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1. Wstęp 

Duża ilość gatunków, powszechność występowania i zmienność morfologiczna 

chrobotków stwarzają problemy przy ich oznaczaniu. Dotyczy to szczególnie 

początkujących lichenologów oraz amatorów i właśnie dla tych osób przeznaczone 

jest niniejsza publikacja. Zazwyczaj podstawowa wiedza z zakresu budowy plechy     

i siedliska pozwala na wstępne oznaczenie badanego okazu. Pamiętać jednak 

trzeba, że w wielu przypadkach konieczne są specjalistyczne badania metodą 

chromatografii cienkowarstwowej (TLC) lub DNA dla uzyskania pewności 

oznaczenia. Zaistniała zatem potrzeba stworzenia dość prostego przewodnika do 

wykorzystania w terenie, który ułatwi to zadanie. 

Niniejszy przewodnik korzysta z kilku zdjęć i stosunkowo prostych rysunków do 

oznaczenia gatunków w warunkach terenowych, rozmieszczonych w siedmiu 

głównych grupach, które mogą być pomocne przy zastosowaniu krótkiego klucza 

zawartego na stronie 17. Niektóre z tych grup są podzielone dalej, aby były łatwiejsze 

w określaniu szczegółów. W przewodniku zawarto również słownik podstawowych 

pojęć pozwalający na łatwiejsze zrozumienie opisów. 

Charakterystyczną cechą niektórych gatunków są ich czerwone owocniki, co 

zawęża krąg poszukiwań do sekcji Cocciferae. W przewodniku wyraźnie oznaczono 

je czerwonym kolorem. 

Bardziej zaawansowani poszukiwacze powinni spróbować chemicznych, bardzo 

pomocnych metod oznaczania. Opisane one zostały na stronach 15-16. 

W przewodniku pominięto gatunki bardzo rzadko występujące oraz te, których 

oznaczenie w warunkach terenowych nie jest możliwe (niebieski kolor na wykazie 

gatunków zawartym na stronach 6-8). Przewiduje się rozszerzenie publikacji o te 

gatunki w kolejnym wydaniu. 
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2. Rodzaj Cladonia (chrobotek) P. Browne 

Plecha: 
Posiadająca dwie postaci, pierwotną (podstawową, poziomą) i wtórną 
(wyprostowaną). Kora gęsta, złożona z pionowo zorientowanych  strzępek grzyba. 
Rdzeń zazwyczaj 2-warstwowy, warstwa zewnętrzna biała: składająca się z ± luźno 
ułożonych strzępek,  zawierająca kłębuszki glonów; warstwa wewnętrzna: bezbarwna 
lub biała, chrząstkowata, złożona ze zlepionych strzępek  otaczających przestwór 
centralny (rys. 1). Plecha pierwotna składa się z łuseczek, ściśle przylegających do 
podłoża lub  wzniesionych, w kształcie od zaokrąglonych do podłużnych, całych lub 
różnie wciętych, z sorediami lub bez, czasami  trwałych, niekiedy zanikającyh. 
Podecja, wyrastają z górnej powierzchni lub brzegów łuseczek plechy pierwotnej. 
Zakończenia tępe,  szydłowate lub tworzące kieliszeczkowate zakończenia, proste 
lub rozgałęzione, jednolite lub z perforacją. Perforacje  czasami powiększające się 
(tworzą struktury przypominające ścieżki nazywane "otwartymi kubkami")                    
i deformacje. Powierzchnia  podecjów zmiennie okorowana lub bez kory, zazwyczaj 
składa się z kombinacji ciągłej kory, granulek korowych, sorediów i  łuseczek. 
Fotobionty podstawowe u tego rodzaju to zielenice trebouxioidalne, średnich 
fotobiontów brak. 
Owocniki: 
Apotecja lecideowe, rosnące na zakończeniach podecjów, na krawędziach 
kieliszeczków, na wierzchołkach gałązek, lub rzadko  siedzące na łuseczkach plechy 
pierwotnej. Tarczki czerwone, jasno lub ciemno brązowe, ciemniejące z wiekiem         
i czasem  czerniejące. Worki cylindryczne do wydłużonych i maczugowatych, 
amyloidalne (I+ niebieski ) na wierzchołkach, z wąską,  słabo amyloidalną strefą 
centralną otoczoną rurową, silnie amyloidalną strefą, 8-zarodnikowe. Ścianki 
nieprzezroczyste za wyjątkiem warstwy  zewnętrznej. Askospory podwójne, 
elipsoidalne do podłużnych, proste, rzadko z jedną przegrodą, bezbarwne,  podłużne 
lub jajowate, o wymiarach 6-16(24) x 2-6 mikrometrów. Konidiomata pyknidialna 
występuje na wierzchołkach podecjów, na brzegach kieliszeczków, na wierzchołkach 
gałązek, lub na łuseczkach plechy pierwotnej, często również na  podecjach, 
czerwona, brązowa lub czarna do niebiesko-czarnej, cylindryczna lub w kształcie 
urny (ampullaceous), na krótkim  trzoneczku lub siedząca, często zwężona u nasady, 
zawierająca bezbarwną lub czerwoną galaretkę. Konidiospory sierpowate,  rzadko 
proste, bezbarwne, o wymiarach 3-10(14 ) x 0,5-1 mikrometrów. 
Metabolity wtórne: 
Depsides, depsidones, dwubenzofurany i pochodne (w tym kwas usninowy), 
terpenoidy, kwasy alifatyczne i chinonowe pigmenty.  
Podłoże i ekologia: 
Rośnie na glebie, zwłaszcza kwaśnym humusie i piasku, gnijącym drewnie,                
u podstawy pni drzew i na pniach, również na omszałych lub gołych skałach.  
Występowanie:  
Rośnie od regionów polarnych na Antarktydzie, poprzez tundrę do lasów 
tropikalnych. 
 
Z terenu Polski do tej pory podano 76 gatunków.  
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3. Wykaz gatunków występujących w Polsce 

Rodzaj Cladonia (chrobotek) 
 Podrodzaj Cladina 
Gatunek Cladonia arbuscula - chrobotek leśny  
   Podgatunek Cladonia mitis - chrobotek łagodny 
   Podgatunek Cladonia squarrosa 
Gatunek Cladonia ciliata - chrobotek smukły 
Gatunek Cladonia portentosa - chrobotek najeżony 
Gatunek Cladonia rangiferina - chrobotek reniferowy 
Gatunek Cladonia stellaris - chrobotek alpejski 
Gatunek Cladonia stygia - chrobotek czarniawy 
 Podrodzaj Cladonia, sekcja Cladonia 
Gatunek Cladonia acuminata - chrobotek wątły 
Gatunek Cladonia amaurocraea - chrobotek strunowy 
Gatunek Cladonia anitae - chrobotek Anity 
Gatunek Cladonia asahinae 
Gatunek Cladonia bacilliformis - chrobotek cieniutki 
Gatunek Cladonia botrytes - chrobotek gronkowaty 
Gatunek Cladonia brevis - chrobotek karłowaty 
Gatunek Cladonia caespiticia - chrobotek darenkowaty 
Gatunek Cladonia cariosa - chrobotek próchniejący 
Gatunek Cladonia carneola - chrobotek cielisty 
Gatunek Cladonia cenotea - chrobotek otwarty 
Gatunek Cladonia cervicornis - chrobotek okółkowy 
   Podgatunek Cladonia rappii 
   Podgatunek Cladonia sobolifera 
   Podgatunek Cladonia verticillata 
Gatunek Cladonia chlorophaea - chrobotek kieliszkowaty 
Gatunek Cladonia coniocraea - chrobotek szydlasty 
Gatunek Cladonia conista 
Gatunek Cladonia convoluta - chrobotek listkowaty 
Gatunek Cladonia cornuta - chrobotek rożkowaty 
Gatunek Cladonia crispata - chrobotek kędzierzawy 
   Odmiana cetrariiformis 
   Odmiana crispata 
   Odmiana dilacerata 
   Odmiana divulsa 
   Odmiana elegans 
   Odmiana virgata 
Gatunek Cladonia cryptochlorophaea - chrobotek pseudokieliszkowy 
Gatunek Cladonia cyanipes - chrobotek siny 
Gatunek Cladonia decorticata - chrobotek bezkorowy 
Gatunek Cladonia ecmocyna - chrobotek wielki 
Gatunek Cladonia fimbriata - chrobotek strzępiasty 
Gatunek Cladonia foliacea - chrobotek rosochaty 
Gatunek Cladonia furcata - chrobotek widlasty 
   Odmiana palamaea 
   Odmiana paradoxa 
   Odmiana pinnata 
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Gatunek Cladonia glauca - chrobotek siwy 
Gatunek Cladonia gracilis - chrobotek wysmukły 
Gatunek Cladonia grayi - chrobotek Gray'a 
Gatunek Cladonia humilis - chrobotek krępy 
   Odmiana bourgeanica - chrobotek krępy burgeanowy 
   Odmiana humilis 
Gatunek Cladonia macroceras - chrobotek olbrzymi 
Gatunek Cladonia macrophylla - chrobotek halny 
Gatunek Cladonia macrophyllodes - chrobotek wielolistkowy 
Gatunek Cladonia merochlorophaea - chrobotek pozorny 
Gatunek Cladonia monomorpha - chrobotek niezmienny 
Gatunek Cladonia norvegica - chrobotek norweski 
Gatunek Cladonia novochlorophaea - chrobotek pucharkowy 
Gatunek Cladonia ochrochlora - chrobotek rdzawy 
Gatunek Cladonia parasitica - chrobotek delikatny 
Gatunek Cladonia peziziformis - chrobotek czapeczkowaty 
Gatunek Cladonia phyllophora - chrobotek zwyrodniały 
Gatunek Cladonia pocillum - chrobotek rozetkowy 
Gatunek Cladonia polycarpoides - chrobotek popękany 
Gatunek Cladonia pyxidata - chrobotek kubkowaty 
Gatunek Cladonia ramulosa - chrobotek nieregularny 
Gatunek Cladonia rangiformis - chrobotek kolczasty 
   Odmiana foliosa 
   Odmiana muricata 
   Odmiana rangiformis 
Gatunek Cladonia rei - chrobotek borowy 
Gatunek Cladonia scabriuscula - chrobotek trocinowaty 
Gatunek Cladonia squamosa - chrobotek łuskowaty 
   Odmiana multibranchiata 
   Odmiana muricella 
   Odmiana phyllocoma 
   Odmiana squamosa 
   Odmiana subsquamosa 
Gatunek Cladonia strepsilis - chrobotek króciutki 
Gatunek Cladonia stricta - chrobotek pięterkowy 
Gatunek Cladonia subcervicornis - chrobotek jeleni 
Gatunek Cladonia subfurcata - chrobotek widełkowaty 
Gatunek Cladonia subrangiformis - chrobotek rakowaty 
Gatunek Cladonia subulata - chrobotek rogokształtny 
Gatunek Cladonia symphycarpa - chrobotek węgierski 
Gatunek Cladonia turgida - chrobotek rozdęty 
Gatunek Cladonia uncialis - chrobotek gwiazdkowaty 
Gatunek Cladonia zopfii - chrobotek Zopfa 
 Podrodzaj Cladonia, sekcja Cocciferae (chrobotki koralkowe) 
Gatunek Cladonia bellidiflora - chrobotek strojny 
Gatunek Cladonia borealis - chrobotek północny 
Gatunek Cladonia coccifera - chrobotek koralkowy 
   Odmiana asotea 
   Odmiana coccifera 
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   Odmiana phyllocoma 
Gatunek Cladonia deformis - chrobotek niekształtny 
Gatunek Cladonia digitata - chrobotek palczasty 
   Odmiana ceruchoides 
   Odmiana digitata 
   Odmiana glabrata 
   Odmiana monstrosa 
Gatunek Cladonia diversa - chrobotek odmienny 
Gatunek Cladonia incrassata - chrobotek zgrubiały 
Gatunek Cladonia macilenta - chrobotek cienki 
   Odmiana carctata 
   Odmiana chloroides 
   Odmiana floerkana 
   Odmiana intermedia 
   Odmiana symphycarpa 
   Odmiana xanthocarpa 
   Podgatunek Cladonia bacillaris 
   Podgatunek Cladonia Floerkeana - chrobotek Floerkego 
Gatunek Cladonia metacorallifera 
Gatunek Cladonia pleurota - chrobotek mączysty 
Gatunek Cladonia polydactyla - chrobotek wcinany 
Gatunek Cladonia sulphurina - chrobotek rozdarty 
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4. Słownik podstawowych pojęć 

