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GRZYBY CHRONIONE 
 

Problematykę ochrony grzybów leśnych reguluje: 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 
 

z dnia 9 października 2014 r. 

 

w sprawie ochrony gatunkowej grzybów  
(Dz. U. z 2014 poz. 1408)  

(na podstawie art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;  

Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880)  

 

 

 Podstawowym problemem regulacji użytkowania zasobów runa leśnego w Polsce jest 

fakt, iż ww. akty prawne nie są w praktyce respektowane. Wynika to głównie z faktu, że 

większość z nich w ogóle nie jest znana, ponadto niektóre nie są precyzyjne i wymagają 

weryfikacji. Niezależnie jednak od tych regulacji prawnych, każda osoba udająca się na 

grzybobranie MA OBOWIĄZEK zapoznania się z chronionymi gatunkami grzybów. Zbiór, 

ze stanowisk naturalnych, grzybów jadalnych i jednocześnie chronionych jest prawnie 

zabroniony! 

Pamiętajmy, że: 

 Ochrona gatunkowa grzybów to prawny sposób zabezpieczenia rzadko 

występujących gatunków dziko rosnących grzybów zagrożonych wyginięciem. 

 

 Chronionych gatunków grzybów nie wolno ani zrywać, przetwarzać na własny 

użytek, wprowadzać do obrotu, ani wywozić poza granice państwa. 

 

 Nie wolno prowadzić zbioru grzybów na chronionych obszarach (zakaz 

obowiązuje w większości parków narodowych i w rezerwatach przyrody). 

 

 Nie wolno ingerować, niszczyć czy w jakikolwiek inny sposób ingerować w 

siedliska gatunków podlegających ochronie. 

 

 Ochrona grzybów jest skierowana do szerokich mas społeczeństwa. 

 

  Formą bardziej specjalistyczną, przeznaczoną dla mikologów jest „Czerwona 

lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce”, będąca spisem gatunków grzybów 

o różnych kategoriach zagrożenia. 
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Niektóre  gatunki grzybów chronionych: 

 
1. Borowik korzeniasty (Boletus radicans) 

Kapelusz średnicy 5-20cm, szarobiaławy lub bladobrązowoszary.. Skórka matowa i sucha, 

gładka lub z zaznaczonym podziałem na poletka. Rurki lśniące, cytrynowożółte, z czasem 

zmieniające kolor na oliwkowożółty, po ugnieceniu wyraźnie siniejące. Trzon 

cytrynowożółty, ku dołowi brudnobiaławy lub bladoszary., przeważnie bez wizerunku 

siateczki. Podstawa często bulwkowata i równocześnie korzeniasto zwężona.. Miąższ 

żółty, po przekrojeniu sinieje. Występuje od VII do nawet X w lasach liściastych, pod 

bukami, dębami, tylko na glebach zawierających wapń. Jest grzybem niejadalnych, 

przyrządzanie go nie pozbawia goryczy. 

 

      
 

 

2. Smardz jadalny (Morchella esculenta) 
Kapelusz wysokości 3-10 cm, przeważnie jasnobeżowy do ochrowego, też szary do 

prawie czarnego; owalny lub zaostrzony. Krawędzie jamek ułożone nieregularnie. Trzon 

biały, kremowy do żółtego, na powierzchni otrębiasty. Występuje od IV do V w lasach 

liściastych i mieszanych, w łęgach, pod jesionami, na nienawożonych łąkach, 

zazielenionych wysypiskach. 
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3. Smardz wyniosły (Morchella elata) 
Kapelusz wysokości  4-12 cm, początkowo szaro-beżowy, później ciemnooliwkowo-

brązowy do czerniawego, charakterystycznie ostrostożkowaty, choć też okrągławy lub 

owalny. Płonne krawędzie jamek przeważnie ułożone w równoległe żeberka. Trzon 

białawy do ochrowo-żółtawego. Występuje od III do V w lasach liściastych i iglastych, 

parkach i ogrodach, ostatnio także licznie na ściółce z kory. 

 

 

 
 
 

 
 

4. Flagowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) 
Kapelusz średnicy 10-40 cm, płasko wachlarzowaty, często klika kapeluszy zrośniętych 

rozetkowato. Z wierzchu beżowy lub żółtobrązowy, z zewnętrzną krawędzią barwy żółtka 

do biało-żółtawej. Spód pokryty cienką warstwą rurek barwy białawej lub kremowo-

żółtawej. Pory bardzo drobne, po ugnieceniu lub na starość czerniejące. Miąższ białawy, 

początkowo soczysty, później łykowato-elastyczny. Występuje od VII do X na korzeniach 

lub u podstawy pni drzew liściastych, także na pniakach. Pasożyt drewna. 
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5. Modrzewnik lekarski (Fomitopsis officinalis) 
Owocniki tego grzyba przyrastają bokiem do drzewa, najczęściej są kopytkowate lub 

półkoliste, czasem także stożkowate. Pozrastane ze sobą owocniki tworzą nieregularne 

skupienia, które mogą osiągać szerokość do 20 cm, wysokość do 60 cm oraz masę 7 kg. 

