeruginascens (Secr.) Snell.

924. Suillus granulatus (L.: Fr.) O. Kuntze

925. Suillus grevillei (Klotzsch) Sing.

926. Suillus luteus (L.: Fr.) S. F. Gray

927. Suillus placidus (Bond.) Sing.

928. Suillus variegatus (Schwartz: Fr.) O. Kuntze

929. Symphyosira chaerophylli Baral

930. Tapesia fusca (Pers.) Fuck.

931. Tapesia lividofusca (Fr.) Rehm

932. Tapesia melaleucoides Rehm

933. Tatraea dumbirensis (Velen.) Svrček.

934. Tephrocybe cf. straepilea (Fr.) Donk

935. Tephrocybe confusa Orton

936. Thelebolus microsporus (Berk. & Broome) 
Kimbrough

937. Thelebolus stercoreus Tode: Fr.

938. Thelephora palmata Fr.

939. Thelephora terrestris Fr.

940. Trametes gibbosa (Pers.: Pers.) Fr.

941. Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilát

942. Trametes hoehnelii (Bres. ih Hoehn.) Bourd. & 
Galz.

943. Trechispora vaga (Fr.) Liberta

944. Tremella encephala Pers.: Pers.

945. Tremella foliacea (Pers. ex S. F. Gray) Pers. f. 
foliacea

946. Tremella foliacea (Pers. ex S. F.Gr. ) Pers. f. 
succinea (Pers.) Neuh.

947. Tremella mycophaga Martin

948. Tremiscus helvelloides (DC.: Fr.) Donk

949. Trichobolus sphaerosporus Kimbrough

950. Tricholoma imbricatum (Fr.: Fr.) Kummer

951. Tricholoma irinum (Fr.) Quél.

952. Tricholoma orirubens Quél.

953. Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél.

954. Tricholoma saponaceum (Fr.) Kumm.

955. Tricholoma vaccinum (Pers.: Fr.) Quél.

956. Tricholomopsis decora (Fr.) Sing.

957. Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Sing.

958. Trichophaea abundans (P. Karst.) Boud.

959. Trichophaea amphidoxa Rehm

960. Trichophaea gregaria (Rehm) Boud.

961. Trichoscyphella fuckeli (Bres.) Moser

962. Tubaria conspersa (Pers.: Fr.) Fayod

963. Tubaria dispersa (Pers.) Sing.

964. Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gill.
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965. Tubaria pallidospora Lange

966. Tubaria pellucida (Bull.: Fr.) Gill.

967. Tubercularia vulgaris Tode: Fr.

968. Tylopilus felleus (Bull.: Fr.) P. Karst.

969. Tympanis alnea (Pers.) Fr.

970. Typhula todei Fr.

971. Typhula corallina Quél.

972. Typhula erythropus Fr.

973. Typhula phacorrhiza (Reichard: Fr.) Fr.

974. Typhula sclerotioides (Pers.) Fr.

975. Typhula subvariabilis Berthier

976. Typhula uncialis (Grev.) Berthier

977. Typhula variabilis Riess

978. Typhula villosa (Schum.: Fr.) Fr.

979. Tyromyces caesius (Schrad.: Fr.) Murr.

980. Tyromyces cinerascens (Bres.) Bond. & Sing.

981. Tyromyces fragilis (Fr.) Donk

982. Tyromyces stipticus (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouzar

983. Urceolella macrospora Svr.

984. Ustulina deusta (Hoffm.: Fr.) Lind

985. Vascellum pratense (Pers. em Quél.) Kreisel

986. Volvariella surrecta (Knapp) Sing.

987. Xerocomus badius (Fr.) Kühner ex Gilb.

988. Xerocomus chrysenteron (Bull. ex St. Am.) Quél.

989. Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.

990. Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quél.

991. Xeromphalina campanella (Batsch ex Fr.) Kühn. 
& Maire

992. Xylaria carpophila (Pers.: Fr.) Fr.

993. Xylaria filiformis (Fr.) Fr.

994. Xylaria hypoxylon (L.) Grev.

995. Xylaria longipes (Nitschke) Dennis
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Workowce z klas Dothideomycetes,  
Leotiomycetes i Sordariomycetes i ich stadia 
anamorficzne w zbiorowiskach roślinnych 
Babiogórskiego Parku Narodowego 

Ascomycete fungi of Dothideomycetes, Leotiomycetes, 
Sordariomycetes and their anamorphs in the plant  
communities of the Babia Góra National Park

Andrzej Chlebicki1 
1 Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46, 31–512 Kraków
a.chlebicki@botany.pl.pl

Abstract: In this chapter participation of ascomycete fungi of the class Dothideomycetes, Leotiomycetes, Sordario-
mycetes and their anamorphs in plant communities, as well as their vertical distribution is presented and analysed. 
A checklist of 114 species of ascomycete fungi and 52 species of anamorphs including some Arctic-alpine species 
is added. 

Key words: ascomycetes, anamorphs, ecology, plant communities, alpine biota, Mt Babia Góra, Babia Góra National 
Park, Western Carpathians
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1. Wstęp

Przedmiotem obecnego opracowania są workowce (Ascomycota) oraz ich stadia anamorficzne stwier-
dzone dotychczas na obszarze Babiej Góry. Obecne opracowanie obejmuje grzyby z trzech klas: 
Dothideomycetes, Leotiomycetes i Sordariomycetes. Dawniej, ze względów metodycznych oraz prak-
tycznych, rozdzielano te grzyby na dwie umowne grupy (makro- i mikroworkowce), nie podlegające 
klasyfikacji taksonomicznej. Do makroworkowców zaliczano głównie Geoglossomycetes i Pezizomy-
cetes, natomiast pozostałe traktowano jako workowce mikroskopijne. Obecna praca dotyczy głów-
nie przedstawicieli mikroworkowców, będących przedmiotem opracowania autora obecnego roz-
działu. Znaczna liczba, bo aż 190 gatunków zaliczanych do grupy makroworkowców, wymieniona jest 
ponadto w rozdziale poświęconym grzybom wielkoowocnikowym (porównaj artykuł A. Bujakiewicz  
w tym tomie). 

Jak wspomniano powyżej, grzyby workowe posiadają dwa stadia rozwojowe. Stadium wegeta-
tywne (tzw. niedoskonałe, anamorfa) rozmnaża się bezpłciowo wytwarzając konidia powstałe dzięki 
licznym podziałom mitotycznym. Proces mejozy zachodzi dopiero w kolejnym stadium, tzw. stadium 
doskonałym (stadium teleomorfy), kiedy dochodzi do tworzenia się zarodników workowych lub inaczej 
askospor. 

Pomimo że workowce to grupa bardzo liczna, zakres ich znajomości jest nadal bardzo niewielki. 
Jedynie Tatry, Pieniny i Bieszczady, a w mniejszym stopniu Karkonosze, doczekały się kilkunastu opra-
cowań mykologicznych, chociaż informacje o workowcach są w nich zazwyczaj dość skromne (np. 
Schroeter 1908; Starmachowa 1963; Domański i in. 1960, 1963, 1967, 1970; Gumińska 1969, 1976, 
Kućmierz 1982; Sałata i in. 1984, Majewski 1994; Chlebicki 1995, 2002; Mułenko i in. 1995, 2004;  
Narkiewicz i in. 2013; Pusz i in.  2013; Koukol, Pusz i Minter 2015; Pusz 2016, Pusz i Urbaniak 2017). 
W większości przypadków są to opracowania florystyczne lub rzadziej, mykosocjologiczne lub też 
poświęcone monitoringowi. 

Pełną historię badań grzybów mikroskopijnych Babiej Góry przedstawił w swojej pracy Chle-
bicki (1990a). Wcześniejsze doniesienia, np. Schroetera (1887) i Raciborskiego (1888), odnoszą się 
do Uredinales. Pierwszego workowca na Babiej Górze (Microsphaera astragali), zebrała Stec-Roupper-
towa (1936), natomiast Wojewoda (1965) zebrał następne dwa gatunki: Kretzschmaria deusta i Xyla-
ria hypoxylon. Kolejne grzyby należące do workowców zebrali: Majewski (1972), Sałata (1979, 1985), 
Bujakiewicz (1979, 1981, 1982, 2004) oraz Chlebicki (1990b, 2002, 2004). 

Badania nad mykotrofizmem lasów bukowych na Babiej Górze prowadzili Bullard i Dominik 
(1960) natomiast w pracy Chlebickiego (2002) znajdują się informacje o grzybach występujących na 
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wybranych gatunkach roślin arktyczno-alpejskich, a wśród nich opracowania kilku roślin z Babiej Góry, 
jak np. Cerastium alpinum, Juncus trifidus, Luzula spadicea oraz Empetrum hermaphroditum. Na podsta-
wie obecności grzybów potwierdzono reliktowy status tych roślin (Chlebicki 2002). 

Od opublikowania ostatniego monograficznego opracowania (Chlebicki 1990a) minęło 28 lat. 
W tym czasie zmieniła się taksonomia i zaistniała potrzeba uwzględnienia nowych wyników. W obec-
nej pracy podano wykaz 114 taksonów workowców, oraz 52 taksony grzybów anamorficznych, czyli 
grzybów tworzących stadia konidialne, co razem stanowi 166 gatunków. Znaczna część wymienio-
nych w pracy grzybów została zebrana na pojedynczych stanowiskach. W tej sytuacji uznanie tych 
grzybów za gatunki charakterystyczne lub wyróżniające, według zasad stosowanych w opracowa-
niach fitosocjologicznych, nie byłoby celowe. Układ roślina-grzyb jest zazwyczaj znacznie bardziej 
stabilny niż układ grzyb-zbiorowisko. Niemniej, niektóre zbiorowiska, takie jak buczyna karpacka, 
stwarzają optymalne warunki dla rozwoju grzybów. Dotychczas zebrane informacje o workowcach 
Babiej Góry są niepełne i tylko w pewnym ograniczonym zakresie umożliwiają wnioskowanie o ich 
ekologii i rozmieszczeniu.  

Babia Góra, obok Tatr i Karkonoszy, jest trzecim masywem górskim w Polsce, który ma wykształ-
cone piętro alpejskie. Dzięki niewielkiemu obszarowi i specyficznemu układowi masywu z wyraźnie 
zaznaczonymi piętrami roślinności, jak też dzięki w dużym stopniu naturalnemu charakterowi zbioro-
wisk roślinnych, Babia Góra jest dogodnym obiektem badawczym umożliwiającym prowadzenie badań 
porównawczych przez niewielkie zespoły badawcze.

2. Występowanie workowców w zbiorowiskach roślinnych

Poszczególne zbiorowiska roślin zostały wyczerpująco opisane w osobnych rozdziałach monografii 
(por. Balcerkiewicz i Pawlak 2004, Parusel i in. 2004). 

Lasy regla dolnego

Caltho-Alnetum – olszyna bagienna
Olszyna bagienna występuje głównie w dolinach potoków w reglu dolnym. Zebrano w tym zbiorowisku 
22 gatunki grzybów. Były to głównie pasożyty słabości, czyli grzyby atakujące osłabione rośliny, jak 
również saprotrofy (grzyby rosnące na martwych szczątkach roślin). Odnotowano występowanie czte-
rech gatunków wyłącznych: Camarops microsporum, Eutypella cerviculata, Melanconis alni i Ascochyta 
deformis. Interesującym gatunkiem występującym na martwych pniach i gałęziach olszy jest Camarops 
microsporum (Ryc. 1), notowany ponadto na olszach w Puszczy Białowieskiej (Chlebicki i in. 1996).

Alnetum incanae – olszynka karpacka
Jest to znane zbiorowisko, występujące na żwirowiskach nadrzecznych (Zarzycki 1956). Zebrano w nim 
łącznie 19 gatunków grzybów, w tym głównie pasożyty słabości, grzyby ograniczone do zamierających 
gałązek oraz znacznie mniej saprotrofów. Do gatunków wyłącznych zaliczono Clibanites paradoxa, dla 
którego Babia Góra jest drugim na świecie miejscem występowania. 

Obydwa omówione powyżej zbiorowiska miały wyraźnie odrębny skład gatunków workowców 
i ich anamorf. Ponad połowa odnotowanych gatunków nie występowała w pozostałych zbiorowiskach 
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leśnych Babiej Góry. Również Bujakiewicz (1981) podkreśliła wyjątkową odrębność mykosocjolo-
giczną olszyn babiogórskich. Podobnie Kućmierz (1982) wyróżnił olszynę karpacką jako najbogatsze 
w grzyby pasożytnicze zbiorowisko w Pieninach.

Galio-Abietetum – dolnoreglowy las jodłowy
Dolnoreglowy las jodłowy występuje na południowych zboczach Babiej Góry. Część płatów tego 
zbiorowiska jest zniekształcona przez dawny wypas. Zebrano 26 gatunków grzybów, w tym 6 gatun-
ków odnotowano tylko w tym zbiorowisku: Asterosporium asterospermum, Karstenula rhodostoma,  
Phomopsis sambucina, Septoria ebuli, Valsa abietis i Chaetosphaeria pulviscula. Najczęściej występującym 
gatunkiem był gatunek ubikwistyczny Melanomma pulvis-pyrius oraz rdza (Pucciniastrum areolatum) 
występująca na szyszkach świerka. Ponadto, Gyromitra gigas (aż 15 okazów zebrano w 2014 r.) została 
odnotowana na poboczach leśnej drogi z Przywarówki na Diablak. Ponad 60% składu gatunków wor-
kowców tego zbiorowiska występowało także w buczynie karpackiej. 

Dentario glandulosae-Fagetum – żyzna buczyna karpacka
Żyzna buczyna karpacka występuje głównie po północnej stronie masywu. W tym zbiorowisku 
wystąpiło najwięcej, bo 60 gatunków grzybów. Wśród nich aż 17 zaliczono do gatunków wyłącznych 
odnotowanych jedynie w tym zbiorowisku. Najczęściej występowały grzyby związane z bukiem, jak 
np. Hypoxylon fragiforme, Melogramma spiniferum i Eutypella quaternata, a także Bertia moriformis, 
Diatrype disciformis i Diatrypella favacea. W młodnikach bukowych, gdzie drzewa rosną w dużym 
zwarciu, grzyby zasiedlały zamierające drzewa w charakterystyczny sposób. Dolna część opanowana 
była przez Melogramma spiniferum, wyżej, pojedynczo, rozwijały się różne gatunki, np. Diatrype disci-
formis, Diatrypella favacea i Annulohypoxylon cohaerens. Taki strefowy układ grzybów sięgał niekiedy  
3–4 metry ponad ziemię. 

Abieti-Piceetum – bór mieszany dolnoreglowy
Płaty tego zespołu występują głównie w górnej części regla dolnego. Spośród 28 gatunków grzybów 
jedynie trzy były notowane tylko w tym zbiorowisku. Są to jednak grzyby, które występują pospolicie 
poza Babią Górą i z tego powodu nie można ich wiązać z tym zbiorowiskiem. Lasiosphaeria canescens 
(Ryc. 2) jest związany głównie z bukami, tak jak i następny gatunek Chloridium clavaeforme będący 
anamorfą Chaetosphaeria myriocarpa. Także grzyb Rhabdospora inaequalis nie może być uznawany za 
gatunek wyłączny. Również i to zbiorowisko ma podobny skład grzybów jak buczyna karpacka. Nieco 
więcej grzybów występowało na jarzębinie (Sorbus aucuparia subsp. glabrata) i na jaworze (Acer pseu-
doplatanus). Drzewostan tworzą głównie jodła i świerk, pozostałe gatunki drzewiaste, w tym również 
buk, są tylko w domieszce. 

Bazzanio-Piceetum – mszysty bór świerkowy
Płaty tego zbiorowiska występują u podnóża południowych stoków. Wśród 6 gatunków grzybów 
zebranych w tym zbiorowisku, obok pasożytów słabości (jak Diatrype stigma i Diatrype bullata), wystę-
pował również bardzo rzadki mykofilny gatunek Pseudotrichia mutabilis (Ryc. 3), zebrany na podkład-
kach Diatrypella favacea. Grzyb był także notowany na podkładkach Biscogniauxia marginata na Litwie 
(Chlebicki i Bujakiewicz 1994, Chlebicki i Skirgiełło 1995). 
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Ryc. 1. Camarops microsporum:  A – podkładka,  B – przekrój przez podkładkę,  C – worek,  D – zarodniki.

Fig. 1. Camarops microsporum: A – stroma, B – section of stroma, C – ascus, D – ascospores.
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Ryc. 2. Lasiosphaeria canescens: A – otocznie widziane z góry na odsłoniętym drewnie, B – przekrój przez 

otocznię, C – szczeciny, D – worek, E – zarodniki.

Fig. 2. Lasiosphaeria canescens: A – perithecia on decorticated wood, B – section of perithecium, C – setae, 

D – ascus, E – ascospores.
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Ryc. 3. Pseudotrichia mutabilis: A – askokarpy na podkładce Diatrypella favacea,  B – przekrój przez asko-

karp, C – ściana askokarpu, D – worek, E – zarodniki.

Fig. 3. Pseudotrichia mutabilis: A – ascocarps on surface of stroma of Diatrypella favacea, B – section of asco-

carp, C – wall of ascocarp, D – ascus, E – ascospores.
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Na martwym drewnie pokrytym plechą Trentepohlia sp. występował grzyb Tridentaria implicans 
(ryc. 4B) odżywiający się nicieniami; gatunek ten znany jest tylko z USA i Japonii.

Podsumowując, w lasach regla dolnego najbardziej wyróżniającym się zbiorowiskiem, obok olszyn 
jest buczyna karpacka, gdzie odnotowano czterokrotnie więcej gatunków grzybów niż w sąsiednich 
zbiorowiskach. Buczyna karpacka charakteryzuje się także największym udziałem gatunków wyłącz-
nych, tutaj też niektóre z nich mają swoje ekologiczne optimum występowania.

Lasy regla górnego i piętro kosodrzewiny

Plagiothecio-Piceetum tatricum – karpacki bór świerkowy
Jest to jedno z najlepiej zachowanych zbiorowisk leśnych Babiej Góry. Zebrano w nim 16 gatunków 
grzybów, w tym 5 wyłącznych: Bactrodesmium rahmii, Phomopsis occulta, Mycosphaerella vaccini, Sep-
toria primulae oraz basidiokarpy bardzo rzadkiego gatunku Hymenochaete fuliginosa występujące na 
odsłoniętym drewnie grubej kłody świerkowej. Kolejny gatunek – Trichoderma viridescens wyizolo-
wano natomiast z drewna zmurszałego świerka 
leżącego na dnie lasu.

W borze górnoreglowym występowało 
najwięcej okazów Dangeardiella macrospora 
(Ryc. 5) rosnących na martwych liściach paproci 
– wietlicy alpejskiej (Athyrium distentifolium). 
Natomiast na podroście jarzębinowym masowo 
występowały grzyby pasożytnicze, jak Leuco-
stoma persoonii, Valsa nivea i Botryodiplodia pyre-
nophora, zwłaszcza na szczytowych gałązkach, 
co można wiązać z silnym zgryzaniem jarzębiny 
przez jelenie. 

Bogactwo gatunkowe grzybów występu-
jących w borze górnoreglowym jest znacznie 
mniejsze niż w lasach dolnoreglowych (Ryc. 6). 
Z porównania karpackiego boru świerkowego 
z dolnoreglowym borem mieszanym wynika, że 
bór świerkowy ma więcej gatunków wyłącznych 
i dzięki temu można go lepiej wyodrębnić. Nie-
mniej trudno byłoby znaleźć granicę pomiędzy 
dolnym i górnym reglem na podstawie danych 
mykologicznych. 

Athyrio-Sorbetum – zarośla jarzębinowe (jarzę-
biny babiogórskie)
Płaty tego zbiorowiska tworzą wąski pas lasków 
jarzębinowych przy górnej granicy lasu. Odno-
towano w nim 9 gatunków grzybów na takich 
roślinach, jak Sorbus aucuparia ssp. glabrata, 

Ryc. 4. Puccinia laserpitii: A – urediniospory; Tridenta-

ria implicans: B – konidia.

Fig. 4. Puccinia laserpitii: A  – urediniospores; Tridenta-

ria implicans: B – conidia.
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Heracleum sphondylium, Ribes petrea, Daphne mezereum i Cicerbita alpina. Interesującym jest także fakt 
wyizolowania trzech kolejnych gatunków – Sordaria fimicola, Trichoderma viridescens i Phoma sp., z ini-
cjalnego gniazda osy z rodzaju Polites przyczepionego do gałęzi jarzębiny rosnącej nad potokiem.

Na zdrewniałych pędach jarzębiny najczęściej występował pasożytniczy gatunek Nectria cinna-
barina, natomiast na osadkach liści jarzębiny, ale też na łodygach roślin zielnych odnotowano także 
bardzo rzadki grzyb Xylaria filiformis. Inne gatunki zebrane jedynie w tym zbiorowisku, jak Rosellinia 
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Ryc. 5. Dangeardiella macrospora: A – askokarpy na powierzchni liścia paproci, B – przekrój przez askokarp, 

C – tekstura dolnej ściany askokarpu, D – tekstura bocznej ściany askokarpu, E – worek, F – zarodniki.

Fig. 5. Dangeardiella macrospora: A – ascocarps on the surface of fern leaf, B – section of ascocarp,  

C – textura of lower side of ascocarp wall, D – textura of lateral side of ascocarp, E – ascus, F – ascospores.
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aquila i Rhabdospora polita, należą do pospolitych grzybów notowanych zarówno w górach, jak i na niżu. 
Można je co najwyżej tymczasowo zaliczyć do gatunków wyłącznych. Warto zauważyć, że azonalnie 
rozmieszczona jaworzyna karpacka charakteryzowała się większą liczbą gatunków niż bór świerkowy, 
czy też dolnoreglowy bór mieszany.

Pinetum mughi carpaticum – kosodrzewina karpacka
Zwarte zarośla kosodrzewiny opasują cały masyw babiogórski. W stosunku do boru świerkowego 
wyróżniały się większą liczbą gatunków grzybów, w tym również gatunków wyłącznych. Krzewy 
kosówki, jarzębiny, wierzby śląskiej oraz jałowca bardzo często miały gałęzie uszkodzone przez grubą 
pokrywę śnieżną, lawiny i mieciony wiatrem śnieg. Na uszkodzonych w ten sposób gałęziach wystę-
powały takie gatunki, jak Cytospora leucostoma, Phomopsis sorbicola, Mollisia ligni, Fenestella vestita, 
Cytospora kunzei, Rhizosphaera kalkhoffii i Lophodermium juniperi. W zbiorowisku tym wyróżniono 26 
gatunków, w tym 12 zaliczono do gatunków wyłącznych, a wśród nich między innymi: Valsa dubyi, 
Trimmatostroma scutellare, Rhytisma salicinum, Didymosphaeria futilis, Therrya pini oraz Sirodothis sp. 

Sorbo-Aceretum carpaticum – jaworzyna karpacka
Zbiorowisko to występuje azonalnie między reglami, na stromych zboczach masywu. Wśród 30 zebra-
nych tu gatunków 7 zaliczono do wyłącznych: Sydowiella fenestrans, Chaetosphaeria pomiformis, Bis-

Ryc. 6. Liczby gatunków workowców i ich anamorf w poszczególnych zbiorowiskach leśnych Babiej Góry. 

Słupki szare oznaczają całkowitą liczbę gatunków, słupki czarne oznaczają liczbę gatunków wyłącznych.  

Ai – Alnetum incanae, CA – Caltho-Alnetum, GA – Galio-Abietetum, DgF – Dentario glandulosae-Fagetum, 

APm – Abieti-Piceetum montanum, BP – Bazzanio-Piceetum, PPt – Plagiothecio-Piceetum tatricum, AS – Athy-

rio-Sorbetum, Pmc – Pinetum mughi carpaticum, SAc – Sorbo-Aceretum carpaticum.

Fig. 6. Number of species of ascomycetes and their anamorphs in the forest communities of Mt. Babia 

Góra. Grey columns denote total number of species, black columns denote number of exclusive species.  

Ai – Alnetum incanae, CA – Caltho-Alnetum, GA – Galio-Abietetum, DgF – Dentario glandulosae-Fagetum, 

APm – Abieti-Piceetum montanum, BP – Bazzanio-Piceetum, PPt – Plagiothecio-Piceetum tatricum, AS – Athy-

rio-Sorbetum, Pmc – Pinetum mughi carpaticum, SAc – Sorbo-Aceretum carpaticum.
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Ryc. 7. Microgloeum sp. i Phloeosporella sp.: A – przekrój przez podkładkę konidialną, B – tarczka widoczna 

od góry, C – trzonki konidialne, D – mikrokonidia, E – makrokonidia, F – textura zewnętrznej ściany pod-

kładki.

Fig. 7. Microgloeum sp. i Phloeosporella sp.: A – section of conidioma, B – disc in the top view, C – conidiop-

hores, D – microconidia, E – macroconidia, F – textura of external part of conidioma wall.
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cogniauxia repanda, Cryptodiaporthe salicina (najczęstszy gatunek), C. hystrix, Rosellinia calva oraz ana-
morfy z rodzaju Microgloeum i Phloeosporella zebrane na gałązkach jaworu (Ryc. 7). Do ciekawszych 
gatunków należą Entoleuca mammata oraz Tremella globispora zebrana na podkładkach innego grzyba 
– Diatrype disciformis. Grzyb Biscogniauxia repanda występował na zamierających pniach jarzębin zgry-
zanych przez jelenie (Chlebicki 1995, 2005).

Zbiorowiska piętra alpejskiego (ziołorośla, murawy, zbiorowiska naskalne) 
i torfowisko wysokie

Athyrietum alpestris – ziołorośla z wietlicą alpejską
Zbiorowisko to jest bardzo rozpowszechnione w reglu górnym i wzdłuż górnej granicy lasu. Znaczna 
ilość obumarłych liści zalega dno lasu na dużych obszarach. Zebrano jeden specyficzny gatunek Dange-
ardiella macrospora, znany ponadto z Tatr (Starmachowa 1963) i Karkonoszy (Schroeter 1908), wystę-
pujący jedynie na martwych liściach paproci.

Rumicetum alpini – ziołorośla szczawiu alpejskiego (szczawiny)
Reliktowe zbiorowisko wskazujące dawne miejsca intensywnego wypasu. Na łodygach szczawiu alpej-
skiego zebrano cztery gatunki: Chaetoconis polygoni, Phomopsis durandiana, Septoria acetosae i Pleo-
spora herbarum.