Plecha pierwotna (ang. primary thallus): 

Występujący u niektórych porostów 

rodzaj plechy – pierwszy, jaki 

rozwija się na podłożu z 

kiełkujących urwistków, izydiów czy 

zarodników. Na plesze pierwotnej 

wyrasta później drugi rodzaj plechy 

– plecha wtórna. Zazwyczaj ma 

postać drobnych łusek lub listków, 

niekiedy jest skorupiasta. Plecha 

pierwotna pełni głównie funkcje 

odżywcze. 

Cechy charakterystyczne: 

- Trwałość: występująca cały czas, 

łącznie z plechą wtórną, lub 

wcześniej czy później zanikająca. 

- Kolor, określany na górnej i dolnej 

powierzchni łusek: najczęściej 

zielony, żółtawy, szaro-zielony lub 

sino-zielony, niekiedy białawy, 

oliwkowy lub pomarańczowy. 

- Wielkość łusek: mogą być małe i 

drobne, średniej i dużej wielkości. 

- Kształt zakończeń łusek: mogą 

być wcinane, karbowane, wrębne, 

głęboko podzielone, postrzępione, 

ząbkowate lub mocno podzielone. 

- Ułożenie łusek: mogą być 

pojedyncze i rozproszone, skupione 

lub zachodzące na siebie. 

Zakończenia łusek mogą przylegać 

do podłoża lub być wzniesione. 

- Występowanie diaspor służących 

do wegetatywnego rozmnażania się 

gatunku (np. urwistków, izydiów).  

 

Fot. 1 Drobne łuski plechy pierwotnej u gatunku 

Cladonia coniocraea. 

 

 

 

Fot. 2 Duże łuski plechy pierwotnej u gatunku    

Cladonia digitala. 
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Plecha wtórna (ang. secondary thallus): 

Występujący u niektórych porostów 

rodzaj plechy, rozwijający się z 

plechy pierwotnej. Plecha wtórna 

ma tu postać słupkowatych, 

pojedynczych lub rozgałęzionych 

podecjów. Plecha wtórna pełni 

funkcje głównie rozrodcze. 

 

Fot. 3 Plecha wtórna (podecja) Cladonia coniocraea. 

 

Podecja (ang. podetia): 

Występująca u porostów postać plechy wtórnej, w formie rurkowatych trzoneczków 

(wyrostków), w przekroju okrągłych, często zakończonych kieliszeczkowato. 

 

Rys. 1 Budowa podecjum. 
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Podecja wyrastają pojedynczo lub w skupieniach tworząc murawki. Czasami tworzą 

prolifikacje (pięterka), przy czym kolejne mogą wyrastać z brzeżków lub środka 

swego poprzednika.   

                                                                    

Rys.2  Prolifikacje z brzeżka i środka poprzedniego kieliszeczka. 

Zakończenia podecjów bywają pojedyncze, dychotomicznie (widełkowato, 

podwójnie), czasami trychotomicznie (potrójnie) i tetratochotomicznie (poczwórnie) 

lub wielokrotnie rozgałęzione. Należy również zwrócić uwagę, czy w miejscu 

rozgałęzień występuje charakterystyczny dla niektórych gatunków otworek. 

        

Rys. 3 Różne rodzaje rozgałęzień podecjów 

Wyróżnia się kilka typów zakończeń podecjów: 

- kieliszeczkowate 

 

Rys. 4 Podecja z zakończeniami kieliszeczkowatymi 
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- wąsko-kieliszeczkowate 

 

Rys. 5. Podecja z zakończeniami wąsko kieliszeczkowatymi 

- tępe 

 

Rys. 6. Podecja z zakończeniami tępymi 

- szydłowate 

 

Rys. 7. Podecja z zakończeniami szydłowatymi 
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Powierzchnia podecjów może być pokryta sorediami, korą lub łuseczkami (w całości 

lub częściowo). Czasami na powierzchni występują otworki i deformacje. 

           

Rys. 8 Różne rodzaje powierzchni podecjów 

Należy też zwrócić uwagę na powierzchnię kieliszeczków (jeśli występują). Może ona 

być gładka lub granulowana, czasami z otworem pośrodku. Ważny jest także kształt 

ich krawędzi, może być: gładki, karbowany, z wyrostkami, zniekształcony. 

           

Rys. 9 Różne powierzchnie kieliszeczków 

Całkowicie odmienny typ plechy promienistej reprezentują gatunki z sekcji Cladina. 

Łuski plechy pierwotnej bardzo wcześnie zanikają, a charakterystyczne podecja 

pozbawione są warstwy korowej. Strona zewnętrzna pokryta jest luźno splątanymi, 

kępkowato ułożonymi strzępkami grzyba i glonu. Pod tą warstwą występuje zbita 

warstwa miąższowa zbudowana ze strzępek ułożonych wzdłuż osi. Podecja tych 

gatunków w środku są puste (przestwór centralny) i łatwo łamliwe w stanie suchym. 
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Owocniki (ang. fruits). 

U rodzaju Cladonia występują apotecja (ang. apothecia) lecideowe. Rosną one na 

wierzchołkach podecjów, na brzeżkach kieliszeczków, na wierzchołkach gałązek, lub 

rzadko  są siedzące na łuseczkach plechy pierwotnej. 

  

  

Fot. 4 Różne rozmieszczenie owocników u rodzaju Cladonia 

W warunkach terenowych należy zwrócić baczną uwagę na kolor apotecjów.            

W przypadku omawianego rodzaju są one zwykle brązowe, czerwone lub cieliste. 
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Urwistki (ang. soredia) 

Są to drobne wytwory plechy porostów, które składają się z komórki glonu oplecionej 

strzępkami grzyba. Służą do wegetatywnego rozmnażania się porostów i są 

podstawowym ich sposobem rozmnażania się. Mogą powstawać na powierzchni 

plechy lub w specjalnych soraliach. Urwistki powstające na powierzchni plechy 

tworzą na niej mączyste lub ziarenkowate naloty. 

