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Krzysztof Spałek 

 

IV. GRZYBY 

 

Zainteresowanie grzybami okolic Głubczyc sięga końca XIX wieku (Schroeter 1889, 

1908). W okresie powojennym nie prowadzono juŜ Ŝadnych badań nad mykoflorą tego 

terenu.  

Na terenie gminy Głubczyce obecnie stwierdzono występowanie 4 gatunków grzybów 

objętych ochroną ścisłą oraz 1 rzadkiego w skali kraju i regionu, objętego ochroną częściową 

(Mapa – Rozmieszczenie wybranych chronionych i rzadkich gatunków grzybów i roślin oraz 

chronionych siedlisk). Część z nich została umieszczona na „Czerwonej liście grzybów 

wielkoowocnikowych zagroŜonych w Polsce” (Wojewoda, Ławrynowicz 1992) - [skrót - PL] 

oraz regionalnej „ Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych Górnego Śląska” 

(Wojewoda 1999) - [skróty: G.Śl. - Górny Śląsk, O - woj. opolskie], gdzie grzyby podzielono 

w zaleŜności od stopnia zagroŜenia na 5 kategorii: Ex - wymarłe i prawdopodobnie wymarłe, 

E - wymierające, V - naraŜone na wymarcie, R - rzadkie oraz I - o nieokreślonym zagroŜeniu. 

Są to: 

 

Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea (PL-V, G.Śl.-R, O-R)  

Owocniki tego grzyba mają kształt miseczek o średnicy 1-5 cm, wewnątrz 

karminowoczerwone, na zewnątrz białawe z delikatną ziarnistością. Występuje w lasach i 

zaroślach liściastych na opadłych gałązkach, najczęściej olszy Alnus glutinosa lub bzu 

czarnego Sambucus nigra. Najczęściej pojawia się od grudnia do kwietnia.  

Na terenie gminy kilka jej owocników stwierdzono w zaroślach nad brzegiem 

strumienia na północny zachód od Wilczego Stawu (Fot. 9).  

 

Flagowiec olbrzymi Meripilus giganteus  

Gatunek objęty ochroną ścisła, obecnie nie zagroŜony. Występuje na martwym 

drewnie, na pniakach lub u podstawy drzew obumierających. Jego owocniki pojawiają się w 

lasach, parkach, na cmentarzach, alejach.  

Jeden owocnik tego gatunku został znaleziony na pniu lipy drobnolistnej w alei 

lipowej na południowy zachód od Klisina. 
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Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea  

Gatunek objęty ochroną ścisła, obecnie nie zagroŜony. Zaliczany do grupy 

największych grzybów na świecie. Występuje na pastwiskach, łąkach, w zaroślach, ogrodach, 

parkach, w miejscach Ŝyznych, wilgotnych i nawoŜonych.  

Jeden owocnik tego gatunku został stwierdzony na pastwisku na północ od 

Ciermięcic.   

 

Sromotnik bezwstydny Phallus impudicus  

 Grzyb objęty ochroną ścisłą. Występuje dosyć pospolicie od wiosny do jesieni w 

lasach liściastych i mieszanych, często bukowych oraz w parkach i zaroślach, w miejscach 

cienistych i wilgotnych.  

W gminie Głubczyce występuje pojedynczo w lasach liściastych i róŜnego typu 

zaroślach, m.in.: w Lesie Głubczyckim, na zachód od Pielgrzymowa, między Bernatowem a 

Królowymi.  

 
Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa (PL-R, G.Śl.-R, O-R)  

Gatunek objęty ochroną ścisłą. Występuje zawsze pojedynczo w drzewostanach na 

siedliskach borowych, głównie na pniach sosen lub przy nich.  

Stwierdzony w borze sosnowym w Lesie Głubczyckim.  

 
 
   
 
 