Saxifrago-Festucetum versicoloris babiogorense – zespół kostrzewy pstrej
Jest to jedno z najbardziej charakterystycznych zbiorowisk Babiej Góry. Zebrano tutaj 6 interesujących 
gatunków, jak: Stagonospora anemones na Anemone narcissiflora, Lophodermium melaleucum na liściach 
Vaccinium vitis-idaea, Strasseria geniculata i Epicoccum nigrum na łodygach różeńca Rhodiola rosea oraz 
Septoria sedi i Phoma hoehnelii na Sedum maximum.

Deschampsio-Luzuletum – murawa wysokogórska z kosmatką brunatną
Płaty muraw występują na łagodnych stokach szczytowych partii masywu. Zebrano tu kilka gatunków 
alpejskich, jak Arthrinium luzulae (na Luzula spadicea), Pleospora helvetica (na Sempervivum montanum) 
i Phaeosphaeria lycopodina (na Huperzia selago) oraz pospolity gatunek Coniothyrium olivaceum (na Sem-
pervivum montanum). 

Empetro-Vaccinietum – borówczyska bażynowe
Jest to jedno z najlepiej wyróżniających się zbiorowisk nieleśnych Babiej Góry. Na liściach bażyny 
zebrano gatunki, które dotychczas nie były notowane zarówno w Sudetach (Chlebicki 2001), jak i Kar-
patach (Chlebicki 2002). Są to m.in.: Antennularia variisetosa – poprzednio znany z różnych gatunków 
z rodzajów Cassiope, Ledum i Empetrum; Arwidssonia empetri – prawdopodobnie częsty na całym obsza-
rze występowania rośliny żywicielskiej oraz Duplicaria empetri – notowany w górach strefy umiarkowa-
nej Europy i w Arktyce.

Junco trifidi-Festucetum airoidis – murawa wysokogórska z sitem skuciną
Zbiorowisko to występuje głównie na wypłaszczeniach grzbietowych w rejonie Gówniaka i Diablaka. 
Na martwych liściach situ skuciny (Juncus trifidus) zebrano wyspecjalizowany gatunek Lachnum (Brun-
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nipila) calycioides (Chlebicki 1990b), znany z Sudetów (Suková 2004), Alp, Uralu i Arktyki (Chlebicki 
2002), a także anamorfę z rodzaju Pseudoseptoria i Stagonospora junciseda (Suková i Chlebicki 2004). 
W kolejnych badaniach były izolowane endofity z pędów i korzeni situ skuciny z Tatr i Babiej Góry 
(Chlebicki 2009, Owczarek-Kościelniak i in. 2016). Z korzeni wyizolowano następujące endofity: Aure-
obasidium pullulans var. pullulans, Trichoderma viridescens, Umbelopsis autotrophica i szczep nr PbgEn-
19. Ostatni szczep został znaleziony zarówno w pędach jak i korzeniach w tym samym okazie rośliny, 
co oznacza, że grzybnia potrafiła przejść przez szyję korzeniową situ. Z kolei Aureobasidium pullulans 
var, pullulans, czarny drożdż będący endofitem, należy do tzw. ciemnostrzępkowych grzybów DSE 
(dark septate endophytes), pełniących czasem rolę podobną do grzybów mykoryzowych. Skład endo-
fitów korzeni situ skuciny z Tatr i Babiej Góry okazał się całkowicie odmienny. 

Sphagnetum magellanici – torfowisko wysokie
Niewielkie płaty tego zbiorowiska występują po południowej stronie masywu. Zostały tam zebrane 
dwa gatunki grzybów: Nodulosphaeria cirsii i Puccinia calcitrapae, oba na łodygach Cirsium palustre.

Aconitetum firmi – ziołorośla z tojadem mocnym
Wąskie pasma tego zbiorowiska występują wzdłuż potoków. Na tojadzie mocnym (Aconitum firmum) 
zebrano tam dwa gatunki – Septoria lycoctoni i Leptothyrium vulgare.

Płaty roślinności występującej na osuwiskach i rumowiskach skalnych

Wśród roślin występujących w takim środowisku najciekawszym gatunkiem jest rogownica alpejska 
– Cerastium alpinum (Parusel 1993). Na tej roślinie zebrano alpejsko-arktyczny gatunek grzyba Wett-
steinina pachyasca, notowany dotychczas w Alpach na roślinach z rodzaju Carex, Minuartia, Ranunculus 
(Scheuer 1988, Nograsek 1990) oraz rzadko na innych roślinach dwuliściennych (Barr 1972). Fakt 
występowania tego gatunku grzyba oznacza, że babiogórska populacja rogownicy alpejskiej jest praw-
dziwym reliktem arktyczno-alpejskim. Zanotowano także grzyba należącego do rodzaju Protoventuria, 
który wymaga dalszych badań. Inne gatunki związane z osuwiskami to Lewia scrophulariae zebrana na 
Rhodiola rosea, Valsella salicis na Salix retusa oraz Sydowiella fenestrans na Epilobium angustifolium.

Należy podkreślić, że zbiorowiska nieleśne miały bardzo urozmaicony skład grzybów. Łącznie 
zebrano na tym niewielkim obszarze 24 gatunki wyłączne. 

3. Rozmieszczenie i liczebność workowców w zbiorowiskach

Do analizy wybrano jedynie najczęściej występujące gatunki. Porównywano ich rozmieszczenie w sto-
sunku do rozmieszczenia roślin żywicielskich. Takie gatunki, jak Hypoxylon fuscum, Bertia moriformis, 
Melogramma spiniferum i Eutypella sorbi występowały tylko w dolnej części zasięgu roślin gospoda-
rzy (Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia ssp. glabrata). Natomiast Bothryodiplodia pyrenophora, Diatrypella 
favacea, Diaporthe impulsa i Taeniolina scripta wstępowały w całym zasięgu roślin gospodarzy. Gatunki 
o szerokim zakresie żywicieli z reguły miały szersze zasięgi. Z kolei wyspecjalizowany gatunek Diatry-
pella moravica (Ryc. 8), żyjący na gałęziach jaworu (Acer pseudoplatanus) występował jedynie w reglu 
dolnym. Dangeardiella macrospora związany z Athyrium distentifolium był ograniczony do regla gór-
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nego i piętra kosówki, Pleospora helvetica do piętra alpejskiego, a Nectria cinnabarina występowała we 
wszystkich piętrach na różnych roślinach (Ryc. 9). W piętrze alpejskim występowały gatunki grzybów 
o rozmieszczeniu arktyczno-alpejskim, jak Lachnum calycioides, Wettsteinina pachyasca, Antennularia 
variisetosa, Arwidssonia empetri, Duplicaria empetri, Arthrinium luzulae i Pleospora helvetica. Gatunki te 
potwierdzają reliktowy charakter stanowisk roślin żywicielskich, takich jak Cerastium alpinum, Luzula 
spadicea, Juncus trifidus i Empetrum hermaphroditum (Chlebicki 2002).

W oparciu o klasyfikację Durrieu (1966) wyróżniono następujące typy zasięgów:
1.  homotopowy – grzyby występują na roślinach żywicielskich o podobnych wymaganiach ekolo-

gicznych w całym zasięgu (Diatrype disciformis – na Fagus sylvatica i Acer pseudoplatanus; Winte-
rella suffusa na Alnus incana i Salix sp.; Eutypa maura i Calospora platanoides na Acer pseudoplata-
nus); 

2.  oligotopowy – grzyby występują rzadko w całym zasięgu rośliny (Dangeardiella macrospora na 
Athyrium distentifolium, Eutypella cerviculata na Alnus incana, Biscogniauxia repanda na Sorbus 
aucuparia ssp. glabrata);

3.  amfitopowy – grzyby występują często na roślinach żywicielskich o odmiennych wymaganiach 
ekologicznych (Nectria cinnabarina, Melanomma pulvis-pyrius, Diatrypella favacea, Coniothyrium 
olivaceum – na Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Daphne mezereum, Sambu-
cus racemosa, Rosa sp., Alnus incana, Betula pendula).
Wiarygodne stwierdzenie, że dany gatunek ma rozmieszczenie typu oligotopowego, wymaga 

bardzo skrupulatnych poszukiwań. Są to gatunki najbardziej narażone na wyginięcie, zwłaszcza wtedy, 
gdy zmniejsza się wielkość populacji rośliny żywicielskiej. Wartość takiego taksonu dla fitosocjologicz-
nej charakterystyki zbiorowiska jest duża, niemniej jego znalezienie jest trudne i często przypadkowe. 

Porównano także skład gatunkowy workowców występujących na jaworze, buku i jarzębinie 
w różnych zbiorowiskach (Tab. 1). Na jaworze najwięcej gatunków workowców odnotowano w zbio-
rowisku Sorbo-Aceretum carpaticum, dla buka najwięcej w zbiorowisku Dentario glandulosae-Fagetum, 
a dla jarzębiny zarówno w dolnoreglowych zbiorowiskach Galio-Abietetum i Dentario glandulosae-Fage-
tum, jak i Pinetum mughi carpaticum. Podrost jarzębiny w karpackim borze świerkowym był wyraźnie 
atakowany przez patogeny takie jak Leucostoma persoonii i Valsa nivea. Z kolei liczebność niektórych 
bardziej pospolitych gatunków bardzo wyraźnie różniła się między poszczególnymi zbiorowiskami, 
osiągając maksymalne wartości w jednym z nich. Ogólnie można stwierdzić, że grzyby wyspecjalizo-
wane, występujące na pojedynczych gatunkach roślin, będą miały większe znaczenie mykosocjolo-
giczne, jeżeli roślina żywicielska jest gatunkiem wyłącznym lub charakterystycznym w danym zbio-
rowisku. Natomiast grzyby nie wyspecjalizowane, żyjące na wielu żywicielach, będą miały niewielkie 
znaczenie dla mykosocjologii. Ponadto, skład gatunkowy workowców związanych z danym żywicielem 
wykazuje zróżnicowanie poziome i pionowe w obrębie jego zasięgu, co dodatkowo komplikuje inter-
pretację złożonego obrazu grzybów w zbiorowisku roślinnym. 

Babia Góra jest obszarem, który powinien zostać uznany za modelowy obiekt badawczy. Układ 
zbiorowisk, występowanie wielu bardzo rzadkich gatunków, reliktowe piętro alpejskie z jedyną w Pol-
sce populacją Cerastium alpinum, bażyny i murawy wysokogórskie zasługują na dokładne zbadanie.
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Tabela 1. Workowce oraz ich anamorfy występujące w różnych zbiorowiskach leśnych Babiej Góry na 

jaworze, buku i jarzębinie. CA – Caltho-Alnetum, Ai – Alnetum incanae, GA – Galio-Abietetum, DgF – Dentario 

glandulosae-Fagetum, APm – Abieti-Piceetum montanum, PPt – Plagiothecio-Piceetum tatricum, SAc – Sorbo-

-Aceretum carpaticum, AS – Athyrio-Sorbetum, Pmc – Pinetum mughi carpaticum. Cyfry arabskie oznaczają 

liczbę odnotowanych stanowisk grzyba w danym zespole.

Table 1. Ascomycetes and their anamorphs in various forest communities of Mt Babia Góra on plane-tree 

maple, beech and rowan. CA – Caltho-Alnetum, Ai – Alnetum incanae, GA – Galio-Abietetum, DgF – Dentario 

glandulosae-Fagetum, APm – Abieti-Piceetum montanum, PPt – Plagiothecio-Piceetum tatricum, SAc – Sorbo-

-Aceretum carpaticum, AS – Athyrio-Sorbetum, Pmc – Pinetum mughi carpaticum. Arabic numbers denote 

number of fungus localities noted in the community.

Gatunki grzybów
Fungus species CA Ai GA DgF APm PPt SAc AS Pmc

Acer pseudoplatanus

Cryptodiaporthe hystrix – – – – – – 1 – –

Splanchnonema pupula 1 – – – 1 – 1 – –

Diplodina acerina 1 – – – 2 – 2 – –

Nectria cinnabarina 1 – – 1 2 – 1 – –

Prosthecium platanoidis – 3 – 1 – – 3 – –

Diatrypella moravica – 1 – 2 1 – 5 – –

Eutypa maura – 1 – 3 4 1 2 – –

Eutypa subtecta – – – 1 1 – 1 – –

Eutypa flavovirens – – – 1 – – – – –

Diaporthe acerina – – – 1 – – – – –

Bertia moriformis – – – 1 – – – – –

Diatrype disciformis – – 1 1 1 – 2 – –

Melanomma pulvis-pyrius – – 1 – – – – – –

Nectria coccinea – – – – 1 – 1 – –

Microgloeum sp. – – – – – – 1 – –

Cytospora ambiens – – – – 1 – 2 – –

Fagus sylvatica

Annulohypoxylon cohaerens 1 – – 1 – – – – –

Bertia moriformis – – 1 4 – – – – –

Hypoxylon fragiforme – – – 13 – – – – –

Nemania effusa – – 2 5 – – – – –

Kretzschmaria deusta – – 1 1 – – – – –

Xylaria hypoxylon – – 1 3 – – – – –

Nectria cinnabarina – – – 2 – – – – –

Nectria coccinea – – 1 2 – – – – –

Valsa pustulata – 1 – 3 – – – – –

Eutypa flavovirens – – 1 1 – – – – –

Workowce z klas Dothideomycetes, Leotiomycetes i Sordariomycetes i ich stadia anamorficzne  
w zbiorowiskach roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego



100

Grzyby Babiej Góry

Gatunki grzybów
Fungus species CA Ai GA DgF APm PPt SAc AS Pmc

Eutypa spinosa – – 2 2 – – – – –

Diatrype disciformis – 1 1 3 1 – – – –

Diatrype decorticata – 1 1 1 – – – – –

Diatrypella favacea – 2 3 5 1 – – – –

Eutypella quaternata – – – 6 – – – – –

Massarina eburnea – – – 1 – – – – –

Trematosphaeria hydrela – – – 1 – – – – –

Melanomma pulvis-pyrius – 1 – 3 – – – – –

Teichospora obducens – 1 – – – – – – –

Actinocladium rhodosporum – – – 1 – – – – –

Pseudospiropes nodosus – – – 1 – – – – –

Pseudospiropes subuliferus – – – 1 – – – – –

Asterosporium asterospermum – 1 – – – – – – –

Aposphaeria freticola – – – 1 – – – – –

Cryptodiaporthe galericulata – – – 1 – – – – –

Chaetosphaeria ovoidea – – 1 – – – – – –

Sorbus aucuparia

Pleurophomopsis sp. – – – – – – – – 1

Mollisia ligni – – – – – – – – 1

Chaetosphaeria ovoidea – – – 1 – – – – –

Chloridium clavaeforme – – – – 1 – – – –

Chaetosphaeria pulviscula – – 1 – – – – – –

Annulohypoxylon multiforme – – – 1 – 1 – – –

Lasiosphaeria canescens – – – – 1 – – – –

Leucostoma personii – – – 1 – często 2 często 3

Valsa nivea – – 1 – – – 1 – –

Diaporthe impulsa – 1 2 2 4 1 1 1 –

Eutypella sorbi – – 1 2 – 1 1 – 1

Botryodiplodia pyrenophora – – – 1 1 – – – 5

Teichospora obducens – – 1 – – – – – –

Pseudospiropes nodosus – – 1 – 1 – – – –

Periconia minutissima – – – 1 – – – – –

Aposphaeria subtilis – – – – – – – – 1

Sirodothis sp. – – – – – – – – 1

Rhabdospora inaequalis – – – – 1 – – – –

Melanomma pulvis-pyrius – – 1 – 1 – 1 – 3

Nectria cinnabarina – – 1 1 1 – 1 1 3
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Gatunki grzybów
Fungus species CA Ai GA DgF APm PPt SAc AS Pmc

Xylaria filiformis – – – – – – – 1 –

Rosellinia aquila – – – – – – – 1 –

Bertia moriformis – – – 1 – – – – –

Thyridium vestitum – – – – – – – – 1

Biscogniauxia repanda 1

Razem / Total 4 11 21 41 19 5 19 5 10

Ryc. 8. Diatrypella moravica: przekrój przez podkładkę.

Fig. 8. Diatrypella moravica: section of stroma.

Workowce z klas Dothideomycetes, Leotiomycetes i Sordariomycetes i ich stadia anamorficzne  
w zbiorowiskach roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego
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Ryc. 9. Rozmieszczenie pionowe wybranych gatunków grzybów. A – Pleospora helvetica, B – Dangeardiella 

macrospora, C – Nectria cinnabarina, D – Bothryodiplodia pyrenophora, E – Diatrypella favacea, F – Diatrypella 

moravica. Trójkąt – schematyczny przekrój Babiej Góry, linia przerywana – górna granica lasu, S – zbocze 

południowe, N – zbocze północne, kropki pełne – grzyby w stadium anamorfy, kropki puste w środku – 

grzyby w stadium teleomorfy, cyfry arabskie w nawiasach – liczba gatunków roślin na których znaleziono 

dany gatunek grzyba.

Fig. 9. Vertical distribution of selected ascomycete species. A – Pleospora helvetica, B – Dangeardiella mac-

rospora, C – Nectria cinnabarina, D – Bothryodiplodia pyrenophora, E – Diatrypella favacea, F – Diatrypella 

moravica. Triangle – schematic section of Mt Babia Góra, dotted line – upper forest limit, S – southern 

slope, N – northern slope, black circle – fungi in the anamorph stage, open circle – fungi in the teleomorph 

stage, numbers in parenthesis – number of plant species inhabited by this fungus species 
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4. Streszczenie 

Workowce i ich stadia anamorficzne w zbiorowiskach roślinnych BgPN

Workowce Babiej Góry są jeszcze nadal słabo poznane. Dotychczas odnotowano 190 gatunków 
zebranych przez A. Bujakiewicz (patrz rozdział w tym opracowaniu), 114 gatunków zebranych przez 
autora w stadium teleomorfy, 52 gatunki jedynie w stadium anamorfy oraz trzy gatunki Laboulbenia-
les zebrane przez T. Majewskiego (1994). Analiza udziału grzybów w poszczególnych zbiorowiskach 
roślinnych wykazała, że grzyby są znacznie mniej przywiązane do zespołów roślinnych niż do rośliny. 
Najwięcej gatunków odnotowano w buczynie karpackiej – Dentario glandulosae-Fagetum. Niemniej 
najbardziej wyróżniające się zbiorowiska, mające najwięcej gatunków wyłącznych, to Alnetum inca-
nae, Caltho-Alnetum oraz Empetro-Vaccinietum. Analiza zmian składu gatunkowego grzybów trzech 
gatunków drzew potwierdza informację, że grzyby są bardziej związane z rośliną niż zbiorowiskiem. 
Na Babiej Górze odnotowano także kilka gatunków o charakterze arktyczno-alpejskim, jak Lachnum 
calycioides, Wettsteinina pachyasca, Antennularia variisetosa, Arwidssonia empetri, Duplicaria empetri, 
Arthrinium luzulae i Pleospora helvetica. Grzyby o podobnej charakterystyce podawane były także przez  
A. Bujakiewicz (2004). Należy do nich m.in. grzyb workowy Helvella arctica oraz kilka gatunków wiel-
koowocnikowych podstawczaków: Calvatia turneri, Omphalina hudsoniana, Omphalina alpina i Laccaria 
altaica. Obecność tak wielu gatunków grzybów i roślin z różnych grup świadczy dobitnie o ich relikto-
wym charakterze. Szczytowa część masywu Babiej Góry w przeszłości najprawdopodobniej nigdy nie 
była pokryta lasami. 

Summary

Ascomycetes and their anamorphs in the plant communities of Mt Babia 
Góra

Up to the present the ascomycetes of Mt Babia Góra were poorly investigated. There are reported 
occurrence of 114 species from the class Dohtideomycetes, Leotiomycetes and Sordariomycetes in 
teleomorph stage and 52 species in anamorph stage. Comparative study of occurrence of fungi on the 
same trees in various plant communities showed that fungus-plant connections were more important 
than fungus-community connections. The richest in fungi species was Carpathian beech forest Denta-
rio glandulosae-Fagetum. But simultaneously Alnetum incanae and Caltho-Alnetum as well as Empetro-
-Vaccinietum were characterised by most peculiar fungi. Some Arctic-alpine species of microfungi were 
also noted: Lachnum calycioides, Wettsteinina pachyasca, Antennularia variisetosa, Arwidsonia empetri, 
Duplicaria empetri, Arthrinium luzulae and Pleospora helvetica. 

Workowce z klas Dothideomycetes, Leotiomycetes i Sordariomycetes i ich stadia anamorficzne  
w zbiorowiskach roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego
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6. Aneks. Lista gatunków workowców oraz ich stadiów  
anamorficznych

 Annex. Checklist of ascomycetes and their anamorphs

1. Annulohypoxylon cohaerens (Pers.) Y.M. Yu, J.D Rogers & H. M. Hsieh
2. Annulohypoxylon multiforme Cooke
3. Antennularia variisetosa M. E. Barr
4. Apioporthe vepris (Lacroix) Wehm.
5. Arwidssonia empetri (Rehm) B. Erikss.
6. Bertia moriformis (Tode) De Not.
7. Biscogniauxia repanda (Fr.) Kunze
8. Botryodiplodia pyrenophora (Berk.) Sacc., syn.: Dothiora pyrenophora Berk.
9. Camarops microsporum (P. Karst.) Shear
10. Ceriospora polygonacearum (Petr.) Piroz. & Morgan-Jones, an.: Chaetoconis polygoni (Ellis & Everh.) 

Clem.
11. Chaetosphaeria myriocarpa (Fr.) C. Booth, an.: Chloridium clavaeforme (Preuss) W. Gams &  

Hol.-Jech.
12. Chaetosphaeria ovoidea (Fr.) Constant., K. Holm & L. Holm, syn.: Zignoëlla ovoidea (Fr.) Sacc.
13. Chaetosphaeria pomiformis (Pers.) E. Müll.
14. Chaetosphaeria pulviscula (Curr.) C. Booth
15. Clibanites paradoxa (P. Karst.) P. Karst ( leg. A. Bujakiewicz)
16. Coronophora gregaria (Lib.) Fuckel
17. Cryptodiaporthe galericulata (Tul. & C. Tul.) Wehm., an.: Diplodina sp.
18. Cryptodiaporthe hystrix (Tode) Petrak, an.: Diplodina acerina (Pass.) B. Sutton
19. Cryptodiaporthe salicella (Fr.) Petrak, an.: Diplodina microsperma (Johnst.) B. Sutton
20. Cryptodiaporthe salicina (Curr.) Wehm., syn.: Valsa salicina (Pers.) Fr. an: Phomopsis salicina 

(Westend.) Died.
21. Cryptosphaerella annexa (Nitschke) Fuckel
22. Cucurbitaria obducens (Schumach.) Petr.
23. Dangeardiella macrospora (J. Schröt.) Sacc. & P. Syd.
24. Diaporthe acerina (Peck) Sacc.
25. Diaporthe arctii (Lasch) Nitschke, syn.: Diaporthe discors, an.: Phomopsis durandiana (Sacc. & 

Roum.) Died.
26. Diaporthe circumscripta G.H. Otth, an.: Phomopsis sambucina (Sacc.) Traverso
27. Diaporthe eres Nitschke, syn: D. conorum (Desm.) Niessl, an.: Phomopsis occulta (Sacc.) Traverso
28. Diaporthe impulsa (Cooke & Peck) Sacc., an.: Phomopsis sorbicola Grove
29. Diatrype bullata (Hoffm.) Fr.
30. Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz
31. Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., an.: Libertella disciformis Höhn.
32. Diatrype stigma (Hoffm.) Fr.
33. Diatrype undulata (Pers.) Fr.
34. Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not.
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35. Diatrypella moravica Petr. & Keissl.
36. Didymosphaeria futilis (Berk. & Broome) Rehm, (leg. A. Bujakiewicz) 
37. Duplicaria empetri (Pers.: Fr.) Fuckel
38. Entoleuca mammata (Wahlenb.) J.D. Rogers & Y.M. Yu
39. Eutypa aspera (Nitschke) Fuckel
40. Eutypa flavovirens (Pers.) Tul. & C. Tul.
41. Eutypa maura (Fr.) Sacc., an.: Cytosporina acharii (Sacc.) Grove
42. Eutypa spinosa (Pers.)Tul. & C. Tul.
43. Eutypa subtecta (Fr.) Fuckel
44. Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc.
45. Eutypella quaternata (Pers.) Rappaz, an.: Libertella faginea Desm.
46. Eutypella sorbi (J.C. Schmidt) Sacc. 
47. Godronia ribis (Fr.) Seaver, an.: Fuckelia ribesia (Link) B. Sutton
48. Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kikx f.
49. Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.
50. Karstenula rhodostoma (Alb. & Schw.) Speg.
51. Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin, syn.: Hypoxylon deustum (Hoffm.) Grev.
52. Lachnum (Brunnipila) calycioides (Rehm) Baral
53. Lasionectria sp.
54. Lasiosphaeria canescens (Pers.) P. Karst.
55. Leptosphaeria anemones Hollós, an.: Stagonospora anemones Pat. 
56. Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. & De Not., an.: Phoma hoehnelii Kesteren 
57. Leptosphaeria macrospora (Fuckel) Thüm.
58. Leptosphaeria modesta (Desm.) P. Karst., syn.: Nodulosphaeria modesta (Desm.) Munk ex L. Holm 
59. Leptosphaeria multiseptata G. Winter
60. Leucostoma curreyi (Nitschke) Défago, an.: Cytospora curreyi Lind
61. Leucostoma kunzei (Fr.) Munk ex Kern, an.: Cytospora kunzei Sacc.
62. Leucostoma persoonii (Nitschke) Höhn., an.: Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc.
63. Leucostoma translucens (De Not.) Höhn., an.: Cytospora translucens Sacc.
64. Lewia scrophulariae (Desm.) M.E. Barr & E. G. Simmons in Simmons
65. Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not.
66. Lophodermium melaleucum  (Fr.) De Not.
67. Massarina eburnea (Tul. & C. Tul.) Sacc.
68. Melanconis alni Tul. & C. Tul.
69. Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul. & C. Tul.
70. Melanomma pulvis-pyrius (Pers.) Fuckel
71. Melogramma spiniferum (Wallr.) De Not.
72. Microsphaera astragali (DC ex Mérat) Trev. (Stec-Rouppertowa 1936)
73. Mollisia ligni (Desm.) P. Karst., syn. Durella compressa (Pers.) Tul. & C. Tul.
74. Mycosphaerella vaccini (Cooke) J. Schröt.
75. Nectria cinnabarina (Tode) Fr.
76. Nectria coccinea Desm.
77. Nectria coryli Fuckel
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78. Nectria episphaeria (Tode) Fr.
79. Nemania diffusa (Sowbwery) S.F. Gray
80. Niesslia exilis (Alb. & Schw.) G. Winter, syn.: N. pusilla (Fr.) J. Schroet.
81. Nodulosphaeria cirsii (P. Karst.) L. Holm, syn.: Ophiobolus cirsii (P. Karst.) Sacc.
82. Nodulosphaeria fuscella (Berk. & Broome) Müller
83. Ophiovalsa suffusa (Fr.) Petr., syn.: Winterella suffusa (Fr.) Kuntze; an.: Disculina vulgaris (Fr.)  

