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 Fascynujące grzyby
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Tajemniczy �wiat grzyb�w

Grzyby należą do osobnego kr�lestwa w przyrodzie – nie są ani ro�linami, ani zwierzętami.
Na naszej planecie ro�nie ponad 200000 rodzaj�w grzyb�w. Występują na lądzie, w wodzie, 
w glebie, a nawet na innych organizmach. Grzyby, kt�re zbierasz w lesie, to owocujące 
ciała pewnych konkretnych gatunk�w.



 

 Co wiemy o grzybach

Grzyby, kt�re zbierasz w lesie, mają kapelusz i n�żkę, pod ziemią znajduje 
się też grzybnia – cienkie, bezbarwne nitki grzyba. Spory występują na dolnej 
czę�ci kapelusza i służą do rozmnażania. Spory są małe jak pyłki kurzu i można 
je zobaczy� tylko przez mikroskop. Żeby je zdoby�, poł�ż kapelusz 
na kawałku papieru i postukaj, aby uwolni� spory. Można też zostawi� 
kapelusz na papierze przez noc, a spory same wypadną. Przenie� 
spory ostrożnie na szkiełko mikroskopowe, dodaj kroplę wody 
i nał�ż szkiełko nakrywkowe. Teraz możesz powiększy� obraz. 
Spory każdego grzyba mają własną, wyjątkową strukturę. R�żnią 
się kształtem, wielko�cią i kolorem. Spory mogą nawet pom�c 
w identyfikacji rodzaju grzyba.
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Pod kapeluszem grzyba co tydzie� 
tworzą się miliardy spor�w! 

Purchawka uwalnia 
miliardy spor�w →

Spory powiększone 4300 razy →

Niekt�re grzyby są hodowane na nietypowych „farmach” – mrowiskach. Mr�wki 
z rodzaju Atta i Acromyrmex ciągną li�cie do dom�w, żują je żuwaczkami i układają 
w stosy. Po pewnym czasie powstają w nich grzyby, kt�rymi żywią się mr�wki. 
Li�cie są zbyt twarde, więc mr�wki, kt�re hodują grzyby, nie mogą ich zje��.

← Aspergillus, czyli czarna ple�� – grzyb ple�niowy, 
    kt�ry pod mikroskopem wyglądajakkwiatmlecza

 
  Ciekawostka
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 Grzyb koralowy

Na gałęziach i pniach zwalonych drzew w lesie sosnowym 
rosną magiczne grzyby, z kapeluszami tak postrzępionymi, 
że wyglądają jak koralowce w oceanie. Je�li kiedykolwiek 
je spotkasz, zachwycisz się tym rzadkim okazem. Ale nie zrywaj 
go, zostaw go w naturze. Ten grzyb nosi wiele nazw – trzęsak 
morszczynowaty, masło czarownicy, a jego nazwa łaci�ska 
to Tremellafuciformis.

Jeszcze dziwniej wygląda lwia grzywa. Ten grzyb to sopl�wka 
jeżowata, rzadki grzyb rosnący na pniach drzew – jak broda 
magicznego le�nika. Sopl�wka smakuje jak krewetka 
lub homar, co możesz osobi�cie sprawdzi� w pewnych 
restauracjach.

 Grzybowy makaron 

Dama w welonie

Grzyb, kt�ry wygląda jak posta� kobiety w koronkowej sukni, 
to Phallusindusiatus. Jest to rzadki gatunekwydzielający zapach, 
kt�rym raczej nie będziesz zachwycony.Ale uwielbiają go muchy. 
Krążą wok�ł grzyba, pomagając w roznoszeniu spor�w.

Tajemniczy �wiat grzyb�w
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 Grzyby pasożytnicze

Wiele grzyb�w przystosowało się do życia na innych organizmach 
i do żywienia się na nich. By� może znasz już hubę, kt�ra wygląda 
jak ko�skie kopyto wiszące na drzewie. Grzybnia tego grzyba rozchodzi 
się głęboko w pniu drzewa, niszcząc go i powodując jego gnicie. 
W starożytno�ci tego grzyba używano do robienia węgla do pisania, 
a także do rozpalania ognia. Grzyb suszono i za pomocą dw�ch kamieni 
wywoływano iskrę. Grzyb zapalał się od jednej iskry, jak hubka. 
Dlatego nazywamy go hubą.

