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NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE GRZYBY JADALNE 
 

1. Borowik szlachetny (prawdziwek). 

 

                    
 

 

Kapelusz mięsisty wypukły, gładki, suchy, Ø kapelusza 5 – 10 cm. Skórka nie 

oddziela się od miąższu, barwa od piaskowej do kasztanowatej, ciemnobrązowa czasem z 

odcieniem karminowym. Hymenofer rurkowy, rurki u młodych owocników prawie białe u 

starszych żółtooliwkowe, wolne lub zatokowato wcięte, pory drobne, okrągławe. 

 Trzon gruby, cylindryczny lub baryłkowaty koloru piaskowego z białawą siateczką 

żyłek. Miąższ biały niezmienny, mięsisty, jędrny. Jest grzybem najsmaczniejszym, i 

najbardziej wartościowym z gatunku jadalnych. 

 Występowanie: od wiosny do późnej jesieni w lasach iglastych i liściastych. 

 

 

2. Koźlarz babka. 

 

  
 

Kapelusz  Ø 5 – 20 cm, półkolisty, wypukły poduszkowaty, skóra sucha, matowa, nie 

oddziela się od miąższu. Barwa kapelusza od jasnobrązowego do ciemnobrązowego. Rurki 

długie łatwo oddzielające się od miąższu kapelusza, u młodych okazów białe, u starszych 

szarawe. 

 Trzon wysmukły nieco maczugowaty, biały pokryty szaroczarnymi kosmkami, 

trzon szorstki. Miąższ (w trzonie nieco twardy) biały, niezmienny. 

 Występowanie: od czerwca do października, w zagajnikach brzozowych, w lasach 

liściastych z udziałem brzozy. 
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3. Koźlarz grabowy. 

 

 
 Bardzo podobny do babki. 

 

 Kapelusz o  Ø 4 – 12 cm, skórka ciemnobrązowa. Kapelusz wypukły, rurki prawie 

wolne, długie, pory drobne początkowo białe, później szaro-oliwkowe po uszkodzeniu barwią 

się najpierw na fioletowo-szaro, później na czarno. 

 Trzon wysmukły, wydłużono maczugowaty z czarnymi kosmkami na szarym tle. 

Miąższ białawy na przekroju przybiera barwę fioletowo-szarą aż do czarnej. Miąższ w 

kapeluszu jędrny, mięsisty w trzonie włóknisty. 

 Występowanie: od czerwca do października w lasach liściastych, zwłaszcza 

grabowych. 

 

4. Koźlarz czerwony. 
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Owocniki duże, kapelusz półkolisty, poduszkowaty, barwy pomarańczowej do 

ceglastej. Rurki wolne, długie, pory drobne. Rurki początkowo białawe, później szare 

 Trzon wysmukły, cylindryczny, czasem grubszy. U dołu biały z ciemnobrązowymi 

kosmkami. Miąższ mięsisty w kapeluszu, w trzonie twardy, łykowaty. 

 Występowanie: od czerwca do października w lasach mieszanych i liściastych w 

sąsiedztwie topoli, osiki, brzozy. 

 

5. Maślak pstry. 

 

 
 

Owocnik średniej wielkości lub dość duży. Kapelusz wypukły, szaro-żółty lub 

brązowo-żółty, płowiejący. Rurki przyrośnięte do trzonu, pory bardzo drobne, rurki 

początkowo szaro-żółte później oliwkowe, ciemniejsze od skórki kapelusza. Po 

dotknięciu ciemnieją. Skórka z ciemniejszymi kosmkami, trzon równo gruby, cylindryczny, 

wydłużony, czasem maczugowaty barwy kapelusza. Miąższ kremowy z odcieniem 

pomarańczowym, w trzonie lekko sinieje. 

 Występowanie: od czerwca do października w wilgotnych lasach sosnowych i na 

wrzosowiskach. 

 

6. Maślak sitarz. 
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Owocnik średniej wielkości, kapelusz u młodych owocników wypukły, u starszych 

spłaszczony, często powyginany. Kapelusz beżowo-pomarańczowy z odcieniem różowym, 

rurki przypominające sitko o dużych porach, nieregularne, kanciaste, początkowo szaro-

żółte, później oliwkowe, ciemniejsze od skórki kapelusza. Skórka oddziela się od miąższu 

przy brzegu kapelusza, gładka, lepka. Trzon równo gruby, cylindryczny, barwy kapelusza. 