B. Sutton
84. Phaeosphaeria lycopodina (Mont.) Hedjar., syn.: Leptosphaeria lycopodina (Mont.) Sacc.
85. Pleospora helvetica Niessl
86. Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh.
87. Prosthecium platanoidis (Pers.) M.E. Barr, syn.: Calospora platanoides (Pers.) Niessl. ex Sacc.
88. Protoventuria sp. on Cerastium alpinum 
89. Pseudomassaria sepincoliformis (De Not.) Arx
90. Pseudotrichia mutabilis (Pers.) Wehm. 
91. Rhytisma salicinum (Pers.) Fr.
92. Rosellinia aquila (Fr.) Ces. & De Not.
93. Rosellinia calva (Tode) Sacc.
94. Sordaria fimicola, (Roberge ex Desm.) Ces. & De Not. izolowany z gniazda osy z rodzaju Polites
95. Sphaerotheca xanthii (Cast) L. Junnel na Senecio subalpinus (Sałata 1985)
96. Splanchnonema pupula (Fr.) Kuntze, an.: Steganosporium pyriforme Corda
97. Sydowiella fenestrans (Duby) Petr.
98. Therrya pini (Alb. & Schwein.) Höhn.
99. Thyridaria rubronotata (Berk. & Broome) Sacc., an.: Cyclothyrium juglandis (Schumach.) B. Sutton
100. Thyridium vestitum (Fr.) Fuckel, syn.: Fenestella vestita (Fr.) Sacc.
101. Trematosphaeria hydrela (Rehm) Sacc.
102. Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fuckel
103. Tubeufia cerea (Berk. & M. A. Curtis) Höhn.
104. Valsa abietis Fr., syn.:Valsa friesii (Duby) Fuckel, an.: Cytospora pinastri Fr.
105. Valsa ambiens Nitschke, an.: Cytospora ambiens (Nitschke) Sacc.
106. Valsa ceratosperma (Tode) Maire, syn.: Valsa rosarum De Not., an.: Cytospora rosarum Grev.
107. Valsa cypri (Tul.) Tul. & C. Tul., an.: Cytospora pruinosa Sacc.
108. Valsa dubyi Nitschke, an.: Cytospora dubyi Sacc.
109. Valsa germanica Nitschke
110. Valsa nivea (Hoffm.) Fr., syn.: Leucostoma niveum (Hoffm.) Höhn.; an.: Cytospora nivea (Pers.) Sacc.
111. Valsella salicis Fuckel
112. Wettsteinina pachyasca (Niessl) Petr.
113. Xylaria filiformis (Alb. & Schwein.) Fr.
114. Xylaria hypoxylon (L.) Grev.

Anamorfy
115. Actinocladium rhodosporum Ehrenb.
116. Aposphaeria freticola Speg.
117. Aposphaeria subtilis (Fr.) Sacc.
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118. Arthrinium luzulae M.B. Ellis
119. Ascochyta deformis (P. Karst.) P.K. Buhanan, syn.: Ascochytula deformis (P. Karst.) Grove
120. Asterosporium asterospermum (Pers.) S. Hughes
121. Aureobasidium pullulans (de Bary & Löwenthal) G. Arnaud, var. pullulans
122. Bactrodesmium rahmii M.B. Ellis
123. Camarosporium propinquum (Sacc.) Sacc.
124. Coniothyrium olivaceum Bonord., syn.: Microsphaeropsis olivacea (Bonord.) Höhn.
125. Cytospora salicis (Corda) Rabenh.
126. Cytospora vaccini Died.
127. Dendryphion comosum Wallr.
128. Diplodina sp.
129. Epicoccum nigrum Link
130. Foveostroma drupacearum (Lèv.) DiCosmo
131. Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., tel. Hypoderma commune (Fr.) Duby
132. Microgloeum sp.
133. Periconia minutissima Corda
134. Phloeosporella sp.
135. Phoma complanata (Tode) Desm.
136. Phoma crepini P. Karst.
137. Phoma mercurialis Brunaud
138. Phoma nebulosa (Pers.) Berk.
139. Phomopsis hysteriola Grove
140. Phyllosticta laserpitii Sacc.
141. Pleurophoma sp.
142. Pleurophomopsis salicina Petr.
143. Pseudoseptoria sp.
144. Pseudospiropes nodosus (Wallr.) M.B. Ellis
145. Pseudospiropes subuliferus (Corda) M.B. Ellis
146. Rhabdospora inaequalis (Sacc. & Roum.) Sacc.
147. Rhabdospora polita  (Fr.) Sacc.
148. Rhizosphaera kalkhoffii Bubak syn.: Sclerophoma  pini (Desm.) Höhn.
149. Sclerophoma pityophila (Corda) Höhn.
150. Seimatosporium sp.
151. Septoria acetosae Oudem.
152. Septoria arunci Pass.
153. Septoria ebuli Roberg. & Desm.
154. Septoria lycoctoni Speg.
155. Septoria polygonorum Desm.
156. Septoria primulae Buckn.
157. Septoria sedi Zimm.
158. Sirodothis sp. – anamorph of Tympanis conspersa (Fr.)
159. Stagonospora junciseda (Sacc.) Sacc.
160. Strasseria geniculata (Berk. & Broome) Höhn.
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161. Taeniolina scripta (P. Karst.) P.M. Kirk
162. Trichoderma viridescens  (A.S. Horne & H.S. Will.) Jaklitsch & Samuels
163. Tridentaria implicans Drechsler 
164. Trimmatostroma betulinum (Corda) S. Hughes
165. Trimmatostroma scutellare (Berk. & Broome) M.B. Ellis
166. Tryblidiopycnis pinastri Höhn. 

Workowce z klas Dothideomycetes, Leotiomycetes i Sordariomycetes i ich stadia anamorficzne  
w zbiorowiskach roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego



112

Grzyby Babiej Góry



113

Śluzowce (Myxomycetes) Babiogórskiego  
Parku Narodowego

Myxomycetes of the Babia Góra National Park

Alojzy Magiera1, Anna Drozdowicz2

1  Emerytowany nauczyciel biologii Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 
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Abstract: Between 1977 and 1981, A. Magiera examined species diversity and distribution of Myxomycetes (slime 
moulds) in the Babia Góra National Park (BGNP). In May of 1983 and of 1992, A. Drozdowicz collected Myxomy-
cetes associated with melting snow in the BGNP. In total, 91 species and 2 varieties were recorded in the Park. 
Among them Comatricha fusiformis, Cribraria exigua, C. oregana and Macbrideola cornea were new species for Poland. 
Until recently, the occurrence of the following taxa: Comatricha brachypus, Elaeomyxa cerifera, Trichia lutescens,  
T. verrucosa, was doubtful within the present Polish borders, yet they have been found in the BGNP. Seven other 
species believed to be very rare in Poland have also been recorded. Distribution of Myxomycetes was analysed in 
the Park in relation to altitudinal vegetation belts and phenology of the species observed in the climatic conditions 
of Mt Babia Góra. It was found that the number of species and the frequency of their occurrence decreased within 
creasing altitude. In the alpine altitudinal belt only early-spring taxa were recorded. In the Babia Góra National Park 
Myxomycetes occur from May to November, and their highest abundance is recorded in September (in the dwarf 
mountain-pine belt this peak occurs in October).

Key words: Slime moulds, vegetation belts, species diversity of Myxomycetes, vertical distribution of Myxomyce-
tes, phenology, Babia Góra National Park, Western Carpathians
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1. Wstęp

Śluzowce należą do organizmów eukariotycznych. Są szeroko rozpowszechnione na kuli ziemskiej, 
stanowią jednak bardzo małą grupę liczącą około 1000 gatunków w skali świata, w Polce szacowaną 
na ok. 250 gat. Według nowszego ujęcia taksonomicznego zostały zaliczone, w randze klasy Myxomy-
cetes do gromady Myxogastrea oraz królestwa pierwotniaków Protozoa (Kirk i in. 2008).

Swoistą cechą śluzowców jest ich cykl rozwojowy, w którym wybitnie różnią się poszczególne 
fazy życiowe. Postać w stadium wegetatywnym jest śluzowata, ruchliwa i odżywia się na drodze 
fagocytozy, np. komórkami bakterii, zarodnikami, strzępkami grzybów, a także innymi drobnymi 
organizmami. Może też wydzielać enzymy do podłoża, wytrawiać substancje pokarmowe i wchłaniać 
je osmotycznie. Stadium to nazwano śluźnią (plazmodium). Wyróżniono cztery typy śluźni, z któ-
rych najwyżej uorganizowany wykształca front penetracji podłoża (wysuwający pseudopodia) oraz 
system żył ze zmienno-kierunkowym prądem cytoplazmy, warunkującym odżywianie całej, wieloją-
drowej struktury. Niekiedy taka postać komórczaka osiąga znaczne rozmiary. Plazmodium rozwija 
się w głębi podłoża, z dala od światła, wewnątrz martwych pni, w stertach nagromadzonej ściółki 
i w innych zacienionych miejscach. Proces przekształcenia się śluźni, zakończony uformowaniem 
różnych typów zarodni (sporangiów), przebiega już na powierzchni podłoża. Wtedy śluźnia przyciąga 
uwagę nie tylko postacią, ale i zabarwieniem, niekiedy jaskrawym, w szerokim zakresie kolorów, 
z wyjątkiem zielonego barwnika, którego u śluzowców nie stwierdzono. Kolejnym etapom dojrzewa-
nia zarodni często towarzyszy wielokrotna zmiana barwy. Ruchliwość śluźni w końcowym etapie jej 
aktywności decyduje o lokalizacji sporangiów. W kruchych, delikatnych i w większości niewielkich 
rozmiarów zarodniach powstają haploidalne zarodniki (Everhart i Keller 2008; Keller i Everhart 2010; 
Krzemieniewska 1960; Stephenson i Stempen 1994). 

Opracowania taksonomiczne śluzowców opierają się na analizie cech morfologicznych i ana-
tomicznych elementów strukturalnych zarodni, uzupełnionej pomiarami średnicy zarodników. Dla-
tego też zebranie kolekcji okazów w postaci zarodni śluzowców jest zasadniczym elementem prac 
terenowych w badaniach nad biotą tych organizmów. Obserwacje ich występowania w różnorodnych 
mikrosiedliskach, także w aspekcie fenologii, umożliwiają określenie grup ekologicznych śluzowców, 
pojawiających się na danym obszarze. 
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Na obszarach górskich śluzowce badane były stosunkowo rzadko. Dotychczas tylko Sudety, 
a szczególnie Karkonosze zostały dość dobrze opracowane pod względem poznania różnorodności 
i rozmieszczenia śluzowców, zwłaszcza w reglu dolnym i górnym (Stojanowska 1983, 1984).

Obecne opracowanie bioty Myxomycetes Babiogórskiego Parku Narodowego jest jak dotąd 
jedynym, uwzględniającym rozmieszczenie śluzowców w piętrach roślinnych polskich Karpat.

2. Badania nad różnorodnością gatunkową śluzowców 

Brak nawet drobnych wzmianek o śluzowcach Babiej Góry był argumentem przemawiającym za 
koniecznością podjęcia obserwacji Myxomycetes w tym masywie górskim i tego zadania podjął się 
w latach 1977–1981 pierwszy autor zamieszczonego opracowania, wówczas pracownik naukowy 
Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. 

Intensywne prace terenowe prowadzono od kwietnia do listopada przez cztery kolejne lata, 
a w 1981 roku kontynuowano je na wybranych stanowiskach. Rezultatem tych obserwacji było stwier-
dzenie występowania na terenie Parku 86 gatunków i 2 odmian, wśród których Comatricha fusiformis, 
Cribraria exigua, C. oregana oraz Macbrideola cornea okazały się nowymi dla Polski gatunkami śluzowców.

Ponadto na terenie BgPN zostały znalezione także cztery inne gatunki, jak Comatricha brachypus, 
Elaeomyxa cerifera (Fot. 1), Trichia lutescens oraz T. verrucosa (Fot. 2), których obecność w granicach Pol-
ski poddana była w wątpliwość (Drozdowicz i in. 2003). Badania nad śluzowcami Babiej Góry okazały 
się cenne również w kontekście przygotowania Czerwonej Listy śluzowców w Polsce (Drozdowicz i in. 
2006), która obejmuje gatunki rzadkie, znane dotąd na terenie kraju z kilku (1-5) stanowisk. Zgodnie 

Fot. 1. Siedząca zarodnia Elaeomyxa cerifera (G. Lister) Hagelst. wśród epiksylicznych mszaków − x 20  

(Fot. Anna Ronikier)

Phot. 1. Sporangium sessile of Elaeomyxa cerifera (G. Lister) Hagelst. among epixylic mosses − x 20  

(Phot. Anna Ronikier)

Śluzowce (Myxomycetes) Babiogórskiego Parku Narodowego
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z tą listą, spośród śluzowców występujących w BgPN, do gatunków rzadkich zaliczono: Clastoderma 
debaryanum, Comatricha fusiformis, Cribraria exigua, C. oregana, C. rubiginosa, Diderma montanum, 
Elaeomyxa cerifera, Macbrideola cornea oraz Trichia lutescens. 

Kilka kolejnych gatunków, np. Badhamia capsulifera (Fot. 3), Barbeyella minutissima, Calomyxa 
metallica (Fot. 4), Cribraria purpurea oraz Diderma floriforme (Fot. 5), notowano w Polsce na niewielu 
rozproszonych stanowiskach (Drozdowicz i in. 2003). 

Fot. 2. Trichia verrucosa Berk. – kilka gruszkowatych zarodni na wspólnym trzonku − x 7 (Fot. Anna Ronikier)

Phot. 2. Trichia verrucosa Berk. – some pyriform sporangia on a united stem − x 7 (Phot. Anna Ronikier)

Fot. 4. Skupienie siedzących zarodni Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl. − x 16 (Fot. Anna Ronikier)

Phot. 4. Clustered, sessile sporangia of Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl. − x 16 (Phot. Anna Ronikier)
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Fot. 5. Diderma floriforme (Bull.) Pers. – pozostałości zarodni po wyprószeniu zarodników i włośni; widoczna 

ściana zarodni w postaci wywiniętych płatów oraz maczugowata podsada − x 13 (Fot. Anna Ronikier)

Phot. 5. Diderma floriforme (Bull.) Pers. – remains of sporangia after spores and capillitium dispersion; 

conspicuous peridium dividing into petal-like lobes deeply reflexed and rolled, columella clavate − x 13  

(Phot. Anna Ronikier)

Fot. 3. Siedzące zarodnie Badhamia capsulifera (Bull.) Berk − x 10 (Fot. Anna Ronikier)

Phot. 3. Sporangia sessile of Badhamia capsulifera (Bull.) Berk. − x 10 (Phot. Anna Ronikier)

Śluzowce (Myxomycetes) Babiogórskiego Parku Narodowego
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W latach 30. XX wieku Ch. Meylan, duński mykolog i znawca śluzowców, wyróżnił grupę gatun-
ków rozwijających się tylko wczesną wiosną w wyższych położeniach górskich, na granicy topniejącego 
śniegu (Meylan 1914). Utrzymują się one w formie zarodni, w zależności od warunków mikroklimatycz-
nych, mniej więcej do pierwszej dekady czerwca. Obserwacje tej grupy taksonów, przeprowadzone 
w ostatnich latach w różnych regionach świata, dostarczyły wielu nowych danych (Ronikier, Ronikier 
2009). Obserwowano je także w polskich masywach górskich, m.in. w Gorcach (Ronikier i in. 2008). 
W Babiogórskim Parku Narodowym Drozdowicz badała wczesnowiosenne śluzowce dwukrotnie: 
w maju 1983 roku (Drozdowicz 1988) oraz w maju 1992 roku. W piętrze kosodrzewiny oraz w pię-
trze alpejskim zanotowano wówczas sześć gatunków: Diderma alpinum, Lamproderma carestiae, L. sau-
teri, Lepidoderma carestianum, Physarum albescens oraz Trichia alpina. Natomiast we wrześniu Magiera 
zebrał zarodnie Trichia alpina oraz Comatricha fusiformis, gatunków również zaliczanych do wczesno-
wiosennych. Jest to zbiór wyjątkowo interesujący, świadczący o tym, że zarodnie niektórych gatun-
ków związanych z topniejącym śniegiem mogą przetrwać nawet kilka miesięcy. Nie jest wykluczone, 
że sprzyjały temu warunki mikrosiedliska, usytuowanie zarodni w zagłębieniach podłoża, niwelujące 
w pewnym stopniu oddziaływanie wiatru, opadów atmosferycznych oraz ograniczające przemiesz-
czanie się bezkręgowców, a także fakt braku wysycenia zarodni węglanem wapnia u Trichia alpina 
i Comatricha fusiformis. 

Obecność węglanu wapnia w zarodniach wielu gatunków śluzowców, w tym także  wczesno-
wiosennych z rodzajów Diderma, Lepidoderma oraz Physarum, zwiększa kruchość ściany oraz innych 
struktur zarodni, a tym samym przyspiesza ich rozpad i dyspersję zarodników.

W Babiogórskim Parku Narodowym stwierdzono 91 gatunków śluzowców, łącznie z Ceratiomyxa 
fruticulosa i Fuligo septica, w obrębie których, poza odmianą typową, wyróżniono po jednej odmianie 
dodatkowej. Śluzowce Babiej Góry stanowią 36,4 % składu gatunkowego śluzowców Polski. W ujęciu 
systematycznym, śluzowce odnotowane na na tym obszarze należą do 31 rodzajów i 11 rodzin (dla 
porównania, biota śluzowców Polski liczy 44 rodzaje i 11 rodzin). 

Aneks 2. zawiera alfabetyczny spis taksonów, z zaznaczeniem statusu gatunku i jego występo-
wania w Polsce, a także udziału  w najważniejszych piętrach roślinnych Babiej Góry.

3. Biota śluzowców na tle warunków siedliskowych

Rozmieszczenie śluzowców w BgPN jest w znacznej mierze zależne od mikrosiedlisk, jakie istnieją 
i powstają w zbiorowiskach tworzących poszczególne piętra roślinne Babiej Góry. W reglu dolnym, 
w którym przeważają zespoły Dentario glandulosae-Fagetum oraz Abieti-Piceetum montanum, na dnie 
lasów zalegało przede wszystkim martwe drewno drzew liściastych, szczególnie buka i jaworu o róż-
nym stopniu rozkładu, chętnie zasiedlane przez śluzowce. W zespole buczyny karpackiej zanoto-
wano występowanie ponad 85% wszystkich zebranych w BgPN taksonów. Nagromadzone drewno 
jodły i świerka również przyczynia się do powstania urozmaiconych mikrosiedlisk dla śluzowców 
(Ryc. 1). W dolnoreglowym borze mieszanym zanotowano równie bogaty skład gatunkowy tych 
organizmów (59% stwierdzonych gatunków), podobnie jak w borze górnoreglowym Plagiothecio-
-Piceetum tatricum (67%). 

Wśród zebranych śluzowców znajdują się zarówno gatunki występujące wyłącznie w reglu dol-
nym, jak również taksony wspólne, obecne w reglu dolnym i górnym, a także wspólne dla regla dolnego, 
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Ryc. 1. Występowanie śluzowców w zależności od  mikrosiedlisk i rodzaju podłoża w BgPN; 100% = 92 

gatunki i 2 odmiany 

Fig. 1. Occurrence of Myxomycetes in relation to the microsites and type of substratum in the Babiogórski 

National Park; 100% = 92 species and 2 varieties 
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Ryc. 2. Występowanie śluzowców w warunkach pięter roślinnych BgPN 

Regiel dolny – RD; regiel górny – RG; piętro kosodrzewiny – PK; piętro alpejskie – PA; 

1. – gatunki wspólne dla RD, RG oraz PK; 2. –  RD; 3. – gatunki wspólne dla RD oraz RG;  4. – RG; 5. – PK; 

6. – gatunki wspólne dla PK oraz PA; 7. – PA 

Fig. 2. Occurrence of Myxomycetes within vegetation belts in the BgNP 

Lower montane forest belt – LM; Upper montane forest belt – UM; Subalpine belt – SB; Alpine belt – AB.  

1. – Species common for LM, UM and DB; 2. –  LM; 3. – Species common for LM and UM; 4. – UM; 5. – SB;  

6. – Species common for SB and AB; 7. – AB 

górnego i piętra kosodrzewiny (Aneks 2). Liczba gatunków oraz częstość ich występowania zmniejszała 
się wraz z wysokością. Zdecydowanie najmniej, bo tylko po kilka, przede wszystkim z grupy wczesno-
wiosennych śluzowców, znajdowano w piętrze kosodrzewiny (zespół Pinetum mugo carpaticum) oraz 
piętrze alpejskim (Ryc. 2).

Śluzowce (Myxomycetes) Babiogórskiego Parku Narodowego
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Znaczną liczbę gatunków odnaleziono tylko na pojedynczych stanowiskach. Łącznie aż 41  
taksonów, stwierdzonych na kilku (1-5) stanowiskach, oceniono jako bardzo rzadkie na obszarze Parku  
(Ryc. 3). Jednocześnie 10 gatunków uznano za taksony pospolite lub bardzo pospolite na terenie BgPN. 
Do tej grupy zaliczono przede wszystkim Lycogala epidendrum – o największej liczbie stanowisk w reglu 
dolnym i górnym, a także Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa i Trichia decipiens – dwa gatunki, które 
pojawiły się również w piętrze kosodrzewiny (Ryc. 4). 

W 1960 roku H. Krzemieniewska opublikowała monografię śluzowców, w której opierając się na 
obszernej dokumentacji źródłowej, przy każdym gatunku umieściła wzmiankę o jego występowaniu 
w Polsce i na świecie, z adnotacją dotyczącą górskich położeń. Na tej podstawie do gatunków znanych 
wyłącznie z gór można zaliczyć 25 taksonów stwierdzonych w polskich masywach górskich (Krzemie-
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Ryc. 3. Występowanie rzadkich śluzowców na obszarze BgPN 

Fig. 3. Occurrence of rare species of Myxomycetes in the BgNP 

Ryc. 4. Śluzowce pospolite i bardzo pospolite w BgPN 

Fig. 4. Common and very common species of Myxomycetes in the BgNP 
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niewska 1960). Spośród nich 12 odnaleziono w Babiogórskim Parku Narodowym. Powyżej 1000 m 
n.p.m. zebrano także Comatricha fusiformis oraz Cribraria oregana. Taksony te, uznane za górskie (m.in. 
Poulain i in. 2011, 2011a), zostały opisane jako nowe dla nauki w kilka lat po wydaniu wspomnianej 
powyżej monografii. Pierwsze śluzowce związane z topniejącym śniegiem zebrano w Polsce w 1981 
roku, a w kolejnych latach stwierdzono je w wielu pasmach górskich na południu kraju. W sumie 19 
gatunków zebranych na Babiej Górze należy do grupy gatunków górskich. Nie zawsze są to jednak 
gatunki alpejskie, gdyż – poza piętrem alpejskim Tatr, Babiej Góry i Karkonoszy – zbierano je też w niż-
szych położeniach, np. w Pieninach na wys. 650 m n.p.m. 
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Ryc. 5. Fenologia śluzowców w BgPN; 100% = 92 gatunki i 2 odmiany 

Fig. 5. Phenology of Myxomycetes in the BgNP; 100% = 92 species and 2 varieties  

Ryc. 6. Przebieg pojawów fenologicznych śluzowców na tle pięter roślinnych BgPN 100% = 92 gatunki  

i 2 odmiany; Rd – regiel dolny, Rg – regiel górny, Pk – piętro kosodrzewiny, Pa – piętro alpejskie 

Fig. 6. Course of phenological phenomena of Myxomycetes in vegetation belts of the BgNP 100% = 92 

species and 2 varieties; Rd – lower montane forest belt, Rg – upper montane forest belt, Pk – subalpine 

belt, Pa – alpine belt 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

V VI VII VIII IX X XI

Miesiące / Months

%
 g

at
un

kó
w

  -
  %

 s
pe

ci
es

Rd Rg Pk Pa

Śluzowce (Myxomycetes) Babiogórskiego Parku Narodowego



122

Grzyby Babiej Góry

W reglu górnym i w piętrze kosodrzewiny zanotowano stanowiska Barbeyella minutissima, Cribra-
ria piriformis oraz Lamproderma columbinum. Obserwacje wymienionych śluzowców w BgPN powyżej 
1000 m n.p.m. wskazują na ich szeroki zakres występowania po względem wysokości nad poziom 
morza. Gatunki te były znane przed wydaniem monografii (Krzemieniewska 1960) i są uznane za sze-
roko rozpowszechnione w strefie umiarkowanej. 

W Babiogórskim Parku Narodowym śluzowce były obserwowane od maja do listopada, przy 
czym z największą intensywnością występowały we wrześniu (Ryc. 5). Badania nad fenologią śluzow-
ców rozwijających się na stanowiskach zlokalizowanych w poszczególnych piętrach roślinnych, wska-
zały na nieznaczne różnice w przebiegu pojawów Myxomycetes, zwłaszcza w piętrze kosodrzewiny, 
gdzie maksimum przypadało na październik (Ryc. 6).

4. Podsumowanie

Przedstawione opracowanie bioty śluzowców Babiogórskiego Parku Narodowego przygotowano 
w oparciu o badania, które zrealizowano pod koniec XX wieku. Stwierdzono wówczas występowanie 
kilku nowych dla Polski gatunków, a także zaobserwowano grupę gatunków bardzo rzadkich, znanych 
dotąd z nielicznych stanowisk. Odnotowano występowanie na Babiej Górze kilku taksonów określa-
nych wcześniej jako wątpliwe pod względem lokalizacji stanowisk w obecnych granicach kraju, tym 
samym potwierdzając ich obecność na obszarze Polski, ze statusem gatunków bardzo rzadkich. 