 

Rys. 10 Budowa urwistków 

Urwistki powstające w soraliach wydostają się przez górną korę porostu, która pęka 

w niektórych miejscach. Każdy urwistek składa się z jednej lub kilku komórek glonów 

oraz strzępek otaczającej go grzybni, jest więc miniaturowym porostem. Urwistki 

roznoszone są przez wiatr lub zwierzęta. Gdy znajdą się w sprzyjających warunkach 

rozrastają się podobne jako porost. 

Barwienia (ang. spot test) 

Wykorzystanie wtórnych metabolitów przez lichenologów sprowadza się do czynnika 

pomocnego przy oznaczaniu gatunków. W sytuacjach, gdy budowa morfologiczna 

plechy dwóch gatunków jest niemal identyczna, podobnie wyglądają próbki 

mikroskopowe i oznaczenie gatunku wydaje się być niemożliwym wykorzystuje się 

reakcje chemiczne pewnych odczynników z metabolitami wtórnymi obserwując wynik 

w postaci tzw. barwienia. Odczynnikami tymi są:  
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płyn Lugola, czyli roztwór jodu w jodku potasu (JKJ), oznaczany jako J  

nasycony roztwór wodorotlenku potasowego (KOH), oznaczany jako K  

nasycony roztwór wodny podchlorynu wapniowego (CaCl2O2), oznaczany jak C  

10% roztwór alkoholowy parafenylenodwuaminy (C6H4(NH2)2), oznaczony jako P lub 

Pd  

Działanie wybranego odczynnika (lub niekiedy dwu podanych bezpośrednio po 

sobie) na plechę, owocniki lub wybrane inne miejsca porostu powoduje reakcję 

chemiczną obserwowaną jako zmiana koloru. Reakcja barwna zaznaczana jest jako 

„+”, brak reakcji jako „–”. Znając zasady barwienia można w ten sposób oznaczyć 

konkretny gatunek. Bywają jednak sytuacje, że dwa z nich mają podobną nie tylko 

budowę, ale i skład chemiczny lub wcale nie reagują na odczynniki. W związku          

z powyższym metodę tą należy traktować tylko jako pomocniczą. Dużo dokładniejszą 

i stosowaną obecnie metodą laboratoryjną jest chromatografia cienkowarstwowa 

(TLC, gr. chromatos = barwa + grapho = pisze). W technice chromatograficznej 

najpierw rozdziela się badaną mieszaninę, a następnie przeprowadza się detekcję 

poszczególnych składników. Rozdział substancji następuje w wyniku przepuszczenia 

roztworu badanej mieszaniny przez specjalnie spreparowaną fazę rozdzielczą 

(złoże), zwaną też fazą stacjonarną. Fazą rozdzielczą są substancje wykazujące 

zdolności sorpcyjne lub zdolne do innych oddziaływań na substancje przepływające. 

Podczas przepływu eluentu (fazy ruchomej) przez fazę rozdzielczą następuje proces 

wymywania zaadsorbowanych (lub związanych) substancji. Intensywność tego 

procesu jest różna dla poszczególnych składników mieszaniny. Jedne składniki są 

więc zatrzymywane w fazie dłużej, a inne krócej, dzięki czemu może następować ich 

separacja. Czas przebywania danego składnika w kolumnie określany jest mianem 

czasu retencji. Wykorzystanie tej technologii pozwala na jednoznaczne oznaczenie 

gatunku, nie jest niestety dostępne dla amatorów. 

Parametry dotyczące wielkości worków, owocników workowych oraz metabolitów 

wtórnych wybiegają poza zakres przewodnika terenowego. 

Ostatnim, bardzo ważnym czynnikiem (oprócz cech plechy pierwotnej i wtórnej) przy 

próbie oznaczenia gatunku jest rejon geograficzny oraz siedlisko występowania 

okazu. Niektóre chrobotki występują tylko w górach, inne na niżu. Wybrane okazy 

preferują stanowiska na ziemi, inne na korze drzew lub podłożu wapiennym. 

Zaawansowani czytelnicy mogą również zwrócić uwagę na występowanie konidiów 

(dobra lupa ręczna), których parametry również pomagają przy oznaczeniu gatunku. 
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5 Klucz do grup podstawowych 

5.1 Plecha pierwotna nie występuje; podecja zamierające od 
podstawy, bogato rozgałęzione, bez kieliszeczków (sekcja 
Cladina). (str. 18) 

5.2 Plecha pierwotna nie występuje; podecja kolczaste, stosunkowo 
mało rozgałęzione, +/- pogrubione, bez kieliszeczków. (str. 21) 

5.3 Dominuje plecha pierwotna; podecjów brak lub są bardzo małe lub 
niepozorne. (str. 22) 

5.3.1 Łuski plechy pierwotnej stosunkowo duże, grube i twarde; 
owocniki zazwyczaj nieobecne. (str. 22) 

5.3.1.1 Łuski plechy pierwotnej żółto-zielone, i/lub z różowymi lub żółto-
brązowymi żyłkami na dolnej powierzchni. (str. 22) 

5.3.1.2 Łuski plechy pierwotnej szaro-białe, szaro-zielone, w kolorze ołowiu 
lub brązu: bez żółtych przebarwień. (str. 22) 

5.3.2 Łuseczki plechy pierwotnej małe (do około 1.5 mm szerokości), 
cienkie i delikatne (małe, ale grube u Cladonia  incrassata), 
często głęboko podzielone, czasami z ziarnistymi sorediami; 
owocniki występujące często. (str. 26) 

5.4 Kieliszeczki występują, szersze od podecjów. (str. 28) 

5.4.1 Podecja szaro-zielone lub brązowe; owocniki brązowe lub nie 
występują, nigdy nie są czerwone. Barwienia K-, P+ czerwony, o 
ile nie opisano inaczej. (str. 28)  

5.4.1.1 Podecja mączyste lub z granulowanymi sorediami. (str. 28) 
5.4.1.2 Podecja bez sorediów, +/- gładkie lub z dużymi, okorowanymi 

granulkami lub łuseczkami. (str. 31) 

5.4.2 Podecja żółtawe lub żółto-zielone i/lub z czerwonymi 
owocnikami. (str. 35) 

5.5 Podecja bez kieliszeczków, +/- pokryte sorediami, bez łuseczek, 
lub z łuseczkami tylko u podstawy. (str. 39) 

5.6 Podecja bez kieliszeczków, bez sorediów, okorowane, bez (lub 
tylko z mała ilością ) łuseczek. (str. 43) 

5.7 Podecja bez kieliszeczków, okorowane, z +/- gęstymi łuseczkami, 
bez sorediów. (str. 47) 
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5.1 Plecha pierwotna nie występuje; podecja zamierające od podstawy, 

bogato rozgałęzione, bez kieliszeczków (sekcja Cladina). 
 

Gatunek Cladonia arbuscula – 

chrobotek leśny 

Podecja bogato rozgałęzione, gałązki 

skierowane w jedną stronę, z wieloma 

punktami na zakończeniach gałązek; w 

miejscu rozgałęzień występuje otworek; 

powierzchnia zielonkawo-szara, nie 

pajęczynowata.  W całej Polsce.  K-, C-, 

P+ czerwony. (rys. 11) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5160 

 

Rys. 11 Gałązki podecjum skierowane w jedną 

stronę 

Podgatunek Cladonia mitis – chrobotek 

łagodny 

Jak Cladonia arbuscula ale zakończenia 

gałązek ułożone podobnie jak włosy 

pędzla; barwi P-. (rys. 11) 

Podgatunek Cladonia squarrosa 

Jak Cladonia arbuscula ale gałązki ma 

krótsze i bardziej ścieśnione. 

Cladonia ciliata - chrobotek smukły  

Podecja bogato rozgałęzione, białe z +/- 

brązowo-fioletowym odcieniem w 

kierunku zakończeń gałązek; gałązki +/- 

zwrócone w jednym kierunku, z 2(3) 

punktami na końcach gałązek 

(zakończenia dychotomiczno - 

trychotomiczne); w miejscu rozgałęzienia 

występuje otworek; powierzchnia nie 

pajęczynowata. Rzadki w całym kraju. K-

, C- lub C+ żółty, P+ czerwony. (Rys. 

12). 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5170  

 

Rys. 12 Gałązki podecjum Cladonia ciliata 

skierowane w jedną stronę 

http://nagrzyby.pl/atlas/5160
http://nagrzyby.pl/atlas/5170
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Gatunek Cladonia portentosa (= C. 

impexa) – chrobotek najeżony 

Podecja bogato rozgałęzione, +/- 

równomiernie jasno żółto-zielone, 

tworzący kuliste +/- "główki"; gałązki 

rozprzestrzeniają się we wszystkich 

kierunkach, dychotomicznie lub 

trychotomicznie podzielone na 

zakończeniach. Częsty na całym 

obszarze Polski. Barwienia K-, P-. (rys. 

13). 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5161  

 

Rys. 13 Podecjum bogato rozgałęzione 

Gatunek Cladonia rangiferina – 

chrobotek reniferowy 

Jak Cladonia arbuscula ale +/- biały 

(srebrny) z fioletowo-brązowym 

zabarwieniam na zakończeniach 

gałązek; powierzchnia pajęczynowata.  

