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Sezonowość owocowania grzybów kapeluszowych 

Сезонность спороношения шляпочных грибов 

Seasonal appearance of fungal fructifications 

5 ezonowość owocowania różnych gatunków grzybów wyższych była 
i jest nadal przedmiotem obserwacji wielu autorów i to zarówno 

Z punktu widzenia potrzeb praktycznych (ustalenie okresów pojawia- 
nia się grzybów jadalnych i trujących), jak i dla celów naukowych (zba- 
danie rytmiki rozwoju grzybów wyższych w różnych zbiorowiskach 
roślinnych i wyróżnienie tzw. aspektów grzybów). 

W literaturze mikologicznej spotyka się dwa sposoby określania 
aspektów grzybów, a mianowicie: według dominującego w danym okre- 

sie gatunku czy rodzaju grzyba, np. aspekt — Russula, aspekt — Ama- 
hitopsis vaginata (2, 3) lub wedtug pory roku, np. aspekt wiosenny, 

letni itp. (4, 6, 10). Według spostrzeżeń wielu autorów aspekty różnych 

gatunków grzybów szybko się zmieniają, a ich następstwo uwarunko- 
wane jest nie tylko porą roku, lecz zarazem wpływem czynników klima- 
tycznych i glebowych, przede wszystkim wilgotnością i temperaturą po- 
wietrzą i gleby. 

. Można również śledzić pojawy owocników poszczególnych gatun- 
ОМ grzybów na tle tzw. okresów fenologicznych przy równoczesnym 

uwzględnieniu czynników natury ekologicznej (7, 8). 
st Według Łastowskiego (9) i innych autorów wyróżnia się na- 

5 “Pujace okresy fenologiczne: 1) przedwiośnie, 2) pierwiośnie, 3) wio- 
"Da, 4) wczesne lato, 5) lato, 6) późne lato, 7) jesień (złota), 8) późna 

Jesien, 9) zima. 
zm. oczątek i koniec każdego z wymienionych okresów charakteryzują 
аку w świecie roślinnym i zwierzęcym, np. ulistnianie się drzew, 
w witanie lub przekwitanie pewnych wskaźnikowych roślin kwiato- 

yeh, przyloty i odloty ptaków itp. Stosując powyższy podział można 

x w sposób bardziej dokładny niż w oparciu o cztery pory roku 
qi azać, kiedy należy spodziewać się owocowania danych gatunków 

gy OW. Jako przykład posłużyć może powiązanie owocowania grzy- 
Obear 9 okresami fenologicznymi, dokonane na podstawie kilkuletnich 

‘etwacji w lasach debowo-grabowych Wielkopolski (8), uzupeinione 
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Ryc. 1. Podział roku na okresy fenologiczne na obszarze Wielkopolski: 1 — przed- 
wiośnie, 2 — pierwiośnie, 3 — wiosna, 4 — wczesne lato, 5 — lato, 6 — późne lato 

7 — jesień (złota), 8 — późna jesień, 9 — zima 

danymi z innych zbiorowisk leśnych w różnych regionach Polski. SZCZE” 
gólną uwagę zwrócono na grzyby okresu zimowego, według bowiem 
powszechnego mniemania, ta pora roku pozbawiona jest całkowicić 
grzybów kapeluszowych. Podział roku na okresy fenologiczne w 107 
nych miejscowościach Wielkopolski przedstawia rycina 1. Jak wynika 
z tego podziału nawet w obrębie jednego regionu Polski początek 1 dłu” 

gość poszczególnych okresów nie są jednakowe we wszystkich ца 
wionych miejscowościach. Inny przebieg mają one w górach, inny г 
nizu, jednak wszędzie następują po sobie z wielką prawidłowoście. 

Przedwiośnie 

Okres przedwiośnia rozpoczyna się w Wielkopolsce mniej więc 
na początku trzeciej dekady marca i trwa około 5 tygodni. Jest to PO , 
budzenia się roślin i zwierząt ze spoczynku zimowego. Początek teg 
okresu znamionuje pylenie leszczyny, a przed ulistnieniem SiĘ drze 
zakwitają przebiśniegi, przylaszczki, podbiały, a następnie zawilce. 