W późniejszym okresie nie prowadzono badań nad śluzowcami Babiej Góry, tak więc opisany 
stan zbadania tej grupy organizmów jest wciąż aktualny i może służyć jako punkt wyjścia do przyszłych 
badań porównawczych. Bardzo prawdopodobne jest odnalezienie na tym terenie znacznie większej 
liczby śluzowców, jednak warunkiem koniecznym są wieloletnie, systematyczne i szczegółowe obser-
wacje śluzowców, z zastosowaniem nowoczesnych  metod badań terenowych.

5. Streszczenie

Różnorodność gatunkowa śluzowców (Myxomycetes) i ich rozmieszczenie w polskich Karpatach są 
nadal słabo poznane. Jedynie w Pieninach prowadzono wieloletnie badania (Krzemieniewska 1947). 
Dotychczasowe wzmianki o występowaniu śluzowców w pozostałych pasmach górskich polskich Kar-
pat dostarczyły fragmentarycznych danych. Badania nad zróżnicowaniem gatunkowym i rozmieszcze-
niem śluzowców w Babiogórskim Parku Narodowym przeprowadził Magiera w latach 1977–1981, 
natomiast obserwacje śluzowców związanych z topniejącym śniegiem zrealizowała Drozdowicz w maju 
1983 i 1992 roku. Na obszarze Parku stwierdzono występowanie łącznie 91 gatunków i 2 odmian, 
wśród których Comatricha fusiformis, Cribraria exigua, C. oregana oraz Macbrideola cornea są nowymi 
dla Polski gatunkami śluzowców. Ponadto na terenie BPN zostały znalezione Comatricha brachypus, 
Elaeomyxa cerifera, Trichia lutescens oraz T. verrucosa, podawane dotąd jako wątpliwe pod względem 
występowania w obecnych granicach Polski. Według Czerwonej Listy śluzowców rzadkich w Polsce 
(Drozdowicz i in. 2006) wśród śluzowców występujących w BgPN do gatunków rzadkich należą: Cla-
stoderma debaryanum, Comatricha fusiformis, Cribraria exigua, C. oregana, C. rubiginosa, Diderma mon-
tanum, Elaeomyxa cerifera, Macbrideola cornea oraz Trichia lutescens. Stwierdzono także kilka rzadkich 
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gatunków śluzowców (występujących na rozproszonych stanowiskach) w skali Kraju, np. Badhamia 
capsulifera, Barbeyella minutissima, Calomyxa metallica, Cribraria purpurea oraz Diderma floriforme. Prze-
analizowano rozmieszczenie śluzowców w Parku na tle układu pięter roślinnych oraz fenologię ich 
występowania na tle warunków klimatycznych Babiej Góry. Stwierdzono, że liczba gatunków oraz czę-
stość ich występowania zmniejsza się wraz z wysokością. W piętrze alpejskim zanotowano obecność 
taksonów wczesnowiosennych oraz 14 gat. górskich (Krzemieniewska 1960). W BgPN śluzowce poja-
wiają się od maja do listopada, z największą intensywnością we wrześniu, a w piętrze kosodrzewiny 
w październiku. Warto również podkreślić, że obszar Babiogórskiego Parku Narodowego jako pierwszy 
został przebadany pod kątem zróżnicowania bioty śluzowców w aspekcie pionowego rozmieszczenia 
tych organizmów oraz ich udziału w wyróżnionych tu piętrach roślinnych. Jest to pierwsze tego typu 
opracowanie bioty śluzowców dotyczące polskich Karpat.

Summary

Myxomycetes of the Babia Góra National Park (BGNP)

Species diversity of Myxomycetes (slime moulds) and their distribution in the Polish Carpathians are 
still poorly known. Until now, multi-year studies were conducted only in the Pieniny Mountains (Krze-
mieniewska 1947). The existing evidence describing the occurrence of Myxomycetes in the moun-
tain ranges of the Polish Carpathians is very scanty. Between 1977 and 1981 Magiera conducted 
research on Myxomycetes species diversity and occurrence in the Babiogórski National Park (BGNP) 
in the period from 1977 to 1981. Drozdowicz examined Myxomycetes associated with melting snow 
in May of 1983 and again in May of 1992. In total, 91 species and 2 varieties were recorded in the 
park. Among them Comatricha fusiformis, Cribraria exigua, C. oregana and Macbrideola cornea are taxa 
recorded for the first time in Poland, thus they are the new species in the Polish biota of Myxomycetes. 
Within the BGNP Comatricha brachypus, Elaeomyxa cerifera, Trichia lutescens, T. verrucosa were found. 
Previously, their occurrence within the present Polish borders was doubtful. Several other species 
believed to be rare in Poland, according to the Red List (Drozdowicz et al. 2006). Clastoderma debary-
anum, Comatricha fusiformis, Cribraria exigua, C. oregana, C. rubiginosa, Diderma montanum, Elaeomyxa 
cerifera, Macbrideola cornea and Trichia lutescens were also found, as well as a few species occurred on 
a disperse sites e.g. Badhamia capsulifera, Barbeyella minutissima, Calomyxa metallica, Cribraria purpurea, 
Diderma floriforme. Distribution of Myxomycetes in the Park in relation to altitudinal vegetation belts 
and phenology of the species observed in the climatic conditions of Mt Babia Góra were analysed. It 
was found that the number of species and the frequency of their occurrence decreased with increasing 
altitude. In the alpine altitudinal belt the alpine taxa were recorded. In the BGNP Myxomycetes are 
present from May to November, and their highest abundance is recorded in September (in October in 
the dwarf mountain-pine belt). It should be stressed that the present study is the first one that exam-
ines the area of the Babia Góra National Park in terms of species diversity and occurrence of slime 
moulds, as well as their altitudinal distribution in the dwarf mountain-pine and alpine belts. In this 
sense, it is the first description of Myxomycetes biota in the Polish Carpathians.

Śluzowce (Myxomycetes) Babiogórskiego Parku Narodowego
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7. Aneks 1. Lista śluzowców Babiogórskiego Parku Narodowego
 Nazewnictwo według Lado (2005-2018) 

 Annex 1. Checklist of Myxomycetes of the Babia Góra  
National Park

 Nomenclature according to Lado (2005-2018) 

1.  Amaurochaete tubulina (Alb. & Schwein.) T. Macbr.
2.  Arcyria cinerea (Bull.) Pers.
3.  Arcyria denudata (L.) Wettst.
4.  Arcyria ferruginea Saut.
5.  Arcyria incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.
6.  Arcyria insignis Kalchbr. & Cooke 
7.  Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg
8.  Arcyria oerstedii Rostaf.
9.  Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf.
10.  Badhamia capsulifera (Bull.) Berk.
11.  Badhamia panicea (Fr.) Rostaf. 
12.  Badhamia utricularis (Bull.) Berk.
13.  Barbeyella minutissima Meyl.
14.  Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl.
15.  Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr.
  Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr. var. fruticulosa
  Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr. var. porioides (Alb. & Schwein.) G. Lister
16.  Clastoderma debaryanum A. Blytt
17.  Collaria arcyrionema (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado
18. Colloderma oculatum (C. Lippert) G. Lister
19.  Comatricha brachypus (Meyl.) Meyl.
20.  Comatricha fusiformis (Kowalski) Kowalski
21.  Comatricha laxa Rostaf.
22.  Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schröt.
23.  Cribraria argillacea (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.
24.  Cribraria aurantiaca Schrad.
25.  Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek.
26.  Cribraria exigua Meyl.
27.  Cribraria ferruginea Meyl.
28.  Cribraria macrocarpa Schrad.
29.  Cribraria oregana H.C. Gilbert 
30.  Cribraria piriformis Schrad.
31.  Cribraria purpurea Schrad.
32.  Cribraria rubiginosa Fr.
33.  Cribraria rufa (Roth) Rostaf.

Śluzowce (Myxomycetes) Babiogórskiego Parku Narodowego

http://eumycetozoa.com/data/report.php?busca=Lamproderma&por=gensi&numr=111&tipo=Rtax
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34.  Cribraria splendens (Schrad.) Rostaf.
35.  Cribraria tenella Schrad.
36.  Cribraria vulgaris Schrad.
37.  Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf. 
38.  Diderma alpinum (Meyl.) Meyl.
39.  Diderma floriforme (Bull.) Pers.
40.  Diderma montanum (Meyl.) Meyl.
41.  Diderma radiatum (L.) Morgan
42.  Diderma umbilicatum Pers.
43.  Elaeomyxa cerifera (G. Lister) Hagelst.
44.  Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf.
45.  Fuligo leviderma H. Neubert, Nowotny & K. Baumann
46.  Fuligo septica (L.) F.H. Wigg.
  Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. var. septica
  Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. var. candida (Pers.) R.E. Fr.
47.  Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. 
48.  Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. ex Lister
49.  Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rostaf.
50.  Lamproderma colmbinum (Pers.) Rostaf.
51.  Lamproderma sauteri Rostaf.
52.  Lepidoderma carestianum (Rabenh.) Rostaf.
53.  Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf. 
54.  Licea minima Fr.
55.  Licea pusilla Schrad.
56.  Lycogala epidendrum (L.) Fr.
57.  Macbrideola cornea (G. Lister & Cran) Alexop.
58.  Meriderma carestiae (Ces. & De Not.) Mar. Mey. & Poulain
59.  Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek.
60.  Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W. Martin & Alexop.
61.  Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf.
62.  Physarum albescens Ellis ex T. Macbr.
63.  Physarum album (Bull.) Chevall.
64.  Physarum cinereum (Batsch) Pers.
65.  Physarum citrinum Schumach.
66.  Physarum compressum Alb. & Schwein.
67.  Physarum leucophaeum Fr. & Palmquist
68.  Physarum psittacinum Ditmar 
69.  Physarum viride (Bull.) Pers.
70.  Reticularia lycoperdon Bull.
71.  Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr.
72.  Stemonitis flavogenita E. Jahn
73.  Stemonitis fusca Roth
74.  Stemonitis splendens Rostaf.

http://eumycetozoa.com/data/report.php?busca=Physarum&por=gensi&numr=794&tipo=Rtax
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75.  Stemonitis virginiensis Rex
76.  Stemonitopsis hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek.
77.  Stemonitopsis reticulata (H.C. Gilbert) Nann.-Bremek. & Y. Yamam. 
78.  Stemonitopsis typhina (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek.
79.  Trichia affinis de Bary 
80.  Trichia alpina (R.E. Fr.) Meyl.
81.  Trichia botrytis (J.F. Gmel.) Pers.
82.  Trichia contorta (Ditmar) Rostaf.
83.  Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr.
84.  Trichia erecta Rex
85.  Trichia favoginea (Batsch) Pers.
86.  Trichia lutescens (Lister) Lister
87.  Trichia persimilis P. Karst.
88.  Trichia scabra Rostaf.
89.  Trichia varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.
90.  Trichia verrucosa Berk. 
91.  Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel.

Śluzowce (Myxomycetes) Babiogórskiego Parku Narodowego
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8. Aneks 2. Spis gatunków śluzowców Babiogórskiego Parku  
Narodowego z określeniem występowania w Polsce  
i w Babiogórskim Parku Narodowym
Objaśnienia: 1 − gatunek nowy dla Polski; 2 − wątpliwe stanowiska do 1977; 3 − czerwona 
lista gatunków rzadkich; 4 − rozproszone stanowiska; 5 − gatunek górski; 6 − gatunek związany 
z topniejącym śniegiem; 7 − gatunek bardzo rzadki w BgPN; 8 − regiel dolny (RD); 9 − regiel 
górny (RG); 10 − piętro kosodrzewiny (PK); 11 − piętro alpejskie (PA); 12 − gatunek wspólny dla 
RD i RG; 13 − gatunek wspólny dla RD, RG i PK; 14 − gatunek wspólny dla PK i PA

Annex 2. List of Myxomycetes occurring in the Babia Góra  
National Park including distribution in Poland and in the  
Babia Góra National Park
Explanations: 1 − species new to Poland; 2 − doubtful sites till 1977; 3 − red list of rare species;  
4 − disperse sites; 5 − montane species; 6 − nivicolous species; 7 − species very rare in BGNP; 
8 − lower montane (LM); 9 − upper montane (UM); 10 − subalpine belt (SB); 11 − alpine 
belt (AB); 12 − species common for LM and UM; 13.− species common for LM, UM and SB;  
14 − species common for SB and AB

Występowanie w Polsce
Occurrence in Poland

Nazwa gatunkowa
Species name

Występowanie w BgPN
Occurrence in the BGNP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Amaurochaete tubulina x x

Arcyria cinerea x

Arcyria denudata x

Arcyria ferruginea x

Arcyria incarnata x

x x Arcyria insignis x x

Arcyria obvelata x

Arcyria oerstedii x

Arcyria pomiformis x x

x Badhamia capsulifera x x

Badhamia panicea x x

Badhamia utricularis x x

x Barbeyella minutissima x

x Calomyxa metallica x

Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa x

Ceratiomyxa fruticulosa var. 
porioides x

x Clastoderma debaryanum x x

Collaria arcyrionema x
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Występowanie w Polsce
Occurrence in Poland

Nazwa gatunkowa
Species name

Występowanie w BgPN
Occurrence in the BGNP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

x x Colloderma oculatum x

x x x Comatricha brachypus x

x x Comatricha fusiformis x x

Comatricha laxa x

Comatricha nigra x

Cribraria argillacea x

Cribraria aurantiaca x

Cribraria cancellata x

x x Cribraria exigua x x

x x Cribraria ferruginea x

Cribraria macrocarpa x

x Cribraria oregana x

Cribraria piriformis x

x Cribraria purpurea x x

x x Cribraria rubiginosa x

Cribraria rufa x

Cribraria splendens x

x Cribraria tenella x

Cribraria vulgaris x

Dictydiaethalium plumbeum x x

x x Diderma alpinum x

x x Diderma floriforme x x

x x Diderma montanum x x

Diderma radiatum x

x x Diderma umbilicatum x

x x x Eleomyxa cerifera x x

Enerthenema papillatum x

Fuliga leviderma x x

Fuligo septica var. septica x

Fuligo septica var. candida x

Hemitrichia clavata x

Hemitrichia serpula x x

Lamproderma arcyrioides x x

Lamproderma columbinum x

x x Lamproderma sauteri x

x Lepidoderma carestianum x

x Lepidoderma tigrinum x

Śluzowce (Myxomycetes) Babiogórskiego Parku Narodowego
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Występowanie w Polsce
Occurrence in Poland

Nazwa gatunkowa
Species name

Występowanie w BgPN
Occurrence in the BGNP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Licea minima x

Licea pusilla x

Lycogala epidendrum x

x x Macbrideola cornea x x

x Meriderma carestiae x x

Metatrichia floriformis x

Metatrichia vesparia x

Perichaena corticalis x

x Physarum albescens x

Physarum album x

Physarum cinereum x

Physarum citrinum x

Physarum compressum x x

Physarum leucophaeum x

Physarum psittacinum x x

Physarum viride x

Reticularia lycoperdon x

Stemonitis axifera x

Stemonitis flavogenita x x

Stemonitis fusca x

x Stemonitis splendens x

Stemonitis virginiensis x

Stemonitopsis hyperopta x

x Stemonitopsis reticulata x

Stemonitopsis typhina x

Trichia affinis x

x x Trichia alpina x

Trichia botrytis x

Trichia contorta x

Trichia decipiens x

x x Trichia erecta x

Trichia favoginea x

x x Trichia lutescens x x

Trichia persimilis x

Trichia scabra x

Trichia varia x

x x Trichia verrucosa x

Tubifera ferruginosa x
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Porosty i grzyby naporostowe  
Babiogórskiego Parku Narodowego

Lichens and lichenicolous fungi of the Babia Góra  
National Park

Urszula Bielczyk1, Paweł Czarnota2,3

1 Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 
ul. Podchorążych 2, PL-30-084 Kraków
bielczyk@up.krakow.pl
2 Katedra Agroekologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Ćwiklińskiej 1A, PL-35-601 Rzeszów
3 Pracownia Naukowo-Edukacyjna Gorczańskiego Parku Narodowego,
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Abstract: The paper presents lichenological characteristics of the Babia Góra Massif (Polish Western Carpathians) 
and Babia Góra National Park. The compiled checklist reported from this area contains 382 lichen taxa and 25 
lichenicolous fungi. In this area Lithographa tesserata and Micarea lynceola have their only records in Poland and in 
the whole Carpathian range, and Epigloea urospora as well as known from historical sources Cliostomum corrugatum 
and Cyphelium sessile – have here their only localities in the Polish Carpathians. Babia Góra is the place where 
Lecidea leprarioides and Micarea byssacea (recently reported as new to Poland) were also found. Other species rare 
in Poland and recently found in BgNP include: Absconditella delutula, Biatora veteranorum, Chaenothecopsis nigra, 
Epigloea soleiformis, Helocarpon crassipes, Japewia subaurifera, Lecanora phaeostigma, Lecanora subintricata, Micarea 
hedlundii, Micarea nowakii, Psilolechia clavulifera, Pycnora praestabilis, Scytinium intermedium, Taeniolella trapeliopseos, 
Trapeliopsis glaucolepidea. The paper discusses the involvement and role of epiphytic, epixylic, epilithic and epigeic 
lichens in particular altitudinal belts. Mountain species make up 40% of the lichen biota, and the most distinctive 
are alpine and subalpine species. Epiphytic and epixylic lichens of the lower and upper montane belts are also 
numerously represented. Their diversity distinguishes the Babia Góra forests from other forests in the Beskidy 
Mountains. Within the area 192 lichen species from the Polish red list of threatened lichens and 59 of legally pro-
tected species were recorded. The number of these species as well as a high proportion of rare species prove that 
the discussed area, being lichenologically valuable, is an important place which protects lichen species diversity in 
the Carpathians.

Key words: lichenized fungi, lichenicolous fungi, biodiversity, mountain species, rare species, threatened and pro-
tected species, Polish Western Carpatians

mailto:bielczyk@up.krakow.pl
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1. Wstęp

Porosty we współczesnej klasyfikacji świata żywego stanowią integralną część królestwa grzybów 
(Fungi), w obrębie jednej z domen nazwanych Opisthokonta (Hibbet i in. 2007). W ten sposób utoż-
samiono nazewnictwo porostu z nazewnictwem grzyba budującego plechę w istocie nie jednego 
organizmu, ale związku symbiotycznego między grzybem (mykobiontem), a jednym lub kilkoma part-
nerami fotosyntetyzujacymi (fotobiontami), którymi mogą być eukariotyczne zielenice (Chlorophyta) 
lub/i prokariotyczne sinice (Cyanobacteria) (Hawksworth 1988; Czarnota 2009b). W związku z tym 
definiuje się także porosty jako grzyby zlichenizowane, tj. takie, które w drodze ewolucji uzależniły 
swoją egzystencję od autotroficznego komponenta. Proces powstawania plechy porostów polegający 
na wzajemnym stymulowaniu wzrostu komórek foto- i mykobionta określa się terminem lichenizacja. 
Grzyby tworzące porosty należą w zdecydowanej większości (ok. 98% znanych gatunków) do grzybów 
workowych (Ascomycota). Ich przedstawiciele występują w pięciu spośród dziesięciu współcześnie 
wyróżnianych klas workowców, najliczniej w klasie Lecanoromycetes. Bardzo rzadko lichenizują także 
grzyby podstawkowe (Basidiomycota).

Porosty, jako co najmniej dwubiontowy związek troficzny, posiadają wiele cech specyficznych, 
charakteryzujących zwykle samodzielne organizmy. Najważniejsze z nich to odrębność morfologiczna 
i anatomiczna, a także swoiste szlaki metaboliczne i właściwe tylko porostom sposoby wegetatywnego 
pomnażania, zapewniające trwałość symbiozy między grzybowym i autotroficznym komponentem.

Porosty odgrywają istotną rolę w całkowitej różnorodności biologicznej Karpat. Liczba wystę-
pujących tu gatunków stanowi blisko 80% lichenobioty Polski (Bielczyk 2006). To bogactwo taksono-
miczne wynika m.in. z dużego zróżnicowania warunków siedliskowych determinowanych swoistymi 
cechami rzeźby i klimatu. Ważną rolę w tym względzie odgrywa również specyficzna biologia poro-
stów i ich zdolność do życia w skrajnie trudnych warunkach, np. w piętrach wysokogórskich, a więc 
także w masywie Babiej Góry. Równocześnie, duża wrażliwość porostów na wszelkiego rodzaju zmiany 
warunków siedliskowych będących skutkiem szeroko rozumianej antropopresji, powoduje obniżenie 
żywotności wielu gatunków, spadek liczby stanowisk, w końcu ich wymieranie. To niekorzystne zjawi-
sko dotyczy głównie porostów stenotopowych występujących w lasach reglowych. W ostatnich latach 
dominującego znaczenia w kształtowaniu leśnej bioty porostów Karpat nabierają także zjawiska wiel-
kopowierzchniowych gradacji owadów i niszczące skutki huraganowych wiatrów. Uruchamiają one 
niezbadane jeszcze w wielu aspektach procesy pojawiania się i sukcesji gatunków (szczególnie epiksy-
licznych), w biocenozach leśnych obfitujących w stojące i powalone, martwe drewno.
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Stan poznania bioty porostów w poszczególnych pasmach Karpat jest bardzo nierównomierny. 
Współcześnie, wśród polskich karpackich parków narodowych, jedynie Gorczański PN (m.in. Czar-
nota 2010) i Bieszczadzki PN (Kościelniak 2013) zostały gruntowniej zbadane i podsumowane pod 
względem lichenologicznym. Pozostałe, w tym Babiogórski PN, są obiektem ciągłych eksploracji lub 
oczekują na kompleksowe opracowania. Prace terenowe, szczególnie w miejscach trudno dostępnych, 
penetracja dotychczas pomijanych mikrosiedlisk, a także identyfikacja gatunków w oparciu o nowo-
czesne metody taksonomiczne, pozwalają odkrywać wciąż nowe taksony oraz kolejne stanowiska 
wcześniej podanych. Pokaźna ich część to rozpoznawane od niedawna grzyby naporostowe, które 
zamieszczane są tradycyjnie na listach lichenologicznych. Wyniki tego typu badań przeprowadzonych 
na terenie Babiogórskiego PN pozwoliły na wzbogacenie i zweryfikowanie dotychczasowych danych 
o porostach zamieszczonych w poprzednim wydaniu monografii (Bielczyk 2004). 

2. Stan zbadania

Pierwsze publikowane dane o porostach Babiej Góry pochodzą z końca XIX wieku (Stein 1872, 1873; 
Rehman 1879; Boberski 1886). Kolejne doniesienia na ten temat zawdzięczamy Suzie (1951), a także 
znajdujemy je w opracowaniach Zschackego (1934), Zimnej (1953) i Servita (1954). W roku 1960 szcze-
gółowe badania lichenologiczne masywu Babiej Góry rozpoczął Z. Tobolewski (Celiński i Wojterski 
1983). Jego wyniki nie doczekały się jednak podsumowującej publikacji, a jedynie częściowo zostały 
uwzględnione w monografii dotyczącej rodziny Caliciaceae w Polsce (Tobolewski 1966) oraz w krótkich 
doniesieniach o najbardziej interesujących porostach masywu Babiej Góry (Tobolewski 1964, 1978). 
Część gatunków, w liczbie pięćdziesięciu, zostało opublikowanych w eksykacie Lichenotheca Polonica 
(Tobolewski 1961, 1962). Szczegółowe informacje o stanowiskach niektórych porostów z obszaru 
Babiej Góry znaleźć można w kolejnych zeszytach Atlasu geograficznego rozmieszczenia porostów w Pol-
sce (Tobolewski 1971, 1979, 1980, 1981, 1983, 1988; Tobolewski i Kupczyk 1974, 1976, 1977; Cie-
śliński i Fałtynowicz 1993, 1999; Bielczyk i in. 2002, 2004a). Szereg cennych danych o porostach 
babiogórskich zgromadził w latach 60. J. Nowak podczas badań lichenologicznych na obszarze Beski-
dów Zachodnich. Materiał ten został wykorzystany w obszernej publikacji o problemach rozmiesz-
czenia porostów w podokręgu śląsko-babiogórskim Beskidów Zachodnich (Nowak 1972), natomiast 
wykaz stanowisk odnalezionych w tamtym czasie gatunków zawiera praca późniejsza (Nowak 1998). 
Kolejne informacje lichenologiczne z obszaru BgPN są efektem badań nad zbiorowiskami porostów 
epifitycznych w Beskidach Zachodnich (Bielczyk 1986, 1987). Doniesienie o kilku gatunkach zawiera 
również opracowanie Parusela (1991), a Węgrzyn (2002, 2004), który badał porosty piętra kosodrze-
winy podał stanowiska 69 gatunków, w tym 29 nowych dla Parku.

Przez ostatnie trzynaście lat, tj. od czasu publikacji monografii przyrodniczej Babiogórskiego 
Parku Narodowego pod redakcją B.W. Wołoszyna i in. (2004) wiedza o porostach tego obszaru znacz-
nie się wzbogaciła. W efekcie badań terenowych odszukano 46 gatunków porostów nowych dla Parku 
(Czarnota i Węgrzyn 2012), a opracowania taksonomiczne uzupełniły listę o kolejne 18 gatunków 
(Czarnota 2007, 2011; Czarnota i in. 2010; Kukwa 2011; Krzewicka 2012). Również postęp w bada-
niach nad grzybami naporostowymi zaowocował opublikowaniem 14 nowych taksonów z tej grupy 
(Kukwa i in. 2010; Czarnota i Węgrzyn 2012; Czarnota i Hernik 2013).

Porosty i grzyby naporostowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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Dokumentacją przeprowadzonych badań terenowych są zbiory zielnikowe, często też niezbędne 
do identyfikacji taksonów. Największe kolekcje porostów babiogórskich znajdują się w zielnikach Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (POZ), Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (KRAM) oraz 
Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) w Krakowie, mniej liczny zbiór, w herbarium 
Gorczańskiego Parku Narodowego (GPN).

Wykaz porostów BgPN sporządzony trzynaście lat temu (Bielczyk 2004) został zweryfikowany 
pod kątem nomenklatorycznym i taksonomicznym oraz uzupełniony o kolejne dane. Obejmuje on 
obecnie 382 taksony porostów oraz 25 gatunków grzybów naporostowych. Dla czterech taksonów, 
znanych z literatury i zamieszczonych na końcu wykazu, nie udało się ustalić jasnej pozycji systema-
tycznej. 