K+ żółty, P+ czerwony. (rys. 11) (Zobacz 

również Cladonia rangiformis (str. 43), 

który jest z pozoru podobny do Cladonia 

portentosa, ale o innej powierzchni 

gałązek i sposobie ich ułożenia oraz z 

zazwyczaj trwałą plechą pierwotną. 

Barwienia K+ żółty, P+ czerwony lub P-.) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5176  

 

 

 

Rys. 76 Podecjum bogato rozgałęzione   

Cladonia rangiferina 

 

 

 

 

 

http://nagrzyby.pl/atlas/5161
http://nagrzyby.pl/atlas/5176
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Gatunek Cladonia stellaris - chrobotek 

alpejski 

Podecja ułożone w kształcie kopuły (rys. 

13), bardzo delikatne, jasnożółte lub 

zielonkawe, bardzo mocno rozgałęzione, 

zwłaszcza na szczycie, puste w środku. 

Rzadki w górach i na Pomorzu. 

Barwienia K- i P-. 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5154  

  

Rys. 13 Kopulasty kształt podecjów 

Gatunek Cladonia stygia - chrobotek 

czarniawy 

Podecja mocno rozgałęzione, gałązki 

skierowane w jedną stronę lub 

rozpierzchłe. Dolna część podecjów 

zamierająca i czarniawa. W Polsce 

rzadki w Karpatach, na torfowiskach i 

bagnach. Barwienia C-, K+ żółty, P+ 

czerwony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nagrzyby.pl/atlas/5154
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5.2 Plecha pierwotna nie występuje; podecja kolczaste, stosunkowo 

mało rozgałęzione, +/- pogrubione, bez kieliszeczków. 

 

Podgatunek Cladonia uncialis ssp. 

biuncialis - chrobotek gwiazdkowaty 

Podecja pogrubione, żółto-szaro-zielone, 

słabo, dychotomicznie rozgałęzione, na 

zakończeniach z 2-4 kolcami.  Bardzo 

zmienny  w rozmiarze, Częsty na 

torfowiskach i otwartych wrzosowiskach.  

Barwienia K-, P-. (rys. 14a) 

 

Podgatunek Cladonia uncialis ssp. 

uncialis - chrobotek gwiazdkowaty 

Jak wyżej, ale podecja rozgałęzione 

trychotomicznie, tetrachotomicznie lub 

wielokrotnie.  Rośnie na nadmorskich 

wydmach lub żwirowe piaskach na 

wrzosowiskach.. (rys. 14b) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5159  

 

 

Rys. 14 Zakończenia podecjów u podgatunków 

Cladonia uncialis 

Gatunek Cladonia zopfii - chrobotek 

Zopfa 

Jak Cladonia uncialis ale podecja +/- 

brodawkowate, bardziej niebieskawo-

zielony, bardziej wydłużone i pokładające 

się na podłożu.  Rzadki, w Polsce 

podawany z terenów Niziny Sasko-

Łużyckiej.. (rys. 15) 

  

Rys. 15 Zakończenia podecjów u podgatunków 

Cladonia zopfii 

 

http://nagrzyby.pl/atlas/5159
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5.3 Dominuje plecha pierwotna; podecjów brak lub są bardzo małe 

lub niepozorne. 

5.3.1 Łuski plechy pierwotnej stosunkowo duże, grube i twarde; 

owocniki zazwyczaj nieobecne. 

5.3.1.1 Łuski plechy pierwotnej żółto-zielone, i/lub z różowymi lub 

żółto-brązowymi żyłkami na dolnej powierzchni.  

 

Gatunek Cladonia foliacea – chrobotek 

rosochaty  

Listki plechy pierwotnej o wymiarach 4-

10 x 1-3 mm, żółto-zielone, wcięte, 

zakrzywione na zakończeniach i 

pokazujące jasnożółtą, gładką spodnią 

stronę; często na krawędziach występują 

czarne włoski.  Podawany z terenu całej 

Polski. Barwienia K-, P+ czerwony. (rys. 

16)  

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5180  

 

Rys. 16 Listki plechy pierwotnej Cladonia foliacea 

Gatunek Cladonia convoluta - 

chrobotek listkowaty  

Jak Cladonia foliacea ale listki plechy 

pierwotnej o wymiarach 15-25mm x 2-8 

mm.  Luźne kępki tego porostu występują 

najczęściej na wapiennym i suchym 

podłożu w centrum kraju. (rys. 17)    

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5617  
 

Rys. 17 Listki plechy pierwotnej Cladonia 

convoluta 

 

 

  

http://nagrzyby.pl/atlas/5180
http://nagrzyby.pl/atlas/5617
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5.3.1.2 Łuski plechy pierwotnej szaro-białe, szaro-zielone, w kolorze 

ołowiu lub brązu: bez żółtych przebarwień.  

 

Gatunek Cladonia cervicornis - 

chrobotek okółkowy 

Łuski plechy pierwotnej 2-5 mm długości, 

szaro-zielone, +/- okrągławe, ząbkowane; 

dolna powierzchnia szaro-biała, czasami 

z fioletowym zabarwieniem, nie 

zaczernione u nasady. Rośnie na 

piaskach i próchnicznej glebie w lasach 

szpilkowych i na terenie otwartym w całej 

Polsce. Barwienia  K-, P+ czerwony. (rys. 

18)  

W Polsce występuje w trzech 

podgatunkach: 

- Cladonia rappii 

- Cladonia sobolifera 

- Cladonia verticillata (patrz rys. 32) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5166 

 

 

Rys. 18 Listki plechy pierwotnej Cladonia 

cervicornis 

Gatunek Cladonia subcervicornis - 

chrobotek jeleni  

Jak Cladonia cervicornis ale ma większe 

łuski plechy pierwotnej (5-20 mm 

długości) i bardziej wydłużone, 

przeważnie szare, z białą, dolną 

powierzchnią czerniejącą u nasady. 

Rośnie na kwaśnym podłożu w górach i 

nad morzem.  Barwienia K+ żółty, P+ 

czerwony. (rys. 19)  

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5162  

 

Rys. 19 Listki plechy pierwotnej Cladonia 

subcervicornis 

http://nagrzyby.pl/atlas/5166
http://nagrzyby.pl/atlas/5162
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Gatunek Cladonia symphycarpa – 

chrobotek węgierski 

Łuski plechy pierwotnej małe (2-3mm), 

szaro-zielone od góry, jaskrawo-białe od 

spodu, +/- ułożone poziomo, często z 

ciemnymi, czarno-brązowymi pyknidami 

na górnej powierzchni. Na podłożu 

wapiennym w południowej i północnej 

części kraju, rzadki. Barwienia K+ żółto-

czerwony, P+ żółty. (rys. 20)  

 

Rys. 20 Łuski plechy pierwotnej Cladonia 

symphycarpa 

Gatunek Cladonia peziziformis - 

chrobotek czapeczkowaty  

Łuski plechy pierwotnej zatłoczone, 

zaokrąglone, w kształcie ucha, nieco 

wzniesione, szarawe; podecja krótkie, 

podłużnie spękane, granulowane, z 

obszarami pozbawionymi kory między 

granulkami; owocniki brązowe, szersze 

niż podecja.  W Polsce w Karpatach i 

Bieszczadach. Barwienia K-, P+ 

czerwony. (rys. 21)  

 

Rys. 21 Łuski plechy pierwotnej i podecja 

Cladonia peziziformis 

Gatunek Cladonia strepsilis - chrobotek 

króciutki  

Łuski plechy pierwotnej w kolorze ołowi 

lub brązowe na górnej powierzchni, białe 

od spodu, do 4 mm długości, 

spłaszczone.  Występuje głównie w 

górach i na Pomorzu. Rośnie przeważnie 

na mokrej ziemi, na torfie lub żwirze.  

Barwienia C+ jasno-zielony, K-, P+ żółty. 

(rys. 22) 

 

 

 

 

Rys. 22 Łuski plechy pierwotnej Cladonia 

strepsilis 
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Gatunek Cladonia digitata – chrobotek 

palczasty 

Owocniki czerwone. Łuski plechy 

pierwotnej duże (do 10 mm), szaro-

zielone, wzniesione na marginesach; 

dolna powierzchnia oraz krawędzie biało-

jasnozielone, pokryte sorediami, 

zabarwione pomarańczowo w kierunku 

nasady; owocniki raczej rzadko 

występujące. W Polsce występuje 

pospolicie na terenie całego kraju. 

Spotykany głównie w dolnych partiach 

pni drzew, na pniakach i drewnie. W 

Polsce występuje w czterech odmianach: 

 

- Cladonia digitata var. ceruchoides 

- Cladonia digitata var. digitala (patrz str.37) 

- Cladonia digitata var. glabrata 

- Cladonia digitata var. monstrosa 

 

Barwienia K+ żółty, P+ pomarańczowy. 

(fot. 2, rys. 23)  

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5177  

 

 

Rys. 23 Łuski plechy pierwotnej Cladonia digitata 

 

  

 

 

 

 

http://nagrzyby.pl/atlas/5177
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5.3.2 Łuseczki plechy pierwotnej małe (do około 1.5 mm 

szerokości), cienkie i delikatne (małe, ale grube u Cladonia  

incrassata), często głeboko podzielone, czasami z ziarnistymi 

sorediami; owocniki występujące często.  