Miąższ żółtawy z jasnobrązowym odcieniem w trzonie, nieco błękitnieje, elastyczny. 

 Występowanie: od czerwca do października w lasach sosnowych, zazwyczaj 

gromadnie. 

 

7. Maślak ziarnisty. 

 

      
 

Jest bardzo podobny do maślaka zwyczajnego, nie posiada jednak osłony i pierścienia. 

Owocnik średniej wielkości. Kapelusz najpierw wypukły, późnej spłaszczony. Kapelusz od 

piaskowo-brązowego do ciemnobrązowego. Rurki przyrośnięte do trzonu, jasnożółte, z 

wiekiem oliwkowe. Skórka kapelusza gładka lub kleista, błyszcząca, łatwo oddziela się od 

miąższu. Rurki młodych owocników wydzielają krople mlecznego płynu. Trzon równo 

gruby, cylindryczny, jasnożółty, w górnej części pokryty drobnymi ziarenkami. Miąższ 

jasnożółty, niezmienny. 

 Występowanie: od lipca do października, w lasach iglastych, pod sosnami, miejscami 

częsty. 

 

8. Maślak zwyczajny. 
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                 Kapelusz półkolisty lub spłaszczony, Ø 5 – 14 cm jasnobrązowy lub kasztanowo-

brązowy. Rurki przyrośnięte do trzonu, u młodych owocników zakryte od spodu błoniastą 

osłoną białą z fioletowym odcieniem. U starszych owocników występuje pierścień. Rurki 

cytrynowo-żółte. Skórka lepka, gładka, błyszcząca w czasie suszy oddzielająca się łatwo od 

miąższu. Trzon krótki, równo gruby, cylindryczny, pełny, mięsisty, żółto-kremowy, u szczytu 

pokryty drobnymi, brązowymi ziarenkami. Miąższ kremowy, niezmienny. 

                  Występowanie: od V – X zazwyczaj gromadnie w młodnikach sosnowych, na 

glebach piaszczystych. 

  

9. Maślak żółty. 
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Kapelusz Ø 5 – 14 cm, mięsisty, wypukły, u starych owocników spłaszczony. Skórka 

jest żółto-pomarańczowa, lepka kleista, gładka, oddziela się od miąższu, przy dotknięciu 

plami ręce na kolor rdzawy. Rurki przyrośnięte lekko zbiegające na trzon, przy dotknięciu 

barwią się rdzawo. 

 Trzon równo gruby, żółto-pomarańczowy, posiada osłonę częściową, koloru 

kremowo-żółtego, później pozostałością osłony jest pierścień. Nad pierścieniem trzon jest 

pokryty brązowymi ziarnistościami. Miąższ żółty, uszkodzony fioletowieje. 

 Występowanie: VI – X pod modrzewiami. 

 

 

10. Piaskowiec kasztanowaty. 

 

   
 

Kapelusz Ø 6 – 12 cm, wypukły z wiekiem spłaszczony, mięsisty, barwy kasztanowo-

różowej. Sucha skórka nie oddziela się od miąższu. Rurki prawie wolne, najpierw białe, 

później kremowe o drobnych okrągłych porach. 

 Trzon cylindryczny, matowy, gładki, barwy takiej jak kapelusz. Trzon na przekroju 

gąbczasty z puszystymi komorami. Miąższ biały, kruchy, jedynie tuż pod skórką rdzawy, 

niezmienny. 

 Występowanie: lasy mieszane, liściastych w lecie i jesieni, na glebach piaszczystych. 
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11. Piaskowiec modrzak. 

 

 
 

Kapelusz o średnicy 5-15 cm, wypukły, mięsisty, koloru słomkowego lub słomkowo-

żółtego. Rurki prawie wolne, kremowe. Uszkodzone  przyjmują kolor niebieski, 

atramentowy. 

 Trzon walcowaty, niekiedy rozszerza się ku dołowi, gąbczasty, komorowaty, barwy tej 

samej co kapelusz. Miąższ kruchy, kremowy lub biały, uszkodzony przyjmuje barwę 

atramentową. 

 Występowanie:  od VI –X  w świetlistych lasach mieszanych, w borach, na glebach 

piaszczystych. 

 Zagrożony wyginięciem. 

 

12. Podgrzybek brunatny. 
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Pospolity. 

 

 Kapelusz o średnicy 6 – 16 cm, powierzchnia matowa, koloru kasztanowo-brązowego, 

skórka nie oddziela się od miąższu, rurki bladożółte, oliwkowe, przy dotknięciu sinieją. 