W tropikalnych lasach Brazylii i Japonii można znale�� rzadkie 
i tajemnicze grzyby Mycena, kt�re �wiecą w ciemno�ci. 
Niekt�re są tak jasne, że można czyta� książkę przy ich �wietle.

Zbierasz grzyby? To uważaj! 
Swego zdrowia nie narażaj!

Grzyby, których trzeba unikać

Niekt�re grzyby mogą by� bardzo trujące. Nigdy nie zbieraj grzyb�w, 
kt�rych nie znasz. Gdy będziesz wraca� do domu, grzyby mogą połama� 
się i zmiesza� z innymi. Już kilka gram�w muchomora sromotnikowego 
zawiera tyle trucizny, że może stanowi� zagrożenie dla twojego zdrowia. 
Unikaj też goryczaka ż�łciowego i muchomor�w. Pamiętaj, że nawet jadalne 
grzyby mogą zawiera� truciznę, gdy są nie�wieże. Nie zbieraj ich!

↑ Muchomor sromotnikowy można łatwo 
    rozpozna� po szaro-zielonym kapeluszu, 
    cienkiej, suchej błonkowatej sk�rce 
    na dolnej czę�ci trzonu, kt�rą botanicy 
    nazywają „pochwą”, oraz po pier�cieniu 
    na g�rnej czę�ci trzonu

 
  Ciekawostka
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 Pleśń

Na pewno widziałe� sple�niałą kanapkę lub chleb. 
Staje się bardzo nieapetyczna, a jej powierzchnia 
pokrywa się zielonym lub szarym meszkiem. 
To mikroskopijna ple��, składająca się z cienkich, 
rozgałęzionych nitek grzybni. Na ko�cach nitek 
tworzą się kapsułki ze sporami. Gdy spory dojrzeją, 
kapsułki otwierają się i spory uwalniane są 
w powietrze. Gdy trafią do pożywnego �rodowiska, 
jak mleko, chleb, dżem lub owoce, zaczynają 
rosną�, tworząc nową ple��.

Aby wyhodowa� ple��, musisz umie�ci� kawałek chleba w ciepłym 
i wilgotnym miejscu. Wł�ż go do pojemnika, na przykład do szklanego 
słoika, i przykryj mokrym papierem lub tkaniną. Po kilku dniach 
na chlebie zobaczysz biało-zielony meszek. To grzyb ple�niowy Mucor. 
Teraz ostrożnie zdejmij pr�bkę ple�ni, najlepiej za pomocą pęsety 
lub igły. Nitki ple�ni rozł�ż na szkiełku podstawowym, dodaj odrobinę 
wody i przykryj szkiełkiem nakrywkowym.

Tajemniczy �wiat grzyb�w

Kapsułki spor�w ple�ni Mucor widziane pod mikroskopem →

Chleb z futerkiem? Nie jedz tego, 
możesz chory być, kolego!

 Eksperyment



51

Przy niewielkim powiększeniu (60 razy) zobaczysz, jak 
wyglądają nitki grzyba, grzybnia. Przy powiększeniu 300x 
zobaczysz kapsułki ze sporami.
Żeby zobaczy�, jak kapsułki pękają, przeprowad� taki 
eksperyment: umie�� grzybnię na szkiełku podstawowym, 
na jednym ko�cu dodaj kroplę wody. Gdy woda dotrze do 
kapsułek z porami, pękną na twoich oczach!

Niekt�re rodzaje ple�ni wykorzystuje się do produkcji ser�w. 
To tak zwane „niebieskie ple�nie”. Nadają serowi wyjątkowy, 
przyjemny smak i są bezpieczne dla ludzi. Żeby obejrze� niebieską 
ple�� pod mikroskopem, zeskrob ją nożem z sera kupionego w sklepie. 
Najbardziej znane rodzaje tego sera to Roquefort i Gorgonzola.

Ciepło i wilgoć to bez wątpienia 
najlepsze warunki do pleśnienia!

Tak wygląda pod mikroskopem ple�� na cytrynie  ↓

 
  Ciekawostka
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 Drożdże

Drożdże to kolejny ciekawy rodzaj grzyb�w. 
Te grzyby żyją na owocach pewnych ro�lin, na przykład 
na winogronach, w glebie i w nektarze pewnych kwiat�w. 
Można powiedzie�, że drożdże jako pierwsze zostały 
udomowione przez ludzi. Egipcjanie potrafili piec chleb 
z użyciem drożdży już trzy tysiące lat temu. Oczywi�cie nikt 
nie wiedział, jak ci mali pomocnicy wyglądają. Dopiero Antonie 
van Leeuwenhoek zdołał dostrzec to pod mikroskopem. 
Teraz możesz zrobi� to ty.

