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Materials for the Knowledge of Macromycetes Flora of the Lublin Area

Jednym z głównych problemów krajów przemysłowo rozwiniętych i rozwija
jących się jest szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń przemysłowych na środo
wisko biologiczne. Skutki działania zanieczyszczeń powietrza na rośliny wyższe 
znane są już stosunkowo dobrze. Ostatnio rozpoczęto badania roślin zarodnikowych. 
Coraz więcej prac poświęconych jest także grzybom. Przedmiotem mikologicznych 
badań wielkich aglomeracji miejskich były dotychczas w Polsce trzy miasta: 
Kraków (8), Łódź (3), Warszawa (6). W ostatnich latach badania takie rozpo
częto również w Lublinie. W niniejszej pracy przedstawiono uzyskane dotychczas 
wyniki. Badania są kontynuowane.

Obserwacje mikologiczne prowadzono w skupiskach wysokiej zieleni na obsza
rze miasta (Ogród Botaniczny na Sławinku, Park Botaniczny na terenie miasteczka 
uniwersyteckiego, Park Saski, Park Ludowy,. cmentarz prawosławny i rzymsko
katolicki przy ul. Lipowej, cmentarz żydowski i rzymskokatolicki przy ul. Unickiej 
oraz zarośla i wąwozy w granicach miasta), a także na klombach, trawnikach 
i drzewach znajdujących się przy ulicach w obrębie zwartej zabudowy. Ogółem 
zieleń w Lublinie zajmuje 492,92 ha, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 
18,8 ms (2). Zebrane w trakcie badań grzyby oznaczono przy wykorzystaniu naj
nowszych flor, kluczy i monografii. Nomenklaturę w zamieszczonym niżej wyka
zie przyjęto dla workowców z opracowania D e n n i s a (1), a dla podstawczaków 
z prac M o s e r a (4) oraz V e s el eg o, Kotlaby i Pouzara (7). Opraco
wane materiały złożono w zielniku Zakładu Botaniki Ogólnej UMCS (LUBL.).

*

Panu Prof. dr hab. B. Sałacie serdecznie dziękuję za sprawdzenie zbio
rów i cenne uwagi przy redagowaniu pracy.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAN

Na terenie Lublina stwierdzono dotychczas 107 gatunków macromyce
tes należących do 28 rodzin (tab. 1). Najlicznej występowały grzyby 
z rodzin: Tricholomataceae (22 gat.), Coprinaceae (11 gat.), Polyporaceae 
(9 gat.) i Cortinariaceae (7 gat.). Z wyróżnionych przez O r ł o s i a (5) eko
logicznych grup grzybów najliczniej reprezentowane są pasożytnicze i sa
profityczne kormobionty oraz pedobionty. Zwraca natomiast uwagę sto
sunkowo nieliczny udział ryzobiontów.

Flora macromycetes jest bogatsza w skupiskach zwartej, wysokiej 
zieleni, gdzie stwierdzono 97 gat. grzybów. Najliczniej owocowały tam 
grzyby z rodzajów: Clitocybe, Collybia, Conocybe, Coprinus, Hypholoma, 
Inocybe, Mycena, Panaeolus, Psathyrella, Stropharia i Trametes. Stwier
dzono, iż udział grzybów leśnych jest tutaj większy niż w obszarze zwar
tej zabudowy. Na terenie Ogrodu i Parku Botanicznego spotykano m.in.: 
Lactarius camphoratus, L. piperatus, Leccinum scabrum, Morćhella 
esculenta, Paxillus ńwolutus, Phallus impudicus, Russula pectinata, 
R. molacea, Suillus sp., Trichotoma terreum, ^erocomus chrysenteron 
i X. subtomentosus.