Należy zdawać sobie sprawę, że lista ta w dalszym ciągu nie jest obrazem pełnego bogactwa 
gatunkowego porostów tego obszaru, a o możliwościach odnalezienia kolejnych gatunków świad-
czą wyniki ostatnich badań. Z pewnością występują tu gatunki dotychczas nieodnotowane na Babiej 
Górze, a znane z innych pasm fliszowych Karpat, czy karpackich parków narodowych (Bielczyk 2003; 
Bielczyk i in. 2004b; Czarnota 2010; Kościelniak 2013; Flakus 2014). Przyszłe, szczegółowe badania 
lichenologiczne Babiej Góry, nastawione na penetrację wszystkich typów siedlisk w poszczególnych 
piętrach roślinności przyczyniłyby się niewątpliwie do wnikliwej analizy aktualnego stanu lichenobioty, 
a także do wskazania kierunków i zakresu jej przeobrażenia. Pomimo to, istniejący obecnie poziom 
wiedzy daje wystarczające podstawy do przedstawienia charakterystycznych cech bioty porostów 
Babiogórskiego Parku Narodowego. 

3. Porosty na tle szaty roślinnej BgPN

Porosty mogą tworzyć samodzielne ugrupowania, albo też można je łączyć ze zbiorowiskami roślin-
nymi, przywiązanymi do określonego rodzaju podłoża oraz piętra wysokościowego. Proces kształto-
wania się składu gatunkowego ugrupowań porostów zależy od kompleksowego działania wielu czyn-
ników ekologicznych.

Zbiorowiska porostów siedlisk nadrzewnych (epifityczne)

Zbiorowiska porostów epifitycznych rozwijają się na korze drzew i krzewów. O ich zróżnicowaniu decy-
dują zarówno właściwości samego gatunku drzewa, jak też otaczającej biocenozy. Przeprowadzone 
w tym zakresie badania w Beskidach Zachodnich wykazały, że każdy zespół leśny badanego obszaru 
posiada kilka zbiorowisk porostów epifitycznych wyłącznie z nim związanych (Bielczyk 1986). Obecnie 
jednak, z powodu wielkoskalowych, naturalnych przeobrażeń zachodzących w drzewostanach, ale też 
spowodowanych gospodarką człowieka, zależności te zostały wyraźnie naruszone. Wszelkie zmiany 
fitocenoz są szybko i wyraźnie rejestrowane przez niektóre epifity, manifestując się degeneracją plech 
porostów i ich stopniowym wymieraniem. Proces ten powoduje ubożenie zbiorowisk, często do poje-
dynczych gatunków, a w konsekwencji ich eliminację. Równocześnie taksony o specyficznych wyma-
ganiach siedliskowych zastępowane są przez gatunki o szerokiej tolerancji ekologicznej. 

W reglu dolnym BgPN na korze świerków i jodeł spotyka się najczęściej gatunki pospolite. Są to 
zwykle popielate rozetki Hypogymnia physodes, którym wysoko w koronach towarzyszą licznie krzacz-
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kowate plechy Pseudevernia furfuracea. Gatunki podobnego pokroju, takie jak: Hypogymnia tubulosa, 
Parmelia saxatilis czy Platismatia glauca rosną tu znacznie rzadziej. Spośród porostów o plesze skorupia-
stej nadal częste są Lecanora conizaeoides i Scoliciosporum chlorococcum – gatunki toksytolerancyjne, 
rozprzestrzenione w Karpatach w niedawnym okresie silnego skażenia atmosfery związkami siarki 
i zakwaszenia środowiska. Pospolitym staje się obecnie także inny skorupiasty gatunek – Chaenotheca 
ferruginea. U podstawy pni drzew iglastych rozwijają się chrobotki, najczęściej Cladonia digitata oraz 
przedstawiciele rodzaju Lepraria. W miejscach oświetlonych duże powierzchnie pni drzew iglastych tu 
i ówdzie porastają Hypocenomyce scalaris i Xylopsora caradocensis.

Większą różnorodność gatunkową obserwuje się na drzewach liściastych – bukach i jaworach. 
Do lokalnie częstych należą tu porosty o plesze skorupiastej: Graphis scripta, Arthonia radiata, Leci-
della elaeochroma, Lecanora argentata, a z listkowatych Melanelixia glabratula oraz niektóre z wcześ-
niej wymienionych gatunków zasiedlających drzewa iglaste. Natomiast w dobrze zachowanych, natu-
ralnych fragmentach lasów dolnoreglowych Babiej Góry występują rzadkie gatunki stenotopowych 
porostów epifitycznych, które tworzą tam specyficzne zbiorowiska, m.in., Pyrenuletum nitidae, Per-
tusarietum amarae, Thelotremetum lepadini. Płaty tych zbiorowisk wykształcają się na korze omszo-
nych starych buków oraz na łuszczącej się korze jaworów. Spośród gatunków o plesze skorupiastej, 
na wyróżnienie zasługują m.in., Pyrenula nitida, P. laevigata, Thelotrema lepadinum, Gyalecta flotowii, 
Pertusaria coronata, Blastenia herbidella, Lecanora albella i L. intumescens. Do niezwykle rzadkich w tym 
terenie już 40 lat temu należały zagrożone wymarciem w polskich Karpatach epifity o plechach listko-
watych, np. Menegazzia terebrata, Lobaria pulmonaria oraz łuseczkowatych, np. Normandina pulchella. 
Gatunki te rosną zwykle na mchach i wątrobowcach epifitycznych i są gatunkami charakterystycznymi 
mszysto-porostowego zespołu Nephrometum laevigatae. Typowo wykształconych płatów tego zbioro-
wiska nie stwierdzono jednak w Beskidach już od dawna (Bielczyk 1986). Nie potwierdzono również 
współcześnie na Babiej Górze, ani w całych Karpatach Zachodnich, stanowisk innych gatunków cha-
rakterystycznych tego zespołu, a mianowicie Nephroma parile czy Collema nigrescens. Ich obecność 
w masywie Babiej Góry odnotowano ponad 100 lat temu (Stein 1872).

W reglu górnym dominują porosty epifityczne rosnące na korze świerka. Pasmo Babiogórskie 
ma po Tatrach najbogatszą górnoreglową biotę porostów w Karpatach polskich. Jest to wynik dobrego 
zachowania jednego z najbardziej naturalnych układów przyrodniczych, który wykształcił się na Babiej 
Górze, w dużej mierze rezultat wieloletniej ochrony ścisłej tej strefy klimatyczno-roślinnej. Lokalnie 
zwracają tu uwagę duże porosty o plesze listkowatej i krzaczkowatej, ale na różnorodność gatun-
kową wpływają przede wszystkim porosty o plechach skorupiastych. Stwierdzono tutaj 6 zespołów 
porostów epifitycznych (Bielczyk 1986). Jednym z nich jest zespół Platismatio glauce-Ochrolechietum 
androgynae (Bielczyk 1987). Budują go okazałe porosty o grubych i rozległych plechach skorupiastych, 
jak np. Ochrolechia androgyna, Mycoblastus sanguinarius, M. alpinus i Lecanactis abietina. W jego skład 
wchodzą także inne gatunki reglowe, jak np. listkowata Hypogymnia farinacea i krzaczkowata Bryoria 
fuscescens. Świerki regla górnego zasiedlają ponadto Arthonia leucopellaea i niezmiernie rzadki gatunek 
Schismatomma pericleum. Specyficznym elementem borów górnoreglowych są gatunki rodzajów Usnea 
i Bryoria, których nitkowate plechy zwisają z pni i gałęzi świerków. Wymagają one do swego rozwoju 
czystego, wilgotnego, będącego w ruchu powietrza i znajdują dogodne warunki ekologiczne na gałę-
ziach świerków przy górnej granicy lasu. Są to porosty szczególnie czułe na wszelkie przejawy antro-
popresji; aktualnie znalazły się w grupie organizmów najbardziej zagrożonych, ponieważ wymierają 
w granicach całych swych zasięgów. Współcześnie na obszarze BgPN lokalnie liczniej spotkać można 
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jedynie Usnea dasopoga, U. subfloridana i Bryoria fuscescens. Z bardzo rzadkich gatunków potwierdzone 
zostały niektóre stanowiska Bryoria nadvornikiana i Alectoria sarmentosa. 

Szczególną grupę stanowią zbiorowiska zdominowane przez gatunki z rodziny Caliciaceae i mor-
fologicznie podobnych przedstawicieli rodzaju Chaenotheca. Takie kompozycje gatunków sporadycznie 
występują w reglu dolnym, natomiast częściej reprezentowane są w reglu górnym. Zajmują one spe-
cyficzne mikrosiedliska w szczelinach kory oraz często we wnękach między nabiegami korzeniowymi 
starych drzew. Do gatunków tej grupy należą np. Chaenotheca chrysocephala, Ch. trichialis, Ch. ste-
monea i Ch. furfuracea. Z bardzo rzadkich wymienić należy: Calicium viride, C. lenticulare, Chaenotheca 
phaeocephala, Ch. subroscida. Wiele z wymienionych w obecnej pracy gatunków zasiedla także nagro-
madzone w ostatnich latach drewno stojących, martwych pni, co wskazuje na ich znacznie większą 
plastyczność ekologiczną niż dotychczas sądzono.

W piętrze kosodrzewiny głównym siedliskiem porostów epifitycznych są gałęzie kosówki, gdzie 
tworzą one zbiorowisko Parmeliopsidetum ambiguae cetrarietosum sepincolae. W skład tego ugrupo-
wania wchodzą gatunki listkowate, z których jedynie w tym piętrze wysokościowym występują licz-
nie Vulpicida pinastri i Cetraria sepincola. Podobnie, jak w przypadku świerka w obrębie regli, gałęzie 
kosówki porastają obficie Hypogymnia physodes i Pseudevernia furfuracea. Znaleźć tu można również 
pojedyncze okazy gatunków z rodzajów Bryoria, natomiast ostatnie badania nie potwierdziły występo-
wania notowanych dawniej przedstawicieli Usnea (Bielczyk 1986; Węgrzyn 2004). Wśród gatunków 
rosnących na kosodrzewinie oprócz Parmeliopsis ambigua, wskazać można jeszcze Lecanora symmicta, 
Frutidella pullata, Lecidea nylanderi i Violella fucata. 

Zbiorowiska porostów murszejącego drewna (epiksyliczne)

W ostatnich latach w całych Karpatach Zachodnich nabrał tempa proces rozpadu borów świerkowych 
spowodowany rozległymi przestrzennie gradacjami kornika drukarza i potęgowany skutkami hura-
ganowych wiatrów. W rezultacie, pozostająca w obszarze ścisłej ochrony olbrzymia masa stojącego 
i powalonego martwego drewna stała się siedliskiem dla porostów epiksylicznych o rozmiarze nieno-
towanym dotychczas także w parku narodowym na Babiej Górze. Stojące pnie martwych i połamanych 
świerków, które obumarły na skutek żerowania kornika drukarza stały się siedliskiem dla co najmniej 
95 gatunków porostów i związanych z nimi grzybów naporostowych, a murszejące w różnym stopniu 
kłody łącznie z tarczami korzeniowymi zasiedlają co najmniej 124 gatunki (Czarnota niepubl.; badania 
z lat 2009-2010).

Różnorodność gatunkowa porostów zasiedlających martwe drewno stojące jest determino-
wana przestrzennymi cechami rozpadu drzewostanu (Tab. 1), warunkującymi obfitość dostępnego 
dla epiksyli substratu oraz obecnością specyficznych warunków mikroklimatycznych (stopień insolacji 
i wilgotności mikrosiedlisk). Jest przy tym zdecydowanie większa na jednostkowo występującym posu-
szu (reprezentującym powolny rozpad drzewostanów) i spada wraz ze wzrastającą skalą przestrzen-
nego rozpadu. Podobne zależności dotyczą także lasów Gorczańskiego i Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego, gdzie zamieranie drzewostanów świerkowych na masową skalę wystąpiło znacznie wcześniej 
i przybrało znacznie większe powierzchniowo rozmiary.

Powalone, martwe kłody, łącznie z wyniosłymi tarczami korzeniowymi, stanowią także doskonałe 
siedlisko dla wielu gatunków, przy czym ilość epiksyli jest tu nieporównywalnie mniejsza w stosunku 
do bogactwa porostów na stojących, martwych pniach. O wiele bogatsza jest za to biota porostów 
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wykorzystujących tarcze korzeniowe jako niszę ekologiczną; w tym przypadku jest to jednak związane 
z dużą liczbą gatunków zasiedlających drobne kamienie i murszejący humus na wykrotach (Tab. 2). 

Zbiorowiska porostów epiksylicznych są nietrwałe, a ich skład gatunkowy zmienia się zależnie 
od stopnia rozkładu drewna. Sukcesja na takim substracie odzwierciedla zdolności adaptacyjne i prefe-
rencje poszczególnych gatunków i na stojących, martwych pniach świerkowych (czyli na tzw. posuszu 
kornikowym) przebiega podobnie na Babiej Górze, jak w innych pasmach polskich Karpat Zachodnich. 
Do 5–8 lat od śmierci drzewa dominantem jest Mycocalicium subtile – nielichenizujący grzyb pionier-

Tabela 1. Różnorodność gatunkowa porostów i grzybów naporostowych na martwych pniach świerko-

wych w lasach Babiogórskiego Parku Narodowego, w trzech podstawowych typach rozpadu drzewosta-

nów wskutek gradacji kornika drukarza (dane z lat 2009-2010)

Użyte skróty: N – liczba przebadanych drzew, L – liczba stwierdzonych gatunków, Dg-F – Dentario glandu-

losae-Fagetum, P-P – Plagiothecio-Piceetum, pjd – pojedynczy, grup – grupowy, wlk – wielkopowierzchniowy

Table 1. Species diversity of lichens and and lichenicolous fungi on dead spruce trunks in the forests of 

Babia Góra National Park, in three basic types of tree stand decay caused by the spruce engraver beetle 

gradation (data from the years 2009-2010)

Abbreviations: N – number of examined trees, L – number of recorded species, , Dg-F – Dentario glandulo-

sae-Fagetum, P-P – Plagiothecio-Piceetum, pjd – single, grup – group, wlk – covering large surfaces
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31 22 74 41 58 31 47 25

Tabela 2. Różnorodność gatunkowa porostów i grzybów naporostowych łącznie na wykrotach w lasach 

Babiogórskiego Parku Narodowego w zależności od przestrzennego charakteru zaburzeń wskutek hura-

ganowych wiatrów

Użyte skróty – patrz Tabela 1

Table 2. Species diversity of lichens and lichenicolous fungi on windfallen trees in the forests of Babia Góra 

National Park depending on spatial character of aberrations caused by gale-force winds - in total 

Abbreviations – see: Table 1
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ski wymieniany do niedawna jako rzadki w Polsce. Sporadycznie, pod koniec tego okresu, występują: 
Fuscidea pusilla, Lecanora conizaeoides i L. subintricata. Znaczenie tych ostatnich oraz udział Chaenotheca 
xyloxena, Cladonia digitata, Hypogymnia physodes, Lecanora phaeostigma, L. pulicaris, Lecidea leprarioides,  
L. turgidula, Micarea misella, Palicella filamentosa, Pycnora sorophora, Strangospora moriformis i Violella 
fucata wzrasta zdecydowanie po upływie 10–15 lat od śmierci drzewa, przy czym rolę wiodącą w zbio-
rowiskach sprawują: Hypogymnia physodes, Lecanora subintricata, L. phaeostigma i Pycnora sorophora 
oraz Strangospora moriformis. Po tym okresie różnorodność gatunkową wzbogacają często inni przed-
stawiciele rodziny Caliciaceae oraz Xylopsora caradocensis. Drewno bardziej rozłożone zasiedlają Bia-
tora veteranorum i Trapelia corticola. W sukcesji porostów na kłodach i pniakach oprócz wielu z tych, 
które kolonizują martwe pnie stojące, zwykle biorą jeszcze udział gatunki o wyższych wymaganiach 
wilgotnościowych. Wpierw jednak, w ciągu 2–3 lat od powalenia drzewa, giną niemal wszystkie epifi-
tyczne porosty zasiedlające wcześniej pień powyżej szyi korzeniowej. Nieliczne pozostają sporadycz-
nie na gałęziach. Dopiero po odpadnięciu kory dochodzi do pojawiania się epiksyli twardego drewna, 
takich jak: Absconditella lignicola, Micarea nowakii, M. misella i Trapeliopsis flexuosa. Na kłodach leżą-
cych ok. 10–15 lat, w zależności od warunków świetlnych i wilgotności, osiedlają się częściej Frutidella 
pullata, Micarea peliocarpa, gatunki z rodzaju Placynthiella, a jeszcze później (na drewnie zmurszałym) 
obficie występują gatunki z rodzajów Cladonia i Lepraria oraz Micarea prasina.

Proces kolonizacji pniaków przebiega generalnie podobnie, przy czym na płaskiej, horyzontalnej 
powierzchni ściętych lub złamanych pni pojawiają się często przedstawiciele rodzaju Bacidina, a na 
silnie zmurszałym drewnie nieliczni przedstawiciele rodzajów Micarea i Trapeliopsis. Sporadycznie na 
tym substracie odnajdywany jest także interesujący mikroporost Thelocarpon epibolum.

Zbiorowiska porostów siedlisk naziemnych (epigeiczne)

Zbiorowiska porostów naziemnych wykształcają się często na siedliskach wtórnych, powstałych 
w sposób naturalny (np. osuwiska, wykroty) lub związanych z działalnością człowieka (skarpy przy-
drożne, ścieżki itp.). Mają one zazwyczaj charakter krótkotrwały i ustępują w konkurencji z roślinami 
naczyniowymi. W skład tych zbiorowisk wchodzą zwykle porosty eurytopowe, np. Baeomyces rufus 
oraz gatunki z rodzajów Cladonia, Trapeliopsis i Placynthiella. 

Najbardziej interesującą grupą ekologiczną w BgPN są porosty naziemne wchodzące w skład 
wysokogórskich zespołów murawowych, zwłaszcza borówczysk bażynowych. Są to w większości 
gatunki wysokogórskie, które w polskich Karpatach rosną jeszcze tylko w Tatrach. Gatunki te zasied-
lają piętro alpejskie Babiej Góry nierzadko schodząc w górne partie piętra kosodrzewiny. Wyróżniają 
się tutaj duże populacje okazałych porostów o plechach krzaczkowatych i listkowatych, tworzące 
białawo-seledynowe murawki naziemne, zwłaszcza Thamnolia vermicularis, Alectoria ochroleuca i Fla-
vocetraria nivalis. Czasami, chociaż bardzo rzadko towarzyszą im Alectoria nigricans, Flavocetraria cucul-
lata, Stereocaulon vesuvianum czy Sphaerophorus fragilis. Spośród gatunków skorupiastych w najwyż-
szych położeniach masywu bezpośrednio na glebie rośnie Lecidoma demissum, a także Arthrorhaphis 
citrinella i rzadko A. alpina. 

Szczególną grupą są tu porosty o niepokaźnej plesze zasiedlające obumierające pędy i liście roślin 
oraz mchy (epibryofity), z których na specjalne wyróżnienie zasługują: Frutidella caesioatra, Helocarpon 
crassipes, Micarea leprosula, Lecidea berengeriana, Protomicarea limosa, Protothelenella sphinctrinoidella, 
Porina mammillosa i Cryptodictus gloeocapsa. W piętrze alpejskim Babiej Góry występują wszystkie trzy 
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znane w Polsce porosty z grupy lichenizujących grzybów podstawkowych z rodzaju Lichenomphalia  
(L. alpina, L. hudsoniana i L. umbellifera).

W murawach piętra kosodrzewiny występują liczne gatunki chrobotków Cladonia oraz Cetraria 
islandica. Z rzadkich makroporostów naziemnych podane stąd zostały Peltigera aphthosa i Cladonia 
bellidiflora. Podobnie, jak w sąsiednim piętrze halnym występują tu gatunki porastające szczątki roślin, 
a spośród nich wyjątkowo rzadkie we współczesnej biocie Polski: Protopannaria pezizoides i Gyalecta 
incarnata.

Zbiorowiska porostów siedlisk naskalnych (epilityczne)

Zbiorowiska porostów naskalnych mają zwykle trwały charakter, ponieważ nie konkurują o przestrzeń 
życiową z roślinami naczyniowymi. Stanowią one dominujący i charakterystyczny element w krajobra-
zie BgPN, zwłaszcza powyżej górnej granicy lasu. Porastają często niemal całą powierzchnię bloków 
skalnych w piętrach alpejskim i kosodrzewiny oraz żlebach schodzących w głąb świerkowego boru 
górnoreglowego. Skały zbudowane z piaskowca magurskiego pokrywają liczne gatunki acidofilne. 
Największą różnorodność porostów epilitycznych można zaobserwować na Diablaku, utworzonym 
w całości z ogromnych, spękanych bloków i głazów oraz pod urwiskami Kociołków. Wyróżniają się tu 
porosty listkowate o okazałych plechach, np. Umbilicaria cylindrica, U. polyphylla i U. deusta. Towarzyszą 
im gatunki o plechach rozetkowatych lub nieregularnych, złożonych z wąskich odcinków, np. Brodoa 
intestiniformis, Melanelia hepatizon, M. stygia czy Pseudephebe pubescens. Najliczniejszą grupą porostów 
naskalnych są gatunki o plechach skorupiastych. Gatunkiem przewodnim jest tutaj Rhizocarpon geo-
graphicum, który charakterystycznie zabarwia skały na żółtozielono, natomiast plechy gatunków towa-
rzyszących, m.in.: Lecidea confluens, Protoparmelia badia, Lecanora intricata, L. polytropa, Lecidea lapicida 
var. pantherina, tworzą mozaiki w różnych odcieniach szarości i brązu. Do gatunków rzadkich tej grupy 
należy: Fuscidea kochiana, Miriquidica garovaglii, Tremolecia atrata, Orphniospora mosigii, Sporastatia 
polyspora i Schaereria fuscocinerea. Jednym z bardziej interesujących jest arktyczno-alpejski gatunek 
naskalny Ophioparma ventosa o grubej, szarej plesze i wyraźnych, szkarłatnoczerwonych owocnikach.

Na głazach i kamieniach wśród płatów kosodrzewiny dominują również gatunki o plesze skorupi-
stej. Są to m.in.: Lecidea lithophila, L. plana, Lecidella carpathica, Porpidia macrocarpa, Rhizocarpon distinc-
tum, R. hochstetteri i Tephromela atra. Rzadziej występują Protothelenella corrosa i Stereocaulon nanodes. 
Drobne kamienie piaskowcowe zasiedlają najczęściej Porpidia cinereoatra i P. crustulata. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje Lithographa tesserata – epilit znany w Polsce tylko z Babiej Góry.

Oprócz licznej grupy długożyjących porostów naskalnych tworzących mniej lub bardziej kolo-
rowe mozaiki spotykamy na Babiej Górze także niewielkich rozmiarów epility efemeryczne, pionierskie 
gatunki, które rozpoczynają proces kolonizacji często drobnych kamieni na przydrożach i w miejscach 
wykrotów. Są wśród nich Absconditella delutula, Micarea lithinella, Thelocarpon lichenicola, a w pod-
wieszkach tarcz korzeniowych Micarea myriocarpa i Psilolechia clavulifera.

Osobną grupą epilitów są porosty wodne, rosnące na głazach i kamieniach w potokach lub w miej-
scach stale lub okresowo opłukiwanych lub spryskiwanych wodą. Są to głównie gatunki z rodzaju Ver-
rucaria s.l. (Verrucaria elaeomelaena, V. margacea, Hydropunctaria reitrophila). Gatunki te wykształcają 
charakterystyczne ciemnozielone, brunatne lub szare plechy ściśle przylegające do podłoża i drobne 
owocniki typu peritecjum (otocznie). W podobnych warunkach występują Aspicilia laevata i Bacidina 
inundata.

Porosty i grzyby naporostowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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4. Specyfika i walory

Porosty występujące na Babiej Górze stanowią istotną część lichenobioty Polski – nie tyle z powodu 
liczby taksonów, ale obecności gatunków szczególnych. Występuje tu znacząca liczba gatunków rzad-
kich nie tylko w skali kraju, ale i Europy. Podana z Sokolicy (Nowak 1998) Lithographa tesserata ma tu 
dotychczas jedyne notowanie w Polsce i w całym łuku Karpat. Podobnie Micarea lynceola – pionierski 
epilit na „młodych” wykrotach, notowany rzadko w górzystych obszarach Europy, stwierdzony został 
w Polsce i w Karpatach tylko na Babiej Górze (Czarnota 2011). Znane ze źródeł historycznych stanowi-
ska Cliostomum corrugatum (Stein 1872; Boberski 1886) i Cyphelium sessile (Suza 1951) na Babiej Górze 
to wciąż jedyne lokalizacje tych gatunków w polskich Karpatach. 

Warto wspomnieć o gatunkach podanych niedawno jako nowe dla Polski, które niejednokrotnie 
odnaleziono ostatnio także na Babiej Górze. Są to Lecidea leprarioides – porost o proszkowatej plesze 
zbierany wcześniej w kraju, lecz oznaczany jako L. turgidula Fr. lub L. turgidula var. pulveracea Th. Fr.; 
gatunek częsty także w Gorcach i Tatrach na drewnie uschniętych drzew w strefie górnoreglowej świer-
czyny (Czarnota 2010) oraz Micarea byssacea – gatunek wyłączony z kompleksu Micarea micrococca s.l. 
(Czarnota i Guzow-Krzemińska 2010), prawdopodobnie szeroko rozprzestrzeniony w Europie. 

