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 Grzyby halucynogenne: rozwiązanie problemu naturalnie występujących substancji 

wyzwaniem w dobie elektroniki
 W ostatniej dekadzie zainteresowanie 
mediów problemem zażywania 
grzybów halucynogennych wynikało 
prawdopodobnie z otwartego handlu 
tym narkotykiem oraz ze zmian 
przepisów, które wprowadziły niektóre 
kraje, aby tego procederu zakazać.

Standardowe metody epidemiologiczne 
wykorzystywane do monitorowania 
zażywania narkotyków mogą okazać 
się zbyt czasochłonne, żeby poznać 
nowe tendencje. Dlatego uznano, że 
należy je uzupełnić bardziej czułymi 
metodami. Głównym zadaniem jest 
wyodrębnienie nowych trendów 
w zażywaniu narkotyków, które 
powstają zazwyczaj w małych 
podgrupach lub na ograniczonych 
obszarach geograficznych, a także 
ocena możliwości ich szerszego 
rozprzestrzenienia. W tej dziedzinie 

 Definicje
 Grzyby halucynogenne, popularnie nazywane „magicznymi grzybkami”: gatunki zawierające psylocybinę i psylocynę są najczęściej 
stosowane ze względu na swoje właściwości psychoaktywne i stanowią główny temat niniejszego przeglądu. Główne składniki aktywne 
innych gatunków grzybów halucynogennych, np. muchomora czerwonego, to muscymol i kwas ibotenowy. Gatunki zawierające 
muscymol cechują się toksycznością i bliskim spokrewnieniem z wysokotoksycznymi gatunkami. 

Smart shops: sklepy specjalizujące się w sprzedaży „naturalnych” substancji psychoaktywnych, a także związanej z nimi literatury i 
akcesoriów.

1.   Zażywanie grzybów halucynogennych jest bardziej powszechne 
wśród młodych ludzi, którzy stosowali również inne nielegalne 
narkotyki, niż wśród młodych osób, które tego nie robiły. Młodzi 
ludzie uczestniczący w festiwalach muzycznych i imprezach 
tanecznych z muzyką elektroniczną zażywają narkotyki częściej niż 
populacja ogólna lub szkolna. Dlatego w takich miejscach z dużym 
prawdopodobieństwem można spotkać osoby zażywające grzyby 
halucynogenne.

2.   Sprzedaż grzybów halucynogennych w smart shops i na straganach 
w Niderlandach i Wielkiej Brytanii zapewne znacznie ułatwiło 
ich stosowanie. Sprzedawcy zapewnili łatwy dostęp do grzybów 
halucynogennych pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku.

3.   W wyniku przeprowadzonego niedawno przeglądu stron 
internetowych znaleziono 39 sklepów internetowych sprzedających 
produkty przygotowane z grzybów halucynogennych. Wiele z 
tych sklepów jest przeznaczonych dla klienteli międzynarodowej, 
gdyż oferuje różne wersje językowe i opcje wysyłki zagranicznej. 
Występuje między nimi znaczne zróżnicowanie pod względem 
zakresu i rzetelności podawanych informacji na temat zagrożeń dla 
zdrowia wynikających z zażywania oferowanych produktów.

4.   Niewielka jest liczba zgłoszonych zgonów i nagłych przypadków 
medycznych związanych z zażyciem grzybów halucynogennych. 
Zażywanie tego narkotyku częściej wiąże się z zagrożeniami dla 
zdrowia psychicznego i duża część osób, które go zażywają, może 
doświadczać ataków paniki.

5.   Przeszkodę w regularnym lub częstym używaniu narkotyku mogą 
stanowić nieodłączne objawy towarzyszące spożywaniu grzybów 
halucynogennych (np. nudności, ataki paniki i inne nieprzewidziane 
efekty), jak również ograniczenia społeczne młodych osób 
eksperymentujących z narkotykami (np. potrzeba przebywania w 
bezpiecznym otoczeniu w celu zmniejszenia ryzyka).

6.   Od 2001 r. sześć państw UE zaostrzyło przepisy dotyczące 
grzybów w odpowiedzi na obawy związane z ich powszechnym 
zażywaniem. Nowe przepisy mogły mieć wpływ na dostępność 
grzybów i ogólną wielkość sprzedaży w internecie. Pewne oznaki 
wskazują jednak, że sprzedawcy internetowi zareagowali na tę 
sytuację, przestawiając się na niekontrolowane i prawdopodobnie w 
niektórych przypadkach bardziej toksyczne substancje. 

 Zarys głównych zagadnień

istnieją różne źródła informacji, na 
przykład raporty dostępne w internecie 
i innych mediach, analizy sądowe, 
praktyka oraz badania. W niniejszym 
przeglądzie przeanalizowano dostępne 
dane dotyczące zażywania grzybów 
halucynogennych i wyciągnięto wnioski 
dotyczące polityki wobec ich używania. 
Określono czynniki, które wpłynęły na 
powstanie i ukształtowanie się mody na 
zażywanie grzybów halucynogennych 
pod koniec lat 90. i na początku XXI 
wieku. Zidentyfikowano także czynniki 
hamujące dalsze rozprzestrzenianie się 
tych trendów. 