Konsystencja żywych owocników jest mięsisto-korkowata, po wyschnięciu twarda i 

krucha. Powierzchnia jest silnie wypukła, pokryta brudno-żółto-białawą skórką. U 

starszych okazów jest zwietrzała i nieregularnie popękana. W miąższu znajdują się drobne 

kawałki odłamków kory, drewna, drobnych kamyków.. Rurki mają długość 5-10 cm. Pory 

są koliste, białe, po zgnieceniu brązowieją. Miąższ biały, twardy, ale kruchy i lekki. 

Występuje tylko na drzewach iglastych, przeważnie na modrzewiu. 

 

 

 
 

 

6. Soplówka jeżowata (Hericium erinaceum) 
Owocniki średnicy 5-15 (czasem 25) cm, składające się ze zwartej kępki zwisających,                

bardzo ścieśnionych kolców długości 2-5 cm, u nasady pozrastanych. Białawo-kremowe, 

na starość ochrowe. Występuje od IX do X na pniach drzew liściastych, przede wszystkim 

dębów, też buków, jabłoni i orzechów włoskich. 
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7.  Soplówka jodłowa (Hericium flagellum)  
Owocnik biały, kremowy, z wiekiem do ochrowego; składa się z trzonu z licznymi 

rozgałęzionymi wielokrotnie gałązkami tworzącymi w zarysie nieregularnie kulistą lub 

wydłużoną bryłę, do kilkudziesięciu centymetrów szerokości; igiełki są skupione na 

końcach gałązek w pęczki, ich długość to 20 mm), zwisają; końce igiełek ostre.  Miąższ 

elastyczny, miękki; zapach nieprzyjemny, smak łagodny. W Polsce rzadki. Owocniki 

wyrastają zwykle pojedynczo, od lata do jesieni na drewnie drzew iglastych, jodłowym i 

świerkowym.    

 

 
 

 

8.  Szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) 
Kapelusz średnicy 5-10 cm (czasem 15 cm), czarnobrązowy, między dużymi, 

dachówkowato odstającymi łuskami najpierw szarobiaławy, później jednobarwny, suchy, 

o strzępiasto wystającym brzegu. Blaszki za młodu jasno-popielatoszare, w końcu 

czarno-brązowy, z dość dużymi, okrągławymi ujściami. Trzon czarno-brązowy, 

aksamitno-wełnisty, wysmukły. Miąższ za młodu szarobiaławy, od dołu trzonu stający 

się czarno-brązowy, w jasnych częściach po przekrojeniu najpierw czerwieniejący, 

później czerniejący, w podstawie trzonu wkrótce kruchy jak węgiel drzewny. Zapach i 

smak nie są przyjemne. Występuje od VII do X w lasach liściastych i iglastych, pod 

świerkami i jodłami, bukami, na glebach piaszczystych nie rośnie. 

 

 

 



 6 

9.  Maślak (borowiec) dęty  (Suillus cavipes) 
Kapelusz średnicy 4-10 cm, cytrynowożółty, cynamonowo-brązowawy do 

pomarańczowo-brązowego, także czerwonobrązowy, w środku często z ostrym 

garbkiem. Powierzchnia sucha, grubofilcowata.. Brzeg za młodu Często obwieszony 

szczątkami osłony. Rurki żółtawe do oliwkowych, często szerokie. Pory rombowe i o 

zróżnicowanej głębokości. Trzon zabarwiony jak kapelusz, filcowaty, ze skórkowatym 

pierścieniem, w środku szybko staje się pusty, dość łamliwy. Miąższ niezmiennie biały. 

Występuje d VI do X w lasach iglastych, pod modrzewiami, zwłaszcza w średnich i 

wysokich górach. 

 

 
 

10. Maślak trydencki  (Suillus tridentinus) 
Kapelusz średnicy 4-10 cm, pomarańczowo-brązowawy do rdzawo-czerwonawego. 

Skórka z wrośniętymi włókienkami do strupiasto-łuskowatej, w stanie wilgotnym 

przeważnie tylko lepko mazista, lecz nie śluzowata. Brzeg za młodu obwieszony 

białawymi szczątkami osłony. Rurki pomarańczowo-żółtawe, później bardziej rdzawo-

pomarańczowe do cynamonowo-pomarańczowych, po ugnieceniu czerwono-

brązowawe, trochę zbiegające na trzon. Pory dość duże, kanciaste i różnej głębokości.. 