Tab. 1. Liczbowe zestawienie grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) zebra
nych dotychczas na terenie Lublina 

List of macromycetes identified over the territory of Lublin

Liczba Liczbo Liczbę Li czba
Nazwr rodziny rodzajów gatunków Nazwa rodziny rodznj ów gatunków

Fam ily Nuober of Nuwbar of Family No*bar of Number of
genera epeciee genera epeclae

Hcct rlficear 1 2 Tricholomataceae 12 22
Spbneriacnee 2 3 Plutesceoe 1 2
Muaerlaceao 1 1 Agarlcacaae 2 2
Pezizacene 1 1 Coprinaceae 5 31
Helval1aceec 4 4 Brlbitincaae 1 4
Morcbellaewne 2 2 St ropbarincee* 2 4
Aurlculariaceae 1 1 Cort inarlacaae 5 7
Tremellaceae 2 2 Entoloratnceae 1 1
Cortlciaceae 4 6 Po*illeceaa 1 1
Clevariaceae 3 1 Bolataceae 3 4
SeM zopbyllaceae 1 1 Rueeulaceae 2 4
Hymenochaetaceae 2 3 Phallaceae 1 1
Polyporaceae 8 © Scleroderantaceae 5 5
Plaurotaceae 1 1 Nldulanlaceae 2 3

Na klombach, zieleńcach i drzewach rosnących przy ulicach w ob
rębie zwartej zabudowy stwierdzono 22 gat. grzybów. Spośród nich 8 gat. 
miało stanowiska także w skupiskach zwartej zieleni. Są to: Hirneola 
auricula-judae, Coprinus comatus, C. disseminatus, Flammulina veluti- 
pes, Melasliza chaeteri, Polyporus sąuamosus, Schizophyllum commune, 
Stereum hirsutum.

Wydaje się, że stan współczesnej mikoflory Lublina jest dość zado
walający. Występuje tu dużo gatunków leśnych, zaroślowych, łąkowych
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i pastwiskowych. Stwierdzono też gatunki uważane za niezbyt częste 
w kraju. Są to: Antrodia mollis, Clavariadelphus fistulosus, Crinipellis 
stipitaria, Daldinia concentrica, Heluella lacunosa, Lachnea gilva, Lep- 
topodia elastica, Macrocystidia cucumis, Macroscyphus macropus, Mela- 
stiza chaeteri i Mitrophora semilibera. Mało jest natomiast gatunków 
mikoryzowych. Występowały one głównie w Ogrodzie i Parku Bota
nicznym, gdzie warunki są najbardziej zbliżone do naturalnych.

Stwierdzono także szereg grzybów uważanych za charakterystyczne 
dla terenów o dużym skażeniu emisjami przemysłowymi (np. Armillariel- 
la mellea, Flammulina velutipes, Hirneola auricula-judae, Polyporus 
sąuamosus, Schizophyllum commune), co może wskazywać na znaczne 
zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi.

PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY ZEBRANYCH GRZYBÓW

ASCOMYCETES

Nectńaceae

Nectria coccinea (Pers, ex Fr.) Fr.: licznie na obumierających 
gałązkach Fraxinus excelsior, X. N. galligena B r e s.: licznie na mar
twych gałązkach Cydonia oblonga, X.

Sphaeńaceae

Daldinia concentrica (Bo 11. ex Fr.) Ces. et Not.: nielicznie na 
gałęzi Acer negundo, VII. Xylaria hypoxylon (L. ex H o o k e r) G r ó v.: 
nielicznie na pniakach drzew liściastych, X—XI. X. polymorpha (Pers. 
ex Me rat) Grev.: dość licznie na pniakach drzew liściastych, 
VII—X.

Humariaceae

Scutellinia scutellata (L. ex S t. A m.) Lambotte: nielicznie na 
omszonym pniaku drzewa liściastego, VII.