Trzon  równogruby, jasnobrązowy, pokryty włókienkami. Miąższ mięsisty, jędrny, 

uszkodzony sinieje. Zapach grzybowy. 

 Występowanie:  w starych iglastych drzewostanach głównie sosnowych w okresie 

VIII – X. 

 

 

13. Podgrzybek zajączek. 

 

 
 

Kapelusz o średnicy 3 – 10 cm, półkolisty, poduszkowato wypukły, matowy, 

zamszowy, barwy oliwkowo-szarej. Skórka sucha, matowa, nie oddziela się od kapelusza. 

Rurki przyrośnięte do trzonu, cytrynowożółte, potem oliwkowe o kanciastych porach. 

 Trzon cylindryczny, wysmukły, u podstawy cieńszy, niż u szczytu, kremowy z 

delikatnymi włókienkami. Miąższ biało-kremowy, nie zmienia barwy. 

 Występowanie: od VII – X  w lasach iglastych lub mieszanych z udziałem sosny. 
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14. Podgrzybek złotawy. 

 

 
 

Owocnik średniej wielkości.  Kapelusz poduszkowato wypukły, skórka zamszowa, 

pękająca. Powstałe rysy z odcieniem różowym. Rurki przyrośnięte do trzonu, kremowo-

żółte, zieleniejące w miejscach uszkodzenia Duże kanciaste pory. 

 Trzon równogruby prosty lub wygięty, żółto-brązowy, nabiegły buraczkowo, nieco 

włóknisty. Miąższ kremowy. błękitnieje na przekroju. 

 Występowanie: w lasach liściastych i mieszanych od VII do XI. 

 

15. Czubajka kania (sowa) 
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Owocnik w kształcie parasola. Kapelusz u młodych kulisty, u dojrzałych z garbkiem 

na szczycie, średnica nawet do 20 cm Powierzchnia pokryta szaro- brązowymi łuskami. 

Hymenofor blaszkowy, blaszki białawe, szerokie, wolne, gęste. 

 Trzon wysmukły, wysoki, u podstawy zakończony bulwą. Powierzchnia szaro-

brązowa, z ciemniejszym deseniem. Na trzonie ruchomy pierścień. Miąższ biały, 

niezmienny. 

 Jadalny tylko kapelusz, trzon  łykowaty, wewnątrz pusty. 

Występowanie: rośnie w przerzedzonych lasach, przede wszystkim w liściastych i na 

skraju lasów, przeważnie grupami. 

 

16. Gąska zielonka. 
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Owocnik średniej wielkości. 

 Kapelusz mięsisty, wypukły, kolor zielonkawo-oliwkowy, blaszki siarkowo-żółte, 

powierzchnia kapelusza jest gładka i czasem lepka, łatwo daje się zdjąć. Trzon żółtawy. 

Miąższ kremowy. Trzon dość długi, prosty, zwykle głęboko tkwiący w piaszczystej glebie. 

Brak pierścienia i pochwy. U starszych pokryty kosmkami. Smak i zapach przypomina 

mąkę i świeże ogórki. 

 Występowanie: późną jesienią, w lasach iglastych, na glebach piaszczystych, wzdłuż 

dróg leśnych. 

 

 

17. Lejkowie dęty. 
 

 
 

Owocnik średniej wielkości, przypomina lejek, wewnątrz pusty, brzegi lejka u 

młodych okazów podwinięte, u starszych falistozewnętrzne. Powierzchnia gładka lub bardzo 

słabo pofałdowana. Hymenofor gładki. Barwa zewnętrznej powierzchni od popielatej do 

szaro- niebieskiej, wewnętrznej – brązowo-czarna lub brązowo-szara. Miąższ chrząstkowaty, 

szary, cienki, łamliwy. Smak nieprzyjemny, ziemisty. 

 Występowanie: od VIII – XI, głównie w lasach liściastych, zwłaszcza w buczynach, 

gdzie tworzy duże skupiska owocników. 

 Jadalne tylko młode owocniki. 
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18. Mleczaj rydz. 

 

 
 

Wysoko ceniony. 

 Kapelusz średnicy 3 – 12 cm, pomarańczowo-ceglasty, czasem z domieszką zielonego. 