Inne ciekawsze odkrycia lichenologiczne w obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego dotyczą 
m.in.: 
• Absconditella delutula – pionierski gatunek zasiedlający piaskowcowe kamyki na wykrotach; 

znany dotychczas z kilku stanowisk w polskich Karpatach; nowy dla Babiej Góry (Czarnota 
i Węgrzyn 2012);

• Biatora veteranorum – epiksyl starych lasów naturalnych odnotowany kilkukrotnie w Polsce tylko 
w Gorcach, na Babiej Górze, w Tatrach i Bieszczadach (Czarnota 2010; Czarnota i Węgrzyn 
2012);

• Chaenothecopsis nigra – zaliczany do grzybów naglonowych gatunek znajdowany na Babiej Górze 
w towarzystwie Chaenotheca stemonea i podany z Polski tylko dwukrotnie (Fałtynowicz 2003), 
w tym z Beskidów Zachodnich (Bielczyk 2003);

• Epigloea soleiformis – naporostowy grzyb na Placynthiella dasaea, w Karpatach Zachodnich znany 
poza Babią Górą tylko z jednego stanowiska w Beskidzie Sądeckim (Czarnota i Hernik 2013);

• Epigloea urospora – naporostowy grzyb na Placynthiella dasaea znaleziony w Karpatach jedynie na 
Babiej Górze (Czarnota i Hernik 2013);

• Helocarpon crassipes – gatunek naziemny strefy alpejskiej i subalpejskiej, stąd w Beskidach 
Zachodnich znajdowany tylko na Babiej Górze; w Tatrach, w tym piętrze wysokościowym jest 
częsty (Czarnota i Węgrzyn 2012);

• Japewia subaurifera – do niedawna gatunek znany w Polsce tylko z jednego stanowiska w Tatrach; 
odnaleziony ponownie w tym paśmie górskim, a na Babiej Górze i w Gorcach stwierdzony kilku-
krotnie na pniach świerków w górnym reglu po raz pierwszy w Beskidach Zachodnich (Czarnota 
2009a);

• Lecanora phaeostigma – pionierski gatunek epiksyliczny, publikowany pod tą nazwą w Polsce 
bardzo rzadko, w rzeczywistości rozpowszechniony w ostatnim czasie w zamierających drzewo-
stanach świerkowych Babiej Góry, Gorców i Tatr (Czarnota i in. 2010);
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• Lecanora subintricata – także pionierski gatunek epiksyliczny znany z historycznych stanowisk 
w Polsce, lecz prawdopodobnie mylony z innymi gatunkami Lecanora; faktyczny status gatunku 
w kraju wymaga rewizji zielnikowych; dotychczasowe dane z ostatnich kilku lat wskazują, że ten 
epiksyl twardego drewna jest pospolity w obszarach zamierających świerczyn w polskich Karpa-
tach;

• Scytinium intermedium – cyjanoporost znaleziony niedawno u podstawy sędziwego buka w sta-
rej buczynie karpackiej w drugim po Gorcach paśmie górskim w polskich Karpatach (Czarnota 
i Węgrzyn 2012);

• Micarea hedlundii – epiksyl silnie zmurszałych pniaków, wskaźnik ciągłości ekologicznej lasu, 
znany w polskich Karpatach z nielicznych stanowisk, poza Gorcami, gdzie notowano go częściej 
(Czarnota 2007);

• Micarea nowakii – epiksyl twardego drewna powalonych i eksponowanych do słońca kłód świer-
kowych, stwierdzany kilkukrotnie w innych partiach Beskidów Zachodnich (Czarnota i Węgrzyn 
2012);

• Psilolechia clavulifera – pionierski, naziemny i naskalny gatunek zasiedlający karpy wykrotów; 
dotychczas uznawany w Polsce za rzadki, lecz w istocie w Karpatach Zachodnich bardzo pospo-
lity (Czarnota i Kukwa 2008);

• Pycnora praestabilis – epiksyl twardego drewna, szczególnie przywiązany do stojących, nasło-
necznionych, martwych pni i złomów pokornikowych w reglu górnym, częsty przy górnej granicy 
lasu w Tatrach i na Babiej Górze;

• Taeniolella trapeliopseos – grzyb naporostowy znany dotychczas w Polsce z dwóch stanowisk na 
północy kraju, a w Karpatach tylko z Babiej Góry (Kukwa i in. 2010); 

• Trapelia corticola – sterylny epiksyl znany do niedawna z kilku stanowisk w kraju (Czarnota 
i Kukwa 2009); częsty jednak w Karpatach Zachodnich na murszejącym drewnie wykrotów i sto-
jących, „pokornikowych” pniach świerkowych;

• Trapeliopsis glaucolepidea – gatunek zasiedlający murszejące drewno i humus na wykrotach świer-
kowych podany z polskich Karpat poza Babią Górą jedynie z Gorców i Tatr (Czarnota i Węgrzyn 
2012).
Około 40% bioty porostów BgPN reprezentuje górski element wysokościowy. Oprócz porostów 

typowych dla całego obszaru beskidzkiego, występują tu gatunki wyjątkowe, które decydują o jej spe-
cyfice. W masywie Babiej Góry występują prawie wszystkie gatunki alpejskie i większość subalpejskich 
znanych z Beskidów Zachodnich, które w polskich Karpatach rosną jeszcze tylko w Tatrach i nielicznie 
na Pilsku (por. Bielczyk 2003). Są to głównie porosty naskalne i naziemne. Wiele z nich to gatunki 
rzadkie i interesujące ze względu na ich zasięg północnoalpejski. Porostem alpejskim, rosnącym w pol-
skich Karpatach poza Babią Górą tylko w Tatrach, jest Flavocetraria nivalis. Występuje zwykle w towa-
rzystwie Alectoria ochroleuca. Podobny typ rozmieszczenia posiadają np.: Melanelia hepatizon, Schae-
reria fuscocinerea, Sphaerophorus fragilis, Ophioparma ventosa, Brodoa intestiniformis (Bielczyk 2006). 
Obecność tych gatunków na Babiej Górze świadczy jednoznacznie o wysokogórskim charakterze tego 
masywu. Pokazuje też na powiązania geobotaniczne Babiej Góry z Tatrami i jej odrębność od innych 
pasm beskidzkich.

O walorach lichenologicznych BgPN świadczy obecność wielu interesujących porostów reglo-
wych, dla których ostoję stanowią zachowane do dziś na obszarze Parku naturalne fragmenty pusz-
czy karpackiej, zarówno w obrębie regla dolnego, jak i górnego. Są to głównie epifity buka, jaworu 
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Tabela 3. Wykaz gatunków porostów Babiogórskiego Parku Narodowego zamieszczonych na czerwonej 

liście porostów w Polsce; pogrubioną czcionką nazwy gatunków uznawanych za „wskaźniki naturalnej cią-

głości lasów puszczańskich” (wg Czyżewska i Cieśliński 2003) 

Objaśnienia: RE – regionalnie wymarły, CR – na granicy wymarcia, EN – wymierający, VU – narażony,  

NT – bliski zagrożenia, LC – słabo zagrożony, DD – niedostateczne dane (wg Cieśliński i in. 2006)

Table 3. List of lichen species of the Babia Góra National Park included in the red list of lichens threatened 

in Poland; names of species considered to be “indicators of the ecological continuity of primeval forests” 

are in bold (after Czyżewska & Cieśliński 2006)

Explanations: RE – Regionally Extinct, CR – Critically Endangered, EN – Endangered, VU – Vulnerable, NT 

– Near Threatened, LC – Least Concern, DD – Data Deficient (after Cieśliński et al. 2006)

Kategoria/
zagrożenia
Category 
of threat

Nazwa gatunku/
Name of species

Liczba 
(procent)

gatunków/
Number 

(precentage)
of species

RE Bryoria motykana, Chaenotheca cinerea, Cladonia cyanipes, Hypotrachyna sinusa, 
Phaeographis dendritica, Sticta sylvatica, Usnea longissima, U. rugulosa,  
U. scrobiculata 

9 (ok. 2%)

CR Belonia incarnata, Bryoria bicolor, B. implexa, B, mirabilis, B. sophiae,  
B. subcana, Calicium lenticulare, Catolechia wahlenbergii, Chaenotheca gracilenta, 
Chrysothrix candelaris, Cladonia amaurocraea, C. macrophylla, Cliostomum 
corrugatum, Cyphelium karelicum, Evernia divaricata, Gyalecta flotowii, 
Hypogymnia austerodes, H. vittata, Lecidea berengeriana, Loxospora cismonica, 
Menegazzia terebrata, Nephroma laevigatum, N. parile, Ochrolechia pallescens, 
Parmotrema perlatum, Peltigera aphthosa, P. venosa, Porpidia albocaerulescens, 
Protopannaria pezizoides, Pyrenula laevigata, Ramalina calicaris, Rhizocarpon 
alpicola, Rh. lavatum, Solorina crocea, Sphaerophorus globosus, Sporastatia 
polyspora, Usnea florida

37 (ok. 9%)

EN Alectoria sarmentosa, Arthonia atra, Arthrorhaphis alpina, Bryoria crispa,  
B. nadvornikiana, Buellia ocellata, Calicium trabinellum, Cetraria sepincola, 
Cetrelia cetrarioides, Chaenotheca brachypoda, Ch. brunneola, Ch. phaeocephala,  
Ch. stemonea, Cladonia bellidiflora, Collema nigrescens, Cryptodictus 
gloeocapsa, Flavocetraria nivalis, Flavoparmelia caperata, Helocarpon crassipes, 
Icmadophila ericetorum, Lecanactis abietina, Lecanora albella, L. intumescens, 
Lecidoma demissum, Lithographa tesserata, Lobaria pulmonaria, Loxospora 
elatina, Miriquidica garovaglioi, Mycoblastus affinis, M. alpinus, Normandina 
pulchella, Orphniospora mosigii, Parmelia omphalodes, Peltigera horizontalis, 
P. leucophlebia, Physconia distorta, Polyblastia sendtneri, Protothelenella 
sphinctrinoidella, Pseudephebe pubescens, Ramalina fastigiata, R. fraxinea, 
Rhizocarpon hochstetteri, Schismatomma pericleum, Sphaerophorus fragilis, 
Stereocaulon nanodes, Thelotrema lepadinum, Usnea subfloridana, Xylographa 
parallela

48 (ok. 12%)

http://indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Arthonia
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i świerka, a także porosty epiksyliczne, z których wiele wyróżnia pozytywnie lasy babiogórskie na tle 
innych lasów w Beskidach. Szczególnie cenną grupę stanowią tu porosty określane jako „wskaźniki 
ekologicznej ciągłości lasów puszczańskich” (Czyżewska i Cieśliński 2003). W lasach babiogórskich 
odnotowano 33 takie gatunki (Tab. 3). 

Na uwagę zasługuje również obecność w BgPN aż 192 gatunków (Tab. 3) zamieszczonych na 
czerwonej liście porostów Polski (Cieśliński i in. 2006). Niektóre z tych gatunków występują na tere-
nie Parku często i bez objawów obniżenia żywotności, inne wykazują niższy niż w skali kraju stopień 
zagrożenia. Wysokie walory ogólnoprzyrodnicze BgPN podnosi również fakt występowania 46 gatun-
ków podlegających w Polsce ścisłej ochronie prawnej i 13 gatunków częściowo chronionych (Tab. 4) 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014). Obecność tak dużej liczby gatunków rzadkich, chronio-
nych i zagrożonych pozwala uznać Babią Górę za obszar cenny pod względem lichenologicznym, który 
chroni różnorodność gatunkową porostów w Karpatach. 

Kategoria/
zagrożenia
Category 
of threat

Nazwa gatunku/
Name of species

Liczba 
(procent)

gatunków/
Number 

(precentage)
of species

VU Alectoria nigricans, Arthonia leucopellaea, Arthrorhaphis citrinella, A. grisea, 
Aspicilia laevata, Bacidia rubella, Biatora efflorescens, Brodoa intestiniformis, 
Bryoria fuscescens, Buellia disciformis, B. leptocline, Calicium abietinum,  
C. glaucellum, C. salicinum, C. viride, Caloplaca herbidella, Cetraria islandica, 
Chaenotheca xyloxena, Cladonia macroceras, Elixia flexella, Flavocetraria 
cucullata, Gyrographa gyrocarpa, Hydropunctaria reitrophila, Hypogymnia 
farinacea, Lecanora soralifera, L. sulphurea, Lecidea turgidula, Micarea hedlundii, 
Miriquidica leucophaea, Mycoblastus sanguinarius, Ochrolechia androgyna, 
Opegrapha niveoatra, O. vulgata, Ophioparma ventosa, Parmelina tiliacea, 
Parmeliopsis hyperopta, Peltigera degenii, P. malacea, Pertusaria aspergilla,  
P. coronata,  
P. petrusa, Polyblastia cupularis, Porpidia spirea, Protomicarea limosa, 
Protothelenella corrosa, Pseudoschismatomma rufescens, Pyrenula nitida, 
Ramalina farinacea, Solorina saccata, Stereocaulon vesuvianum, Thelocarpon 
intermediellum, Tuckermanopsis chlorophylla, Usnea dasopoga, Varicellaria 
hemisphaerica, Zwackhia viridis 

55 (ok. 13%)

NT Acarospora umbilicata, Alyxoria varia, Arthonia vinosa, Bryobilimbia hypnorum, 
Chaenotheca furfuracea, Ch. trichialis, Cladonia sulphurina, Cystocoleus ebeneus, 
Evernia prunastri, Graphis scripta, Gyalecta jenensis, Hypogymnia tubulosa, 
Lecanora sarcopidoides, Lichenomphalia hudsoniana, L. umbellifera, Micarea 
melaena, M. myriocarpa, Pertusaria corallina, P. leioplaca, Physcia aipolia, 
Polysporina lapponica, Protoparmelia badia, Psilolechia clavulifera, Tephromela 
atra, Trapeliopsis gelatinosa, T. viridescens, Vulpicida pinastri

27 (ok. 6%)

LC Alectoria ochroleuca, Fuscidea kochiana, Lecanora subrugosa, Porpidia 
cinereoatra, P. macrocarpa, Thamnolia vermicularis, Thelocarpon epibolum, 
Trimmatothelopsis smaragdula, Umbilicaria polyphylla, Varicellaria lactea 

10 (ok. 2,4%)

DD Cladonia norvegica, Lopadium disciforme, Peltigera elisabethae, Porpidia superba, 
Schaereria fuscocinerea, Thelidium aenovinosum 

6 (ok. 1,5%)

Porosty i grzyby naporostowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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5.  Trendy zmian

Współczesny stan bioty porostów jest efektem dwóch równolegle zachodzących procesów: ustępo-
wania jednych gatunków i rozprzestrzeniania innych. Ponad 46% gatunków podanych z BgPN znajduje 
się na krajowej czerwonej liście (Tab. 3). Dziewięć z nich należy uznać, podobnie jak w całym kraju, za 
wymarłe. Nie potwierdzono także występowania na terenie Parku Catolechia wahlenbergii, Cliostomum 
corrugatum, Ochrolechia pallescens, Parmotrema perlatum, Polyblastia cupularis, P. sendtneri, Porina sude-
tica, Ramalina calicaris, Solorina crocea, które znane są z najstarszych doniesień lichenologicznych (Stein 
1872; Rehman 1879; Boberski 1886). Całkiem prawdopodobne jednak, że niektóre z wymienionych 
mikroporostów ciągle żyją na Babiej Górze, lecz nie były w ostatnich latach przedmiotem szczególnych 
zainteresowań lichenologów. 

Gatunki zaklasyfikowane do kategorii zagrożonych w skali kraju (CR+EN+VU) stanowią prawie 
34% porostów BgPN, gatunki o niższym ryzyku zagrożenia (NT+LC) – ok. 9%, a gatunki o trudnym do 
określenia stopniu zagrożenia (DD) – ok. 1,5%. Określenie statusu zagrożenia tych taksonów w odnie-
sieniu do BgPN wymaga specjalnych badań, jednak wiadomo, że niektóre z nich utrzymują się na 
tym obszarze w dobrej kondycji. Najbardziej zagrożone są gatunki stenotopowe, interesujące tak pod 
względem ekologicznym, jak i geograficznym. Są to głównie porosty epifityczne i epiksyliczne, rzadziej 
epility i porosty naziemne. Gatunkami w najwyższym stopniu zagrożonymi są w większości okazałe 
porosty o plechach listkowatych, np. Nephroma laevigatum, Menegazzia terebrata, Hypogymnia vittata 
oraz krzaczkowatych z rodzajów Bryoria i Usnea, ale także szereg gatunków skorupiastych, np. Pyrenula 
laevigata, Thelotrema lepadinum, czy przedstawiciele rodzajów Calicium i Chaenotheca. 

Trudno jednoznacznie wskazać przyczyny zanikania porostów w BgPN. W różnym stopniu pro-
ces ten zachodzi w całym kraju i poza jego granicami. Do ważniejszych zagrożeń należy zaliczyć m.in. 

Tabela 4. Wykaz gatunków porostów Babiogórskiego Parku Narodowego objętych ochroną prawną

Table 4. The list of protected species occurring in the Babia Góra National Park

Forma ochrony/
Status of protection

Gatunki/
Species

Liczba
gatunków/
Number of 

species

Ochrona ścisła/
Strictly protected

Alectoria sarmentosa, Bryoria bicolor, B. crispa, B. implexa, B. motykana, 
B. nadvornikiana, B. sophiae, B. subcana, Cetraria sepincola, Cetrelia 
cetrarioides, Chrysothrix candelaris, Collema nigrescens, Evernia divaricata, 
Flavocetraria nivalis, Hypogymnia austerodes, H. farinacea, H. vittata, 
Icmadophila ericetorum, Lobaria pulmonaria, Melanelia hepatizon,  
M. stygia Menegazzia terebrata, Nephroma parile, Normandina pulchella,  
P. omphalodes, Parmelina tiliacea, Parmotrema perlatum, Peltigera aphthosa, 
P. degenii, P. elisabethae, P. horizontalis, P. leucophlebia,  
P. malacea, P. praetextata, P. venosa, Ramalina calicaris, R. fastigiata,  
R. fraxinea, Solorina saccata, Stereocaulon nanodes, Sticta sylvatica, 
Thelotrema lepadinum, Usnea florida, U. longissima, U. rugulosa,  
U. scrobiculata

46

Ochrona częściowa/
Partially

protected

Bryoria fuscescens, Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, 
Flavoparmelia caperata, Hypogymnia tubulosa, Imshaugia aleurites, 
Parmeliopsis hyperopta, ramalina farinacea, Stereocaulon vesuvianum, 
Tuckermanopsis chlorophylla, Usnea dasopoga, Vulpicida pinastri 

13
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presję turystyczną i inwestycyjną (bezpośrednie niszczenie plech i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków 
bardzo rzadkich), procesy sukcesyjne (ekspansja borówczysk, zarastanie rumowisk skalnych), postępu-
jący rozpad drzewostanów i obumieranie pojedynczych, wiekowych drzew, wreszcie zanieczyszczenia 
powietrza, zarówno lokalne, jak też z dalekiego transportu. 

Procesowi wymierania jednych gatunków towarzyszy zjawisko rozprzestrzeniania innych. 
Sprzyja mu powstawanie nowych, sztucznych podłoży, zmiany właściwości chemicznych siedlisk już 
istniejących oraz nagromadzenie znacznych ilości martwego drewna w strefie ochrony ścisłej i przy-
spieszona dynamika przemian górnoreglowej świerczyny. Porosty zwiększające swe zasięgi w BgPN, 
to wśród epifitów głównie gatunki acido- i nitrofilne, a w obrębie naskalnych – gatunki kalcyfilne. Dwa 
ubikwistyczne gatunki: Lecanora conizaeoides i Scoliciosporum chlorococcum szczególnie ekspansywne 
i do niedawna rozprzestrzenione w Europie na skutek silnego zakwaszenia środowiska zanieczysz-
czeniami przemysłowymi są ciągle na Babiej Górze obecne, a L. conizaeoides wciąż jest epifitem czę-
stym. Niemniej wobec postępującego rozpadu drzewostanów świerkowych i ograniczenia światowej 
emisji SO2 ich obfitość, podobnie jak w całych polskich Karpatach, zauważalnie spadła. Do porostów 
rozprzestrzeniających się zarówno na drewnie stojących złomów, jak i na pniach, pozostających przy 
życiu świerków, należy niewątpliwie Chaenotheca ferruginea oraz Fellhanera subtilis, gatunek porasta-
jący lokalnie obficie zdrewniałe kilkuletnie pędy borówki czernicy. 

Wynikiem oddziaływania czynników antropogenicznych są również zmiany w obrębie zbioro-
wisk porostów, widoczne zwłaszcza w asocjacjach epifitycznych. Następuje zanik, a w najlepszym 
przypadku ubożenie ilościowe i jakościowe zespołów porostów o wąskiej skali tolerancji ekologicz-
nej, m.in. Calicietum viridis, Pltatismatio glaucae-Ochrolechietum androgynae, Thelotremetum lepadini, 
Nephrometum levigatae. Trwają natomiast, a lokalnie nawet dynamicznie rozwijają się zespoły poro-
stów acidofilnych, które tworzą rozległe płaty na pniach drzew. Są to: Chaenothecetum ferrugineae, 
Lecanoretum conizaeoidis, Hypocenomycetum scalaris i Hypocenomycetum caradocensis.

6. Streszczenie 

Porosty i grzyby naporostowe Babiogórskiego Parku Narodowego

Badania lichenologiczne masywu Babiej Góry zapoczątkowano już w XIX wieku i kontynuowano przy 
okazji wielu prac taksonomicznych, fitosocjologicznych, lichenogeograficznych, ekologicznych i cho-
rologicznych aż do końca pierwszej dekady XXI wieku. Rezultatem tych badań jest z pewnością nie-
kompletna jeszcze lista 382 taksonów grzybów zlichenizowanych (porostów) i 25 gatunków grzybów 
naporostowych, na które zwrócono szczególną uwagę dopiero w ostatnich latach. O możliwościach 
odnalezienia kolejnych gatunków świadczą wyniki ostatnich badań i prawdopodobieństwo wystąpie-
nia wielu z nich, szczególnie w ciągle niespenetrowanych siedliskach wysokogórskich.

Na terenie BgPN stwierdzono obecność znacznej liczby gatunków rzadkich nie tylko w skali 
kraju, ale i Europy. Lithographa tesserata i Micarea lynceola mają tu jedyne notowania w Polsce i w całym 
łuku Karpat, a Epigloea urospora oraz znane ze źródeł historycznych Cliostomum corrugatum i Cyphe-
lium sessile, jedyne stanowiska w polskich Karpatach. Do innych rzadko notowanych gatunków w skali 
kraju, a odnalezionych w ostatnich latach w BgPN, należą również m.in.: Absconditella delutula, Bia-
tora veteranorum, Chaenothecopsis nigra, Epigloea soleiformis, Helocarpon crassipes, Japewia subaurifera, 

Porosty i grzyby naporostowe Babiogórskiego Parku Narodowego



146

Grzyby Babiej Góry

Lecanora phaeostigma, L. subintricata, Lecidea leprarioides, Scytinium intermedium, Micarea hedlundii, M. 
nowakii, Psilolechia clavulifera, Pycnora praestabilis, Taeniolella trapeliopseos, Trapeliopsis glaucolepidea.

Duża różnorodność bioty porostów wynika ze zróżnicowania warunków siedliskowych, będą-
cych pochodną dostępnych podłoży, pięter klimatyczno-roślinnych i licznych mikrosiedlisk, kształto-
wanych m.in. przebiegiem procesów przyrodniczych, w tym dynamicznym przebiegiem rozpadu borów 
świerkowych. W rezultacie około 40% bioty porostów stanowią gatunki górskie, w tym wysokogórskie 
gatunki murawowe i naskalne, znane w Karpatach Zachodnich tylko z Tatr. Liczne epifityczne i epiksy-
liczne gatunki reglowe odzwierciedlają naturalność górnoreglowych borów świerkowych i wyróż-
niają pozytywnie lasy babiogórskie na tle innych lasów w Beskidach. Jednocześnie wiele, notowa-
nych w przeszłości na Babiej Górze stenotopowych gatunków leśnych, jak np.: Nephroma laevigatum, 
N. parile, Hypogymnia austerodes, Sphaerophorus globosus i Sticta sylvatica, należy obecnie uznać za 
wymarłe. Nie potwierdzono także występowania notowanych w 19. wieku Catolechia wahlenbergii, 
Cliostomum corrugatum, Polyblastia cupularis, P. sendtneri, Porina sudetica, Ramalina calicaris i Solorina 
crocea. Zagrożone są nadrzewne gatunki Bryoria i Usnea o nitkowatych plechach, przywiązane do dol-
noreglowych, mieszanych lasów naturalnych porosty listkowate, np. Menegazzia terebrata, Hypogymnia 
vittata i wrażliwe na zmiany mikrosiedliskowe porosty skorupiaste, np.: Pyrenula laevigata i Thelotrema 
lepadinum. Całkiem prawdopodobne jednak, że niektóre z wymienionych porostów ciągle żyją na 
Babiej Górze, lecz nie były w ostatnich latach przedmiotem szczególnych zainteresowań lichenologów.

Procesowi rozpadu drzewostanów świerkowych i w konsekwencji większej insolacji i nagro-
madzeniu znacznych ilości martwego drewna w strefie ochrony ścisłej towarzyszy z kolei ekspansja 
gatunków epiksylicznych, m.in.: Lecanora phaeostigma, L. subintricata, Lecidea turgidula, L. leprarioides, 
Strangospora moriformis, niejednokrotnie uważanych dotąd w kraju za rzadkie. Dwa ubikwistyczne, 
toksytolerancyjne gatunki: Lecanora conizaeoides i Scoliciosporum chlorococcum, do niedawna szcze-
gólnie ekspansywne i rozprzestrzenione w Europie, są ciągle na Babiej Górze obecne, a L. conizaeoides 
wciąż jest epifitem częstym. Do porostów zwiększających zasięg, szczególnie w strefie górnoreglo-
wych świerczyn, należy również Chaenotheca ferruginea oraz Fellhanera subtilis, gatunek porastający 
lokalnie obficie zdrewniałe pędy borówki czernicy. Stojące na obszarze BgPN pnie martwych i poła-
manych świerków, które obumarły na skutek żerowania kornika drukarza są siedliskiem dla co najmniej 
95 gatunków porostów i związanych z nimi grzybów naporostowych, a murszejące w różnym stopniu 
wiatrowały łącznie z tarczami korzeniowymi zasiedla co najmniej 124 gatunki. 

O znaczeniu BgPN dla ochrony bioty porostów w kraju i w Karpatach świadczy obecność 46 
gatunków objętych w Polsce ochroną ścisłą i 13 ochroną częściową (Tab. 4) oraz fakt występowania 
dużej liczby gatunków zagrożonych w skali kraju (Tab. 3).

