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skróty: dol. – dolina, g. – góra, j. – jezioro,
leśn. – leśniczówka, m. – miejscowość, płw.
– półwysep, rz. – rzeka, str. – strumień; ur.
- uroczysko); data znalezienia; siedlisko;
substrat; sposób wzrostu; uwagi; znalazca;
oznaczający (w przypadku gdy znalazca
również zidentyfikował gatunek, umieszczane jest jedno nazwisko); rodzaj dokumentacji (fotografia, dostępność suchego okazu
wraz z ewentualnym numerem torebki zielnikowej); publikacja; numer zgłoszenia w
rejestrze.
Uwagi:

Register of protected and endangered fungi species in Poland.
Part III. A list of species recorded in 2007
ABSTRAKT: „Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych” został założony na forum internetowym www.bio-forum.pl (powiązanym z internetowym atlasem „Grzyby Polski” www.grzyby.pl)
w styczniu 2005. Baza danych rekordów opisujących lokalizacje chronionych i zagrożonych grzybów
odnalezionych przez amatorów (nie profesjonalnych mykologów) jest prezentowana w poniższym artykule. Jest to podsumowanie rekordów przyjętych do rejestru w roku 2007.
SŁOWA KLUCZOWE: macromycetes, rozmieszczenie, chronione i zagrożone grzyby
ABSTRACT: ABSTRACT: The “Register of protected and endangered mushroom species” was launched
on forum web page www.bio-forum.pl (related to an Internet atlas “Fungi of Poland” www.grzyby.pl)
in January 2005. The database of the records of protected and endangered mushroom species localities
found by amateurs (non-professional mycologists) is presented in this paper. It summarizes the records
completed in year 2007.
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Poniższe zestawienie jest kontynuacją
opracowania danych o stanowiskach grzybów chronionych, rzadkich i zagrożonych w
Polsce, zgłaszanych do internetowego „Rejestru gatunków grzybów”, dostępnego na
stronie www.bio-forum.pl. Zasady dotyczące zgłaszania i rejestracji stanowisk są podane na stronie internetowej oraz w pierwszej
i drugiej części opracowania (Kujawa 2005,
Kujawa i Gierczyk 2007).
W roku 2007 do rejestru przyjęto dane o
472 stanowiskach 166 gatunków rzadkich i
chronionych (Tab. 1). Nazwy grzybów podano za Wojewodą (2003), Chmiel (2006), Mułenko i in. (2008) oraz, w przypadku braku
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danego gatunku na listach krytycznych, za
Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org); kategorie zagrożenia według Wojewody i Ławrynowicz (2006); gatunki chronione (Ch) i częściowo chronione (CCh) wg
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2004
r; symbolem BwCL oznaczono gatunki nie
umieszczone na listach krytycznych. W wykazie przyjęto następujący schemat:
Nazwa łacińska gatunku;
kategoria zagrożenia
- zgłoszenie: lokalizacja (miejscowość,
powiat, województwo, ewentualne uszczegółowienie lokalizacji, ATPOL; przyjęte

1. W przypadku kilku zgłoszeń stanowisk
danego gatunku wymieniono je według
położenia kwadratów ATPOL.
2. W lokalizacji, jeśli podanym punktem
odniesienia była miejscowość, powiat
odnosi się do położenia miejscowości,
nie stanowiska.
3. ATPOL określany jest na podstawie danych geograficznych z GPS zgłaszającego
lub na podstawie danych geograficznych
z mapy (www.pilot.pl) i obliczany przy
pomocy kalkulatora zamieszczonego w
internetowym rejestrze gatunków chronionych i zagrożonych (http://www.
grzyby.pl/cgi-local/atpol-calculator.cgi).
4. Siedlisko określane jest przez zgłaszających. Zróżnicowane jest więc jego określenie i uściślenie w zależności od wiedzy
zgłaszającego.
Herbaria: ZBŚRiL PAN – okazy przechowywane w Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi;
MF – prywatne herbarium Marcina Fałdzińskiego; MS – prywatne herbarium Marka
Snowarskiego; MZ – prywatne herbarium
Marka Zajdka; RP – prywatne herbarium
Roberta Puciaty; SP – prywatne herbarium
Sebastiana Pintschera; TK – prywatne herbarium Tomasza Krzyszczyka; TŚ – prywatne herbarium Tomasza Ślusarczyka; ZA
– prywatne herbarium Zygmunta Augustowskiego; pozostałe skróty podano zgod-

nie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu
Mirka 1990.
Alfabetyczny wykaz gatunków
i ich stanowisk
ASCOMYCETES
Balsamia platyspora Berk. & Broome; R
1. Kowala Mała, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-84; 23.06.2007, 01.07.2007;
międzypolne zarośla leszczynowograbowe na niewielkim wzniesieniu o
ekspozycji NE, na podłożu wapiennodolomitowym; w ziemi, rozgrzebanej
przez zwierzęta leśne, tuż pod liśćmi; 6
owocników; Marcin Fałdziński; Tomasz
Krzyszczyk; fot., zieln. (TK); ID: 71229
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.
1. pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, torfowisko Stramniczka, BB-11;
01.02.2007; torfowisko z pojedynczymi
drzewami, na wyniesieniach gruntu;
pień żywego dębu, na wys. 0,5-2 m; pojedynczo i w grupach; Tadeusz Twardy;
Piotr Perz; fot., zieln. (ZBŚRiL PAN, 2/
TT/9.02.07); ID: 53831
2. pow. pilski, woj. wielkopolskie, rez. Kuźnik, BC-17; 01.07.2007; las mieszany
(sosna, brzoza, dąb), na drewnianych
schodach; bale dębowe; kilkanaście
owocników; Robert Puciata; fot., zieln.
(RP, E289); ID: 70303
Cordyceps militaris (L.) Link.; R
1. Lipuska Huta, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 07.10.2007; skraj lasu
sosnowego i pastwiska; na larwie owada zagrzebanej w ziemi; 1 podkładka;
Mirosława Wantoch-Rekowska; Piotr
Chachuła; fot., zieln. (ZBŚRiL PAN, 3/
MWR/15.10.07); ID: 80561
Cordyceps ophioglossoides (Ehrh.) Link.; R
1. pow. złotowski, woj. wielkopolskie, rez.
Diabli Skok, BB-96; 27.09.2006; źródliska porośnięte buczyną w pobliżu sosny;
owocniki Elaphomyces sp.; pojedynczo,
kilka do kilkunastu podkładek; fot.,
zieln. (RP, E168); ID: 57371
9

