Przegląd Przyrodniczy
XXI, 3 (2010): 20-28

Grzegorz Kołodziejczak

CHRONIONE I ZAGROŻONE GRZYBY
POJEZIERZA KASZUBSKIEGO
ORAZ PRZYLEGŁYCH OKOLIC
Protected and endangered species of fungi
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ABSTRAKT: Opracowanie zawiera wykaz i krótki opis 55 stanowisk 33 gatunków grzybów

chronionych i zagrożonych, znalezionych przez autora na terenie Pojezierza Kaszubskiego i
sąsiednich okolic, w okresie od marca 2007 do kwietnia 2009.
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ABSTRACT: This elaboration contains a list and a short description of 55 locations of 33 species of
protected and endangered fungi, found by the author on the territory of Kaszubskie Lakeland and its
vicinity, in the period since March 2007 till April 2009.
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Wstęp
Grzyby występujące w okolicach Gdańska nie zostały dotąd dostatecznie dobrze
poznane – ukazało się niewiele opracowań
poruszających temat np. ich rozmieszczenia na wymienionym terenie. W latach 30.
ubiegłego wieku badaniem ówczesnej pomorskiej mikobioty zajmowali się W. Lakowitz oraz F. Teodorowicz, a w latach 50.
okazjonalnie A. Skirgiełło (por. Wilga 2002,
Wilga i Wantoch-Rekowski 2009). Dopiero
od początku lat 90. XX wieku zaczęło się
pojawiać więcej mikologicznych publikacji, dotyczących przede wszystkim grzybów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
(Wilga 1996, 2002, 2004, 2008, Wilga i Ciechanowski 2007). Badania nad grzybami w
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pobliskim Słowińskim Parku Narodowym
podsumowała Bujakiewicz (1997), a w Parku
Narodowym „Bory Tucholskie” Ławrynowicz (2000). W ostatnich latach, na łamach
„Rejestru gatunków grzybów chronionych i
zagrożonych”, dostępnego na internetowych
stronach www.bio-forum.pl oraz wydawanego w Przeglądzie Przyrodniczym (Kujawa
2005, Kujawa i Gierczyk 2007), publikowane
są także stanowiska grzybów stwierdzane
przez pomorskich mikologów-amatorów, do
których należy autor (por. Wilga i WantochRekowski 2009).
Celem niniejszego artykułu jest zestawienie nowych stanowisk chronionych i
zagrożonych gatunków grzybów, znalezionych w okresie od marca 2007 do kwietnia
2009 na terenie Pojezierza Kaszubskiego i na
przyległych obszarach.