 

Gatunek Cladonia parasitica - 

chrobotek delikatny  

Podecja z granulowanymi sorediami; 

łuseczki plechy pierwotnej małe, zwarte, 

zbite, wyprostowane, wąsko klapowane, 

szaro-zielone; owocniki, jeśli występują, 

brązowe, na nieregularnie 

zdeformowanych podecjach.  W Polsce 

prawie na całym obszarze. Rośnie na 

rozkładającym się drewnie sosnowym i 

dębowym. Barwienia K+ żółty, P+ 

pomarańczowy. (rys. 24)  

 

 

Rys. 24 Łuski plechy pierwotnej Cladonia 

parasitica 

 

Gatunek Cladonia caespiticia - 

chrobotek darenkowaty  

Bez sorediów; tworzy na podłożu 

poduszeczki; łuseczki bardzo łamliwe, 

szaro-zielone z pyknidami na górnej 

powierzchni; owocniki brązowe, +/- 

siedzące na łuseczkach.  Dosyć często 

spotykany w górach, rzadko występuje 

na niżu Polski. Rośnie na ziemi. 

Barwienia K-, P+ czerwony. (rys. 25)  

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5156  

 

 

 

 

 

 

Rys. 25  Łuski plechy pierwotnej Cladonia 

caespiticia 

 

http://nagrzyby.pl/atlas/5156
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Gatunek Cladonia incrassata  - 

chrobotek zgrubiały  

Czerwone owocniki. Podecja często  z 

granulowanymi sorediami; łuseczki 

plechy pierwotnej drobno karbowane, 

bardzo małe, żółto-szare, stosunkowo 

grube i twarde; owocniki na bardzo 

krótkich, zdeformowanych podecjach lub 

bezpośrednio na łuseczkach. Gatunek u 

nas rzadki, znany z niewielu stanowisk w 

północno-zachodniej i wschodniej Polsce 

oraz z Karpat. Barwienia K-, P-. (rys. 26)  

 

Rys. 26 Łuski plechy pierwotnej Cladonia 

incrassata 

 

 

Patrz również Cladonia ramulosa (str. 46, 49), która może występować bez 

podecjów, z matowymi, kruchymi łuseczkami, na klifach i we wrzosowiskach. 

Barwienia P+. 
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5.4 Kieliszeczki występują, szersze od podecjów. 

5.4.1 Podecja szaro-zielone lub brązowe; owocniki brązowe lub nie 

występują, nigdy nie są czerwone. Barwienia K-, P+ czerwony, o ile 

nie opisano inaczej.   

5.4.1.1 Podecja mączyste lub z granulowanymi sorediami. 

 

Gatunek Cladonia fimbriata – 

chrobotek strzępiasty 

Podecja 5-15 mm wysokości; podecja 

i kieliszeczki w całości pokryte 

mączystymi sorediami. Rośnie w 

całym kraju na drewnie, pniach 

drzew, glebie, bardzo pospolity. (rys. 

27) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5194   

 

 

Rys. 27 Podecja Cladonia fimbriata 

Gatunek Cladonia cenotea – 

chrobotek otwarty 

Podecja 10-25 mm wysokości, 

pokryte kulistymi sorediami, z 

otwartymi kieliszeczkami o 

rozdzielonych brzegach; podecja 

czasami z małymi łuseczkami, 

zwłaszcza u podstawy. Rośnie na 

próchniejącym drewnie, na korze 

drzew, na mszakach oraz na ziemi 

przy nasadzie pni we wszystkich 

typach lasów, pospolity. Barwienia  K-

, P-. (rys. 28) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5175  

 

 

Rys. 28 Podecja Cladonia cenotea 

 

http://nagrzyby.pl/atlas/5194
http://nagrzyby.pl/atlas/5175


29 

 

Gatunek Cladonia chlorophaea - 

chrobotek kieliszkowaty  

Podecja 5-30 mm wysokości; podecja 

i kieliszeczki pokryte drobnymi 

granulkami (jak cukrem pudrem) lub 

ziarnistymi sorediami, stopniowo 

zwężające się do +/- dobrze 

zdefiniowanego trzoneczka.  (Podecja 

czasami częściowo z korą, z 

sorediami tylko wewnątrz 

kieliszeczków). Rośnie głównie na 

ziemi, w lasach całej Polski. (rys. 28) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5158   

Uwaga: 

Istnieje szereg chemicznych typów  

C. chlorophaea, które czasami 

posiadają konkretny status gatunku. 

Oznaczenie wymaga stosowania 

metod laboratoryjnych. 

 

Rys. 29 Podecja Cladonia chlorophaea 

 

Gatunek Cladonia humilis - 

chrobotek krępy  

Podobny do C. fimbriata ale podecja 

mają bardzo krótkie trzoneczki (57 

mm wysokości), z korą w kierunku 

podstawy, wewnątrz i na zewnątrz 

kieliszeczków występują mączne 

soredia.  Rośnie bezpośrednio na 

ziemi. Podawany z Pobrzeża Bałtyku, 

Karpat i wyżyn. Barwienia K+ żółty. 

(rys. 30) 

W Polsce występuje w dwu 

odmianach: 

- Cladonia humilis var. bourgeanica -   

chrobotek krępy burgeanowy 

- Cladonia humilis var. humilis 

 

Rys. 30 Podecja Cladonia humilis 

http://nagrzyby.pl/atlas/5158
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Gatunek Cladonia ochrochlora - 

chrobotek rdzawy  

Podecja 20-40 mm wysokości, z kulistymi 

sorediami w górnej części, ze złuszczoną 

korą w kierunku podstawy; kieliszeczki 

wąskie, szaro-zielone, często tworzy 

prolifikacje z ich krawędzi.  Rośnie na 

starym drewnie lub ziemi na skałach w 

całej Polsce, często razem z C. 

coniocraea (str. 40) (rys. 31) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5178   

 

 

Rys. 31 Podecja Cladonia ochrochlora 

Gatunek Cladonia rei - chrobotek 

borowy  

Podecja 10-50 mm wysokości, z 

wydłużonymi szczelinami; kieliszeczki 

zdeformowane, +/- w całości pokryte 

kulistymi lub granulowanymi 

sorediami, z +/- okorowanym 

obszarem u podstawy.  Rośnie 

bezpośrednio na ziemi, rzadko na 

drewnie prawie w całej Polsce. 

Barwieni P+ żółty lub P-. (rys. 32) 

Uwaga: 

Dla pewnego oznaczenia gatunku 

konieczne jest badanie TLC. (patrz 

również opis C. ramulosa (str. 35, 46, 49) 

jako bardzo zmiennego gatunku, które 

czasami może również wytwarzać na 

podecjach struktury zbliżone do 

kieliszeczków). 

 

Rys. 32 Podecja Cladonia rei 

 

 

 

 

http://nagrzyby.pl/atlas/5178
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5.4.1.2. Podecja bez sorediów, +/- gładkie lub z dużymi, 

okorowanymi granulkami lub łuseczkami. 

 

Gatunek Cladonia pyxidata - 

chrobotek kubkowaty  

Podecja 5-25 mm wysokości, +/- 

granulowane lub z łuseczkami; 

kieliszeczki z dużymi, okorowanymi 

granulkami (wyglądem 

przypominające cukier puder) po 

wewnętrznej stronie, zawsze bez 

sorediów; podecja stopniowo 

zwężające się ku podstawie, bez 

trzoneczka; łuski plechy pierwotnej +/- 

wzniesione, rozproszone lub 

skupione. W Polsce pospolity, rożnie 

na różnych podłożach. (rys. 33) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5164  

 

 

Rys. 33 Podecja Cladonia pyxidata 

Gatunek Cladonia pocillum - 

chrobotek rozetkowy  

Podobny do C. pyxidata ale łuski 

plechy pierwotnej +/- poziomo 

ułożone, nakładające się na siebie i 

+/- ciągłe z ukrytą, dolną 

powierzchnią, tworzą 

charakterystyczne rozety. Rośnie na 

cienkich warstwach gleby na skałach 

wapiennych, w Polsce w górach, na 

wyżynach i nad morzem. (rys. 34) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5448   

 

 

Rys. 34 Podecja Cladonia pocillum 

http://nagrzyby.pl/atlas/5164
http://nagrzyby.pl/atlas/5448
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Gatunek Cladonia gracilis - 

chrobotek wysmukły  

Podecja 10-60 mm wysokości; 

kieliszeczki wąskie (0,5-1,5mm 

średnicy), przemieszane ze 

spiczastymi podecjami; powierzchnia 

gładka lub +/- areolkowana, oliwkowo-

brązowa, bez sorediów lub 

perforowana; łuseczki skąpe lub 

nieobecne.  Częsty na różnych 

podłożach i w różnych siedliskach. 

(rys. 35) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5197    

 

 

Rys. 35 Podecja Cladonia gracilis 

Gatunek Cladonia cervicornis ssp. 

verticillata  (= C. verticillata) - 

chrobotek okółkowy  

Podecja do 50 mm wysokości, bez 

rozgałęzień; kieliszeczki ciemno 

oliwkowo-brązowe, z prolifikacjami ze 

środka kieliszeczka (unikalna cecha 

gatunku oprócz C. stricta). Rośnie na 

piaskach i próchnicznej glebie w 

całym kraju. (rys. 36) 

W Polsce występuje w trzech 

podgatunkach: 

- Cladonia rappii 

- Cladonia sobolifera 

- Cladonia verticillata 

 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5166 

 

 

Rys. 36 Podecja Cladonia verticillata 

http://nagrzyby.pl/atlas/5197
http://nagrzyby.pl/atlas/5166
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Gatunek Cladonia stricta - chrobotek 

pięterkowy  

Podecja 5-20 mm wysokości, słabo 

rozgałęzione, czerniejące u podstawy; 

kieliszeczki wąskie, rzadko tworzy 

prolifikacje z centrum kieliszeczka. 