Summary

Lichens and lichenicolous fungi of the Babia Góra National Park

Lichenological studies in the Babia Góra Massif have been started in the 19th century and continued 
to this date by the occasion of many taxonomic, phytosociological, lichenogeographical, ecological 
and chorological investigations. As a result of those researches, the list of 382 taxa of lichenized and 
25 species of lichenicolous fungi (which have received special attention only in recent years) has been 
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compiled and presented. Considering many recent reports from neighbouring Carpathian ranges and 
many, not throughtly explored yet subalpine and alpine lichen habitats, the known lichen diversity 
of the Babia Góra National Park (BgNP) seems to be still incomplete. The presence of a considerable  
number of rare species, not only in Poland but also in Europe, is a distinctive feature of the lichen biota 
of the national park. In this area Lithographa tesserata and Micarea lynceola have their only records 
in Poland and in the whole Carpathian range, and Epigloea urospora as well as known from histori-
cal sources Cliostomum corrugatum and Cyphelium sessile have here their only localities in the Pol-
ish Carpathians. Other rarely reported species in Poland found last time in the BgNP include among 
others Absconditella delutula, Biatora veteranorum, Chaenothecopsis nigra, Epigloea soleiformis, Helocar-
pon crassipes, Japewia subaurifera, Lecanora phaeostigma, L. subintricata, Lecidea leprarioides, Scytinium 
intermedium, Micarea hedlundii, M. nowakii, Psilolechia clavulifera, Pycnora praestabilis, Taeniolella tra-
peliopseos and Trapeliopsis glaucolepidea. The large diversity of lichen biota results from the diversity 
of habitat conditions, which are derived from the available substrates, climatic-plant mountain belts 
and abundant microhabitats, reflecting, among others, the course of natural processes, including the 
dynamic course of spruce forests disturbances. Finally, montane species comprise about 40% of the 
lichen biota of BgNP but its particular character refers to epigeic and epilithic alpine species, most of 
which – apart from this area – found in the West Carpathians only in the Tatra Mts. A considerable 
number of montane epiphytic and epixylic species reflects wildness of subalpine spruce forests and 
positively distinguish the Babia Góra forests from other forests in the Beskidy Mountains. Simulta-
nously, many stenotopic lichen species formerly recored in the ancient forested area of the BgNP, as 
for example Nephroma laevigatum, N. parile, Hypogymnia austerodes, Sphaerophorus globosus and Sticta 
sylvatica, should be considered extinct. The occurrence of Catolechia wahlenbergii, Cliostomum corru-
gatum, Polyblastia cupularis, P. sendtneri, Porina sudetica, Ramalina calicaris and Solorina crocea, species 
found in the 19th century, has not been confirmed too. Rare epiphytic representatives of the filamen-
tous Bryoria and Usnea genera and foliaceous macrolichens confined to natural Carpathian beech for-
est as Menegazzia terebrata, Hypogymnia vittata as well as crustaceous species, Pyrenula laevigata and 
Thelotrema lepadinum, which are sensitive to changes in habitat conditions, are highly threathened. It 
is quite probable, however, that some of the mentioned lichens still live in Babia Góra Mt., but recently 
lichenologists have not taken a particular interest in them.

Some wood-inhabiting species regarded to date as rare in Poland, including Lecanora phaeostigma, 
L. subintricata, Lecidea turgidula, L. leprarioides, Strangospora moriformis, rapidly extend their distribution 
range thanks to the dynamic processes of the spruce forest disturbances leading to more insolation 
and accumulation of the abounded coarse woody debris. Two ubiquistic, toxitolerant species: Lecanora 
conizaeoides and Scoliciosporum chlorococcum, which until recently were particularly expansive and wide-
spread in Europe, are still present on Babia Góra, and L. conizaeoides is still a frequent epiphyte. Spreading 
lichens, especially in the subalpine spruce forest zone, definitely include Chaenotheca ferruginea as well 
as Fellhanera subtilis, a species which in some places abundantly overgrows woody shoots of blueber-
ries. Recent investigations have shown that, decaying snags which are result of a long-term bark beetle 
outbreak are habitats for at least 95 species of lichens and associated lichenicolous fungi (Tab. 1), and 
windthrows together with their root systems, are inhabited by at least 124 lichen species (Tab. 2).

Lichenological value of this area is also justified by the occurrence of 46 species under strict 
legal protection and 13 partially protected species (Tab. 4), as well as the presence of a large number 
of species threatened in Poland (Tab. 3). 

Porosty i grzyby naporostowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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8. Aneks. Lista gatunków porostów i grzybów naporostowych 
Babiogórskiego Parku Narodowego

 Gatunki podano w porządku alfabetycznym; nomenklatura łacińska wg. MycoBank Fungal 
Databases (2017; http://www.mycobank.org); nazwy polskie wg Fałtynowicza i Kossowskiej 
(2016); w nawiasach przy taksonach materiały źródłowe

 Symbole: 

* – grzyb naporostowy

 Annex. Checklist of lichens and lichenicolous fungi of the 
Babia Góra National Park

 Species are given in alphabetical order; Latin nomenclature acc. to MycoBank Fungal  
Databases (2017; http://www.mycobank.org); Polish names acc. to Fałtynowicz  
and Kossowska (2016); source materials next to the taxa, in brackets.

 Symbols: 

* – lichenicolous fungus

Absconditella delutula (Nyl.) Coppins & H. Kilias, błończyk malutki (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Absconditella lignicola Vězda & Pišút, błończyk wątły (Nowak 1998)
Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr., wielosporek ciemnobrunatny (Nowak 1998)
Acarospora fuscata (Nyl.) Th. Fr., wielosporek brunatny (Nowak 1998)
Acarospora umbilicata Bagl., wielosporek opylony (leg. J. Nowak 1967, KRAM)
Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal., żyłecznik halny (Suza 1951; Tobolewski 1961; Nowak 1998; 

Węgrzyn 2004)
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach., żyłecznik zwisający (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; Tobo-

lewski 1962; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler, szefrzyk zmienny (Bielczyk 1986; Nowak 1998)
 Syn.: Opegrapha varia Pers. 
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid., brudziec kropkowaty (Bielczyk 1986)
Anisomeridium polypori (M. B. Ellis & Everh.) M. E. Barr, rzędnik hubowy (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Arthonia atra (Pers.) A. Schneid., plamica czarna (Bielczyk 1986)
 Syn.: Opegrapha atra Pers.
*Arthonia digitatae Hafellner, plamica palczasta (Kukwa i in. 2010)
Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq., plamica biaława (Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Arthonia radiata (Pers.) Ach., plamica promienista (Nowak 1998)
Arthonia vinosa Leight., plamica ponura (Bielczyk 1986)
 Syn.: Arthonia lurida auct.
*Arthrorhaphis aeruginosa R. Sant. & Tønsberg, cytrynka zwyczajna (Kukwa i in. 2010)
Arthrorhaphis alpina (Schaer.) R. Sant., cytrynka alpejska (Suza 1951; Nowak 1998)
Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt, cytrynka żółta (Stein 1872; Boberski 1886; Nowak 1998)
 Syn.: Raphiospora flavovirescens A. Massal.
*Arthrorhaphis grisea Th. Fr., cytrynka szara (Kukwa i in. 2010)
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Aspicilia laevata (Ach.) Arnold, dzbanusznik gładki (Nowak 1998)
Athalia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting, bezpleszek obojętny (Nowak 1998)
 Syn.: Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade 
Athalia pyracea (Ach.) Arup, Frödén & Søchting, bezpleszek gruszowy (Nowak 1998) 
 Syn.: Caloplaca holocarpa (Hoffm. ex Ach.) A. E. Wade 
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal., kropnica żółtawa (Bielczyk 1986) 
Bacidina inundata (Fr.) Vězda, kropniczka wodna (Nowak 1998)
Bacidina phacodes (Körb.) Vězda, kropniczka biaława (Celiński i Wojterski 1983; Bielczyk 1986; Nowak 

1998)
Baeomyces rufus (Huds.) Rebent., grzybinka brunatna (Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen, wyprószek złocisty (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Biatora efflorescens (Hedl.) Räsänen, wyprószek rozkwitający (Bielczyk 1986; Nowak 1998) 
 Syn.: Lecidea efflorescens (Hedl.) Erichsen
Biatora helvola Körb. ex Hellb., wyprószek bledszy (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Biatora sphaeroides (Dicks.) Hornem., wyprószek kulisty, grzezica kulista (Stein 1872)
 Syn.: Bilimbia sphaeroides (Dicks.) Körb., Mycobilimbia pilularis (Hepp ex Körb.) Hafellner & Türk
Biatora tetramera (De Not.) Coppins, wyprószek czworaczek (Boberski 1886) 
 Syn.: Bilimbia obscurata (Sommerf.) Th. Fr.
Biatora veteranorum (Coppins) Sérus., wyprószek biały (Czarnota i Węgrzyn 2012)
 Syn.: Catillaria alba Coppins & Vězda
Blastenia herbidella (Hue) Servít, jaskrawczyk trocinowaty (Bielczyk 1986)
 Syn.: Caloplaca herbidella (Hue) H. Magn.
Brianaria sylvicola (Flot.) S. Ekman & M. Svensson, niebieliszka leśna (Czarnota 2007)
 Syn.: Micarea sylvicola (Flot.) Vězda & V. Wirth
Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward, ustupka halna (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; Nowak 

1998)
 Syn.: Imbricaria encausta (Sm.) DC
Bryobilimbia hypnorum (Libert) Fryday, Printzen & S. Ekman, nameszka krwistoczarna (Nowak 1998)
 Syn.: Mycobilimbia hypnorum (Lib.) Kalb & Hafellner
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw., włostka dwubarwna (Boberski 1886; Suza 1951; Tobo-

lewski 1961; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Bryoria crispa (Motyka) Bystrek, włostka kędzierzawa (Bielczyk 1986)
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw., włostka brązowa (Suza 1951; Bielczyk 1986; Nowak 

1998; Węgrzyn 2004)
 Syn.: Alectoria jubata (L.) Ach., Bryoria jubata auct., Bryoria positiva (Gyeln.) Bystrek
Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw., włostka spleciona (Suza 1951; Bielczyk 1986; Nowak 

1998; Węgrzyn 2004)
 Syn.: Bryoria catharinae (Räsänen) Bystrek
Bryoria motykana (Bystrek) Bystrek, włostka Motyki (Nowak 1998)
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw., włostka Nádvornika (Tobolewski 1962, 1964; 

Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Bryoria sophiae (Motyka) Bystrek, włostka Zofii (Nowak 1998)
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Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & D. Hawksw., włostka ciemniejsza (Bielczyk 1986; Nowak 
1998; Węgrzyn 2004)

Buellia disciformis (Fr.) Mudd, brunatka miseczkowata (Bielczyk 1986)
Buellia griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) Almb., brunatka szarozielona (Węgrzyn 2004)
Buellia leptocline (Flot.) A. Massal., brunatka niebieszczejąca (Nowak 1998)
Buellia ocellata (Flot.) Körb., brunatka brodawkowata (Nowak 1998)
Calicium abietinum Pers., pałecznik jodłowy (Tobolewski 1962, 1966; Tobolewski i Kupczyk 1974; 

Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Calicium adspersum Pers., pałecznik skupiony (Stein 1872; Boberski 1886)
Calicium glaucellum Ach., pałecznik jasny (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Calicium lenticulare Ach., pałecznik soczewkowaty (Tobolewski 1971; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Calicium salicinum Pers., pałecznik brązowy (Stein 1872; Boberski 1886; Tobolewski 1962; Bielczyk 

1986; Nowak 1998)
 Syn.: Calicium trachelinum Ach.
Calicium trabinellum (Ach.) Ach., pałecznik murszynowy (Tobolewski 1962, 1966; Nowak 1972; Tobo-

lewski i Kupczyk 1974; Nowak 1998)
Calicium viride Pers., pałecznik zielony (Tobolewski 1961; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Calogaya decipiens (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting, żółtaczek zwodniczy (Nowak 1998
 Syn.: Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., liszajecznik złocisty (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn., liszajecznik koralkowaty (Nowak 1998)
Candelariella efflorescens R. C. Harris & W. R. Buck, liszajecznik rozproszony (Węgrzyn 2004, jako 

Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau)
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg., liszajecznik żółty (Suza 1951; Nowak 1998)
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau, liszajecznik ziarnisty (Bielczyk 1986)
Catolechia wahlenbergii (Flot. ex Ach.) Körb., puchlica Wahlenberga (Stein 1872)
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr., płucnica kolczasta (Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Cetraria islandica (L.) Ach., płucnica islandzka (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; Tobolewski 

1961; Bielczyk 1986; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach., płucnica płotowa (Suza 1951; Tobolewski i Kupczyk 1976; Bielczyk 

1986; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
 Syn.: Tuckermanopsis sepincola (Ehrh.) Hale
Cetrelia cetrarioides (Delise & Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb., nibypłucnik płucnicowy (Suza 1951)
 Syn.: Parmelia cetrarioides (Delise ex Duby) Nyl.
Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell, trzonecznica siarkowa (Tobolewski 1961, 1966; Tobolewski 

i Kupczyk 1974; Nowak 1998)
Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg., trzonecznica brunatnawa (Tobolewski 1966)
Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr., trzonecznica żółta (Stein 1872; Boberski 1886; 

Tobolewski 1961, 1966; Tobolewski i Kupczyk 1974; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
 Syn.: Cyphelium chrysocephalum (Ach.) De Not.
Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell, trzonecznica szara (Tobolewski 1962, 1966; Tobolewski i Kupczyk 

1974)
 Syn.: Calicium schaereri De Not.
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Chaenotheca ferruginea (Turner & Borrer) Mig., trzonecznica rdzawa (Bielczyk 1986)
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell, trzonecznica otrębiasta (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; 

Bielczyk 1986; Nowak 1998)
 Syn.: Coniocybe furfuracea (L.) Ach.
Chaenotheca gracilenta (Ach.) Mattsson & Middelb., trzonecznica wysmukła (Tobolewski 1962; Nowak 

1998)
Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr., trzonecznica zielonawa (Tobolewski 1961; Nowak 1998)
Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg., trzonecznica proszkowata (Bielczyk 1986; Nowak 1998)
 Syn.: Chaenotheca aeruginosa auct.
Chaenotheca subroscida (Eitner) Zahlbr., trzonecznica ziarenkowata (Celiński & Wojterski 1983; Biel-

czyk 1986)
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr., trzonecznica łuseczkowata (Tobolewski 1962, 1966; Tobolewski 

i Kupczyk 1974; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Chaenotheca xyloxena Nádv., trzonecznica naga (Nowak 1998)
*Chaenothecopsis consociata (Nádv.) A. Schmidt, trzoneczniczka towarzyska (Nowak 1998)
*Chaenothecopsis nigra Tibell, trzoneczniczka czarna (Czarnota i Węgrzyn 2012)
*Chaenothecopsis pusilla (Ach.) A. F. W. Schmidt, trzoneczniczka drobna (Bielczyk 1986)
 Syn.: Chaenothecopsis subpusilla (Vain.) Tibell
*Chaenothecopsis pusiola (Ach.) Vain., trzoneczniczka malutka (Nowak 1998; Kukwa i in. 2010)
*Chaenothecopsis savonica (Räsänen) Tibell, trzoneczniczka rozsypana (Kukwa i in. 2010)
*Chaenothecopsis viridireagens (Nádv.) A. Schmidt, trzoneczniczka zieleniejąca (Kukwa i in. 2010)
Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon, złociszek jaskrawy (Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Circinaria calcarea (L.) A. Nordin, S. Savić & Tibell, czajenka wapieniowa (Stein 1872; Boberski 1886)
 Syn.: Aspicilia calcarea (L.) Körb.
Circinaria caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) A. Nordin, S. Savić & Tibell, czajenka niebieskoszara (Nowak 

1998) 
 Syn.: Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold
Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer., chrobotek strunowy (Suza 1951)
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., chrobotek leśny 
 subsp. mitis (Sandst.) Ruoss (Tobolewski 1962; Tobolewski & Kupczyk 1977; Parusel 1991; 

Nowak 1998) 
 Syn.: Cladonia mitis Sands., Cladina mitis (Sandst.) Hustich
 subsp. squarrosa (Wallr.) Ruoss (Tobolewski 1962; Nowak 1998)
 Syn.: Cladonia sylvatica auct., Cladina arbuscula (Wallr.) Hale & W. L. Culb.
Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer., chrobotek strojny (Suza 1951; Tobolewski i Kupczyk 1977; Węgrzyn 

2004)
Cladonia cenotea (Ach.) Schaer., chrobotek otwarty (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng., chrobotek kieliszkowaty (Parusel 1991; Nowak 

1998; Węgrzyn 2004)
Cladonia coccifera (L.) Willd., chrobotek koralkowy (Węgrzyn 2004)
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng., chrobotek szydlasty (Bielczyk 1986; Węgrzyn 2004)
Cladonia cornuta (L.) Hoffm., chrobotek rożkowaty (Suza 1951; Tobolewski i Kupczyk 1977; Nowak 

1998)
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Cladonia cyanipes (Sommerf.) Nyl., chrobotek siny (Suza 1951)
Cladonia deformis (L.) Hoffm., chrobotek niekształtny (Suza 1951; Tobolewski i Kupczyk 1977; 

Węgrzyn 2004)
Cladonia digitata (L.) Hoffm., chrobotek palczasty (Suza 1951; Bielczyk 1986; Parusel 1991; Nowak 

1998; Węgrzyn 2004)
Cladonia fimbriata (L.) Fr., chrobotek strzępiasty (Stein 1872; Boberski 1886; Nowak 1998; Węgrzyn 

2004)
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke, chrobotek Floerkego (Węgrzyn 2004)
 Syn.: Cladonia macilenta subsp. floerkeana (Fr.) V. Wirth
Cladonia furcata (Huds.) Schrad., chrobotek widlasty (Boberski 1886; Parusel 1991; Nowak 1998; 

Węgrzyn 2004)
Cladonia gracilis (L.) Willd., chrobotek wysmukły (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; Czarnota 

i Węgrzyn 2012)
Cladonia grayi G. Merr. ex Sandst., chrobotek Gray’a (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Cladonia macilenta Hoffm., chrobotek cienki (Węgrzyn 2004)
Cladonia macroceras (Delise) Hav., chrobotek olbrzymi (Suza 1951; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh., chrobotek halny (Suza 1951)
Cladonia norvegica Tønsberg & Holien, chrobotek norweski (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Cladonia ochrochlora Flörke, chrobotek rdzawy (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Cladonia pleurota (Flörke) Schaer., chrobotek mączysty (Parusel 1991; Nowak 1998; Węgrzyn 2004) 
Cladonia pocillum (Ach.) Grognot, chrobotek rozetkowy (Węgrzyn 2004)
Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng., chrobotek wcinany (Suza 1951; Węgrzyn 2004)
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm., chrobotek kubkowaty (Parusel 1991; Nowak 1998; Węgrzyn 2004) 
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg., chrobotek reniferowy (Tobolewski 1962; Nowak 1998; 

Węgrzyn 2004)
Cladonia rei Schaer., chrobotek borowy (Węgrzyn 2004)
Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm., chrobotek łuskowaty 
 var. squamosa (Tobolewski i Kupczyk 1977; Bielczyk 1986; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
 var. subsquamosa (Leight.) Vain. (Parusel 1991; Nowak 1998)
 Syn.: Cladonia subsquamosa (Leight.) Cromb.
Cladonia subulata (L.) Weber ex F. H. Wigg., chrobotek rogokształtny (Tobolewski i Kupczyk 1977; 

Parusel 1991; Nowak 1998)
Cladonia sulphurina (Michx.) Fr., chrobotek rozdarty (Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Cladonia uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg., chrobotek gwiazdkowaty (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 

1951; Tobolewski 1962; Węgrzyn 2004)
 Syn.: Cladonia stellata (Flörke) Schaer.
Cliostomum corrugatum (Ach.) Fr., jasenka ziarnista (Stein 1872; Boberski 1886)
*Clypeococcum hypocenomycis D. Hawksw., klypeokokum paznokietnikowe (Kukwa i in. 2010)
Collema nigrescens (Huds.) DC., galaretnica czarniawa (Nowak 1998)
Cryptodictus gloeocapsa (Arnold) Baloch, Gilenstam & Wedin, lilianka mchowa (Suza 1951; Nowak 

1998)
 Syn.: Bryophagus gloeocapsa Nitschke ex Arnold
Cyphelium karelicum (Vain.) Räsänen, oczlik karelski (Tobolewski 1966)
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*Cyphelium sessile (Pers.) Trevis., oczlik osiadły (Suza 1951)
Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites, pilśnik czarny (Nowak 1998)
Dacampia neglecta Stein, zwodnica zaniedbana (Stein 1872; Boberski 1886)
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant., słojecznica mchowa (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman, słojecznica pospolita (Stein 1872; Boberski 1886)
 Syn.: Urceolaria scruposa (Schreb.) Ach.
Elixia flexella (Ach.) Lumbsch, kresica pogięta (Czarnota i Węgrzyn 2012)
*Endococcus propinquus (Körb.) Hawksw., endokokus mały (Czarnota i Węgrzyn 2012; Jabłońska 2012)
*Epigloea soleiformis Döbbeler, epiglea większa (Czarnota i Hernik 2013)
*Epigloea urosperma Döbbeler, epiglea naziarniakowa (Czarnota i Hernik 2013)
Evernia divaricata (L.) Ach., mąkla rozłożysta (Suza 1951; Bielczyk 1986)
Evernia prunastri (L.) Ach., mąkla tarniowa (Bielczyk 1986)
Fellhanera subtilis (Vězda) Diederich & Sérus., smerka delikatna (Węgrzyn 2004)
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & A. Thell, oskrzelka rynienkowata (Stein 1872; Boberski 

1886; Suza 1951; Tobolewski 1961; Nowak 1972, 1998; Węgrzyn 2004)
 Syn.: Cetraria cucullata (Bellardi) Ach.
Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & A. Thell, oskrzelka niwalna (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; 

Tobolewski 1961; Tobolewski i Kupczyk 1976; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
 Syn.: Cetraria nivalis (L.) Ach.
Flavoparmelia caperata (L.) Hale, żółtlica chropowata (Tobolewski 1983)
Flavoplaca citrina (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting, namurnik cytrynowy (Nowak 1998)
 Syn.: Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
Frutidella caesioatra (Schaer.) Kalb, owocniczka niebieskoczarna (Nowak 1998)
 Syn.: Lecidea caesioatra Schaer.
Frutidella pullata (Norman) Schmull, owocniczka reglowa (Suza 1951; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
 Syn.: Biatora pullata Norman, Lecidea pullata (Norman) Th. Fr.
Fuscidea kochiana (Hepp) V. Wirth & Vězda, ciemnik Kocha (Stein 1872; Boberski 1886; Nowak 1998)
Fuscidea pusilla Tønsberg, ciemnik drobny (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Gowardia nigricans (Ach.) Halonen, Myllys, Velmala & Hyvärinen, gowardia czerniejąca (Stein 1872; 

Boberski 1886; Suza 1951; Nowak 1998)
 Syn.: Alectoria nigricans (Ach.) Nyl.
Graphis scripta (L.) Ach., literak właściwy (Stein 1872; Suza 1951; Tobolewski 1962; Bielczyk 1986; 

Nowak 1998)
Gyalecta flotowii Körb., wgłębniczek Flotowa (Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Gyalecta incarnata (Th. Fr. & Graeve) Baloch, Lumbsch & Wedin, wgłębniczek wyblakły (Nowak 1998)
 Syn.: Belonia incarnata Th. Fr. & Graewe ex Th. Fr.
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr., wgłębniczek jenajski (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951)
 Syn.: Gyalecta cupularis (Hedw.) Schaer.
Gyrographa gyrocarpa (Flot.) Ertz & Tehler, alfinek skręcony (Nowak 1998)
 Syn.: Opegrapha gyrocarpa Flot. 
Helocarpon crassipes Th. Fr., bladek zgrubiały (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Hydropunctaria reitrophila (Zschacke) Keller, Gueidan & Thüs, wodnosutek ciemniejszy (Krzewicka 

2012)
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Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy, paznokietnik ostrygowy (Bielczyk 1986)
Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen, pustułka brunatniejąca (Bielczyk 1986)
Hypogymnia farinacea Zopf, pustułka oprószona (Suza 1951; Nowak 1972; Tobolewski i Kupczyk 

1976; Bielczyk 1986)
Hypogymnia physodes (L.) Nyl., pustułka pęcherzykowata (Suza 1951; Bielczyk 1986; Nowak 1998; 

Węgrzyn 2004)
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav., pustułka rurkowata (Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique, pustułka rozdęta (Suza 1951; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Hypotrachyna sinuosa (Sm.) Hale, przystrumycznik wykwintny (Suza 1951)
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr., czasznik modrozielony (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; 

Nowak 1998)
 Syn.: Icmadophila aeruginosa (Scop.) Trevis.
Immersaria athroocarpa (Ach.) Rambold & Pietschm., wnutrzyk szorstkoowocnikowy (Nowak 1998)
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer, popielak pylasty (Stein 1872; Boberski 1886; Tobolewski 

1981; Bielczyk 1986)
 Syn.: Imbricaria diffusa Körb.
Japewia subaurifera Muhr & Tønsberg, japewia złocista (Czarnota 2009)
Lecanactis abietina (Ach.) Körb., promianek jodłowy (Stein 1872; Boberski 1886; Tobolewski 1961; 

Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Lecanora aitema (Ach.) Hepp, misecznica obca (Czarnota i in. 2010)
Lecanora albella (Pers.) Ach., misecznica blada (Bielczyk 1986)
 Syn.: Lecanora pallida (Schreb.) Rabenh.
Lecanora allophana (Ach.) Nyl., misecznica pogięta (Bielczyk 1986)
 Syn.: Lecanora subfusca (L.) Ach.
Lecanora argentata (Ach.) Malme, misecznica kasztanowata (Suza 1951; Bielczyk 1986; Nowak 1998; 

Węgrzyn 2004)
Lecanora carpinea (L.) Vain., misecznica grabowa (Bielczyk 1986)
Lecanora cenisia Ach., misecznica opylona (Suza 1951; Nowak 1998)
Lecanora chlarotera Nyl., misecznica jaśniejsza (Nowak 1998; Czarnota i Węgrzyn 2012)
Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb., misecznica proszkowata (Bielczyk 1986; Węgrzyn 2004)
Lecanora expallens Ach., misecznica bledsza (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Lecanora glabrata (Ach.) Malme, misecznica wygładzona (Bielczyk 1986)
Lecanora intricata (Ach.) Ach., misecznica skupiona (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; Nowak 

1998)
Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh., misecznica wytworna (Suza 1951; Tobolewski 1988; Nowak 

1998)
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh., misecznica murowa (Nowak 1998)
 Syn.: Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy
Lecanora phaeostigma (Körb.) Almb., misecznica plamista (Stein 1872; Boberski 1886; Czarnota i in. 