Duże wahania dobowe temperatury powietrza i częste przymrozl 
wpływają hamująco na rozwój grzybów, zwłaszcza o delikatnych OW” 
nikach. Stąd też spotkać wtedy można głównie grzyby nadrzewi „ 
huby o twardych owocnikach, rosnące w ciągu całego roku. DOF а 
pod koniec przedwiośnia w lasach dębowo-grabowych, wśród К ind 
cych zawilców, owocuje dość licznie sklerotka bulwiasta — Sc a ący 
iuberosa, grzyb barwy jasnobrązowej, kształtu kieliszka, wyrastaj 
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z bulwiastego przetrwalnika. Można go więc uważać za gatunek wskażź- 
nikowy dla omawianego okresu. 

W lasach bukowych na owocach buka pokrytych warstwą zeszło- 
rocznych liści znaleźć można w tym czasie bardzo drobne, białe, owło- 
sione, kieliszkowate owocniki Dasyscypha virginea. 

Pierwiośnie 

Jest to jeden z najkrótszych okresów fenologicznych, trwający około 
2 tygodnie (od trzeciej dekady kwietnia do drugiej dekady maja). 
W tym czasie rozpoczyna się ulistnienie takich drzew, jak buk, dąb, 
kasztanowiec, a zakwita czeremcha, tarnina, wiśnia, czereśnia i inne. 

Pomimo na ogół optymalnej wilgotności gleby i temperatury po- 
wietrza, w lasach dębowo-grabowych i buczynach, z powodu zbyt zwar- 
tego, bujnego runa, występuje zaledwie kilka gatunków grzybów. 
Wśród nich przeważają niektóre gatunki smardzów, a mianowicie: 
smardz stożkowaty — Morchella conica i smardz jadalny — Morchella 
esculenta. W lasach iglastych natomiast częsta bywa wówczas piestrze- 
nica kasztanowata — Gyromitra esculenta. 

Wiosna 

Wiosna rozpoczyna się na terenie Wielkopolski w drugiej dekadzie 
maja i trwa przeciętnie 3—4 tygodnie. a 

Zakwitają wtedy drzewa i krzewy, które ulistniły się już wcześniej, 
m. in. bez lilak, kasztanowiec, jarzębina oraz wiele roślin zielnych. Roz- 
poczyna się również kłoszenie żyta. W okresie tym owocuje coraz wię- 
cej gatunków grzybów. | | 

W lasach liściastych m. in. w grądach pojawiają się takie grzyby 
naziemne, jak masowo rosnąca gąska wiosenna — Calocybe Georgii, 
a mniej licznie pieniążek dębowy — Collybia dryophila. Na opadłych 
gałązkach występują różne gatunki rodzaju grzybówka — Mycena Sp. 
div. a na próchniejącym drewnie: łuskowiec jeleni — Pluteus cervinus 
| łuskwiak zmienny — Kuehneromyces mutabilis. Dwa ostatnie gatunki 
owocują również w następnych okresach fenologicznych. A 

W borach sosnowych typowo wiosennym grzybem jest pieniążek 
"Zyszkowy — Collybia conigena, rosnący na zagrzebanych w ziemi 
"zyszkach sosny. 

Wczesne lato 

Oprócz przedwiośnia wczesne lato należy do najkrótszych okresów 

logicznych. Przypada na miesiąc czerwiec i trwa 2—3 tygodnie. 
i p zatek tego okresu znamionuje zakwitanie żyta ozimego. Z. drzew 
ł qe OW kwitnie wówczas robinia, ligustr, bez lekarski, śnieguliczka 

„Jzewają owoce poziomki. | 
wię Jrzybów w lasach liściastych pełnię owocowania osiąga łusko- 

przej wczesny — Agrocybe praecox i niektóre miseczniki. Po krótkich, 

Z ro onych opadach pojawiają się grzyby o drobnych owocnikach 

dzaju grzybówka — Mycena sp. div. (ryc. 2), twardzioszek — Ma- 
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Ryc. 2. Grzybówka — Mycena alcalina, 
rosnąca wiązkami na zmurszałym pnia- 

ku jodły w okresie wczesnego lata 

rasmius sp. div. i strzępiak — 
Inocybe sp. div. Pod koniec oma- 
wianego okresu zaczynają juz 
owocować grzyby jadalne, jak 

borowik szlachetny — _ Boletus 
edulis, podgrzybek złotawy i za- 
jączek — Xerocomus chrysenie- 

ron i Xerocomus subtomentosus, 

pieprznik jadalny — Cantharel- 
lus cibarius, gołąbek modrożół- 
ty — Russula cyanoxantha oraz 

grzyby trujące, jak muchomor 

plamisty — Amanita pantherina, 

strzępiak ceglasty — Inocybe Pa- 

touillardi, olszówka — Paxillus 

involutus, maślanka wiązkowa 
i ceglasta — Naematoloma fasciculare i Naematoloma  sublate- 

ritium. 

