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Czasem trudno uwierzyć, że śluzowata postać, nie-
kiedy wręcz odstręczająca, choć przyciągająca wzrok 
żywym zabarwieniem oraz misternie ukształtowana 
i krucha zarodnia z sypkimi zarodnikami, to dwa 
stadia rozwojowe tego samego organizmu (Ryc. 1). 
Skomplikowany i złożony cykl życiowy śluzowców, 
a przede wszystkim tak odmienne cechy fazy wege-
tatywnej (śluźni) oraz etapu tworzenia zarodników 
(sporulacji) przysporzyły trudności w ich klasyfika-
cji. Zaliczane najpierw do roślin, potem do grzybów,  
w ostatnich latach zostały przyporządkowane do 
Amebozoa. Są niewielką grupą organizmów jądro-
wych, liczącą około 250 gatunków w Polsce i blisko 
1000 gatunków w skali świata. Oszacowanie ilości 
gatunków jest bardzo ostrożne. Można przypuszczać, 
że liczby te wzrosną, gdyż napływają doniesienia  
o odkryciach śluzowców nowych dla nauki, jak rów-
nież przybywa danych o występowaniu śluzowców  
w różnych regionach Polski i świata.

Mimo coraz częściej ukazujących się notatek i fe-
lietonów na temat śluzowców, jeszcze wciąż niewie-
le osób w Polsce dostrzega te niezwykłe organizmy, 
które pojawiają się zarówno w warunkach półnatu-
ralnych i naturalnych, jak i w siedliskach antropo-
genicznych. Słowem, nierzadko ujawniają swoją 
obecność w najbliższych otoczeniu człowieka, ale 
najczęściej nie są rozpoznawane. Ruchliwa śluźnia 
penetruje podłoże w poszukiwaniu zasobów pokar-
mowych, zwykle szczątków organicznych, ale też  

żywych drobnych organizmów. Może wytrawić nawet 
owocniki grzybów (Ryc. 2). Pod koniec tej aktywnej 
fazy życia śluźnia przechodzi proces przebudowy  
i przemiany w postać nieruchomą – zarodnię (sporan-
gium) (Ryc. 3). Zarodnie śluzowców to majstersztyk 

wyrafinowanych struktur i kształtów (Ryc. 4, 5, 6, 7). 
Kłopot tylko w tym, że są one w większości niepo-
zorne, w zakresie od ułamków milimetra do kilkuna-
stu milimetrów (Ryc. 8). Kolorowe skupienie różnie  
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Ryc. 1. Gładysz kruchy Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. – śluźnia  
i skupienie dojrzewających zarodni na korze żywego świerka Picea abies 
(L.) H. Karst w Wigierskim Parku Narodowym. Fot. M. Romański.
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uformowanych, nawet drobnych form kulistych, wal-
cowatych, siedzących lub osadzonych na trzonkach, 
zwykle zwraca uwagę. Szczególnie białe, żółte i czer-
wonawe gromady są widoczne na tle otoczenia (Ryc. 9). 
Niewiele gatunków formuje bardziej okazałe sporan-
gia np. *rulik groniasty Lycogala epidendrum lub sa-
motek zmienny Reticularia lycoperdon.

* Józef Rostafiński nadał śluzowcom polskie nazwy 
i opublikował je w Monografii wydanej w 1875 roku. 
W 2003 opracowano Krytyczną listę śluzowców Pol-
ski, w której znalazły się polskie nazwy Rostafińskiego 

oraz  nazwy utworzone przez autorów pracy, dla ga-
tunków stwierdzonych w Polsce  po 1876 r.   

Jednakże nie zawsze jaskrawe i błyszczące twory są 
już w pełni dojrzałymi zarodniami, z których powinny 
wysypać się suche zarodniki (spory). Proces dojrze-
wania wnętrza zarodni, z wytworzeniem zarodników 
oraz płonnych struktur (włośni) ułatwiających ich 

rozsiewanie, może przebiegać w różnym czasie, zwy-
kle swoistym dla danego gatunku. Temu zjawisku to-
warzyszą zmiany zabarwienia ściany zarodni, czasem 
tak zaskakujące, że trudno dopatrzyć się ostatecznej 
postaci sporangium na powierzchni podłoża. Gro-
nianka liliowa została sfotografowana kilkakrotnie 
na obserwowanym stanowisku w Wigierskim Parku 
Narodowym. Znakomicie uchwycono przekształce-
nie śluźni w młode zarodnie, a następnie ich etapy 
dojrzewania (Ryc. 10a, b, c). Całkowicie dojrzałe za-
rodnie, białawoliliowe wysycone węglanem wapnia, 
ze względu na kruchość ściany i pozostałych elemen-
tów, ulegną dość szybko rozpadowi. Deszcz zmyje 

pozostałości z powierzchni roślin i nie będzie śladu 
po obecności gronianki. Dalsze życie tego śluzow-
ca zależy od zarodników, rozproszonych i unoszo-
nych przez wiatr. Mogą one przetrwać niesprzyjające  

Ryc. 2. Gronianka lśniąca Badhamia utricularis (Bull.) Berk. – śluźnia 
na owocniku grzyba wielkoowocnikowego w Wigierskim Parku Narodo-
wym. Fot. M. Romański.

