
Poznaj niesamowite królestwo 

Grzyby – jedno z pięciu królestw organizmów świata żywego. Są to organizmy 

jednokomórkowe np. drożdże oraz wielokomórkowe np. czarki. Ciało (soma) grzybów 

wielokomórkowych zbudowane ze strzępek to grzybnia, która jako gęsta sieć splecionych ze 

sobą strzępek rozwija się w podłożu. Podłożem życia dla grzybów może być gleba, ściółka, 

drewno i żywe organizmy (rośliny, zwierzęta oraz inne grzyby). Widoczne gołym okiem 

wytwory grzybni to owocniki, w których powstają drobne zarodniki (komórki służące 

rozprzestrzenianiu się grzybów). Owocniki grzybów „pokazują się” tylko nielicznym 

szczęśliwcom, wyróżniając się unikatowymi kształtami i kolorami. Z około 11 tysięcy 

gatunków zarejestrowanych w Polsce grzybów, tylko niewiele jest powszechnie znanych, są 

to: borowiki, podgrzybki i koźlarze, oraz muchomory. Każdy poszukiwacz tych leśnych 

skarbów powinien wiedzieć, że grzyby nie żyją tylko podczas deszczowej i wilgotnej pogody 

jesienią. Otóż grzyby można spotkać przez cały sezon, ponieważ ich grzybnia „ukrywa się” 

przed ludzkim wzrokiem w podłożu (glebie, drewnie i tkankach żywych organizmów). 

Zrozumienie i poznanie tajemniczego świata grzybów pozwala obserwować je przez cały rok. 

W Polsce tradycje związane z grzybobraniem przekazywane są z pokolenia na pokolenie, ale 

rozpoznanie 1400 gatunków grzybów nadających się do spożycia to nie lada gratka. Poza 

walorami estetycznymi jakich nam dostarczają, na naszych talerzach możemy także 

rozkoszować się ich smakiem. Wszystkie grzyby jadalne, niejadalne i trujące tworzą 

intrygujące relacje z roślinami i zwierzętami, dzięki czemu warunkują funkcjonowanie 

ekosystemów. Nie zdajemy sobie sprawy, że w przyrodzie „pracują zawodowo”. Oczyszczają, 

chronią i pielęgnują, a to wszystko po to, aby zapewnić sobie przetrwanie. W świecie 

przyrody niektóre grzyby potrafią zabijać setki drzew, a inne z nimi współpracują. Strategie 

przetrwania są różne. Spora liczba gatunków grzybów tworzy z roślinami mykoryzę 

(symbiozę), dzięki której, jak mówią leśnicy „żywią i bronią las”. Grzybnia gatunków 

mykoryzowych tworzy gęstą sieć w glebie i pomiędzy korzeniami drzew. Stanowi „autostradę 

ruchu” dla substancji, którymi wymieniają się sąsiednie rośliny. Naukowcy nazywają to 

zjawisko dzikim leśnym internetem (wood wide web). Istnieją także grzyby, które szkodzą 

roślinom, a także zwierzętom i przedstawicielom własnego królestwa – są to pasożyty. 

Największy organizm na Ziemi – opieńka ciemna rosnąca w Oregonie (USA) to groźny 

pasożyt drzew. Jej ryzomorfy (pojedyncze sznury grzybni) mogą osiągać długość 25 m, a cała 

grzybnia zajmować powierzchnię około 900 hektarów. Najliczniejszą grupę grzybów 

stanowią saprotrofy, czyli gatunki odżywiające się martwą materią organiczną. Są one 

niezbędnym ogniwem w ekosystemach, gdyż jako reducenci rozkładają martwą materię 

organiczną (w tym martwe pnie, gałęzie, liście, pozostałości zwierząt i grzybów) do prostych 

związków nieorganicznych, umożliwiając obieg pierwiastków biogennych oraz pozostałych 

makro- i mikroelementów w biosferze. Gdyby nie grzyby i inne saprotrofy, w środowisku 

zalegałaby ogromna masa martwej materii organicznej. Do królestwa grzybów zaliczane jest 

pięć typów: grzyby sprzężniowe, kłębiankowce, skoczkowce, grzyby workowe i grzyby 

podstawkowe. Każdy odrębny typ grupuje gatunki grzybów o podobnej biologii. Wszystkie 

gatunki należące do konkretnego typu głównie łączą cechy związane z rozmnażaniem. 

Grzyby workowe tworzą zarodniki płciowe w workach, a grzyby podstawkowe na 

specjalnych podstawkach. Inny nieformalny podział grzybów to klasyfikacja wielkości 



owocników. Tak wyróżniamy grzyby wielkoowocnikowe (np. muchomory) i mikroskopijne 

(np. szpileczka czerniejąca). Do grupy grzybów wielkoowocnikowych zaliczają się gatunki 

grzybów podstawkowych i workowych. 

 

1 Fotografia: Czarka szkarłatna - grzyb rozwijający się jako saprotrof na leżących gałęziach drzew liściastych. 

 



2 Fotografia: Znany przedstawiciel grzybów wielkoowocnikowych - muchomor czerwony tworzący symbiozę z 

brzozami. 

 

3 Fotografia: Smardz stożkowaty - typowy grzyb wiosenny. 

 

 



4 Fotografia: Kielonka błyszcząca - przedstawiciel grzybów workowych, owocniki tworzy wiosną. 

 

 

5 Fotografia: Żółciak siarkowy - pasożyt drzew, dla nas smaczny grzyb jadalny. 

 