2010)
Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh., misecznica zwyczajna (Suza 1951; Nowak 1998)
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach., misecznica brązowa (Węgrzyn 2004)
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr., misecznica skalna (Nowak 1998)
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Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr., misecznica wierzbowa 
 var. saligna (Czarnota i Węgrzyn 2012)
 var. sarcopis (Wahlenb. ex Ach.) Tomin (Nowak 1998)
 Syn.: Lecanora sarcopis (Wahlenb. ex Ach.) Ach.
Lecanora sarcopidoides (A. Massal.) A. L. Sm., misecznica obsypana (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Lecanora soralifera (Suza) Räsänen, misecznica soraliowa (Nowak 1998)
Lecanora subintricata (Nyl.) Th. Fr., misecznica pośledniejsza (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Lecanora subrugosa Nyl., misecznica mocna (Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach., misecznica siarczana (Nowak 1998)
Lecanora symmicta (Ach.) Ach., misecznica niestała (Suza 1951; Bielczyk 1986; Węgrzyn 2004)
Lecanora umbrina (Ach.) A. Massal., misecznica ciemna (Nowak 1998)
Lecidea berengeriana (A. Massal.) Nyl., krążniczka Berengera (Boberski 1886; Suza 1951; Nowak 1998)
 Syn.: Mycobilimbia berengeriana (A. Massal.) Hafellner & V. Wirth
Lecidea confluens (Weber) Ach., krążniczka stopiona (Boberski 1886; Suza 1951; Nowak 1998)
Lecidea fuscoatra (L.) Ach., krążniczka brunatnoczarna (Stein 1872; Boberski 1886; Nowak 1998)
 Syn.: Lecidella aenea (Dufour) Lojka
Lecidea lactea Flörke ex Schaer., krążniczka mleczna (Nowak 1998)
Lecidea lapicida (Ach.) Ach., krążniczka kamienna 
 var. lapicida (Nowak 1998)
 var. pantherina (DC) Ach. (Nowak 1998)
 Syn.: Lecidea lactea Flörke ex Schaer.
Lecidea leprarioides Tønsberg, krążniczka leprariowa (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Lecidea lithophila (Ach.) Ach., krążniczka skalna (Celiński i Wojterski 1983; Nowak 1998)
Lecidea nylanderi (Anzi) Th. Fr., krążniczka Nylandera (Węgrzyn 2004)
Lecidea plana (J. Lahm ) Nyl., krążniczka płaska (Nowak 1998)
Lecidea turgidula Fr., krążniczka napęczniała (Nowak 1998)
 Syn.: Biatora turgidula (Fr.) Nyl. 
Lecidella carpathica Körb., amylka karpacka (Nowak 1998)
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy, amylka oliwkowa (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; 

Bielczyk 1986)
 Syn.: Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Lecidella flavosorediata (Vězda) Hertel & Leuckert, amylka żółtosorediowa (Bielczyk 1986)
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert, amylka znaczona (Nowak 1998)
Lecidoma demissum (Rutstr.) Gotth. Schneid. & Hertel, łaszek opuszczony (Suza 1951; Tobolewski 

1961; Nowak 1998)
Lepraria alpina (B. de Lesd.) Tretiach & Baruffo, liszajec alpejski (Węgrzyn 2004)
 Syn.: Lepraria cacuminum (A. Massal.) Lohtander
Lepraria eburnea J. R. Laundon, liszajec białawy (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Lepraria elobata Tønsberg, liszajec bezłatkowy (Węgrzyn 2004)
Lepraria finkii (B. de Lesd. ex Hue) R. C. Harris, liszajec Finka (Węgrzyn 2004)
 Syn.: Lepraria lobificans Nyl.
Lepraria incana (L.) Ach., liszajec szary (Węgrzyn 2004)
Lepraria jackii Tønsberg, liszajec Jacka (Czarnota i Węgrzyn 2012)
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Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen, liszajec zaniedbany (Suza 1951; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Lepraria rigidula (B. de Lesd.) Tønsberg, liszajec najeżony (Czarnota i Węgrzyn 2012)
*Lichenoconium erodens M. S. Christ. & D. Hawksw., naporościak plamiasty (leg. P. Czarnota 2009; 

GPN)
Lichenomphalia alpina (Britzelm.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys, pęporostek alpejski (Buja-

kiewicz 1993)
Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys, pęporostek Hudsona 

(Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; Nowak 1998)
 Syn.: Normandina viridis (Ach.) Nyl.
Lichenomphalia umbellifera (L.: Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys, pęporostek baldaszkowy 

(Parusel 1991; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Lithographa tesserata (DC.) Nyl., rytek skalny (Nowak 1998)
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., granicznik płucnik (Stein 1872; Suza 1951; Tobolewski i Kupczyk 1976; 

Bielczyk 1986; Nowak 1998)
 Syn.: Sticta pulmonaria (L.) Biroli
Lopadium disciforme (Flot.) Kullh., podkielisznik łuseczkowaty (Nowak 1998)
Loxospora cismonica (Beltr.) Hafellner, bielczyk jodłowy (Tobolewski 1964; Celiński i Wojterski 1983)
Loxospora elatina (Ach.) A. Massal., bielczyk proszkowaty (Bielczyk 1986)
Megalaria pulverea (Borrer) Hafelner & E. Schreiner, sporzec rozsypany (Bielczyk 1986)
 Syn.: Catillaria pulverea (Borrer) Lettau
Melanelia hepatizon (Ach.) Thell, przylepka czarniawa (Suza 1951; Tobolewski 1961, 1964; Nowak 

1998)
Melanelia stygia (L.) Essl., przylepka żałobna (Suza 1951; Tobolewski 1961; Nowak 1998)
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup, przylepnik gładki (Bielczyk 1986; Nowak 1998)
 Syn.: Melanelia fuliginosa subsp. glabratula (Lamy) Coppins, Parmelia glabratula (Lamy) Nyl.
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, przylep-

niczka szorstka (Nowak 1998)
 Syn.: Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.
Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal., tarczynka dziurkowana (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 

1951; Nowak 1972; Tobolewski i Kupczyk 1976; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Micarea anterior (Nyl.) Hedl., krużynka przednia (Czarnota 2007)
Micarea botryoides (Nyl.) Coppins, krużynka maczugowata (Czarnota 2007)
Micarea byssacea (Th. Fr.) Czarnota, Guz.-Krzemin. & Coppins, krużynka przylepiona (Czarnota 

i Węgrzyn 2012)
Micarea denigrata (Fr.) Hedl., krużynka czerniejąca (Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Micarea hedlundii Coppins, krużynka Hedlunda (Czarnota 2007)
Micarea leprosula (Th. Fr.) Coppins & A. Fletcher, krużynka proszkowata (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Micarea lignaria (Ach.) Hedl., krużynka humusowa (Parusel 1991; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Micarea lithinella (Nyl.) Hedl., krużynka skalna (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Micarea lynceola (Th. Fr.) Palice, krużynka lisia (Czarnota 2011)
Micarea marginata Coppins & Muhr, krużynka obrzeżona (Czarnota 2007)
Micarea melaena (Nyl.) Hedl., krużynka czarniawa (Bielczyk 1986)
Micarea micrococca (Körb.) Gams ex Coppins, krużynka drobniutka (Czarnota 2007)
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Micarea misella (Nyl.) Hedl., krużynka półkulista (Węgrzyn 2004)
Micarea myriocarpa V. Wirth & Vězda ex Coppins, krużynka wieloowocnikowa (Czarnota 2007)
Micarea nigella Coppins, krużynka czarnuszkowa (Węgrzyn 2004)
Micarea nitschkeana (J. Lahm ex Rabenh.) Harm., krużynka Nitschkego (Czarnota 2007)
Micarea nowakii Czarnota & Coppins, krużynka Nowaka (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Micarea peliocarpa (Anzi) Coppins & R. Sant., krużynka ołowiana (Czarnota 2007)
Micarea prasina Fr., krużynka ziarenkowata (Węgrzyn 2004)
*Microcalicium disseminatum (Ach.) Vain., picik żółtawy (Tobolewski 1961, 1964; Bielczyk 1986; 

Nowak 1998)
Miriquidica garovaglioi (Schaer.) Hertel & Rambold, dziwlik miedziany (Nowak 1998)
Miriquidica leucophaea (Flörke ex Rabenh.) Hertel & Rambold, dziwlik posępny (Stein 1872; Boberski 

1886; Suza 1951; Nowak 1998)
*Monodyctis epilepraria Kukwa & Diederich, monodiktys naleprariowy (Kukwa i in. 2010)
Mycoblastus affinis (Schaer.) T. Schauer, grzybik pokrewny (Stein 1872; Boberski 1886; Bielczyk 1986; 

Nowak 1998)
 Syn.: Megalospora affinis (Schaer.) A. Massal.
Mycoblastus alpinus (Fr.) Th. Fr. ex Hellb., grzybik alpejski (leg. P. Czarnota 2009, GPN)
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman, grzybik krwawy (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; Tobo-

lewski 1961; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
 Syn.: Megalospora sanguinaria (L.) A. Massal.
Myriolecis dispersa (Pers.) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch, nocotnik pospolity (Nowak 1998)
 Syn.: Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.
Nephroma laevigatum Ach., pawężniczka zachodnia (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951, Nowak 

1998)
Nephroma parile (Ach.) Ach., pawężniczka sorediowa (Nowak 1998)
Normandina pulchella (Borrer) Nyl., muszlik nadobny (Celiński i Wojterski 1983; Fałtynowicz 1999)
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold, ochrost pyszny (Suza 1951; Tobolewski 1961; Tobolewski 

i Kupczyk 1976; Bielczyk 1986; Nowak 1972, 1998; Węgrzyn 2004)
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge, ochrost kruchy (Kukwa 2011)
Ochrolechia microstictoides Räsänen, ochrost proszkowany (Kukwa 2011)
Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal., ochrost blady (Stein 1872; Boberski 1886)
Opegrapha niveoatra (Borrer) J. R. Laundon, pismaczek gwiazdkowaty (Nowak 1998)
Opegrapha vulgata (Ach.) Ach., pismaczek zwyczajny (Nowak 1998)
Ophioparma ventosa (L.) Norman, szkarłatek właściwy (Suza 1951; Nowak 1998)
Orphniospora mosigii (Körb.) Hertel & Rambold, węglik czarniawy (Nowak 1998)
Palicella filamentosa (Stirt.) Rodr. Flakus & Printzen, palicella niewiarka (Czarnota i in. 2010)
 Syn.: Lecanora ramulicola (H. Magn.) Printzen & P. F. May, Lecanora filamentosa (Stirt.) Elix & Palice
Parmelia omphalodes (L.) Ach., tarczownica ścienna (Nowak 1998)
Parmelia saxatilis (L.) Ach., tarczownica skalna (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; Tobolewski 

1961; Bielczyk 1986; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
 Syn.: Imbricaria saxatilis (L.) Körb.
Parmelia sulcata Taylor, tarczownica bruzdkowana (Suza 1951; Bielczyk 1986)
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale, szarzynka skórzasta (Rehman 1879; Tobolewski 1983) 
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Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl., płaskotka rozlana (Stein 1873; Suza 1951; Tobolewski 1962, 
1981; Bielczyk 1986; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)

Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold, płaskotka reglowa (Stein 1872, 1873; Boberski 1886; Suza 
1951; Tobolewski 1981; Bielczyk 1986; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)

 Syn.: Imbricaria hyperopta (Ach.) Körb.
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy, kobiernik orzęsiony (Boberski 1886)
 Syn.: Imbricaria perlata (Huds.) Körb.
Peltigera aphthosa (L.) Willd., pawężnica brodawkowata (Suza 1951; Nowak 1998)
Peltigera degenii Gyeln., pawężnica Degena (Nowak 1998)
Peltigera elisabethae Gyeln., pawężnica Elżbiety (leg. J. Nowak 1961, 1967; KRAM)
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg., pawężnica rozłożysta (Stein 1872)
Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln., pawężnica żyłkowana (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Peltigera malacea (Ach.) Funck, pawężnica jabłkowata (Suza 1951)
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Vain. pawężnica łuseczkowata (Suza 1951; Nowak 1998)
Peltigera venosa (L.) Hoffm., pawężnica żeberkowata (Suza 1951)
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner, otwornica zwyczajna (Bielczyk 1986)
Pertusaria amara (Ach.) Nyl., otwornica gorzka (Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Pertusaria aspergilla (Ach.) J. R. Laundon, otwornica szara (Nowak 1998)
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl., otwornica szkarłatna (Tobolewski 1988)
Pertusaria corallina (L.) Arnold, otwornica koralowata (Nowak 1998)
Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr., otwornica uwieńczona (Nowak 1998)
Pertusaria leioplaca DC., otwornica gładka (Bielczyk 1986)
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck., otwornica dziurawa (Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Pertusaria pupillaris (Nyl.) Th. Fr., otwornica brodawkowata (Węgrzyn 2004)
Phaeographis dendritica (Ach.) Müll. Arg., liternica nadrzewna (Stein 1872; Boberski 1886)
 Syn.: Graphis dendritica (Ach.) Ach.
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg, orzast czarniawy (leg. J. Nowak 1967; KRAM)
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, orzast kolisty (Nowak 1998)
*Phaeopyxis punctum (A. Massal.) Rambold, Triebel & Coppins, feopyksis kropkowany (Kukwa i in. 

2010)
Phlyctis argena (Ach.) Flot., rozsypek srebrzysty (Bielczyk 1986)
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier, obrost wzniesiony (Nowak 1998)
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr., obrost sinawy (Nowak 1998)
Physcia caesia (Hoffm.) Hampe ex Fürnr., obrost modry (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Physcia tenella (Scop.) DC., obrost drobny (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon, soreniec opylony (Suza 1951)
Physconia grisea (Lam.) Poelt, soreniec popielaty (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg, ziarniak malutki (Węgrzyn 2004)
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James, ziarniak drobny (leg. P. Czarnota 2009; GPN)
Placynthiella oligotropha (J. R. Laundon) Coppins & P. James, ziarniak próchnicowy (Czarnota i Węgrzyn 

2012)
Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James, ziarniak humusowy (Stein 1872; Boberski 1886; 

Parusel 1991; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
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Platismatia glauca (L.) W. L .Culb. & C. F. Culb., płucnik modry (Suza 1951; Bielczyk 1986; Nowak 
1998; Węgrzyn 2004)

*Plectocarpon lichenum (Sommerf.) D. Hawksw., plektokarpon naporostowy (Boberski 1886)
 Syn.: Celidium stictarum (De Not.) Tul.
Polyblastia cupularis A. Massal., komornica miseczkowata (Stein 1872; Boberski 1886)
 Syn.: Polyblastia intercedens (Nyl.) Lönnr.
Polyblastia pallescens Anzi, komornica jaśniejąca (Zschacke 1934)
Polyblastia sendtneri Kremp., komornica Sendtnera (Stein 1872; Boberski 1886)
Polysporina lapponica (Ach. ex Schaer.) Degel., makowin lapoński (Nowak 1998)
Polysporina simplex (Davies) Vězda, makowin guzkowaty (Nowak 1998)
Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg., przewiertnica zielona (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Porina mammillosa (Th. Fr.) Vain., przewiertnica brodawkowata (Nowak 1998)
Porina sudetica (Körb.) Lettau, przewiertnica sudecka (Stein 1872; Boberski 1886)
 Syn.: Sagedia sudetica (Körb.) Körb.
Porpidia albocaerulescens (Wulfen) Hertel & Knoph, kamusznik białoniebieskawy (Stein 1872; Bober-

ski 1886; Suza 1951)
 Syn.: Lecidea albocaerulescens (Wulfen) Ach.
Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph, kamusznik popielatoczarny (Tobolewski 1962)
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph, kamusznik właściwy (Suza 1951; Nowak 1998; Jabłońska 

2012)
Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & A. J. Schwab, kamusznik większy (Nowak 1998; Jabłońska 2012)
Porpidia melinodes (Körb.) Gowan & Ahti, kamusznik mdły (Nowak 1998)
Porpidia soredizodes (Lamy ex Nyl.) J. R. Laundon, kamusznik sorediowy (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Porpidia speirea (Ach.) Kremp., kamusznik szarawy (Nowak 1998; Jabłońska 2012)
 var. speirea (Ach.) Kremp., kamusznik szarawy (Nowak 1998; Jabłońska 2012)
 var. alpina (Hepp ex Arnold) Clauzade & Cl. Roux (Jabłońska 2012)
Porpidia superba (Körb.) Hertel & Knoph for. sorediata Fryday, kamusznik pyszny (leg. P. Czarnota 

2009; GPN)
Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph, kamusznik siny (Nowak 1998; Jabłońska 2012)
Protomicarea limosa (Ach.) Hafellner, pierwszynka mułowa (Nowak 1998)
 Syn.: Lecidea limosa Ach.
Protopannaria pezizoides (Weber) P. M. Jørg. & S. Ekman, prastrzęp kustrzebkowaty (Stein 1872; 

Boberski 1886; Suza 1951; Nowak 1998)
 Syn.: Pannaria brunnea (Sw.) A. Massal., P. pezizoides (Weber) Trevis.
Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner, gruboszek bury (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; 

Nowak 1998)
 Syn.: Lecanora badia (Hoffm.) Ach.
Protothelenella corrosa (Körb.) H. Mayrhofer & Poelt, pierwoplesznik blady (Nowak 1998)
Protothelenella sphinctrinoidella (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt, pierwoplesznik nikły (Nowak 1998)
Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy, cienik kędzierzawy (Suza 1951; Tobolewski 1961, 1964; Nowak 

1998)
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, mąklik otrębiasty (Bielczyk 1986; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
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Pseudoschismatomma rufescens (Pers.) Ertz & Tehler, pawioczarka rudawa (Bielczyk 1986)
 Syn.: Opegrapha rufescens Pers.
Psilolechia clavulifera (Nyl.) Coppins, sorenka gwoździkowa (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Pycnora praestabilis (Nyl.) Hafellner, pykniczka rozmyta (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Pycnora sorophora (Vain.) Hafellner, pykniczka sorediowana (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Pyrenula laevigata (Pers.) Arnold, otocznica gładka (Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Pyrenula nitida (Weigel) Ach., otocznica lśniąca (Suza 1951; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Ramalina calicaris (L.) Fr., odnożyca rynienkowata (Rehman 1879)
Ramalina farinacea (L.) Ach., odnożyca mączysta (Suza 1951)
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach., odnożyca kępkowa (Suza 1951)
Ramalina fraxinea (L.) Ach., odnożyca jesionowa (Suza 1951)
Rhizocarpon alpicola (Anzi) Rabenh., wzorzec alpejski (Suza 1951; Nowak 1998)
Rhizocarpon distinctum Th. Fr., wzorzec pospolity (Nowak 1998)
Rhizocarpon geographicum (L.) DC., wzorzec geograficzny
 subsp. geographicum (Nowak 1998)
 subsp. lindsayanum (Räsänen) R. Sant. (Nowak 1998)
Rhizocarpon hochstetteri (Körb.) Vain., wzorzec Hochstettera (Nowak 1998)
Rhizocarpon lavatum (Fr.) Hazsl., wzorzec nadwodny (Stein 1872)
 Syn.: Rhizocarpon petraeum var. lavatum (Ach. ex Fr.) Körb.
Rhizocarpon polycarpum (Hepp) Th. Fr., wzorzec wieloowocnikowy (Nowak 1998)
Rhizocarpon reductum Th. Fr., wzorzec organiczny (Nowak 1998) 
 Syn.: Rhizocarpon obscuratum auct. not (Ach.) A. Massal.
Rusavskia elegans (Link) S. Y. Kondr. & Kärnefelt, pysznorost wspaniały (Nowak 1998)
 Syn.: Xanthoria elegans (Link.) Th. Fr.
Sagedia simoënsis (Räsänen) A. Nordin, S. Savić & Tibell, sakiewniczka okazała (Nowak 1998)
 Syn.: Aspicilia simoënsis Räsänen
Sarcogyne regularis Körb., setniczka zwyczajna (Tobolewski 1981; Nowak 1998)
Schaereria fuscocinerea (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux, szereria brunatnoszara (Nowak 1998)
Schismatomma pericleum (Ach.) Branth & Rostr., oczarka jodłowa (Bielczyk 1986)
Scoliciosporum chlorococcum (Graeve ex Stenh.) Vězda, szadziec ciemnozielony (Bielczyk 1986; Nowak 

1998; Węgrzyn 2004)
Scytinium intermedium (Arnold) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin, pszeblaszek pośredni (Czarnota i Węgrzyn 

2012)
 Syn.: Leptogium intermedium (Arnold) Arnold
Solorina crocea (L.) Ach., dołczanka szafranowa (Stein 1872)
Solorina saccata (L.) Ach., dołczanka torbiasta (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951)
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers., widlina krucha (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951)
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain., widlina kulista (Nowak 1998)
*Sphinctrina turbinata (Pers.) De Not., maczużnik czarny (Stein 1872; Boberski 1886)
 Syn.: Acolium stigonellum (Ach.) Gray
Sporastatia polyspora (Nyl.) Grummann, bruzdniczka wielozarodnikowa (Stein 1872; Boberski 1886; 

Suza 1951)
 Syn.: Sporastatia cinerea (Schaer.) Körb.
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Stereocaulon nanodes Tuck., chróścik drobny (Nowak 1998)
Stereocaulon vesuvianum Pers., chróścik obnażony (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; Nowak 

1998)
 Syn.: Stereocaulon denudatum Flörke 
Sticta sylvatica (Huds.) Ach., podgranicznik leśny (Stein 1872)
Strangospora moriformis (Ach.) Stein, stuziarnka guzkowata (Czarnota i Węgrzyn 2012)
*Taeniolella trapeliopseos Diederich, tasiemnica szarkowa (Kukwa i in. 2010)
Tephromela atra (Huds.) Hafellner, brunetka nadobna (Tobolewski 1988; Nowak 1998)
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer., szydlina różowa
 var. vermicularis (Stein 1872; Rehman 1879; Boberski 1886; Suza 1951; Tobolewski 1961; 

Nowak 1998; Bielczyk 2004b; Węgrzyn 2004)
 var. subuliformis (Ehrh.) Schaer. (Stein 1872; Nowak 1971)
 Syn.: Thamnolia subuliformis (Ehrh.) W. L. Culb.
Thelidium aenovinosum (Anzi) Arnold, sutkowiec miedziany (Nowak 1998)
Thelocarpon epibolum Nyl., siarczynka zgrabna (Nowak 1998)
Thelocarpon intermediellum Nyl., siarczynka pośrednia (Nowak 1998)
Thelocarpon laureri (Flot.) Nyl., siarczynka Laurera (Nowak 1998)
*Thelocarpon lichenicola (Fuckel) Poelt & Hafellner, siarczynka naporostowa (Kukwa i in. 2010)
Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach., puchlinka ząbkowata (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; Tobo-

lewski 1961, 1962, 1981; Bielczyk 1986; Nowak 1998)
Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy, czarenka skupiona (Nowak 1998)
Trapelia corticola Coppins & P. James, czarenka nadrzewna (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Trapelia obtegens (Th. Fr.) Hertel, czarenka sorediowa (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James, szarek pogięty (Węgrzyn 2004)
Trapeliopsis gelatinosa (Flörke) Coppins & P.James, szarek śluzowaty (Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Trapeliopsis glaucolepidea (Nyl.) Gotth. Schneid., szarek humusowy (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch, szarek gruzełkowaty (Stein 1872; Boberski 1886; Suza 1951; 

Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
 Syn.: Biatora decolorans (Hoffm.) Fr.
Trapeliopsis pseudogranulosa Coppins & P. James, szarek zwodniczy (Czarnota i Węgrzyn 2012)
Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins & P. James, szarek zieleniejący (Stein 1872; Boberski 1886; 

Suza 1951; Tobolewski 1961)
*Tremella lichenicola Diederich, trzęsak naporostowy (Kukwa i in. 2010)
Tremolecia atrata (Ach.) Hertel, rudziec czarny (Suza 1951; Nowak 1998)
Trimmatothelopsis smaragdula (Wahlenb.) Cl. Roux & Nav.-Ros., lenka szmaragdowa (Nowak 1998) 
 Syn.: Acarospora smaragdula (Wahlenb.) A. Massal.
Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale, brązowniczka brzozowa (Suza 1951; Bielczyk 1986; 

Węgrzyn 2004)
Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby, kruszownica zwyczajna (Suza 1951; Nowak 1998)
Umbilicaria deusta (L.) Baumg., kruszownica strojna (Nowak 1998)
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg., kruszownica wielolistkowa (Tobolewski 1961; Tobolewski i Kup-

czyk 1976)
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Usnea dasopoga (Ach.) Röhl. , brodaczka zwyczajna (Celiński i Wojterski 1983; Bielczyk 1986; Nowak 
1998) 

 Syn.: Usnea filipendula Stirt.
Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg., brodaczka nadobna (Motyka 1936) 
Usnea longissima Ach., brodaczka najdłuższa (Stein 1872; Motyka 1936; Suza 1951)
Usnea rugulosa Vain., brodaczka marszczona (Bielczyk 1986)
Usnea scrobiculata Motyka, brodaczka dziobata (Motyka 1936)
Usnea subfloridana Stirt., brodaczka kędzierzawa (Bielczyk 1986; Tobolewski 1988)
Varicellaria hemisphaerica (Flörke) Schmitt & Lumbsch, otwornica półkulista (Bielczyk 1986; Tobolew-

ski 1988)
 Syn.: Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen
Varicellaria lactea (L.) Schmitt & Lumbsch, otwornica mleczna (Nowak 1998)
 Syn.: Pertusaria lactea (L.) Arnold, Ochrolechia lactea (L.) Hafellner & Matzer
Verrucaria elaeomelaena (A. Massal.) Arnold, brodawnica lśniąca (Krzewicka 2012)
Verrucaria margacea (Wahlenb.) Wahlenb., brodawnica marglowa (Krzewicka 2012)
Violella fucata (Stirt.) T. Sprib., aknila dyskretna (Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
 Syn.: Mycoblastus fucatus (Stirt.) Zahlbr.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E.Mattsson & M. J. Lai, złotlinka jaskrawa (Suza 1951; Zimna 1953; Tobo-

lewski i Kupczyk 1976; Bielczyk 1986; Nowak 1998; Węgrzyn 2004)
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., złotorost ścienny (Nowak 1998)
Xylographa parallela (Ach.) Fr., kresecznica równoległa (Suza 1951; leg. P. Czarnota 2009; GPN)
Xylopsora caradocensis (Leight. ex Nyl.) Bendiksby & Timdal, łuskwiątko brunatnawe (Węgrzyn 2004)
 Syn.: Hypocenomyce caradocensis (Leight. ex Nyl.) P. James & Gotth. Schneid.
Zwackhia viridis (Ach.) Poetsch & Schied., bukwik zielonawy (Celiński i Wojterski 1983; Bielczyk 1986)
 Syn.: Opegrapha viridis (Pers. ex Ach.) Behlen & Deserger 

Taksony o niejasnej pozycji systematycznej
Arthonia vulgaris f. chrysogonimica Stein (Stein 1872)
Cyphelium flexile Körb. (Stein 1872; Boberski 1886)
*Karschia sphyridii Stein (Stein 1872; Boberski 1886)
*Xenosphaeria engeliana Saut. (Stein 1872)
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