Kapelusz o brzegu podwiniętym. Na powierzchni gładki z koncentrycznie zaznaczającymi się 

kręgami. Blaszki barwy kapelusza, cienkie, kruche zbiegające na trzon, po uszkodzeniu 

zielenieją. Trzon krótki, gładki. wewnątrz pusty, jaśniejsze od kapelusza. Miąższ jest kruchy, 

przesycony pomarańczowym sokiem o smaku łagodnym i miłym zapachu. 

 Występowanie: latem jesienią w lasach i młodnikach iglastych (przeważnie 

świerkowych, sosnowych) czasem na polanach leśnych. 

 

19. Mleczaj smaczny. 

 

 
        Gatunek rzadki. 
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 Kapelusz o śr. 5-10 cm, pomarańczowo-czerwony, nie ma koncentrycznych kręgów, 

powierzchnia sucha, matowa Blaszki gęste, początkowo białe później ochrowe. Po 

uszkodzeniu – rdzawo-brunatne, dość gęsto ustawione 

 Trzon barwy kapelusza, cylindryczny, na powierzchni suchy, gładki.Miąższ białawy, 

wydzielający obfity mleczno-biały sok, o smaku łagodnym, lecz pozostawiający nieco 

żywiczny posmak. Zapach miąższu dość mocny, u starszych przypominający śledzie. 

 Występowanie: latem i jesienią w lasach liściastych (dębowo-grabowych). 

 

 

20. Opieńka miodowa. 

 

 
 

Kapelusz o śr. 3-10 cm, barwy miodowo-brązowej, na powierzchni suchy, pokryty 

drobnymi łuseczkami (ciemnobrązowymi). Blaszki najpierw białe, potem beżowe. 

 Trzon barwy kapelusza, u podstawy czasem żółtawy, wysmukły, często rozszerzający 

się ku dołowi, zaopatrzony w bladożółty pierścień, obrączkowaty. Miąższ bladocielisty, 

kremowy. Smak łagodny o cierpkim posmaku. 

Występowanie: pospolity, występuje wyrastając gromadnie, często jako bardzo 

szkodliwy pasożyt drzew. Owocuje jesienią. 

 Grzyb warunkowo jadalny (tylko kapelusze), gdyż zawiera pewne substancje dla 

niektórych osób szkodliwe. Należy przed spożyciem obgotować i odlać wodę. 
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21. Pieczarka dwuzarodnikowa. 

 

 
 

Często uprawiana, ale też rosnąca w warunkach naturalnych. Dziko rosnące 

dopuszczone do obrotu z wyjątkiem młodych egzemplarzy, których blaszki nie poróżowiały. 

Kapelusz półkolisty, o brzegu podwiniętym, szary z odcieniem brązowym, delikatnie 

koncentrycznie łuseczkowatym. Blaszki najpierw różowe, później ciemnoczekoladowe. Trzon 

biały, posiada pierścień, pod pierścieniem delikatnie łuseczkowaty. Miąższ biały, 

czerwienieje na przekroju, jędrny, mięsisty. Rośnie w środowisku synantropijnym (skraje 

dróg, tam gdzie wpływ człowieka). 

 Występowanie: od lata do jesieni, w ogródkach na kompoście . 

 

22. Pieczarka polna. 

 

 
 

Owocnik o dość dużym kapeluszu, początkowo półkolistym, później spłaszczonym 

.Barwa kapelusza młodych owocników biała, u starszych szaro-żółtawa. Skórka  delikatnie 

kosmkowata. Blaszki gęste, szerokie, wolne, najpierw różowawe, potem ciemnoczekoladowe. 

Trzon krótszy niż średnica kapelusza z wąskim pierścieniem, biały. Miąższ biały, na 

przekroju nieco różowieje. Smaki zapach anyżowo-grzybowy. 

 Występowanie: od V do X na koszonych łąkach, pastwiskach, zwykle rośnie 

gromadnie tworząc tzw. „czarcie kręgi” 
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23. Pieczarka zaroślowa. 

 

 
 

Kapelusz duży, do kilkunastu cm, spłaszczony, rozpostarty u starszych okazów, barwy 

białawej lub kremowej z żółtym odcieniem .Po potarciu silnie żółknie. Blaszki gęste, wolne, 

najpierw różowe, później ciemnobrązowe. Trzon wysmukły o rozszerzonej bulwiasto 

podstawie, opatrzony pierścieniem, .barwy kremowej, żółknący. Trzon wewnątrz pusty. 