Tajemniczy �wiat grzyb�w

Dzięki drożdżom ro�nie zaczyn chlebowy. Zaczyn składa się z mąki, 
wody i drożdży. Gdy te składniki wymieszają się, drożdże oddziałują 
z cząsteczkami skrobi, produkując gazy, kt�re tworzą pęcherzyki 
powietrza. Ale pamiętaj, żeby pilnowa� zaczynu, bo może wyj�� z miski 
i trzeba będzie go łapa�!

↑ Struktura kom�rki drożdży

Błona
Wodniczka
Cytoplazma 
Jądro
Mitochondrium

Na powierzchni winogron znajdziesz białą warstwę, 
kt�ra schodzi, gdy potrzesz ją palcem. To drożdże, 
kt�re żywią się cukrem obecnym na powierzchni owoc�w. 
Taką samą warstwę znajdziesz na granatowych �liwkach.

Warstwa, którą ścierasz, by winogrona lśniły,
To rodzaj grzybów – drożdże, mój miły!

 
  Ciekawostka
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Żeby zaczyn urósł śmiało, 
drożdży musisz dać niemało!

Wymieszaj łyżeczkę drożdży piekarskich z 1/3 szklanki wody 
o temperaturze pokojowej. Za pomocą wkraplacza umie�� kroplę tego 
roztworu na szkiełku podstawowym. Przykryj szkiełkiem nakrywkowym 
i obserwuj. Przy powiększeniu zobaczysz, że drożdże składają się 
z jednokom�rkowych grzyb�w. Zobaczysz też kom�rki połączone w długie 
ła�cuchy. Te grzyby rozmnażają się przez pączkowanie. Na kom�rce tworzy 
się pączek, kt�ry ro�nie i oddziela się od pierwszej kom�rki.

Drożdże rosną bardzo szybko. Żeby to sprawdzi�, dodaj do wody z drożdżami trochę cukru. 
Wymieszaj cało�� i poczekaj dwie godziny. Przygotuj ponownie preparat. Widzisz, że teraz 
jest o wiele więcej kom�rek? Cukier to pokarm dla drożdży. Żywiąc się cukrem, drożdże 
produkują gaz, dzięki kt�remu ciasto jest pulchne. Możesz to sprawdzi�, wlewając roztw�r 
wody, drożdży i cukru do butelki i umieszczając na niej balon. Wyprodukowany gaz 
napełni go.

Drożdże spożywcze są zdrowe, przez co wykorzystuje się je do produkcji 
suplement�w diety, lek�w i witamin. Takie preparaty przyjmują osoby 
z alergiami i problemami ze sk�rą i jelitami. Żeby zbilansowa� poziom białka 
w diecie, wegetarianie często przyjmują suplementy na bazie drożdży, 
ponieważ drożdże zawierają mn�stwo białka. Poza tym są pełne witamin 
z grupy B i błonnika.

 Eksperyment



 Glony
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Glony – r�żnorodna grupa

Glony znajdziesz w domu: na �cianie akwarium, w wodzie do kwiat�w lub w ziemi 
w doniczce. Je�li dobrze się przyjrzysz, zobaczysz glony rosnące na pniach drzew, 
�cianach budynk�w, na płotach, a nawet na rurach odpływowych. Niekt�re glony
są jednokom�rkowe, a inne wielokom�rkowe i mogą rosną� do ogromnych rozmiar�w. 
Te duże, złożone glony to wodorosty, kt�re mogą tworzy� całe podwodne lasy 
w morzach i oceanach.



 Tajemnica szmaragdowej wody

Zbierz trochę wody z „kwitnącej” kałuży lub stawu. Sp�jrz na kroplę tej wody przez mikroskop. 
Zobaczysz glony w dowolnym kształcie: kulki, nitki itp. Pewien rodzaj jednokom�rkowych 
glon�w – zawłotnia – nadaje wodzie zielony kolor. Łatwo jest ją pozna�, bo wygląda
 jak zielona kulka w ciągłym ruchu. Kom�rka zawłotni ma dwie wici, kt�re pomagają jej 
się przemieszcza� w wodzie, i wykorzystuje czerwoną plamkę oczną, żeby „widzie�”. 
Gdy jest gorąco, w wodzie jest tak dużo tego rodzaju glon�w, że kałuże i sadzawki 
przybierają szmaragdowe zabarwienie.