Rośnie na ziemi w pasie nadmorskim. 

Barwienia K+ żółty, P+ czerwony. 

 

Gatunek Cladonia crispata var. 

cetrariiformis - chrobotek 

kędzierzawy  odm. cetrariiformis  

Podecja 20-60 mm wysokości, 

nieregularnie rozgałęzione w górnej 

części, oliwkowo-zielono-brązowe; 

kieliszeczki bardzo słabo 

zdefiniowane, z otworkami, z niby-

kolcami, często tworzy prolifikacje; 

łuski plechy pierwotnej często 

zachodzą na podecja. Barwienia P-, 

UV+. (rys. 37) 

 

Rys. 36 Podecja Cladonia crispata                       

var. cetrariiformis 

Gatunek Cladonia crispata var. 

crispata - chrobotek kędzierzawy 

odm. crispata 

Jak wyżej, ale podecja bez prolifikacji. 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5408  

  Ponadto powyższych w Polsce 

występuje jeszcze w odmianach: 

- Cladonia crispata var. dilacerata 

- Cladonia crispata var. divulsa 

- Cladonia crispata var. elegans 

- Cladonia crispata var. virgata 

 

 

http://nagrzyby.pl/atlas/5408
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Gatunek Cladonia squamosa var. 

squamosa - chrobotek łuskowaty 

odm. squamosa  

Podecja 20-50 mm wysokości, 

zielone do szaro-brązowych, 

częściowo okorowane, +/- gęsto 

pokryte łuseczkami; kieliszeczki 

nieregularne, perforowane. Rośnie na 

omszałych skałach, próchniejącym 

drewnie lub u podstawy drzew w 

całym kraju. Barwienia P-, UV+. (rys. 

37) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5634  

 

Rys. 37 Podecja Cladonia squamosa 

Gatunek Cladonia squamosa var. 

subsquamosa - chrobotek 

łuskowaty odm. subsquamosa  

Jak wyżej, ale często bardziej 

wytrzymały. Barwienia K+ żółty, P+ 

pomarańczowy, UV- 

Oprócz powyższych gatunek w Polsce 

występuje jeszcze w odmianach: 

- Cladonia squamosa var.   

  multibranchiata 

- Cladonia squamosa var. muricella 

- Cladonia squamosa var. phyllocoma 

Gatunek Cladonia symphycarpa - 

chrobotek węgierski  

Podecja krótkie ( 10 mm wysokości); 

kieliszeczki nieregularne, +/- ciągłe z 

areolkowaną korą, często podłużnie 

pomarszczone; owocniki brązowe. 

Rośnie na wapiennym podłożu, rzadki 

na południu Polski. Barwienia K+ 

żółto-czerwony, P+ żółty. (rys. 38) 

 

Rys. 38 Podecja Cladonia symphycarpa 

http://nagrzyby.pl/atlas/5634
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Gatunek Cladonia phyllophora - 

chrobotek zwyrodniały  

Podecja 10-50 mm wysokości, z 

czerniejącymi, pozbawionymi kory 

obszarami w dolnej części, 

kontrastującymi z jasnymi areolkami; 

kieliszeczki nieregularne, z 

prolifikacjami na krawędzi, +/- pokryte 

łuseczkami.  Rośnie na ziemi w całej 

Polsce. (rys. 39) (patrz także C. 

ramulosa (str. 46, 49), wyjątkowo 

zmienny gatunek, który czasami 

wytwarza struktury podobne do 

kieliszeczków; również C. strepsilis 

(str. 24), który rzadko wytwarza 

zdeformowane kieliszeczki, ale barwi 

C+ ciemnozielony.] 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5198   

 

Rys. 39 Podecja Cladonia phyllophora 

 

5.4.2. Podecja żółtawe lub żółto-zielone i/lub z czerwonymi 

owocnikami. 
 

Gatunek Cladonia coccifera - 

chrobotek koralkowy 

Owocniki czerwone; podecja 10-20 

mm wysokości, żółto-zielone, z dużymi 

okorowanymi granulkami; kieliszeczki 

stopniowo zwężające się ku podstawie 

(jak u C. pyxidata); soredia nie 

występują. Rośnie na glebach 

bogatych w próchnicę i na piaskach w 

całej Polsce. Barwienia K-, P-. (rys. 

40) 

W Polsce występuje w trzech odmianach: 

asotea, coccifera i phyllocoma 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5173   

 

Rys. 40 Podecja Cladonia coccifera 

http://nagrzyby.pl/atlas/5198
http://nagrzyby.pl/atlas/5173
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Gatunek Cladonia metacorallifera  

Owocniki czerwone. Podobny do C. 

coccifera ale kieliszeczki bardziej 

gwałtownie się zwężają (podobnie jak 

u C. chlorophaea) i pokryte są 

malutkimi łuseczkami, dając podecjom 

szorstki i łuszczący się wygląd; na 

krawędziach kieliszeczków widoczne 

są poczerniałe obszary. Bardzo rzadki 

w górach. (rys. 41) 
 

Rys. 41 Podecja Cladonia metacorallifera 

Gatunek Cladonia pleurota - 

chrobotek mączysty 

Owocniki czerwone. Podobny do C. 

coccifera ale z gruboziarnistymi 

sorediami w górnej części podecjów i 

wewnątrz kieliszeczków; podecja 

niejednolicie okorowane w dolnej 

części, u podstawy mogą występować 

łuseczki.  Rośnie w całym kraju na 

próchniejącym drewnie, próchnicznej i 

piaszczystej glebie, rzadki. (rys. 42) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5174   

 

 

Rys. 42 Podecja Cladonia pleurota 

Gatunek Cladonia bellidiflora - 

chrobotek strojny 

Owocniki czerwone; podecja wyższe 

niż u C. coccifera (30-50mm wys.), 

żółtawo-zielone, z łuseczkami o 

fragmentami pozbawionymi kory, bez 

otworków. Rośnie w górach na ziemi i 

humusie. Barwienia K-, P-. (rys. 43) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5193   

 

 

Rys. 43 Podecja Cladonia bellidiflora 

http://nagrzyby.pl/atlas/5174
http://nagrzyby.pl/atlas/5193
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Gatunek Cladonia digitata – 

chrobotek palczasty 

Owocniki czerwone, raczej rzadko 

występujące; podecja krótkie (do 10 

mm wysokości), często zakrzywione, 

szaro-zielone, z kulistymi sorediami, 

+/- z korą od podstawy; kieliszeczki 

małe, +/- zdeformowane, nieregularne, 

często tworzące prolifikacje; łuski 

plechy pierwotnej duże (to 10 mm 

średnicy), gęste, pokryte biało-

zielonym, mączystym nalotem na 

krawędziach. Częsty w lasach na 

dolnej partii pniaków i glebie torfowej.  

Nie należy mylić z C. polydactyla. 

Barwienia K+ żółty, P+ 

pomarańczowy. (rys. 44) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5177    

 

W Polsce występuje w czterech 

odmianach: 

 

- Odmiana ceruchoides 

- Odmiana digitata 

- Odmiana glabrata 

- Odmiana monstrosa 

 

 

Rys. 44 Podecja Cladonia digitata 

http://nagrzyby.pl/atlas/5177
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Gatunek Cladonia deformis - 

chrobotek niekształtny 

Owocniki czerwone; podecja do 50 

mm wysokości pokryte mączystymi 

sorediami, żółto-zielone; kieliszeczki 

+/- regularne.  Rośnie na 

próchniejącym i gnijącym drewnie oraz 

na piaszczystej i próchnicznej glebie. 

Barwienia P-, UV- (porównaj C. 

sulphurina, str. 42). (rys. 45) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5392    

 

Rys. 45 Podecja Cladonia deformis 

Gatunek Cladonia polydactyla - 

chrobotek wcinany 

Owocniki czerwone; podecja do 50 

mm wysokości, rozgałęzione, w dolnej 

części z łuseczkami, w górnej połowie 

z mączystymi sorediami, jasnoszare; 

kieliszeczki wąskie (do 5 mm 

szerokości), nieregularne, gwałtownie 

zwężające się do trzoneczka, często 

tworzy prolifikacje na krawędziach.  

Rośnie na różnych podłożach, w 

Polsce rzadki w górach i na Pomorzu. 

Barwienia K+ żółty, P+ 

pomarańczowy, UV-. (rys. 46)   

 

Rys. 46 Podecja Cladonia polydactyla 

Gatunek Cladonia carneola - 

chrobotek cielisty 

Wygląda jak żółty C. fimbriata; 

owocniki jasnobrązowe; podecja ok. 

50 mm wysokości, całe pokryte drobno 

kulistymi sorediami, kieliszeczki 

szerokie, żółtawe, gwałtownie 

zwężające się do trzoneczka.  Rośnie 

na zgniłym drewnie drzew iglastych i 

kwaśnej, próchnicznej glebie. 

