
GRZYBY TRUJĄCE 

 

 

MUCHOMOR CZERWONY - U bardzo młodych okazów 

kulisty, potem półkulisty, a u starszych okazów płaski i 

nieco wgłębiony na środku. Powierzchnia gładka, u 

starszych okazów przy brzegu delikatnie karbowana. 

Początkowo okryty jest białawą osłoną. Po jej rozerwaniu 

na kapeluszu pozostają białe lub biało – żółte łatki. W 

Polsce jest bardzo pospolity. Rośnie w różnego typu lasach 

liściastych, iglastych i mieszanych. 

MUCHOMOR SROMOTNIKOWY - a młodu półkulisty, potem 

dzwonkowato-łukowaty, w końcu rozpostarty. Skórka gładka, przy 

brzegu nieprążkowana, składa się z przylegających i promieniście 

ułożonych włókienek. Kolor białozielonkawy, oliwkowo - zielonkawy, 

szarozielony, brunatnozielony, na brzegu zwykle jaśniejszy, czasem 

żółtawy. Na słońcu, oraz u starszych okazów kolor jest wypłowiały. 

Skórka łatwo daje się ściągnąć i często występują na niej białe 

resztki osłony. Występuje najczęściej w lasach liściastych, także w 

mieszanych; rośnie pojedynczo, lub w małych grupkach. Grzyb 

mikoryzowy. Najczęściej rośnie pod dębami i bukami rzadziej pod 

innymi drzewami liściastymi. Dla ludzi jest to grzyb śmiertelnie 

trujący. 

 

ŁYSICZKA LANCETOWATA - występuje głównie na terenach o dużej sumie 

opadów. W Polsce występuje głównie w górach i na Pomorzu. Grzyb 

trujący: Zawiera substancje psychoaktywne (psylocybinę oraz śladowe ilości 

psylocyny i baeocystyny). Po jego spożyciu występują zaburzenia 

postrzegania i świadomości, powoduje też spadek ciśnienia tętniczego. Ze 

względu na wygląd i właściwości psychoaktywne łysiczka lancetowata 

nazywana jest również "czapką wolności" albo "magicznym grzybem". Ma 

kolor od oliwkowego do jasnobrązowego, także z ciemnymi oliwkowymi lub 

sinozielonymi plamami, zwłaszcza na obwodzie, wysuszony przybiera kolor 

od jasnosłomkowego do ochrowego. Powierzchnia gładka, wilgotna, śliska, 

nieco lepka. Kształt początkowo tępo stożkowaty i zwykle z ostrą brodawką 

w centrum, z wiekiem stożkowaty do dzwonkowatego, jednak nigdy nie 

rozpostarty. 
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GRZYBY JADALNE  

  
B O R O W I K  S Z L A C H E T N Y  – gatunek grzyba z rodziny 

borowikowatych. Występuje w Europie i Ameryce Północnej (głównie na zachód 

od Gór Skalistych, rzadziej w części centralnej i wschodniej kontynentu. Poza tym 

został zawleczony do Nowej Zelandii
[3]

 i południowej Afryki
[4]

. W Polsce często 

spotykany zwłaszcza w górach, rzadziej na niżu, zwykle rzadki w okolicach 

wielkich miast. Jest jednym z najbardziej poszukiwanych grzybów jadalnych, 

wysoko ceniony ze względu na walory smakowe. Nadaje się do bezpośredniego 

spożycia, marynowania, suszenia i do wszelkich innych rodzajów przerobu. Jest 

wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Ma średnicę od 6 do 25 centymetrów. 

U młodych osobników jest zwykle barwy białej, później piaskowej. Z czasem staje 

się jasnobrązowy i ciemnobrązowy. Rzadko zdarza się, aby kapelusz borowika 

szlachetnego był barwy karminowej. Kształt kapelusza początkowo jest gładki i 

półkolisty, później bardziej wypukły, stare okazy są poduszkowato rozpostarte. 

Powierzchnia kapelusza jest matowa, bywa pomarszczona, w czasie deszczu i u 

osobników starszych – staje się gładka i lepka. 

 

PODGRZYBEK BRUNATNY - powierzchnia u młodych okazów zamszowata i 

matowa, u starszych w czasie suchej pogody gładki i błyszcząca, w okresie 

opadów – lepka. Występuje w starych drzewostanach iglastych, głównie 

sosnowych, rzadziej także w lasach liściastych i mieszanych. Można je znaleźć 

przeważnie pod sosnami i świerkami oraz pod dębami i bukami, czasem na 

pniakach. Bywa mylony z borowikiem szlachetnym, czyli prawdziwkiem, od 

którego różni się brakiem siateczki i błekitniejącym miąższem, ale pomyłka 

nie jest groźna  
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