Chlorella to także glon jednokom�rkowy, kt�ry można znale�� w wodzie ze 
zwykłej kałuży. Szybko się rozmnaża i zawiera tak wiele składnik�w 
odżywczych, że ludzie hodują ją jako pożywienie dla zwierząt, jako naw�z, 
suplement diety i �r�dło witamin. Glon ten jest też wykorzystywany 
do filtrowania �ciek�w i do produkcji tlenu na stacjach kosmicznych!

55← Chlorella może ży� w innych organizmach, takich jak stułbie i pantofelki

Wewnątrz kom�rek chlorelli zobaczysz zielony chromatofor, kt�ry bierze udział w fotosyntezie   →

 Pierwotek – zielony „kompas”

Niekt�re glony nauczyły się ży� nie tylko w wodzie, ale także na lądzie.
Aby przeży�, czerpią wilgo� z deszczu, mgły i rosy. Sp�jrz na zieloną warstwę 
na dolnych czę�ciach pni drzew. To jednokom�rkowy glon – pierwotek. 
Zdrap go igłą z kory, po czym umie�� na szkiełku podstawowym, a na wierzchu 
poł�ż szkiełko nakrywkowe. Za pomocą miękkiej tkaniny lekko rozprowad� 
substancję. Teraz możesz zobaczy� pojedyncze kom�rki, a także grupy kom�rek. 
To wła�nie pierwotek. Możesz uży� go jako kompasu, bo ro�nie tylko 
po p�łnocnej stronie pni drzew.
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 Czym jest zakwit na stawie?

Gdy będziesz nad stawem, rzeką lub jeziorem, zbierz trochę 
maziowatego zakwitu z powierzchni wody. Ko�c�wką igły rozsmaruj 
nitki po szkiełku podstawowym, dodaj odrobinę wody i nakryj 
szkiełkiem nakrywkowym. Gdy spojrzysz przez mikroskop, zobaczysz 
dużo glon�w przypominających nitki. Jeden z nich, skrętnicę, 
zidentyfikujesz po cienkiej zielonej wstążce wewnątrz kom�rek. 
Ta spiralna wstążka to chromatofor odpowiedzialny za fotosyntezę.

Wielokom�rkowe skrętnice →

↑ Skomplikowana kom�rka Micrasterias

Scenedesmus to rodzaj zielonego glonu w kształcie pręta 
z 4 kom�rek z rogowatymi wyrostkami z boku  →

Piękno na bagnach

Na powierzchni w�d na torfowiskach żyją niezwykle piękne, 
mikroskopijne glony. Wyci�nij trochę wody z mchu 
lub innej ro�liny bagiennej do słoika. Na li�ciach
są glony niewidoczne gołym okiem. Eleganckie, 
zielone glony Micrasterias poznasz 
po przepięknych kom�rkach, złożonych 
z dw�ch poł�wek z niewielkimi 
nacięciami. Te glony są pokarmem 
dla niekt�rych rak�w.

Glony – r�żnorodna grupa

Scenedesmus to mikroskopijne glony uprawiane – hodowane w okre�lonym celu –
 przez ludzi. Są bogate w składniki odżywcze i wykorzystuje się je jako dodatki do paszy 
dla zwierząt, jako naw�z i do produkcji wyrob�w medycznych. Te glony służą też 
do odfiltrowywania bakterii i trujących substancji ze �ciek�w.



Wiele słodyczy, pianek i galaretek robi się z agar-agar. Ta substancja 
o dziwnej nazwie pozyskiwana jest z pewnych czerwonych i brązowych 
glon�w. Jeżeli dodasz ją do gorącej wody i pozostawisz do ostygnięcia, 
po chwili zmieni się w gęstą galaretkę. Niekt�re kapsułki lek�w zrobione 
są z agaru. Agar-agar często wykorzystuje się do produkcji żelk�w-
dżdżownic.

Glony w słodyczach? Jasna sprawa – 
wystarczy dodać agar-agar!

 Wodorosty na talerzu

Ludzie od dawna wykorzystują glony morskie czyli wodorosty 
jako pożywienie. Wodorosty są tak bogate w składniki 
odżywcze, że nie tylko można je je��, ale też wykorzystywa� 
do produkcji r�żnych lek�w. Najlepiej znany wodorost jadalny 
to listownica, czyli inaczej kelp. Listownice rosną w morzu 
w gęstych lasach podwodnych. Kelp jest �r�dłem jodu 
potrzebnego organizmowi.

