
GRZYBY  I  ICH  BIOTOP 

Pod względem sposobu życia grzyby dzieli się na trzy grupy: 

SYMBIONTY GRZYBY   
SAPROFITYCZNE 

GRZYBY 
PASOŻYTNICZE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBIONTY – są to grzyby, które wchodzą z określonymi gatunkami drzew w 

symbiozę (mikoryzę), przy której korzenie drzewa i grzybnia wymieniają 

niezbędne dla życia substancje – wynikają z tego obustronne korzyści.  

Do tej kategorii zaliczamy, m. in. borowiki, gołąbki, mleczaje. Niektóre z nich 

wchodzą w mikoryzę z wieloma gatunkami drzew, a niektóre występują tylko 

z określonym gatunkiem drzewa. 

 

 

 

 

 

  

 

              MAŚLAK ŻÓŁTY rośnie tylko pod MODRZEWIAMI. 
              MAŚLAK ZWYCZAJNY rośnie tylko pod SOSNAMI. 
              KOŹLARZ GRABOWY występuje tylko pod GRABAMI. 
 
 

     

Współżyją w 

symbiozie z 

drzewami,  tzw. 

mikoryza 

Rozkładają 

martwy materiał 

roślinny lub 

zwierzęcy, tzw. 

saprofity 

Pobierają 

substancje 

pokarmowe z 

organizmu żywego 

i doprowadzają do 

jego obumarcia, 

tzw. pasożyty 

Koźlarz grabowy Maślak żółty Maślak zwyczajny 



GRZYBY  SAPROFITYCZNE – grzyby saprofityczne zasiedlają martwe szczątki 

organiczne (roślinne, zwierzęce, obumarłe drzewa).  

KOŁPACZEK SZORSTKOZARODNIKOWY – kołpaczki rosną 
na silnie nawożonych łąkach lub na krowim łajnie. 
ŁYSICZKA TRUJĄCA żyje na obumarłym drzewie. 

 

GRZYBY PASOŻYTNICZE – grzyby te pobierają  substancje pokarmowe z 

organizmu żywego. Przeważająca część takich grzybów przystosowała się do 

życia na drzewach (drzewa są porażone lub całkowicie obumierają). 

 

 

 

 

 

 

Udając się na grzybobranie warto wiedzieć, że wiele grzybów 

występuje 

wyłącznie pod lub w pobliżu określonego gatunku drzewa!!! 

 

ŻÓŁCIAK SIARKOWY – rośnie na żyjącym jeszcze drzewie. 

Żółciak siarkowy 



                    

ZWRACANIE UWAGI NA 

DRZEWA WYSTĘPUJĄCE OBOK 

GRZYBÓW JEST NIEZWYKLE 

POMOCNE PRZY    

ROZPOZNAWANIU GRZYBÓW 

 

LAS z przewagą ŚWIERKA 

 

 

 

BOROWIK SZLACHETNY 

PODGRZYBEK BRUNATNY 

MLECZAJ ŚWIERKOWY 

MUCHOMOR JADOWITY 

 
 

                            

 

 

Borowik szlachetny Podgrzybek brunatny Mleczaj świerkowy 

trujący 



LAS z przewagą BUKA 

 

 

 

BOROWIK USIATKOWANY 

GOŁĄBEK MODROŻÓŁTY 

BOROWIK PONURY 

 

 

                   

 

 

 

 

Borowik usiatkowany Gołąbek modrożółty 

Borowik ponury 

na surowo-trujący 



 

LAS z przewagą BRZOZY 

 

 

KOŹLARZ 
POMARAŃCZOWOŻÓŁTY 
KOŹLARZ BABKA 

MLECZAJ WEŁNIANKA 

 

MUCHOMOR CZERWONY 

 
 

                    

 

     

Koźlarz pomarańczowożółty Koźlarz babka 

Mleczaj wełnianka 

trujący 

trujący 



LAS z przewagą SOSNY 

 

 

   MAŚLAK ZWYCZAJNY 

   MAŚLAK ZIARNISTY 

   MAŚLAK SITARZ 

   MLECZAJ RYDZ 

   GĄSKA ZIELONKA 

 
 

             

 

              

 

 

Maślak zwyczajny Maślak ziarnisty 

Gąska zielonka Mleczaj rydz 



CZARCIE KRĘGI 

 

Czarcie kręgi tworzą określone gatunki grzybów – np. gąsówka fioletowawa, 

majówka wiosenna. Liczne owocniki rosną gęsto jeden obok drugiego w 

szeregu, w mniej lub bardziej zamkniętych kręgach. Niegdyś to zjawisko 

natury traktowano jako miejsca zlotów czarownic, jednak  podstawa tego 

zjawiska leży w sposobie wzrostu grzybni. Rozprzestrzenia się ona z jednego 

miejsca promieniście we wszystkich kierunkach i na zewnętrznej krawędzi 

przyrostu tworzy owocniki. 
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