Ryc. 3. Gronianka lśniąca Badhamia utricularis (Bull.) Berk. – dojrza-
łe zarodnie, zwieszające się na błoniastych pozostałościach pasm śluź-
ni, przypominających trzonki, w Wigierskim Parku Narodowym. Fot.  
M. Romański.

Ryc. 4. Przetaczek żebrowiec Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-
Bremek. – zarodnie o niezwykłej, ażurowej budowie ściany zarodni. Wi-
gierski Park Narodowy. Fot. M. Romański.

Ryc. 5. Zapletka czołgaczek Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. ex Li-
ster – pierwoszczowocnia na korze martwego pnia w Wigierskim Parku 
Narodowym. Fot. M. Romański.
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warunki nawet przez wiele lat, stąd nie tak łatwo bę-
dzie znaleźć groniankę w kolejnych sezonach, w oko-
licy wspomnianego stanowiska. 

Sporo śluzowców jest obecnych w środowisku 
właśnie w postaci stadiów spoczynkowych. Ujaw-
niają swoją obecność po dłuższych odcinkach czasu. 
Określane są jako efemeryczne. To niezmiernie rzad-
kie gatunki, znane dotąd z nielicznych stanowisk.  
W 2006 roku opublikowano listę rzadkich śluzowców 
Polski. W spisie umieszczono gatunki, które odnoto-
wano  tylko na 1–5 stanowiskach na terenie kraju,  
a wykaz zawierał 82 gatunki. 

Oczywiście, takie opracowanie trzeba weryfiko-
wać w miarę rozwoju prac chorologicznych i groma-
dzenia danych. Na tej podstawie kilka gatunków z tej 
listy ma już zmieniony status, gdyż  zostało stwier-
dzonych na kolejnych stanowiskach.  

Wydawać by się mogło, że znacznie trudniej zoba-
czyć śluzowce w najbliższym otoczeniu człowieka,  
w mieście. Z grupy gatunków szeroko rozpowszech-
nionych i pospolitych, stosunkowo często obserwo-
wano wykwit zmienny w odmianie czerwieniejący 
Fuligo septica var. rufa na skrawkach kory, którą  

w takiej rozdrobnionej postaci stosuje się np. w upra-
wach iglaków. Przez kilka ostatnich lat obserwowano 
ten takson w wielu miejscach Krakowa. 

Szczególnie ciekawym znaleziskiem stała się też 
bela maty słomianej, przechowywana na strychu 
budynku gospodarczego w Ogrodzie Botanicznym  

Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyż na niej stwier-
dzono wyjątkowo duży okaz zrosłozarodni (Ryc. 11). 
Słoma jako podłoże, wilgoć, temperatura i zacie-
nienie na strychu sprzyjały rozwojowi dużej śluźni,  
a następnie niezakłóconemu procesowi przekształce-
nia w zrosłozarodnię. Wyjątkowo obfite było też sta-
nowisko na przydrożnym drzewie (Ryc. 12). Drzewo 
zostało ścięte w czasie prac remontowym ciągu komu-
nikacyjnego, tak więc stanowisko już nie istnieje, po-
dobnie jak wiele innych stanowisk, obserwowanych  
w różnych punktach miasta. Stare drzewa z dziupla-
mi, z pęknięciami kory były często zasiedlane przez 
kilka gatunków śluzowców.

Niezwykle intrygujące są też obserwacje kory ży-
wych drzew w kulturach wilgotnych, utrzymywanych 
w szalkach Petriego. W temperaturze pokojowej 

Ryc. 6. Paździorek ciemny Stemonitis fusca Roth. – skupienie dojrzałych 
zarodni wysypujących zarodniki, wśród mszaków w Wigierskim Parku 
Narodowym. Fot. M. Romański.

Ryc. 7. Błyszczak świetny Lamproderma columbinum (Pers.) Rostaf. – 
dojrzałe zarodnie w Wigierskim Parku Narodowym. Fot. M. Romański.

