
 

Mały atlas grzybów… skalnych 

 

Jaki jest związek grzybów ze skałami? Te pierwsze służą przecież do jedzenia, 

a te drugie nie bardzo się do tego nadają (no, może za wyjątkiem soli 

kamiennej, ale i to w ograniczonym zakresie). Tym razem chodzi o skojarzenia 

wywołane podobnym kształtem, czyli obecnością dużego kapelusza 

podtrzymywanego przez cienką nóżkę.  

W księgarniach dostępnych jest wiele atlasów 

grzybów. Mają pomóc w rozpoznawaniu i 

stwierdzeniu czy znaleziony okaz nadaje się do 

zjedzenia (Ryc. 1), czy też jego spożycie może być 

niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Niniejszy 

tekst z racji na wspomnianą wcześniej nieprzy-

datność do konsumpcji form skalnych w postaci 

grzyba, ma być mikroprzewodnikiem  wyjaśniającym 

w jaki sposób natura tworzy takie niezwykłe w 

kształcie obiekty.    

Ryc. 1. Borowik szlachetny   Wszystkie skały, które znaj- 

                                        dują   się  na   powierzchni  

Ziemi są niszczone przez wodę, lód, wiatr i zmiany 

temperatury. Nawet te, które wydają się być tak 

wytrzymałe, że prawie niezniszczalne. Tempo 

niszczenia jest oczywiście uzależnione od wielu 

czynników np. spoistości skał (szybsze dla 

piaskowców, wolniejsze dla granitów).  Ale dla 

szybkości tego procesu kluczowa jest obecność 

spękań w skałach. To w szczeliny wnika woda, która 

rozpuszcza skały lub rozsadza je po zamarznięciu. 

Ona  też  usuwa  produkty  wietrzenia i  odpre-

parowuje  odporniejsze  fragmenty  skał,  które  stają 

się  ostańcami  erozyjnymi  o  różnych, często  fanta-       Ryc. 2. Diabelski stół, Las 

zyjnych kształtach.                                                                           Palatynacki, Niemcy 

                                                                                                  

Tytułowe  grzyby  to  pojedyncze  skałki  (ostańce  erozyjne – Ryc. 2)  będące                                                                               

pozostałością po większych wychodniach skał, które zostały zniszczone. Swą 

niezwykłą formę zawdzięczają późniejszemu, szybszemu rozpadowi 

(dezintegracji) warstw znajdujących się u ich podstawy, niż w wyższych 

częściach (Ryc. 3). A zatem co może sprzyjać szybszej erozji tuż nad gruntem 

niż metr, czy dwa wyżej?  



                                                                                        

     

 

Ryc. 3. Schemat powstawania ostańców erozyjnych 

 

Wiatr. Samo powietrze nie niszczy skał ale przedmioty niesione przez wiatr już 

tak. Zwłaszcza gdy jest ich dużo i ich oddziaływanie na odsłonięte skały jest 

długotrwałe. Warunki takie panują na obszarach 

pozbawionych szaty roślinnej, czyli na pustyniach. Bez 

względu na to czy jest tam gorąco, czy zimno. Odsłonięte 

skały wietrzeją i rozpadają się na coraz mniejsze 

fragmenty. Na obszarach o gorącym i suchym klimacie 

dzieje się tak na skutek dużych wahań temperatury skał, 

wystawionych na bezpośrednie działanie słońca. W 

ciągu dnia skały bardzo się nagrzewają, a w ciągu nocy 

stygną. Pod wpływem zmian temperatury minerały 

budujące skały rozszerzają się i kurczą. Różne minerały 

w różnym stopniu. W efekcie powstają 

między nimi mikropęknięcia, skała 

rozluźnia się, a po pewnym czasie 

rozsypuje na pojedyncze ziarna. W 

rezultacie na powierzchni terenu 

pojawia się sporo luźnego żwiru i 

piasku.  Wiatr porywa skalne okruchy i 

przemieszcza je. Część z nich uderza 

w przeszkody znajdujące się na ich 

drodze – głównie skały. Z racji na wagę    

Ryc. 4, 5 . Grzyby skalne na pustyniach       transportowanych ziaren w większości 