  
Lato 

Początek lata przypada w Wielkopolsce mniej więcej na trzecią 

dekadę czerwca. Jest to najdłuższy okres fenologiczny, trwający około 
10 tygodni. Nadejście lata wskazuje zakwitanie lipy, dojrzewają te7 
wówczas zboża. Okres lata, a zwłaszcza lipiec, w Wielkopolsce charak” 
teryzuje się największą ilością opadów przy równocześnie najwyższyć 

temperaturach powietrza. 
Jak wykazały obserwacje mikologiczne w lasach dębowo-grabowych 

ilość owocujących grzybów kapeluszowych wzrastała powoli, jedna 
nie osiągnęła jeszcze maksimum. Pomimo bowiem znacznej ilości opa” 

dów, na skutek wysokiej temperatury, gleba szybko się osuszała. 
W pierwszej połowie lata w dalszym ciągu owocują grzyby spor 

kane pod koniec poprzedniego okresu, a ponadto pojawia SIĘ № 

nowych gatunków jadalnych z rodzaju czubajka — Lepiota SP: ow 
pieczarka — Agaricus sp. div., kozlarz — Leccinum sp. div., maslak 
Suillus sp. div. 

W drugiej połowie lata, a więc w sierpniu, szczególni 
owocuje wiele gatunków jadalnych gołąbków, jak gołąbe с7- 
żółty — Russula cyanoxantha, cukrówka — Russula alutacea, uko” 
ny — Russula delica oraz trujący gołąbek wymiotny, odmiana 9% 

wa — Russula emetica var. fagicola. 

W tym czasie w lasach dębowo-grabowych znaleźć mc ‘no ratus 
niektóre gatunki mleczajów, np. mleczaj biel — Lactarius pipe st" 
i słodkawy — Lactarius subdulcis, a zaczyna owocować muchomo” 
motnikowy — Amanita phalloides i cytrynowy — Amanita CIF" 

e w buczynić 
k modro 

mozna ponadto 
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W lasach iglastych grzyby zaczynają owocować obficiej dopiero od 
końca lipca. W borach sosnowych pojawia się wówczas łuskwiak pła- 
chetka — Rozites caperata, goryczak żółciowy — Tylopilus felleus, kle- 
jówka kleista — Gomphidius glutinosus, mleczaj rudy — Lactarius rufus 
1 rydz — Lactarius deliciosus; w borach bagiennych wśród mchów tor- 
łowców owocuje mleczaj plowy — Lactarius helvus (ryc. 3), a pod mo- 
drzewiami — maślak żółty — Suillus Grevillei. 

Późne lato (wczesna jesień) 

Późne lato trwa przeciętnie od trzeciej dekady sierpnia do początku 
października. Jest to pora masowego dojrzewania owoców i nasion. 

W badanych lasach dębowo-grabowych zanotowano niższe i bar- 
dziej wyrównane temperatury powietrza i gleby, aniżeli w okresie lata, 
przy czym wilgotność gleby w tym czasie była optymalna dla grzybów 
| wyniosła od 20 do 40'/o. | 

Na późne lato przypada maksymalny pojaw grzybów. Pełnię owoco- 
wania osiąga wtedy większość gatunków grzybów jadalnych i tru- 
jących. 

Jesień (złota) 

Początek złotej jesieni przypada na koniec września lub pierwszą 
dekadę października i na terenie Wielkopolski trwa przeciętnie 3 tygo- 
dnie. Początek tego okresu wskazuje masowe żółknięcie liści drzew 
| krzewów oraz obumieranie większości roślin zielnych. 