Ryc. 8. Maworek zielonkawy Physarum viride (Bull.) Pers. – na dojrza-
łych zarodniach pęka ściana zarodni wysycona węglanem wapnia, zabar-
wionym na żółto. Rozpad ściany umożliwia wysyp masy czarnych zarod-
ników. Wigierski Park Narodowy. Fot. M. Romański.

Ryc. 9. Strzępek wielki Arcyria major (G. Lister) Ing – skupienie zarodni, 
widoczna rozprężająca się włośnia, ułatwiająca rozsiewanie zarodników. 
Wigierski Park Narodowy Fot. M. Romański.
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już po dziewięciu dniach można obserwować roz-
wój śluźni i drobnych zarodni śluzowców, wybit-
nie związanych z takim mikrosiedliskiem. To grupa  
ekologiczna śluzowców, wyodrębniona w połowie 
XX wieku, choć rozwój badań nad różnorodnością 
gatunków zasiedlających korę żywych drzew nastąpił 
na przełomie wieków.

Resztki płyty tekturowej, porzucone na śmietni-
ku, okazały się korzystne dla rozwoju śluźni, która  
przekształciła się w skupienie zarodni paździorka  
szerokosietnego Stemonitis splendens (Ryc. 13).  

Kilkakrotnie obserwowano w centrum miasta w ogród- 
kach przydomowych skupienia dojrzewających za-
rodni paździorka i żerujące na nich ślimaki bezmusz-

lowe. Zjawisko łatwiejsze do obserwacji w komplek-
sach leśnych, ale widać i w mieście ślimaki korzystają 
z możliwości urozmaicenia jadłospisu. 

Jeszcze jeden przykład osobliwego mikrosiedli-
ska śluzowców. W domowej hodowli rzeżuchy, na 
wilgotnym papierowym ręczniku, oprócz spodzie-
wanych roślinek, pojawiła się najpierw żółta pięknie  

Ryc. 11. Wykwit zmienny czerwieniejący Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. 
var. rufa (Pers.) Lázaro Ibiza – zrosłozarodnie na powierzchni maty sło-
mianej w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie. Fot. A. Mróz.

Ryc. 10. Gronianka liliowa Badhamia lilacina (Fr.) Rostaf. – a. – śluźnia 
na powierzchni torfowców oraz na pędach roślin torfowiskowych; b. – ten 
sam okaz gronianki we wczesnym etapie formowania siedzących zarod-
ni; c. – kolejna faza dojrzewania zarodni gronianki, połączona ze zmianą 
zabarwienia, aż do wytworzenia białaworóżowej ściany, wysyconej wę-
glanem wapnia, w całkowicie dojrzałych sporangiach. Wigierski Park Na-
rodowy. Fot. M. Romański.

a                                      b                                     c

Ryc. 12. Wykwit zmienny czerwieniejący Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. 
var. rufa (Pers.) Lázaro Ibiza – zrosłozarodnie w zagłębieniach i dziupli 
pnia robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L. przy ul. Mikołaja Koper-
nika w Krakowie. Fot. K. Kulpiński.

Ryc. 13. Paździorek szerokosietny Stemonitis splendens Rostaf. – gęste 
skupienie zarodni na resztkach płyty tekturowej, pozostawionej na śmiet-
niku w Krakowie. Fot. M. Kardas.

Ryc. 14. Hodowla rzeżuchy Lepidium sativum L. w domowych warunkach 
na wilgotnym, papierowym ręczniku. Fot. D. Michalczyk.

Ryc. 15. Maworek pokrewny Didymium iridis (Ditmar) Fr. – zarodnie na 
resztkach łupin nasiennych, na łodyżkach i listkach rzeżuchy oraz bezpo-
średnio na papierowym ręczniku. Fot. D. Michalczyk.
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rozwijająca się śluźnia, a później zarodnie maworka 
pokrewnego (Ryc. 14, 15). Z punktu widzenia nauko-
wego, niezmiernie interesujący przypadek. Maworek 
pokrewny jest w Polsce notowany na rozproszonych 
stanowiskach, na ściółce, szczątkach roślin i na korze. 

Można by mnożyć przykłady różnorodnych mi-
krosiedlisk antropogenicznych, zasiedlanych przez 
śluzowce. Warto więc nieco uważniej przyglądać się 
najbliższemu otoczeniu, bo śluzowce są wśród nas  

i choć nie zawsze prezentują się atrakcyjnie, to jed-
nak mogą zainteresować jako jeden z wielu elemen-
tów bogactwa i różnorodności przejawów życia ota-
czającego nas świata.  

Składam serdeczne podziękowania Pani mgr 
Dominice Michalczyk za materiał z hodowli rzeżuchy 
oraz wszystkim autorom zdjęć za udostępnienie tak 
pięknych fotografii śluzowców.
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