↑ Listownica, inaczej kelp
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Wodorosty do sushi

Wodorosty wykorzystuje się też do przygotowania sushi, gł�wnego dania 
kuchni japo�skiej. Ryż zawija się w suche, cienkie li�cie wodorost�w Porphyra, 
czyli nori. Nori zawierają jod, fosfor, żelazo, wap� oraz witaminy A, C i D.
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 Korze�, łodyga, li��
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Ro�liny zielone

Przez okular mikroskopu możesz dostrzec fantastyczne kształty i wzory stworzone 
przez naturę. Przyjrzy się dokładnie, a zobaczysz, dlaczego li�cie są takie zielone, 
jak korzenie pobierają wodę, czym jest pyłek, dlaczego r�ża pachnie, a pokrzywa parzy.



 Korze�

Cho� korzenie ro�lin mają r�żne kształty, strukturę mają podobną. Jedną z gł�wnych 
funkcji korzenia jest pobieranie wody i soli mineralnych. Dzięki mikroskopowi 
dowiesz się, jak ten proces zachodzi.

59

Najlepiej jest ogląda� młode korzenie kiełk�w pszenicy lub groszku.

Umie�� nasiona pszenicy w płaskiej misce i nalej wody, aby zakryła je do połowy. 
Miskę przykryj wilgotną gazą i odstaw na parę dni do ciemnej szafki. W tym czasie 
nasiona przebudzą się i zaczną kiełkowa�.

Przygotuj cienkie skrawki samego ko�ca korzenia. Umie�� kroplę wody na szkiełku 
podstawowym i zakryj preparat. Patrząc przez mikroskop, zwr�� uwagę na to, 
że kom�rki na czubki korzenia wydają się lu�no ułożone. Tworzą tak zwaną czapeczkę. 
Czapeczka chroni delikatną ko�c�wkę korzenia przed uszkodzeniem. Poza tym kom�rki 
czapeczki złuszczają się i dzięki temu korze� może łatwiej wrasta� w glebę.

Powyżej czapeczki znajduje się strefa wzrostu i podziału kom�rek, dzięki czemu korze� 
przyrasta na długo��. Nad tą strefą znajdują się delikatne wło�niki.

Za pomocą ostrego ostrza oddziel cienką warstwę z wło�nikami. Umie�� pr�bkę
na szkiełku podstawowym i przykryj szkiełkiem nakrywkowym. Korzenie pobierają 
tak dużo wody, ponieważ wło�nik�w może by� nawet tysiąc na milimetrze 
kwadratowym korzenia. Pod mikroskopem zauważysz, że wło�nik składa się z jednej, 
wydłużonej kom�rki.

↓ Wło�nik

↑ Przekr�j podłużny 
    kiełka pszenicy

1

2

3
4

 Eksperyment
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 Wewnątrz łodygi

Żeby bada� łodygę ro�liny, musisz nauczy� się przygotowywa� 
cienkie, przezroczyste skrawki. Jeżeli natniesz ro�linę wzdłuż, 
jest to przekr�j podłużny, a je�li ułożysz ostrze w poprzek 
łodygi, uzyskasz przekr�j poprzeczny. Na początek wybierz 
ro�liny z miękkimi łodygami, jak begonie, trzykrotki 
lub tulipany.

Na przekroju poprzecznym zobaczysz grupy kom�rek i liczne 
puste k�łka – to są długie, puste rurki umożliwiające przenoszenie 
wody i soli mineralnych przez łodygę do li�ci. Tkanka złożona z tych 
rurek i kom�rek transportujących to tak zwany ksylem, czyli drewno. 
Drzewa mają gęstą korę na zewnątrz i gęste drewno wewnątrz.

↑ Przekr�j poprzeczny łodygi pietruszki

← Szparki na spodniej stronie li�cia

 Li�� jest taki zielony

Popatrz przez mikroskop na li�cie r�żnych ro�lin, jak seler, 
pietruszka, geranium lub begonia. Zwr�� uwagę, że spodnia 
czę�� li�cia jest pełna szparek, kt�re służą do oddychania. 
Szparka składa się z dw�ch kom�rek, kt�re otwierają się 
i zamykają, tworząc otw�r. Przez niego zachodzi wymiana 
gaz�w i parowanie wody.

Ro�liny zielone

 Korzeń, łodyga oraz liście
tworzą roślinę, oczywiście! 