Trzon zabarwiony podobnie jak kapelusz, trochę włókienkowato-łuskowaty, z 

białawym, nietrwałym pierścieniem. Miąższ czerwonawo-żółtawy, w trzonie także 

brązowawy, w kapeluszu wkrótce staje się miękkawy. Występuje od VII do X w 

górskich lasach iglastych, pod modrzewiami. 
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11. Dwupierścieniak cesarski (Catathelasma imperiale) 
Kapelusz średnicy 8-20 cm (nawet do 30 cm), żółto-brązowawy do ciemnobrązowego, 

poplamiony resztkami osłony  całkowitej, za młodu także zwisającymi na brzegu. 

Skórka sucha. Blaszki najpierw białawe, później blado-ochrowe, zbiegające. Trzon 

blado-beżowy, bardzo ścisły, ostro-korzeniasty, tkwiący głęboko w ziemi, z lejkowato 

wzniesionym pierścieniem, poniżej którego jest druga strefa pierścieniowa. Miąższ 

białawy, bardzo ścisły i ciężki. Zapach mączno-ogórkowy.. występuje od VIII do X w 

lasach iglastych, pod sosnami i świerkami, zwłaszcza w położeniach górskich, a także w 

mieszanych z domieszką dębu. 

 

 

 

 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Treść Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 
 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) gatunki grzybów: 

a) objętych ochroną ścisłą, 

b) objętych ochroną częściową, 

c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich 

pozyskiwania, 

d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk; 

2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów zakazy i odstępstwa 

od zakazów; 

3) sposoby ochrony gatunków grzybów, w tym wielkość stref ochrony. 

 



 8 

§ 2. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia. 

 

§ 3. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia. 

 

§ 4. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone 

w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

 

§ 5. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi i 

stanowisk są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

 

§ 6. 1. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych 

ochroną ścisłą wprowadza się następujące zakazy: 

1) umyślnego niszczenia; 

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 

3) niszczenia ich siedlisk; 

4) pozyskiwania lub zbioru; 

5) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; 

7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

8) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 

9) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

2. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną 

częściową wprowadza się następujące zakazy: 

1) umyślnego niszczenia; 

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 

3) niszczenia ich siedlisk; 

4) pozyskiwania lub zbioru; 

5) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 

6) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

3. W stosunku do innych niż dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych 

ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska 

przyrodniczego. 

 

§ 7. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną 

ścisłą oraz częściową wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów: 

1) zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania i niszczenia siedlisk – nie dotyczą 

wykonywania czynności związanych 

z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac 

uniemożliwia przestrzeganie 

tych zakazów, z wyjątkiem gatunków oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2 do 

rozporządzenia; 

2) zakazy: umyślnego niszczenia i uszkadzania – nie dotyczą: 
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a) pozyskania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia 

przez podmioty, które uzyskały 

zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska na ich 

pozyskanie, 

b) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, 

darowizny i wywożenia poza granicę 

państwa okazów gatunków pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w lit. a; 

3) zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania, przetrzymywania, posiadania, 

zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa 

okazów gatunków – nie dotyczą okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i 

wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

 

§ 8. W stosunku do gatunków grzybów objętych ochroną ścisłą oraz częściową stosuje się 

następujące sposoby ochrony: 

1) inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i 

populacji grzybów oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i 

ostoi; 

2) zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk grzybów, w szczególności: 

a) drzew w odpowiednim wieku i gatunku, 

b) rozkładającego się drewna w odpowiednim wieku i gatunku, 

c) odkrytych piaszczysk, 

d) skał i głazów oraz skupisk niewielkich kamieni, 

e) łąk i pastwisk uprawianych i użytkowanych ekstensywnie; 

3) ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk; 

4) wykonywanie zabiegów ochronnych, utrzymujących właściwy stan siedlisk grzybów, w 

szczególności polegających na: 

a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych, 

b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody, 

c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych, 

d) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla siedliska składu gatunkowego, w 

tym usuwanie inwazyjnych gatunków obcych, 

e) zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów, 

f) regulowaniu liczebności roślin i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte 

ochroną; 

5) zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ; 

6) zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich 

stanowisk naturalnych lub 

z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ; 

7) przenoszenie grzybów z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska; 

8) promowanie ochrony różnorodności biologicznej; 

9) promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania 

grzybów; 
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10) edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i 

sposobów ich ochrony; 

11) prowadzenie upraw grzybów należących do gatunków objętych ochroną, 

wykorzystywanych do celów gospodarczych w celu ograniczenia pozyskania tych gatunków 

ze środowiska; 

12) kontrola pozyskania grzybów gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być 

pozyskiwane; 

13) promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej lub rybackiej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków 

objętych ochroną, oraz dostosowywanie sposobów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb 

ochrony gatunków; 

14) realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków grzybów. 

 

§ 9. Do gatunków grzybów określonych w: 

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 2–5, 8, 45, 47, 50, 53, 54, 110, 124, 125, 

136, 137, 140, 145, 156–158, 186–190 i 197, 

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 4–23, 28–31, 33, 34, 37, 40–42, 50, 53, 

61, 62 i 74 

– przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2015 r. 

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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ZAŁĄCZNIKI 
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