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Atrakcyjny wrzesień
Wrzesień to miesiąc, który kończy lato
oraz rozpoczyna jesień. Punktem przełomowym między latem a jesienią jest
wystąpienie przymrozków. W przypadku, kiedy przymrozek się nie pojawi,
możemy nadal cieszyć się latem. Natomiast wystąpienie przymrozku świadczy
o tym, że wkraczamy w jesienny okres
i należy powoli zmieniać odzież na cieplejszą. Noce stają się chłodniejsze,
poranki obﬁtują w rosę, a liście na
drzewach zaczynają żółknąć, aby w kulminacyjnym okresie jesieni cieszyć oko
typowo złotą jesienią. Warto w tym
okresie wybrać się na poranny spacer,
żeby zobaczyć pięknie wyglądające,
prześwitujące słońcem pajęczyny pokryte rosą, na tle łąki, którą spowija
mgła. W południe słońce przybiera intensywnie pomarańczowo-czerwony odcień. Liście z drzew są strącane przez
wiejące wiatry, które układają na chodnikach i drogach coraz więcej pożółkłych liści. Wrzesień oprócz spacerów
w jesiennej scenerii to również czas na
rodzinne grzybobranie oraz szczególnie
wyczekiwany przez myśliwych okres,
ponieważ przypada on na rozpoczęcie
rykowiska.

Wrzesień to miesiąc, który dzięki warunkom atmosferycznym korzystnie
wpływa na pojawienie się dużej ilości
grzybów w lasach. Rodzinne grzybobranie cieszy się dużą popularnością,
jako forma aktywnego wypoczynku na
łonie natury. W przyrodzie występuje
wiele powiązań i zależności również
między najchętniej zbieranymi grzybami a konkretnymi gatunkami drzew,
które nazywamy symbiozą. Zdecydowaną większość w czasie zbioru stanowią grzyby kapeluszowe. Koźlarze (kozaki) to grzyby bardzo pospolite i ściśle
związane z drzewostanami brzozowymi.
Zwykle występują pojedynczo. Można
spotkać je w grupie zarówno w lasach
liściastych, jak i mieszanych. Maślaki
zwyczajne (pępuchy, ślimaki) występują
głównie w młodnikach sosnowych. Borowiki (prawdziwki) preferują drzewostany sosnowe, ale równie często
można spotkać je pod bukami, dębami
oraz brzozami. Podgrzybki (zajączki,
smolaki) występują pod sosnami, świerkami oraz bukami. Warto pamiętać też
o podstawowych zasad zbioru grzybów,
ponieważ na terenie Polski występuje
największa ilość zatruć w wyniku

spożycia niewłaściwych gatunków
grzybów:
• zbieramy tylko te grzyby, których
jesteśmy absolutnie pewni,
• nie wolno sugerować się smakiem
grzyba przez polizanie, ponieważ
często grzyby trujące mają przyjemny smak, lekko słodkawy,
• najlepiej zbierać w pełni wykształcone grzyby, ponieważ młode trudno jest
rozpoznać,
• najwięcej grzybów niejadalnych występuje wśród grzybów blaszkowych,
• prawidłowy zbiór wykonujemy poprzez wykręcanie trzonka z podłoża,
a miejsce po grzybie należy przykryć mchem lub ściółką leśną, co
sprawia, że grzybnia jest chroniona
przed wyschnięciem,
• grzyby powinno się zbierać w koszyki wiklinowe, torby foliowe mogą
wpływać niekorzystnie na smak
grzybów,
• nie należy zbierać grzybów, które
znajdują się pod ochroną prawną,
• nie należy deptać, niszczyć grzybów
niejadalnych, ponieważ stanowią one
pokarm dla zwierząt żyjących w lesie.

Warto znać związki symbiotyczne, które zachodzą między konkretnymi drzewami a grzybami. To pozwoli dobrze zaplanować grzybobranie, a i nasze koszyki na pewno zostaną napełnione.
Urodzaj grzybów co roku jest ściśle
uzależniony od panujących warunków
atmosferycznych, tak więc musimy
uzbroić się w cierpliwość i czekać na
upragnione opady deszczów.
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Wrzesień jest również ważnym miesiącem w pracy leśników, ponieważ należy wtedy wykonać cięcia dojrzałych
drzewostanów oraz przygotować powierzchnię pod nowy drzewostan
na wiosnę. Wrzesień to okres oceny kondycji młodych drzewek
dwu- i pięcioletnich. Czynności
te mają na celu zagwarantowanie trwałego i zrównoważonego
wzrostu lasu o bogatej różnorodności roślin, zwierząt oraz
grzybów.
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