IX I . w- ii don r.n r;.. iMb ? . aH .S {. I z.j

Pezizaceae

Otidea onotica (Pers.) Fuck.: kilka owocników w zaroślach na 
zboczu wąwozu, VIII.
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Heluellaceae

Helvella lacunosa A f z. ex F r.: nielicznie w zaroślach na dnie 
wąwozu, VIII. Leptopodia elastica (B u 11. ex S t. A m.) B o u d.: nie
licznie w zaroślach, VII. Macroscyphus macropus Pers. ex S. F. 
G r a y: kilka owocników w zaroślach na zboczu wąwozu, VII. Paxina 
acetabulum (L. ex S t. A m.) O. K u n t z e: nielicznie w zaroślach, 
VII.

Morchellaceae

Mitrophora semilibera (D C. ex F r.) L e v.: nielicznie na trawniku 
na skraju parku, V. Morćhella esculenta P e r s. ex S t. A m a n s: kilka 
owocników na trawiastym zboczu w pobliżu drzew liściastych, V.

BASID1OMYCETSS

Auriculariaceae

Hirneola auricula-judae (Buli. ex S t. A m.) B e r k.: dość licznie 
na gałęziach i pniach drzew i krzewów liściastych (Acer negundo, Fra- 
xinus ezcelsior, Morus alba, Robinia pseudacacia, Sambucus nigra), 
VII—XI.

Tremellaceae

Exidia truncata F r.: kilka owocników na martwej gałęzi drzewa 
liściastego, V. Tremella mesenterica R e t z.: nielicznie na gałęzi drzewa 
liściastego, VII.

Corticiaceae

Chondrostereum purpureum (Pers. ex F r.) P o u z.: licznie i czę
sto na korze drzew liściastych, IX—XII. Merulius tremellosus S c h r a d. 
ex Fr.: na pniaku drzewa liściastego, IX. Peniophora incamata (Pers. 
ex F r.) P. K a r s t.: dość licznie na gałązkach drzew liściastych, I—XI. 
P. ąuercina (Pers. ex F r.) C o o k e: nielicznie na gałązkach dębu, 
XI—XII. Stereum hirsutum (W i 11 d. ex F r.) S. F. G r a y: licznie 
na pniach i gałęziach drzew liściastych, I—XI.
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Clavariaceae

Clavariadelphus fistulosus (F r.) C o r n e r: nielicznie na gałązkach 
w cienistym wąwozie, XI.

Schizophyllaceae

Schizophyllum commune F r.: licznie i często na pniach i gałęziach 
drzew liściastych, VI—X.

Hymenochaetaceae

Inonotus radiatus (S o w. ex F r.) P. K a r s t.: kilka owocników 
na pniaku drzewa liściastego, IX. I. rheades (Pers.) Bond, et S i n g.: 
na pniu Quercus, XI. Phellinus igniańus (L. ex F r.) Qućl.: nie
licznie na pniach i kłodach drzew liściastych, IX—X.

Polyporaceae

Antrodia mollis (S o m m e r f. ex F r.) K a r s t.: na pniaku drzewa 
liściastego, VIII. Bjerkandera adusta (W i 11 d. ex F r.) P. K a r s t.: 
dość licznie na pniach drzew liściastych, VIII—XII. Fomes fomentarius 
(L. ex F r.) K i c k x.: na pniach i pniakach drzew liściastych, VIII—X. 
Gleophyllum sepńańum (W u 1 f. ex F r.) P. Karst.: na martwym 
drewnie, VIII. Laetiporus sulphureus (Buli. ex F r.) M u r r.: kilka 
owocników na pniu lipy, V. Piptoporus betulinus (Buli. ex F r.) 
P. Karst.: na pniu brzozy, VIII. Polyporus sąuamosus (H u d s.) ex 
F r.: dość często na pniach i gałęziach drzew liściastych, V—VI. Tra- 
metes suaueolens (L. ex Fr.) F r.: na pniu wierzby, VIII. T. uersicalor 
(L. ex F r.) Pil.: dość licznie na pniakach drzew liściastych, VII—X.

Pleurotaceae

Pleurotus ostreatus (J a c q. ex F r.) Quel.: dość licznie i często 
na pniach drzew liściastych, XII.