                                                             przemieszczają się one tuż przy 

powierzchni terenu. Im cięższe tym niżej. Uznaje się, że strefa najsilniejszej 

erozji  wiatrowej (zwanej również eoliczną lubi korazją), jest najintensywniejsza 

do ok. 1 metra nad powierzchnią terenu. Tak więc odizolowane formy skalne 

są kruszone i szlifowane głównie u ich podstawy co prowadzi do formowania 

coraz cieńszej nogi podtrzymującej duży (bo znacznie słabiej niszczony) blok 

skalny (Ryc. 4 i 5). Najbardziej efektowne, wrzeźbione w ten sposób grzyby 

skalne znane są z pustyń kamienistych.  



 

Podsiąkanie. W rejonach bardziej wilgotnych, płytko zalegające wody 
gruntowe podsiąkają w dolne partie odsłoniętych skał i wnikają w obecne tam 
szczeliny. Jeśli na tym obszarze warunki klimatyczne są takie, że temperatura 
często przechodzi przez punkt 00 C, podczas jej spadków woda zamarza w 
szczelinach i zwiększając swą 
objętość rozsadza skały. 
Proces niszczenia jest także 
najbardziej intensywny tuż nad 
gruntem, w wyniku czego 
podstawy skałek stają się 
coraz mniejsze - formowane są 
coraz cieńsze nogi grzybów. W 
Polsce warunki, w których 
dominowało wietrzenie mrozo-
we utrzymywały się podczas 
kilkukrotnych zlodowaceń. 
Obecnie, najczęściej możemy 
spotkać   formy    wietrzeniowe                    Ryc. 6. Wapienny grzyb, 
powstałe podczas zlodowaceń            Jura Krakowsko-Częstochowska, Rzędkowice 

środkowopolskich (ok. 290 000  
– 120 000 lat temu) i zlodowacenia północnopolskiego (ok. 115 000 – 10 250 
lat temu). Większość grzybów skalnych, na które można się natknąć, 
zwłaszcza w Górach   Stołowych czy Beskidach powstało właśnie wtedy. Za 
ich wrzeźbienie odpowiadają zatem głównie procesy mrozowe, ale w pewnym 
stopniu również korazja. W tym czasie znad lądolodów wiały bardzo silne 
wiatry, które przemieszczały zwietrzały materiał skalny. Ten dodatkowo 
niszczył podstawy skałek, przyspieszając proces formowania grzybów. 

     
Podsiąkanie wody zdarza się również 
na obszarach o gorącym i suchym 
klimacie. Tam jednak rozsadzający 
skały lód nie powstaje. Jednakże woda 
dostająca się do mikropęknięć i spękań 
w skałach zawiera rozpuszczone 
substancje mineralne. Kiedy w 
wysokiej temperaturze woda odpa-
rowuje zaczynają z niej krystalizować  
minerały.    Sukcesywnie   powiększają 

    Ryc. 7. Salar de Uyuni, Boliwia                  swoje rozmiary, aż przestają się mieścić 
                                                             w szczelinach i napierając na ich ściany 
rozszerzają je i rozsadzają w ten sposób skały.  Szczególnie często zdarza się 
to podczas krystalizacji soli. Efekt końcowy, co do powstałej formy skalnej, jest 
taki sam jak przy działaniu mrozu – grzyb (Ryc. 7).  



Jeszcze innym powodem formowania 
grzybów skalnych może być zmienność 
litologii leżących na sobie warstw skalnych i 
związana z tym ich różna odporność na 
wietrzenie. Szczególnie sprzyjająca jest 
sytuacja, gdy na skałach mało odpornych 
utworzy się warstwa znacznie mniej podatna 
na zniszczenie. W ten sposób, w kompleksie 
odsłoniętych na powierzchni ziemi warstw, te 
leżące niżej będą znacznie szybciej  
niszczone i usuwane np. przez wodę, niż 
warstwa nadległa. W ten sposób między 
innymi powstały słynne grzyby skalne w 
Kapadocji    (Ryc.   8).    Ich kapelusze zbudo-                  
wane  są   z  odpornego  bazaltu,  a  nogi  ze                           