Miąższ białawy, po przełamaniu przybiera barwę szaro-brązową. 

 Występowanie: od lata do jesieni, w lasach liściastych i  iglastych  

 

24. Pieprznik jadalny (kurka). 

 

 
Owocnik kształtu lejkowatego, o brzegach kapelusza podwiniętych lub falisto 

powyginanych. Hymenofor w postaci żylastych fałd zbiegających na trzon. Kapelusz 

żółto-pomarańczowy, fałdy w kolorze kapelusza. Trzon nieco wygięty, zwężający się ku 

dołowi,  jaśniejszy od kapelusza. Miąższ biały z odcieniem żółtym, jędrny, zwarty. Smak u 

młodych owocników łagodny,  u starszych lekko pieprzny. 

 Występowanie: od VI do X w lasach liściastych i iglastych na kwaśnych glebach. 
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25. Płachetka kołpakowata. 

 

 
 

Owocnik średniej wielkości. 

 Kapelusz u młodych kulisty, u dojrzałych wypukły z garbkiem, barwy szaro-żółtawej, 

beżowo-żółtej z delikatnymi biało-srebrnymi łuseczkami. Blaszki zatokowato wycięte , o 

ostrzu karbowanym, barwy gliniastej, potem rdzawo-brazowe.Trzon cylindryczny, długi, 

opatrzony  wyraźnym, białym pierścieniem, jaśniejszy od kapelusza. Miąższ beżowy, przy 

uszkodzeniu – bladolila. Smak łagodny, orzechowy. 

 Występowanie: od V do XI  w lasach iglastych, dość częsty w górach i na Pomorzu. 

 Mylone z zasłonakami, które nie mają pierścienia lecz resztki zasnówki w postaci 

pajęczynowatych nitek. 

 

26. Twardzioszek przydrożny. 
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Owocniki drobne, kapelusz początkowo stożkowaty, później spłaszczony z garbkiem 

na szczycie i pofałdowanym brzegiem, barwy beżowej (suche okazy) lub brązowe (wilgotne 

okazy). Blaszki grube, dość rzadkie, zatokowato wycięte, beżowe. Trzon cienki, wysmukły, 

prosty, barwy kapelusza Miąższ białawy, w kapeluszu miękki, w trzonie twardy. 

 Występowanie: od V do XI na łąkach, pastwiskach, na skraju drogi, zwykle 

gromadnie. 

 Do spożycia nadają się tylko kapelusze. Przy zbieraniu należy zwrócić uwagę, aby 

blaszki były grube, rzadkie, beżowe! Można pomylić z grzybami halucynogennymi 

(blaszki brązowe). 

 

 

27. Boczniak ostrygowaty. 

 

 
 

Owocniki dość duże .Kapelusz u starych okazów muszelkowaty, języczkowaty, 

wklęsły. U młodych owocników wypukły; barwy szaro-popielatej, w warunkach naturalnych 

powierzchnia gładka, sucha. Blaszki szerokie, gęste, zbiegające na trzon, białe. Trzon 

ekscentryczny, krótki lub bocznie osadzony; u podstawy często wygięty i rozszerzony, 

barwy białej z odcieniem szarawym. Miąższ biały, niezmienny u starych okazów o stęchłym 

zapachu, w kapeluszu mięsisty, w trzonie łykowaty, korkowaty. 

 Występowanie: w środowisku naturalnym tworzy owocniki późną jesienią i zimą w 

dużych kępach lub dachówkowato jeden owocnik nad drugim na pniach i konarach drzew 

liściastych. 

Często uprawiany. 

 

28. Ucho bzowe. 
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Owocnik o kształcie ucha nietoperza. Młody owocnik ma kształt muszelki lub 

miseczki, później ulega pofałdowaniu, wygina się nieregularnie i dzieli na płaty. Z 

zewnętrznej strony jest zamszowaty, oliwkowo-szary, wewnętrzna powierzchnia kasztanowo-

brązowa. Cały owocnik jest galaretowaty i elastyczny, w czasie suszy czarno-brązowy lub 

szarobrązowy, twardy i silnie powyginany. 

 Występowanie: przez cały rok ucho bzowe można znaleźć na spróchniałych pniach i 

gałęziach, niekiedy także na żywych drzewach bzu czarnego. W Polsce występuje w  parkach 

i zaroślach przydrożnych. 

 Należy do ulubionych i często spożywanych grzybów w Chinach i Japonii. 
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