Tricholomataceae

Armillariella mellea (V a h 1. in FI. D a n. ex F r.) Karst.: dość 
licznie na pniakach i korzeniach drzew liściastych, IX—XI. Clitocybe 
dealbata (S o w. ex F r.) K u m m e r: nielicznie na trawniku, X. Cl. 
lnfundibuliformis (S c h f f. ex F r.) Q u e 1.: wśród ściółki w cieni
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stych zaroślach, VIII. CI. sinopica (F r. ex F r.) K u m m e r: wśród 
ściółki w lasku modrzewiowym, VII. Collybia acervata (F r.) K a r s t: 
wśród ściółki w lasku modrzewiowym, VII. C. jusipes (Buli. ex F r.) 
Quel.: nielicznie na korzeniach drzewa liściastego, XI. C. peronata 
(B o 11. ex F r.) Sin g.: nielicznie wśród ściółki w zaroślach, VII. 
Crinipellis stipitaria (F r.) P a t.: na usychających gałązkach krzewów 
liściastych, XI. Flammulina velutipes (C u r t. ex F r.) Sing.: licznie 
i często na pniakach i gałęziach drzew liściastych, VIII—II. Laccaria 
amethystina (B o 11. ex F r.) Ber k. et Br.: nielicznie wśród ściółki 
w zaroślach, VII—VIII. L. laccata (S c o p. ex F r.) Bk. et B r.: nie
licznie w trawiastych zaroślach, VIII—X. Lyophyllum ulmarium (Buli. 
ex F r.) K ii h n.: nielicznie na spróchniałym pniu klona, X. Macro- 
cystidia cucumis (Pers. ex F r.) H e i m: nielicznie w trawiastych 
zaroślach, IX. Marasmius oreades (B o 11. ex F r.) F r.: nielicznie na 
trawniku, VI—VIII. M. rotula (S c o p. ex F r.) F r.: dość licznie na 
opadłych gałązkach, VI—X. M. scorodonius (F r.) F r.: licznie na ko
rzeniach krzewu liściastego, X. Mycena acicula (S c h f f. ex F r.) 
Quól.: licznie na leżących w ściółce gałązkach drzew liściastych, XI. 
M. niueipes M u r r.: licznie na pniaku drzewa liściastego, XI. M. poly- 
gramma (Buli. ex F r.) S. F. G r a y: nielicznie wśród ściółki w cie
nistych zaroślach, X—XI. Oudemansiella longipes (Buli. ex S t. A m.) 
M o s e r: nielicznie w pobliżu pnia drzewa liściastego, X. O. radicata 
(Relhan ex Fr.) Sing.: nielicznie na pniaku graba. IX Trićholoma 
terreum (S c h f f. ex F r.) K u m m e r: dość licznie na nasypie, X.

Pluteaceae

Pluteus atricapillus (S e c r.) Sing.: nielicznie na pniach drzew 
liściastych, VIII—X. P. pallescens P. D. O r t o n: pojedynczo przy 
pniaku drzewa liściastego, VIII.

Agańcaceae

Agańcus arvensis S c h a e l i. ex F r.: nielicznie na trawniku, 
V—VIII, X. Lepiota naucina F r.: gromadnie na trawniku na słonecz
nym zboczu, IV.