W tym czasie na badanym terenie temperatura powietrza wykazy- 
wała stałą tendencję zniżkową, choć niekiedy zdarzały się dni cieplej- 
"ze, natomiast temperatura powierzchniowych warstw gleby utrzymy- 
wała się stale na jednym poziomie. 
„, PO masowym pojawie grzybów w okresie późnego lata, w lasach 
liściastych daje się zauważyć dość gwałtowny spadek ilości owocni- 
Ow, Zakonczyta się faza owocowania większości grzybów letnich 

  
R | | | 
и 3. Mleczaj płowy — Lactarius hel- Ryc. 4. Czubajka kania — Lepiota proce- owocujący latem w borze bagien- ra owocująca do późnej jesieni często 

Ym wśród mchów torfowców ną skraju lasu 
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i wśród świeżo opadłych liści drzew zwracają uwagę przeważnie ga- 
tunki jesienne. Do takich należy m. in. gąska naga — Lepista nuda, 
lejkowka mglawa — Clitocybe nebularis, opieńka miodowa — Armil- 
lariella mellea — występująca najobficiej w tym okresie i lakówka ame- 
tystowa — Laccaria amethystina. 

Jak wynika z obserwacji mikologicznych, poczynionych w borze 
sosnowym (12), obfitość owocowania różnych gatunków grzybów 
zmniejszała się tam nie tak gwałtownie jak np. w buczynie. Do jesien- 
nych grzybów rosnących w borze sosnowym należy przede wszystkim 
kolczak dachówkowaty — Sarcodon imbricatum, gąska zielonka — TTri- 
choloma equestre, gąska niekształtna — Tricholoma portentosum i inne. 

Późna jesień (bezlistna) 

Późna jesień trwa przeciętnie od końca października do końca listo- 
pada, a jej początek charakteryzuje całkowite opadnięcie liści u więk- 
szości drzew. 

Temperatura powietrza zwłaszcza nocą podczas rozpogodzeń, spada 
w tym okresie niejednokrotnie poniżej 09, a w godzinach południo- 
wych często równa jest temperaturze gleby (5—7?C) lub jest nieco od 
niej niższa. 

Pozornie zdawać by się mogło, że z chwilą opadnięcia liści kończy 
się owocowanie grzybów kapeluszowych w lasach liściastych. Jednak 
uważny zbieracz znajduje pod warstwą świeżo opadłych liści jeszczć 
dość dużo gatunków grzybów bądź to owocujących już w poprzednim 
okresie, bądź też kilka nowych gatunków późnojesiennych, a miano" 

wicie: lejkówkę gromadną — Clilocybe aggregata i czarkowatą — Cli- 
tocybe cyathiformis, gąskę białą — Tricholoma album i gotebia — Irr 
choloma columbetta oraz wiele gatunków rodzajów grzybówka — My 
cena sp. div. 0 bardzo delikatnych, drobnych owocnikach, przyrosme 
tych do opadłych liści i gałązek. 

Również w lasach iglastych w tym czasie znaleźć jeszcze mon 
prócz wymienionych w poprzednim okresie gatunków wiele grzybo ; 
odpornych na niskie temperatury, jak np. boczniaka łagodnego — lej- 
nellus mitis, pieprznika lejkowatego — Cantharelius tubaeformis, A 
kówkę pachnącą — Clitocybe suaveolens i rowkowana — Clitocy 
vibecina, gąskę ziemistą — Tricholoma terreum i wiele innych. | 5 

Późną jesienią napotyka się też niejednokrotnie na grzyby W108" 
ne i letnie, jak np. niektóre miseczniaki, a z jadalnych: borowika = ы 
chetnego, czubajke kanię (ryc. 4), rydza, które nie osiągnęły pełni "KÓW 
cowania we właściwym czasie z powodu niekorzystnych warun 
atmosierycznych, głównie suszy. 

Zima 

niżej ore Utrzymujaca sie przez kilka dni temperatura minimalna po c listo” 
wskazuje na początek fenologicznej zimy. Przypada on na konie 
pada lub pierwsze dni grudnia. 

