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Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda nale¿y do
królestwa grzybów Fungi, gromady grzybów podstawkowych Basidiomycota,
klasy podstawczaków Basidiomycetes, rzêdu sromotnikowców Phallales i rodziny gwiazdoszowatych Geastraceae. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju
Myriostoma (Index Fungorum; Gumiñska, Wojewoda 1985; Wojewoda 2003).
W starszych polskich opracowaniach by³a wymieniana jako wieloporek gwiaŸdzisty (np. Gumiñska, Wojewoda 1985).
Na kontynencie europejskim, z wyj¹tkiem obszarów po³o¿onych na po³udnie od Alp, gatunek ten jest bardzo rzadki i w nastêpstwie tego zosta³ umieszczony w wykazie zawieraj¹cym 33 najbardziej zagro¿one gatunki macromycetes
Europy (Dahlberg, Croneborg 2003). Zosta³ równie¿ uwzglêdniony na listach
grzybów zagro¿onych w kilku pó³nocno- i œrodkowoeuropejskich krajach,
m.in.: w Austrii, Belgii, Niemczech, Holandii, S³owacji, Szwecji i w Czechach
(Dermek 1988, Dörfelt 1985, Gerhardt 2006, Wojewoda 2003). W Wielkiej Brytanii gatunek ten jest uwa¿any za wymar³y – Ex (Evans, Kibby 2004).
Wilga M. S., Wantoch-Rekowski M. 2014. Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (With.: Pers.)
Corda w Polsce. – Acta Bot. Cassub. 13: 55-59.

56

Marcin Stanis³aw Wilga, Miros³aw Wantoch-Rekowski

W Polsce gwiazda wieloporowata jest gatunkiem bardzo rzadkim, objêtym
œcis³¹ ochron¹ prawn¹ (Rozporz¹dzenie… 2014). Znajduje siê tak¿e na czerwonej liœcie grzybów, gdzie przyznano mu kategoriê gatunku wymieraj¹cego – E
(Wojewoda, £awrynowicz 2006).
Gwiazda wieloporowata preferuje gleby piaszczyste i miejsca dobrze nas³onecznione, zw³aszcza na wybrze¿ach mórz (Evans, Kibby 2004), ale tak¿e wyrasta
wœród krzewów, gdzie jej owocniki pojawiaj¹ siê pojedynczo lub w nielicznych
skupieniach (Rudnicka-Jezierska 1991). Dahlberg i Croneborg (2003) podali, ¿e
stanowiska grzyba mog¹ znajdowaæ siê w lasach ³êgowych z udzia³em wierzby
bia³ej Salix alba oraz topoli bia³ej Populus alba, rosn¹cych w dolinach du¿ych
rzek. Wed³ug Gerhardta (2006) gwiazda wieloporowata wystêpuje w lasach
liœciastych, na glebach piaszczystych, w suchych i ciep³ych regionach. Dermek
(1988) poda³, ¿e grzyb ten jest zwi¹zany z robiniami, a wed³ug Lohmeyer
i Künkele (2006) preferuje on tak¿e g³ogi Crataegus spp.
Gwiazda wieloporowata nale¿y do naziemnych saprotrofów, tworzy owocniki od wrzeœnia (niekiedy ju¿ od czerwca) do listopada, o œrednicy 5-8 cm, barwy
szarawej lub br¹zowawej; za m³odu s¹ one kuliste, z trójwarstwowym ektoperydium i jednowarstwowym endoperydium, a œrednica rozwiniêtego owocnika
mo¿e wynosiæ nawet 25 cm, zwykle nie przekracza 10 cm. Po dojrzeniu owocników egzoperydium pêka na 4-14 (najczêœciej 8) ramion. W kulistym, ods³oniêtym endoperydium tworz¹ siê ujœcia zarodników w formie wielu drobnych
otworów w liczbie od kilku do 30, a samo endoperydium podtrzymywane jest
przez 8-31 kolumnowatych trzonków – szyjek. Zarodniki s¹ okr¹g³awe, jasnobr¹zowe, o œrednicy ok. 4-5 mm, graniasto urzeŸbione (brodawki), bez pory rostkowej, a ich wysyp jest barwy br¹zowej. Wraz z brodawkami zarodniki mog¹
osi¹gn¹æ œrednicê 11 mm. W³oœnia o krótkich strzêpkach, na ogó³ nierozga³êziona, czêsto pokryta jest niskimi kolczastymi wyrostkami (Gumiñska, Wojewoda
1985; Rudnicka-Jezierska 1991).
W Polsce Myriostoma coliforme znana jest z zaledwie kilku stanowisk. Gumiñska i Wojewoda (1985) podaj¹ okolice Torunia jako rejon jej wystêpowania.
Rudnicka-Jezierska (1991) cytuje trzy stanowiska: Strychy na Pomorzu Zachodnim – za Mallochem (1936), okolice Olsztyna i okolice Torunia – za Zab³ock¹
i Zab³ockim (1951). W okolicach Torunia zosta³a stwierdzona tak¿e wspó³czeœnie
przez Ceynowê-Gie³doñ (2000) oraz Paw³owskiego i Adamsk¹ (2008). Kolejne
doniesienie dotyczy Wielkopolski: piêæ owocników znaleziono na piaszczystej
ziemi w ³êgu z robini¹ akacjow¹, na terenie podworskiego parku w PoznaniuRadojewie (Kujawa, Gierczyk 2007, 2011; Zychla 2007).
Opisane poni¿ej nowe stanowisko gwiazdy wieloporowatej zosta³o znalezione
podczas grzybobrania i towarzysz¹cych mu badañ terenowych, prowadzonych
w ramach Krajowego Zlotu Mi³oœników Grzybów: GOSZCZANOWO 2013. Zosta³o ono stwierdzono w pobli¿u Goszczanowa, po³o¿onego w woj. lubuskim,
powiat strzelecko-drezdeñski, gmina Drezdenko, kwadrat ATPOL BC60, GPS:
N 52.720646° – E 15.615349° (ryc. 1). Teren ten jest zarz¹dzany przez Regionaln¹
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Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Szczecinie, nadleœnictwo Karwin i leœnictwo
Bukowo – oddz. 216b.

