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Profesjonalne porady 
 
Nasza firma poprosiła profesjonalnych grzybiarzy o radę, jak zacząć od grzybów. Poniżej 
wymieniono kilka ich skierowań: 
 

• Walta Sturgeona. Wyszukaj określone grzyby jadalne. Kiedy idziesz na jagody, 
zbierasz jagody lub jeżyny. Nie wybierasz wszystkich widocznych jagód, mieszasz je 
wszystkie w torbie, a potem oczekujesz, że jakiś „specjalista” poinformuje cię, które 
faktycznie są jadalne. 

• Nancy Weber. Jeśli zdecydowanie nie kupiłbyś go w sklepie spożywczym ze względu 
na jego własny stan, nie jedz go dziko - WWW. 

• Moselio Schachtera. Mykologia jest właściwie trudna. Nie zaczynasz od jakiejś 
praktycznej zasady. Obserwator ptaków zaczyna odróżniać wróbla od kaczki, ale 
początkujący mykolog nie rozpozna podgrzybka pochodzącego od klawarii. Johna 
Crate'a. Idź na grzyby tak typowo, jak to tylko możliwe. Idealnie na co dzień. Jeśli nie, 
potem co drugi dzień. Jeśli to z pewnością nie jest osiągalne, to przynajmniej tak 
szybko, jak cały tydzień. 

 

 
 
Marka Aureliusza Antoninusa. W każdej minucie wierz nieustannie ---- jako klasyk i człowiek -
--- aby osiągnąć to, co masz wraz z doskonałym i prostym poczuciem własnej wartości, a 
także emocjami miłości, wolnością i osądem; a także zaoferuj własne lekarstwo na wszystkie 
inne myśli i uczucia. A także zapewnisz sobie ulgę, odkładając na bok wszelkie zaniedbania, a 
także przebiegłość, a także zarozumiałość i niezadowolenie z części, która faktycznie została 
ci przekazana. I tak, wykonując każde działanie tak, jakby było twoim ostatecznym celem, 
zobaczysz, jak niewiele jest rzeczy, które, jeśli ktoś je wszystkie uchwyci, jego styl życia 
upływa w spokoju i wydaje się życiem bogów . 
 

WSZYSTKO CO CHCESZ WIEDZIEĆ O GRZYBACH 
 
Niektóre grzyby są w rzeczywistości cenione ze względu na ich wartość kulinarną lub 
medyczną, niezależnie od tego, czy są zmieszane w sauté, czy też przeszukane w 
poszukiwaniu psychodelicznych nieruchomości mieszkalnych lub komercyjnych, które 

https://wsse-poznan.pl/
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faktycznie zyskały przydomek „magiczne grzyby”. Inne, zwykle niesławne, mogą łatwo 
spowodować chorobę, a nawet śmierć zarówno roślin, jak i zwierząt domowych. 
 
Jednak niezależnie od osiągnięć tych rozmnażających się, owocujących fizycznych ciał 
grzybów - każdy z nich jest aspektem znacznie większego sąsiedztwa grzybów, które 
większość życia spędza pod ziemią - grzyby są intrygującymi konstrukcjami, które mogą nas 
wiele nauczyć. 
 
Tutaj, w The New York Botanic Garden, nasza firma oferuje asortyment sposobów, aby 
dowiedzieć się o grzybach, składający się z zajęć na temat folkloru grzybowego, dokładnego 
rozpoznawania różnych odmian w naturze, a także jak hodować i przygotowywać razem z 
nimi wszystkimi w domu.  
 
W sklepie bez problemu kupisz książki oraz gadżety, w tym grzyby, a także wiele innych 
produktów związanych z roślinnością i ekologią. Nasza biblioteka Mertz jest właściwie 
domem dla szerokiej gamy zdjęć i treści na temat grzybów, w tym niektóre z naszej 
historycznej selekcji, a także jeśli chcesz okazy zielnikowe, koniecznie przejrzyj nasze historie 
zielnikowe, aby zajrzeć za kulisy te ciekawe żywe istoty. 
 