Podawany z Pobrzeża Bałtyku, 

Małopolski, Sudetów i Karpat. (rys. 47) 

 

Rys. 47 Podecja Cladonia carneola 

http://nagrzyby.pl/atlas/5392
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Gatunek Cladonia borealis – 

chrobotek północny 

Jak C. deformis ale podecja 10-40 mm 

wysokości, żółto-zielone, zakończone 

kieliszeczkowato; kieliszeczki do 1 cm 

średnicy, regularne do lekko 

asymetrycznych; powierzchnia 

najczęściej gładka, pokryta korą, bez 

sorediów, czasami z łuseczkami. 

Barwienia K-, P-. (rys. 75) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5168     

 

Rys. 75 Podecja Cladonia carneola 

5.5. Podecja bez kieliszeczków, +/- pokryte sorediami, bez łuseczek, 

lub z łuseczkami tylko u podstawy. 

 

Gatunek Cladonia macilenta – 

chrobotek cienki 

Owocniki czerwone; podecja 15-30 mm 

wysokości, cienkie, najczęściej bez 

rozgałęzień, niebiesko-szare, w dolnej 

części z łuseczkami, w górnej z kulistymi 

sorediami, łuseczki niebieskawo-szare. 

Rośnie na martwym drewnie, u podstawy 

pni drzew lub czasami na ziemi, w 

Polsce pospolity. Barwienia K+ żółty, P+ 

pomarańczowy.  Rośnie często razem z 

C. polydactyla. (rys. 48) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5155     

W Polsce występuje w dwu 

podgatunkach (Cladonia bacillaris i 

Cladonia Floerkeana - chrobotek 

Floerkego) i pięciu odmianach: carctata, 

chloroides, intermedia, symphycarpa i 

xanthocarpa 

 

Rys. 48 Podecja Cladonia macilenta 

http://nagrzyby.pl/atlas/5168
http://nagrzyby.pl/atlas/5155
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Odmiana Cladonia macilenta  var. 

bacillaris – chrobotek cienki odm. 

baciliaris 

Owocniki czerwone; podecja 15-30 mm 

wysokości, całkowicie pokryte 

mączystymi sorediami. Rośnie na 

wydmach, w piaszczystych 

wrzosowiskach, powszechny, ale nie 

częsty. Barwienia K-, P-. (rys. 49)  

 

 

 

Rys. 49 Podecja Cladonia baciliaris 

Gatunek Cladonia polydactyla - 

chrobotek wcinany 

Owocniki czerwone; podecja 10-30 mm 

wysokości, cienkie, rozgałęzione, 

jasnoszare, w dolnej części z 

łuseczkami, w górnej z sorediami; 

czasami występują kieliszeczki. Rośnie 

na spróchniałym drewnie, w Polsce w 

górach i nad morzem. Barwienia K+ 

żółty, P+ pomarańczowy.  Często razem 

z C. macilenta. (rys. 50) 

 

Rys. 50 Podecja Cladonia polydactyla 

Gatunek Cladonia coniocraea – 

chrobotek szydlasty 

Podecja 10-30 mm wysokości, ciemno 

szaro-zielone, zwężające się ku 

szczytowi, +/- zakrzywione, +/- bez 

rozgałęzień, +/- z korą i czasami z 

łuseczkami u podstawy.  Rośnie na 

gnijącym drewnie i drzewach, rzadko na 

gołej ziemi, bardzo pospolity w kraju. 

Barwienia K-, P+ czerwony. (rys. 51) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5195     

 

 

Rys. 51 Podecja Cladonia coniocraea 

http://nagrzyby.pl/atlas/5195
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Gatunek Cladonia subulata - chrobotek 

rogokształtny 

Podecja 10-60 mm wysokości, szaro-

zielone, przypominające poroże, proste 

lub rozgałęzione na wierzchołku, 

czasami z małymi łuseczkami przy 

podstawie, czasami tworzy bardzo 

wąskie i zniekształcone kieliszeczki. 

Rośnie na gołej ziemi, rzadko na 

drewnie, pospolity. Barwienia K-, P+ 

czerwony. (rys. 52) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5179     

 

 

Rys. 52 Podecja Cladonia subulata 

Gatunek Cladonia glauca – chrobotek 

siwy 

Jak C. subulata ale podecja sino 

jasnoszare, delikatnie podłużnie 

spękane, często z gęstymi łuseczkami w 

dolnej części.  Rośnie na kwaśnej glebie 

w borach sosnowych i na próchniejących 

pniakach, pospolity. Barwienia K-, P-.  

(rys. 53) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5192    

 

 

Rys. 53 Podecja Cladonia glauca 

http://nagrzyby.pl/atlas/5179
http://nagrzyby.pl/atlas/5192
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Gatunek Cladonia rei – chrobotek 

borowy 

Jak C. glauca ale podecja zielono-

brązowe, czasami ze zdeformowanymi, 

szczytowymi kieliszeczkami, często +/- w 

całości pokryte mączystymi lub 

granulowanymi sorediami, obszar u 

podstawy z korą. Rośnie bezpośrednio 

na ziemi, podawany z całej Polski. 

Barwienia K-, P+ żółty lub K-. (rys. 54)    

Uwaga: 

Dla pewnego oznaczenia gatunku 

konieczne są badania TLC. 

 

Rys. 54 Podecja Cladonia rei 

Gatunek Cladonia cornuta – chrobotek 

rożkowaty 

Podecja 10-40 mm wysokości, szaro-

białe i z sorediami w górnej połowie, z 

brązowo-zieloną i areolkowaną korą w 

dolnej połowie. Rośnie w całej Polsce na 

próchnicznej i piaszczystej ziemi. 

Barwienia K-, P+ czerwony. (rys. 55) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5401  

 

Rys. 55 Podecja Cladonia cornuta 

Gatunek Cladonia sulphurina – 

chrobotek rozdarty 

Owocniki czerwone, rzadko występujące; 

podecja ok. 50 mm wysokości, żółtawe, 

dość grube, jędrne i zdeformowane, 

podłużnie spękane, zwłaszcza w 

kierunku wierzchołka. Rośnie w górach i 

na Pomorzu w cienistych miejscach na 

gnijącym drewnie, rzadki. Barwienia K-, 

P-, UV+ (porównaj z C. deformis str. 38). 

(rys. 56) 

 

 

Rys. 56 Podecja Cladonia sulphurina 

 

http://nagrzyby.pl/atlas/5401


43 

 

5.6. Podecja bez kieliszeczków, bez sorediów, okorowane, bez (lub 

tylko z mała ilością) łuseczek. 

 

Gatunek Cladonia rangiformis - 

chrobotek kolczasty  

Podecja 20-60 mm wysokości, bogato i 

rozbieżnie rozgałęzione, wypukłe; czasami 

u podstawy występują łuseczki, podecja 

areolkowate z zielonymi plamkami. 

Preferuje stanowiska suche, wydmy, 

suche łąki. Rośnie na podłożu wapiennym 

lub kwaśnym na niżu i w niższych partiach 

gór. Barwienia K+ żółty, P+ czerwony lub 

K-. (rys. 57) 

W Polsce występuje w trzech odmianach: 

foliosa, muricata i rangiformis 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5163   

 

Rys. 57 Podecja Cladonia rangiformis 

Gatunek Cladonia furcata - chrobotek 

widlasty 

Podecja 20-70 mm wysokości, +/- 

wyprostowane, słabo rozgałęzione, ale 

często tylko rozwidlone (rozgałęzienia nie 

rozbieżne, gładkie, słabo areolkowate, 

brązowawe (zielone w cieniu), często z 

otworkiem w miejscu rozgałęzień). 

Pospolity, rośnie na ziemi lub próchnie. K- 

, P+ czerwony. (rys. 58) 

W Polsce występuje w trzech odmianach: 

palamaea. paradowa i pinnata 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5196   

 

 

Rys. 58 Podecja Cladonia furcata 

http://nagrzyby.pl/atlas/5163
http://nagrzyby.pl/atlas/5196
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Gatunek Cladonia subrangiformis – 

chrobotek rakowaty 

Jak C. furcata ale z +/- okrągłymi, białymi 

plamkami u podstawy podecjów, 

pokładające się. Rośnie na glebach 

bogatych w składniki mineralne wapnia, w 

Polsce rzadki. Barwienia K+ żółty. (rys. 59) 

 

Rys. 59 Podecja Cladonia subrangiformis 

Gatunek Cladonia scabriuscula - 

chrobotek trocinowaty  

Podobny do C. furcata ale ma podecja 

jaśniejsze, zielonkawo-białe, z częściowo 

rozdartą powierzchnią, przez co wydają 

się być stale chropowate, szczególnie na 

zakończeniach. Rośnie na niżu, 

bezpośrednio na ziemi. (rys. 60) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5171   

 

 

Rys. 60 Podecja Cladonia scabriuscula 

Gatunek Cladonia gracilis - chrobotek 

wysmukły 

Podobny do C. furcata ale podecja są 

mniej rozgałęzione, z co najmniej kilkoma 

kieliszeczkami; w miejscach rozgałęzień 

występuje otworek.  Rośnie w całej Polsce 

na próchniejącym drewnie i kwaśnych 

glebach. Barwienia K-, P+ czerwony, UV-. 

