Zasady zbioru grzybów dziko
rosnących na terenie Szkocji
Naturalne tereny otwarte to środowisko
wykorzystywane w celach uŜytkowych. Dla własnego
bezpieczeństwa naleŜy stosować się do wytycznych
Kodeksu Wstępu na Tereny Otwarte Szkocji
(Scottish Outdoor Access Code). W myśl Kodeksu w
pewnych sytuacjach, na przykład w przypadku zbioru
grzybów w celach komercyjnych, naleŜy
bezwzględnie skontaktować się wcześniej z
zarządcą terenu.
Szanując środowisko naturalne, moŜna przyczynić
się do jego ochrony i pomóc je zachować. Podczas
grzybobrania naleŜy mieć na uwadze następujące
zasady:
Jeśli jest się właścicielem lub zarządcą
terenu:
• Grzyby są niezwykle waŜne dla funkcjonowania
łąk i lasów. Niekorzystne zmiany w środowisku
mają negatywny wpływ na wszystkie elementy
tych ekosystemów. NaleŜy mieć świadomość, Ŝe
zabiegi gospodarcze mogą oddziaływać na
grzyby.
Jeśli zamierza się zorganizować wycieczkę
grzyboznawczą lub zbierać grzyby do celów
naukowych, naleŜy pamiętać, aby:
• Zadbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz
skontaktować się wcześniej z zarządcą terenu.
• Przekazać zarządcy terenu informacje o
poczynionych zbiorach oraz wyjaśnić ich
znaczenie.

Co zbierać
• Grzyby są potrzebne zwierzętom, szczególnie
owadom – naleŜy zbierać tylko te grzyby, które
zamierza się wykorzystać.
• Wśród grzybów są gatunki trujące oraz rzadkie,
których nie powinno się zbierać. NaleŜy zbierać
tylko te grzyby, które się dobrze zna, oraz wziąć
ze sobą atlas, aby je poprawnie rozpoznać w
terenie.
• Niektóre gatunki grzybów są zagroŜone. NaleŜy
sprawdzić, czy istnieją ich pospolite odpowiedniki,
które nadają się do celów zbioru.
Jak zbierać
• Grzyby powinny rozsiać zarodniki – nie naleŜy
zbierać tych grzybów, których kapelusz jeszcze się
nie otworzył, ani tych, które są juŜ przejrzałe.
• NaleŜy uwaŜać, aby zbierając grzyby nie
uszkodzić i nie zadeptać grzybni, która rośnie pod
powierzchnią ziemi. Nie naleŜy rozgrzebywać
ściółki.
• Grzyby naleŜy oczyścić w miejscu zbioru, a
resztki rozsypać w pobliŜu.
Gdzie zbierać
• Zbieranie grzybów na terenach rezerwatów
przyrody musi być zawsze wcześniej uzgodnione z
zarządcą terenu, poniewaŜ mogą mieć
zastosowanie odrębne przepisy.
Informacje na temat terenów chronionych w
Szkocji moŜna znaleźć na stronie internetowej
www.snh.gov.uk
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