Oczywiście jednym z najlepszych sposobów, aby dowiedzieć się więcej o grzybach, jest 
osobista obserwacja ich wszystkich. Możesz je odkryć rosnące w wielu miejscach na naszych 
250-hektarowych terenach przez cały rok, niezależnie od tego, czy jesteś na samodzielnej 
ekspedycji do Thain Rainforest, czy uczestniczysz w wycieczce w poszukiwaniu grzybów ze 
specjalistą mikologiem. Poświęć więc trochę czasu na zwolnienie, rozejrzyj się wokół siebie i 
odkryj dla siebie świat grzybów! 
 

Soczewka ręczna: kolekcja grzybów 
 
Relacje grzybów, na które wpłynęły próbki grzybów ze Steere Herbarium, wśród 
największych asortymentów grzybów na ziemi wraz z 600 000 okazów. Grzybowe opowieści 
z archiwów Najzabawniejszy z grzybów Kudłaty kapelusz z atramentem: Grzyb, który może 
oczyścić wrak LibGuides Plant Doc Pytania dotyczące rozwoju grzybów w domu 
 
Magiczne grzyby do zombie Grzyby dostarczają naukowcom szerokiego świata badań i 
odkryć - od ich psychodelicznego wpływu i wartości rynkowej w terapeutycznych herbatach 
ziołowych po produkcję mrówek zombie, a także dodatkowe. 
 

Grzyby Nowego Jorku  
 
Czy wiedziałeś, że w Nowym Jorku może znajdować się co najmniej pięćset rodzajów 
grzybów? Prawie zlikwidowane w Nowym Jorku tuż przed wprowadzeniem wymogów 
dotyczących zanieczyszczenia powietrza, dziś porosty faktycznie ponownie skolonizowały 
obszar miejski z prawie 100 odmianami rozproszonymi w pięciu dzielnicach, służąc jako 
bioindykatory wzmocnionej najwyższej jakości nieba. 
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Jako niedawny przeszczep na północno-zachodni Pacyfik, z łatwością wykorzystałem 
wszystko, z czego ten obszar musi korzystać, od zwiedzania Waterfall Hill docierającego na 
szczyt po testowanie szerokiej gamy niesamowitych browarów w środkowym Oregonie.  
 
Ale zupełnie nową rozrywką, w której zakochałem się najbardziej, jest zbieranie grzybów. 
Wschodni kraniec Kaskad docenia dynamiczne okresy wiosenne i jesienne, kiedy mogę – przy 
odrobinie wysiłku i pomysłach pochodzących od dodatkowi znający się na rzeczy bliscy 
przyjaciele – zlokalizuj wspaniałe okazy smardzów, borowików, kurków, a także grzybów 
matsutake. 
 

 
 
Północno-zachodni Pacyfik nie jest jedynym miejscem, w którym można zrobić te smaczne 
lokalizacje: najlepsze grzyby kulinarne pochodzą z amerykańskiego Środkowego Zachodu, 
Gór Skalistych i północnego wschodu, a także znacznie z Kanady. Niektóre gatunki, takie jak 
smardze czy boczniaki, mogą również znajdować się głęboko na południu. 
 
Bardzo lubię szukać grzybów nie tylko dlatego, że uwielbiam je jeść – choć lubię, naprawdę 
daję radę – ale dodatkowo dlatego, że szorowanie dodaje energii mojemu ciału i umysłowi, 
pozwala mi zanurzyć się na własną rękę w tym, co zewnętrzne i konsekwentnie instruuje 
mnie o zupełnie nowych cechach otoczenia.  
 
W rzeczywistości jest to tak relaksujące i wartościowe hobby, że znam wiele osób, które 
nie lubią grzybów, a mimo to wciąż ich szukają, dopóki ja gram. Jest to również wygodne, 
naturalnie społecznie odległe działanie, doskonałe na naszą obecną chwilę. 
 
Nie potrzebujesz wielu urządzeń, aby znaleźć i zdecydować się na grzyby, jednak istnieje 
kilka niezbędnych produktów i źródeł, które z pewnością pomogą ci odkryć to, czego tak 
naprawdę szukasz, a także zapewnią ci bezpieczeństwo przed każdym nieumyślnie 
zatruwając się, a także zdobywając upuszczone w niezwykłych krajobrazach. 