Ryc. 8. Grzyby skalne w Kapadocji,    znacznie  mniej  trwałego wulkanicznego tufu. 
           Turcja                                   

Czasem, by powstał grzyb, nie jest konieczne aż 
tak drastyczne zróżnicowanie skał, jak w 
opisanym wyżej przypadku. W skałach 
osadowych wystarczy, że budujące je minerały, 
będą w różnych warstwach spojone  
substancjami o różnych właściwościach, np. w 
piaskowcach w jednej warstwie krzemionką, a w 
innej minerałami ilastymi (Ryc. 9). Dodatkowo na 
odporność skał wpływ ma grubość warstw 
(gruboławicowe mają większą – Ryc. 10) i 
wspominana wcześniej obecność spękań lub ich 
brak. 

    

   Ryc. 9. Piaskowcowy grzyb, 
   Skałki  Piekło pod Niekłaniem   
 

 

 

Ryc. 10. Piaskowcowy grzyb. Skamieniałe Miasto koło Ciężkowic  



Omówione do tej pory grzyby skalne były dużymi formami, osiągającymi kilka-
kilkanaście metrów wysokości. Ale są i takie, których wielkość nie przekracza 

kilku centymetrów. I choć występują 
zwykle w dużej liczbie, z racji na 
niewielkie rozmiary, nie  zwracają 
na  siebie  uwagi.  Chyba,  że  
wiemy gdzie ich szukać.  
Mam na myśli spotykane w 
piaskowniach lub żwirowniach małe 
grzybki/piramidki (Ryc. 11), w 
których większe ziarno żwiru 
uchroniło przed rozmyciem przez 
deszcz drobny piasek znajdujący 
się bezpośrednio pod nim (Ryc. 12). 
Takie formy istnieją niestety bardzo 

   Ryc. 11. Grzybki, piaskownia nad Pilicą           krótko – czasem tylko do następnej 
                                                                   ulewy. 

 
                         Ryc. 12. Schemat powstawania grzybków w piaskowni 

 
I na koniec ciekawostka.  Istnieją bowiem 
grzyby, które można nazwać 
„hybrydowymi”, bowiem noga i kapelusz 
zbudowane są z zupełnie innego 
materiału. Można się na nie natknąć na 
powierzchni lodowców (Ryc. 13). Leżący 
na lodzie głaz działa jak parasol, chroniąc 
znajdujący się w jego cieniu lód przed 
działaniem  słońca.   W   ten  sposób   lód  
dookoła głazu  topi się  znacznie szybciej 
niż  bezpośrednio  pod  nim.    W  efekcie 
tworzy się lodowa noga na której spoczy-          Ryc. 13. Grzyb z lodową nogą, 

wa  skalny  kapelusz.   Tego  typu   formy                     Spitsbergen 
powstają  na  obszarach  zlodowaconych, 
podczas krótkiego lata. Większość z nich nie przetrwa do następnego sezonu,  
bo noga się w końcu roztopi. Ale w następnym roku, pod tym samym głazem 
może się utworzyć nowa. 
                                                                                             



Dokąd w takim razie wybrać się na wycieczkę, aby zobaczyć najbardziej 
efektowne grzyby skalne w Polsce? 

Oczywiście tam gdzie jest najwięcej skalnych wychodni, czyli w góry. Między 
innymi we wspomniane już wcześniej Góry Stołowe ale i na Pogórze 
Złotoryjskie, w Beskidy (szczególnie w  Beskid Sądecki, Śląski i na Pogórze  
Ciężkowickie, Rożnowskie i Wiśnickie), na Jurę Krakowsko-Częstochowską i 
w Góry Świętokrzyskie. Niektóre dokładniejsze lokalizacje wymienione zostały 
pod zdjęciami. Osobom, którym skalne grzyby spodobały się, życzę 
powodzenia w ich poszukiwaniu. A przy okazji tych jadalnych również. 

                                                                                                            dr Ryszard Szczęsny 
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