Copńnaceae

Anellaria semiouata (S o w. ex F r.) P e a r s. et D e n n i s: nie
licznie na trawniku, VI. Copńnus atramentańus (Buli, e x F r.) F r.: 
kępkami przy ścieżce, X. C. comatus (M uli. in FI. D a n. ex F r.)
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S. F. G r a y: dość licznie i często na trawnikach, IV, IX—X. C. disse- 
minatus (Pers. ex F r.) S. F. G r a y: gromadnie na odsłoniętej ziemi 
i próchniejących pniakach, VI—X. C. micaceus (Buli. ex F r.) F r.: 
gromadnie na pniakach drzew liściastych, IV—XI. C. truncorum 
(S c h f f.) F r. W e i d e n.: kępkami na spróchniałym drewnie, VIII—X. 
Panaeolina foenisecii (Pers. ex F r.) R. Mre.: nielicznie na traw
niku, VIII. Panaeolus acuminatus (Schff. ex F r.) Q u ó 1.: nielicznie 
na ekskrementach, X. P. sphinctrinus (F r.) Q u ć 1.: nielicznie na żyznej 
glebie, VI—VII. Psathyrella spadiceo-grisea (F r.) M r e.: kępkami przy 
pniach drzew liściastych, X. P. trepida (Fr.) Gili.: nielicznie wśród 
ściółki pod drzewem liściastym, XI.

Bolbitiaceae

Conocybe leucopus Kuhn.: nielicznie na trawniku, VIII. C. pu- 
bescens (Gili.) Kiihn.: pojedynczo na trawniku, VIII. C. rickenii 
(J. Schff.) Kuhn.: na trawniku wśród opadłych liści, VIII, XI. 
C. tenera (S c h f I. ex F r.) Kuhn.: pojedynczo na trawniku, VIII.

Strophariaceae

Hypholoma fasciculare (Huds. ex F r.) P. Karst.: licznie na 
pniakach i przy pniach drzew liściastych, IV—XI. H. sublateritium 
(F r.) Q u ó 1.: dość licznie kępkami na pniakach drzew liściastych, 
IX—XI. Kuehneromyces mutabilis (S c h a e f f. ex F r.) S i n g. et 
Smith.: licznie na pniakach drzew liściastych, VI, VIII—X. Pholiota 
sąuarrosa (Pers. ex F r.) Q u e 1.: licznie przy pniu wypróchniałej 
wierzby, X—XI. Stropharia aeruginosa (C u r t. ex F r.) Q u ć 1.: nie
licznie na ziemi wśród opadłych liści w miejscach cienistych, X—XI. 
St. coronilla (Buli. ex Fr.) Q uó 1.: nielicznie na trawniku, VII—VIII.

Cortinariaceae

Dermocybe sanąuinea (W u 1 f. ex F r.) W ii n s c h e: nielicznie na 
glebie w cienistych zaroślach, VIII. Hebeloma subsaponaceum K a r s t.: 
pojedynczo w trawie, X. Inocybe fastigiata (Schff. ex F r.) Que 1.: 
nielicznie w trawiastych zaroślach, VIII. I. obsoleta Romagn.: poje
dynczo w trawie, VIII. I. patouillardii B r e s.: nielicznie w trawie pod 
drzewami liściastymi, VIII.
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Entolomataceoe

Entoloma clypeatum (L. ex F r.) K u m m e r: licznie na ziemi 
w cienistych zaroślach, V—VIII.

Paxillaceae

Paxillus involutus (Batsch. ex F r.) Fr.: dość licznie na traw
niku na skraju zarośli, VI, X.

Boletaceae

Leccinum scabrum (Buli. ex F r.) S. F. G r a y: nielicznie w po
bliżu brzozy, VII. Suillus sp.: nielicznie w trawie, IX. Xerocomus ćhry- 
senteron (Buli. ex F r.) Quel.; pojedynczo w zaroślach wąwozu, 
VIII. X. subtomentosus (L. ex F r.) Q u e 1.: nielicznie w cienistych 
zaroślach wąwozu, VI—VII.

Russulaceae

Lactarius camphoratus (Buli. ex) F r.: pojedynczo na odsłoniętej 
glebie, VIII. L. piperatus (Scop.) Fr.: nielicznie w pobliżu dębu, VII. 
Russula pectinata (Buli.) Fr. ss. Cke.: dość licznie w trawiastych 
zaroślach, VII—VIII. R. uiolacea Quel.: nielicznie w cienistych za
roślach, VII.

Phallaceae

Phallus impudicus L. ex Per s.: sporadycznie w cienistych za
roślach, VII—X.