Ryc. 1. Po³o¿enie stanowiska Myriostoma coliforme w pobli¿u Goszczanowa
Fig. 1. Location of site with Myriostoma coliforme in the vicinity of Goszczanowo

Znaleziono dwa dojrza³e owocniki o œrednicy ok. 7 oraz 5 cm, odspojone od
swojego pod³o¿a (leg. M. Wantoch-Rekowska, 27.09.2013; det. M.S. Wilga &
M. Wantoch-Rekowski, 27.09.2013); wyros³y one w pobli¿u przystani wodnej,
tu¿ przy leœnym dukcie prowadz¹cym po zachodniej stronie Goszczanowskiego
Stawu (ryc. 2).
Zbiorowisko nawi¹zuje do nadbrze¿nego ³êgu z udzia³em olszy czarnej Alnus
glutinosa, z domieszk¹ buka zwyczajnego Fagus sylvatica i dêbu szypu³kowego
Quercus robur. Po stronie drugiej duktu roœnie m³odnik, zdominowany przez
robiniê akacjow¹ Robinia pseudacacia, przechodz¹cy nastêpnie w m³odnik
sk³adaj¹cy siê z sosny zwyczajnej Pinus sylvestris. Owocnikom gwiazdy wieloporowatej towarzyszy³y dwa owocniki gwiazdosza rudawego Geastrum rufescens
oraz kilka okazów Tarzetta cf. catinus. Na powierzchni próchnicznej gleby, powsta³ej na piaszczystym pod³o¿u, zalega³o sporo szcz¹tków organicznych (liœcie,
martwe drewno). Sporz¹dzono bogat¹ dokumentacjê fotograficzn¹.
Gwiazda wieloporowata preferuje obszary ciep³e i dobrze nas³onecznione,
po³o¿one na lekkich piaszczystych glebach (np. Gumiñska, Wojewoda 1985;
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Ryc. 2. Owocnik gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme na badanym stanowisku
(Rys. M.S. Wilga na podstawie w³asnej fotografii)
Fig. 2. The fruit body of Myriostoma coliforme at the studied locality (drawn by M.S. Wilga
on the basis of his own photograph)

Rudnicka-Jezierska 1991; Wojewoda 2003). Tymczasem na stanowisku w rejonie
Goszczanowa owocniki wyros³y w miejscu cienistym i wilgotnym – na brzegu
akwenu, na glebie próchnicznej i zasobnej w œció³kê, w towarzystwie szeregu
gatunków drzew liœciastych, m.in. olszy czarnej, buka zwyczajnego, dêbu szypu³kowego i bardzo licznej robinii akacjowej. Zychla (2007) opisa³ podobne nietypowe dla tego gatunku siedlisko w Poznaniu-Radojewie, na którym znalaz³
owocniki M. coliforme.
Ochrona nowego stwierdzonego stanowiska grzyba jest problematyczna, bowiem na brzegu Goszczanowskiego Stawu, gdzie wystêpuje, znajduj¹ siê stanowiska wêdkarskie i miejsce jest mocno wydeptywane oraz zaœmiecane.
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