Aczkolwiek zima w naszych warunkach klimatycznych jes 
za okres spoczynku roślinności, to jednak rozwój niektórych 
grzybów kapeluszowych w tym okresie trwa nadal. 

t uwazane 
gatunkow 
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Według obserwacji poczynionych w lasach dębowo-grabowych, 
w grudniu drzewa i krzewy pozbawione były całkowicie liści, których 
gruba warstwa gromadziła się szczególnie w zagłębieniach terenu, po- 
krywając obumarłe rośliny runa. Zewnętrzna warstwa liści była wpraw- 
dzie pokryta cienką warstwą lodu i niekiedy śniegiem, ale głębiej, 
gdzie zaczynał się proces butwienia i rozkładu ściółki, temperatura wy- 
nosiła nieraz kilka stopni powyżej 09. Tam też dostrzec można było na początku zimy jeszcze kilka gatunków lejkówek o dużych owocnikach, 
np. lejkówkę czarkowatą — Clitocybe cyathiformis, lisciowa — Clito- 
cybe phyllophila, podwinieta — Clitocybe inversa. Gdy temperatura 
powietrza podniosła się nieco powyżej 0” w badanych lasach liścia- stych owocowały głównie grzyby nadrzewne: boczniak ostrygowaty — Pleurotus ostreatus, tworzący duże skupienia owocników na pniach ży- 
wych drzew liściastych, oraz boczniak późny — Pleurotus serotinus, 
żyjący również na korze drzew. Natomiast na spróchniałych pniakach 
zwracały uwagę kępy drobnych owocników grzybówki dzwonkowa- 
te} — Mycena tintinnabulum i pieniazka aksamitnotrzonowego — Col- 
lybia velutipes. 

Wymienione grzyby nadrzewne występowały nawet w pełni zimy 
podczas kilkudniowych ociepleń i można je uważać za przewodnie 
(wskaźnikowe) dla omawianego okresu. 

W lasach iglastych zimą grzyby owocują głównie w drzewostanach 
bardziej zwartych na glebie pokrytej warstwą igliwia i mchów. Oprócz 
gatunków późnojesiennych występuje tam jeszcze wodnicha jasno- 
żółta — Hygrophorus hypothejus. 

Charakterystycznym grzybem owocującym pod koniec zimy jest 
wodnicha marcowa — Hygrophorus marzuolus. Jest to gatunek noto- 
„any szczególnie w górach Szwajcarii, Austrii, Francji, Czechosłowacji 
|! Niemiec, gdzie rośnie gromadnie w lasach iglastych i mieszanych 
wsród mchów i ściółki iglastej, często pod śniegiem. 

| Obserwując rozwój mikoflory na tle wymienionych okresów fenolo- 
gicznych, wyróżnić można kilka typów rocznej rytmiki owocowania 
Jrzybów (3, 4, 7), a mianowicie: 

|} owocniki niektórych gatunków grzybów pojawiają się tylko raz 
w sezonie wegetacyjnym, 

2) występują obficie w pierwszych okresach fenologicznych, a w na- 
stępnych nielicznie, 

3) owocują nierównomiernie — raz obficie, to znów skąpo, 
4) pojawiają się początkowo nielicznie, potem obficie, 

Iozwijają się równomiernie w ciągu całego sezonu. 
„Jeśli chodzi o grzyby jadalne, to rozmaite gatunki znaleźć można 

dema] w ciągu całego roku, nie wyłączając zimy. Jedynie w okresie brzedwiośnia nie opłaca się wybierać na grzybobranie. 

Z Katedry Systematyki i Geografii Roślin 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi- 

cza w Poznaniu. Kierownik: prof. dr Z. 

Czubiński 
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Краткое содержание 

Автором анализируется появление различные видов высших грибов на фоне 
девяти фенологических периодов: начала весны, ранней весны, весны, ранне!° 
лета, осени (золотой), поздней осени и зимы. 

Выделено при этом ряд видов и родов грибов-индикаторов для отдельные 

периодов. 
Максимальное появление плодовых тел грибов в исследуемых лесах ПРИ 

ходится на период позднего лета. 

Summary 

‚в ь nine 

The authoress analyses the development of higher fungi in relation to the 

phenological periods of the year: 1. very early spring, 2. early spring, 3. Spr et 

early summer, 5. summer, 6. late summer, 7, autumn (gold), 8. late autumn, 9. Wi 

(fig. 1.). 

Several species and genera characteristic of the particular periods could be 

guished. | Е Jate 

The maximal „fungus aspect” in the forests examined fell to the period ° 

summer, i. e. more or less to the last ten days of August and September. This I? 

refore, the most suitable perios for observation and collection of fungi. 

distin 
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