Sclerodermataceae

Bovista plumbea Pers.: nielicznie na trawniku, X Calvatia excipu- 
liformis (Pers.) Per d.: nielicznie w trawiastych zaroślach, VII. 
Lycoperdon perlatum Pers.: dość licznie w trawiastych zaroślach, 
VII, X. Scleroderma verrucosum Pers.: gromadnie na odsłoniętej gle
bie, VIII. Vascellum pratense (Pers, emend Q u ć 1.) K r e i s e 1: licz
nie na trawniku na słonecznym zboczu, X.
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Nidulariaceae

Crucibulum laeve Buli. ex DC.: na opadłej gałązce, IX. Cyathus 
olla (B u t s c h.) Pers.: nielicznie na trawniku, VIII. C. striatus 
(Huds.) ex Pers.: na ziemi kompostowej w szklarni, V.
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P E 3 IO M E

Ha TeppMTopHM Jboójnma o6HapyxceMO 107 bmaob macromycetes, npKHajyie- 
jKanuw k 28 ceuefiCTBaM (toóji. 1). <t>jiopa macromycetes óoraae b cxonjienMax ry- 
ctoA bucokoA 3ejieHK, tom oÓHapyjKeHO 97 bmaob rpnóoB. Ha iuiyM6ax, cxnepax 
m Ha AepeBbflx, pacTymxx okojio cnjioniHOft 3acTpo(łKM, naft^eHO 22 bmas rpn60B. 
Abtop ciinraeT coctohhmc MMKpo<pjiopbi JIwóJiMHa ynoBjieTBopMTejibHWM. 3aecb 
MOJKIIO BCTpeTHTb MHOrO JieCHbIX BMAOB (OCOÓeHHO B CKOnjieHHHX ryCTOft BblCOKOft 
3ejieHH), jiyroBbix m nacT6mqHbix. OCuapyjKeHbi raKxce bmabi, BCTpeaaeMbie b Ilojib- 
ine pe^KO: Antrodia mollis, Clauariadelphus jistulosus, Crinipellis stipitaria, Dal- 
dinia concentrica, Heluella lacunosa, Lachnea gilva, Leptopodia elastica, Macro- 
cystidia cucumis, Macroscyphus macropus, Melastiza chaeteri, Mitrophora semUi- 
bera. HaflfleH TOKace pan rpnóoB, KOTopbie chmtoiotch xapaKTepHbiMn naa Teppn- 
Topnił, 3arpa3HeHHbix npoMbimjieiiHbiMM BbinejieiinaMn (HanpMMep Armillariella 
mellea, Flammulina uelutipes, Hirneola auricula-judae, Polyporus sąuamosus, Schi- 
zophyllum commune).

S U M M A R Y

107 macromycetes species belonging to 28 families (Table 1) have been found 
over the territory of the Lublin city. Macromycetes flora is morę abundant in the 
agglomerations of compact, high verdure where 97 fungi species were found.

a Annales, sectlo C, t. XXXIX
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22 fungi species were found on flower-beds, lawns and trees growing at the 
streets within the compact building area. It seems that the State of the contem- 
porary microflora of Lublin city is quite satisfactory. Many forest species (spe- 
cially in the agglomerations of compact, high verdure), as well as meadow species 
and pasture species grow here. Also the species which are considered to be rare 
in Poland, have been found three. These are: Antrodia mollis, Clavariadelphus 
fistulosus, Crinipellis stipitaria, Daldinia concentrica, Heloella lacunosa, Lachnea 
gUva, Leptopodia elastica, Macrocystidia cucumis, Macroscyphus macropus, Mela- 
stiza chaeteri and Mitrophora semilibera. A number of species considered to be 
characteristic of the territories with a large industrial contamination have also 
been observed (e.g. ArmUlariella mellea, Flammulina uelutipes, Hirneola auricula- 
-judae, Polyporus sąuamosus, Schizophyllum commune).
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