(rys. 61) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5197   

 

 

 

 

 

 

Rys. 61 Podecja Cladonia gracilis 

http://nagrzyby.pl/atlas/5171
http://nagrzyby.pl/atlas/5197
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Gatunek Cladonia crispata var. 

cetrariiformis - chrobotek kędzierzawy  

odm. cetraliformis 

Podobny do C. furcata ale zakończenia 

podecjów z niby-kolcem, jeden z nich 

tworzy prolifikacje; w miejscu rozgałęzień z 

otworkiem; rzadkie łuseczki rozrzucone na 

podecjach. Rośnie na niżu, na 

rozkładających się pniach drzew, na 

torfowiskach i wrzosowiskach. barwienia 

K-, P-, UV+. (rys. 62) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5408    

 

Rys. 62 Podecja Cladonia crispata                   

var. cetraliformis 

Gatunek Cladonia crispata var. crispata - 

chrobotek kędzierzawy odm. crispata 

Jak wyżej, ale nie tworzy prolifikacji.  

Bardzo rzadki. 

Gatunek w Polsce występuje w 

następujących dmianach: cetrariiformis, 

crispata, dilacerata, divulsa, elegant i 

virgata 

Gatunek Cladonia macrophylla - 

chrobotek halny  

Podecja 20-50 mm wysokości, cienkie, 

zwężające się na zakończeniach, szaro-

zielone lub brązowe, podłużnie spękane, 

brodawkowate, z granulkami lub 

łuseczkami, garnulki zazwyczaj +/- 

guzikowate; owocniki brązowe.  Rośnie na 

glebach próchnicznych, kwaśnych i bardzo 

kwaśnych przy dużej wilgotności. Gatunek 

typowo wysokogórski. W Polsce notowany 

w Sudetach (Karkonosze, Czarny Grzbiet) 

i Tatrach. Barwienia K-, P+ czerwony. (rys. 

63) 

 

 

Rys. 63 Podecja Cladonia macrophylla 

http://nagrzyby.pl/atlas/5408
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Gatunek Cladonia ramulosa (= C. pityrea 

= C. anomaea) - chrobotek nieregularny  

Podecja 5-35 mm wysokości, zielono-

brązowe, z granulowaną korą i obszarami 

pozbawionymi kory; owocniki częste, brązowe, 

często tworzy wypukłe klastry na 

wierzchołkach podecjów. Rośnie na kwaśnych 

glebach i gnijących pniach drzew w całej 

Polsce. Barwienia K-, P+ czerwony. (rys. 64) 

Link do opisu i zdjęć:  

http://nagrzyby.pl/atlas/5165    

 

Rys. 64 Podecja Cladonia ramulosa 

Gatunek Cladonia botrytes - chrobotek 

gronkowaty  

Podecja do 5 mm wysokości, żółto-zielone, 

krótkie, gładkie, z korą u podstawy do 

brodawkowato-areolkowatych w górnej części; 

owocniki jasnobrązowe. Rośnie na 

murszejącym drewnie drzew szpilkowych, na 

pniakach oraz powalonych kłodach w całej 

Polsce, rzadki. Barwienia K+ żółty, P-. (rys. 

65) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5157  

 

Rys. 65 Podecja Cladonia botrytes 

Gatunek Cladonia cariosa - chrobotek 

próchniejący  

Podecja 5-20 mm wysokości, szaro-zielone, 

granulkowane lub brodawkowato -

areolkowane, częściowo okorowane, 

podłużnie spękane, zwykle płodne; owocniki 

ciemnobrązowe. Na próchniejącym drewnie 

drzew iglastych i kwaśnej próchnicy, na glinie, 

na zboczach dróg i rowów. W Polsce 

podawany z wybrzeża Bałtyku, Wielkopolski i 

terenów górskich. Barwienia K+ żółty, P+ 

żółty. (rys. 66) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5169    

 

Rys. 66 Podecja Cladonia cariosa 

http://nagrzyby.pl/atlas/5165
http://nagrzyby.pl/atlas/5157
http://nagrzyby.pl/atlas/5169
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Gatunek Cladonia peziziformis - 

chrobotek czapeczkowaty  

Łuseczki plechy pierwotnej zatłoczone, 

zaokrąglone, w kształcie ucha, niektóre 

wzniesione, szarawe; podecja krótkie, 

podłużnie spękane, granulowane, z 

obszarami pozbawionymi kory między 

areolkami; owocniki brązowe. Rośnie na 

ziemi w Karpatach i Bieszczadach. 

Barwienia K-, P+ czerwony. (rys. 67) 

 

Rys. 67 Podecja Cladonia peziziformis 

5.7. Podecja bez kieliszeczków, okorowane, z +/- gęstymi 

łuseczkami, bez sorediów. 

 

Gatunek Cladonia squamosa var. 

squamosa - chrobotek łuskowaty  

odm. squamosa 

Podecja 20-50 mm wysokości, zielone 

do szaro-brązowych, często perforowane 

i częściowo pozbawione kory, +/- gęsto 

pokryte drobnymi łuseczkami. Rośnie na 

omszałych skałach, próchniejącym 

drewnie lub u podstawy drzew w całej 

Polsce. Barwienia K-, P-, UV+. (rys. 68) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5634     

 

 

 

Rys. 68 Podecja Cladonia squamosa 

Gatunek Cladonia squamosa var. 

subsquamosa - chrobotek łuskowaty 

odm. subsquamosa 

Jak wyżej, ale zazwyczaj bardziej 

wytrzymały. Barwienia K+ żółty, P+ 

pomarańczowy, UV-. (rys. 69) 

 

 

http://nagrzyby.pl/atlas/5634
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Gatunek Cladonia crispata var. 

cetrariiformis - chrobotek kędzierzawy 

odm. cetrariiformis  

Łuseczki występują tylko w zagięciach i 

na kieliszeczkach; wierzchołki podecjów 

z niby-kolcem, przynajmniej jednym na 

kieliszeczku; w miejscu rozwidlenia 

występuje otworek. Barwienia  K-, P-, 

UV+. (rys. 69) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5408     

 

Rys. 69 Podecja Cladonia crispata 

Gatunek Cladonia crispata var. crispata 

- chrobotek kędzierzawy odm. 

crispata 

 Jak wyżej, ale podecja nie tworzą 

prolifikacji.  Bardzo rzadki. 

Gatunek Cladonia macilenta ssp. 

floerkeana – chrobotek Floerkego 

Owocniki czerwone, zazwyczaj 

występujące; podecja 15-30 mm 

wysokości, szare, +/- pokryte łuseczkami 

w dolnej połowie, +/- granulowano 

okorowane w górnej, często miejscami 

pozbawione kory.  W Polsce dosyć 

częsty. Barwienia K+ żółty lub K-, P+ 

pomarańczowy lub P-. (rys. 70) 

 

Rys. 70 Podecja Cladonia macilenta                  

var. floerkeana 

Gatunek Cladonia bellidiflora - 

chrobotek strojny 

Owocniki czerwone; podecja 30-50 mm 

wysokości, żółtawo-szare, pokryte 

mączystymi sorediami i miejscami 

pozbawione kory, bez perforacji.  Rośnie 

na ziemi i humusie tylko w górach. 

Barwienia K-, P-. (rys. 71) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5193     

 

Rys. 71 Podecja Cladonia bellidiflora 

http://nagrzyby.pl/atlas/5408
http://nagrzyby.pl/atlas/5193
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Gatunek Cladonia ramulosa (= C. 

pityrea = C. anomaea) - chrobotek 

nieregularny 

Podecja stosunkowo krótkie (5-35 mm 

wysokości) i cienkie, miejscami pokryte 

korą; łuseczki małe; owocniki częste, 

jasnobrązowe, często tworzy wypukłe 

klastry na szczycie podecjów. Rośnie na 

kwaśnych glebach i gnijących pniach 

drzew. W Polsce rozproszony na całym 

obszarze. Barwienia K-, P+ czerwony. 

(rys. 72) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5165     

 

 

Rys. 72 Podecja Cladonia ramulosa 

Gatunek Cladonia macrophylla - 

chrobotek halny  

Podecja 20-50 mm wysokości, cienkie, 

zwężające się ku szczytowi, szaro-

zielona lub brązowe, podłużnie spękane, 

pokryte brodawkami,   granulkami lub 

łuseczkami, granulki często +/- 

guzikowate. Rośnie na glebach 

próchnicznych i kwaśnych w górach. 

Barwienia K-, P+ żółty. (rys. 73) 

 

Rys. 73 Podecja Cladonia macrophylla 

Gatunek Cladonia scabriuscula - 

chrobotek trocinowaty  

Podecja podobne do C. furcata ale 

jaśniejsze, zielonkawo-białe, z częściowo 

zdartą powierzchnią, wyglądające na +/- 

chropowate, zwłaszcza w kierunku 

zakończeń.  Rośnie na niżu 

bezpośrednio na ziemi. Barwienia P+ 

czerwony. (rys. 74) 

Link do opisu i zdjęć: 

http://nagrzyby.pl/atlas/5171     

 

Rys. 74 Podecja Cladonia scabriuscula 

http://nagrzyby.pl/atlas/5165
http://nagrzyby.pl/atlas/5171
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