Środki halucynogenne to chemicznie 
zróżnicowana klasa narkotyków, których 
działanie powoduje zniekształcenia 
percepcji, znaczne zmiany nastroju 
i zakłócenie procesów myślowych. 
Naturalne halucynogeny występują 

w ponad 100 gatunkach grzybów, 
w większości których głównymi 
składnikami aktywnymi o działaniu 
halucynogennym są psylocybina i 
psylocyna. Prawie wszystkie grzyby 
zawierające psylocybinę są małe i mają 
brązową lub jasnobrązową barwę. 
Można je pomylić z kilkoma gatunkami 
niejadalnych lub trujących dzikich 
grzybów, które nie mają właściwości 
psychoaktywnych.

Psylocybina i psylocyna są 
kontrolowane na najwyższym szczeblu 
międzynarodowym, w niektórych 
krajach brakuje jednak jednoznacznych 
przepisów dotyczących grzybów 
zawierających te substancje. Ta 
niejasność prawna jest wykorzystywana 
przez handlarzy grzybami i utrudnia 
opracowanie mechanizmów kontroli 
podaży.
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 Kim są konsumenci? 

W Europie zażywanie grzybów 
halucynogennych w celach 
rekreacyjnych pojawiło się po raz 
pierwszy pod koniec lat 50., ale 
rozpowszechniano je wówczas tylko 
w małych zamkniętych grupach (na 
przykład wśród poetów pokolenia 
beatników). Rozpowszechnienie 
grzybów wśród osób zażywających 
narkotyki rekreacyjnie postępowało 
stopniowo do czasu, kiedy sprzedaż 
przez smart shops i stragany zapewniła 
kanał szybszej dystrybucji pod koniec lat 
90. i na początku XXI wieku. 

W porównaniu z konopiami indyjskimi, 
najczęściej zażywaną nielegalną 
substancją w UE, liczba osób 
stosujących grzyby halucynogenne 
jest o wiele mniejsza. Wśród 
młodych ludzi w wieku 15–24 lat 
w 12 państwach członkowskich UE 
odsetek osób, które przynajmniej 
raz zażyły grzyby halucynogenne, 
waha się od niespełna 1% do 8%. W 
grupie uczniów w wieku 15–16 lat w 
niektórych krajach eksperymentowanie 
z grzybami halucynogennymi zdaje się 
pozostawać na takim samym poziomie 
jak w przypadku ekstazy. Odnotowano, 
że wielokrotne lub regularne zażywanie 
grzybów występuje znacznie 
rzadziej niż zażywanie narkotyków 
pobudzających, takich jak kokaina i 
amfetamina. Podobnie jak w przypadku 
innego głównego rodzaju narkotyku 
halucynogennego – LSD – młodzi 
ludzie eksperymentujący z grzybami 
zazwyczaj nie stają się ich częstymi lub 
regularnymi konsumentami. 

Badania dotyczące narkotyków 
prowadzone na festiwalach 
muzycznych i imprezach tanecznych z 
muzyką elektroniczną wykazały, że w 
tych miejscach po nielegalne narkotyki 
zawsze sięga się częściej niż wśród 
populacji ogólnej lub szkolnej. Ponadto 
zażywanie grzybów halucynogennych 
jest bardziej powszechne wśród 
ludzi, którzy stosowali już nielegalne 
narkotyki, niż wśród młodych osób, 
które tego nie robiły. Wyniki takich 
badań trudno ze sobą porównywać, 
więc wnioski na temat tendencji 
należy formułować ostrożnie. Dane 
z Niderlandów wskazują na stabilną 

sytuację w latach 2000–2005, 
natomiast dane z Wielkiej Brytanii 
świadczą o znacznym wzroście 
zażywania w latach 2002–2004.

Dostępność

Grzyby halucynogenne występują w 
naturze w wielu częściach Europy, 
ale z dostępnych danych wynika, że 
większość grzybów wykorzystywanych 
ze względu na właściwości 
psychoaktywne hoduje się, a nie zbiera 
w ich naturalnym środowisku. Grzyby 
są sprzedawane zarówno w postaci 
świeżej, jak i suszonej oraz gotowe 
do uprawy domowej jako zarodniki, 
grzybnie lub zestawy do hodowli. 
Badania szkolne dotyczące spożywania 
alkoholu i innych narkotyków (ESPAD) 
przeprowadzone w 2003 r. wskazują, 
że odsetek uczniów w wieku 15–16 lat, 
którzy uważają grzyby halucynogenne 
za „bardzo” lub „dość łatwe” do 
zdobycia, waha się od 4% do 28%. 
Mniej niż 10% uczniów na Cyprze, w 
Finlandii, Grecji, na Węgrzech, Łotwie, 
Litwie, w Rumunii i Turcji uważa, że 
dostęp do grzybów halucynogennych 
jest łatwy, a w Czechach, Irlandii, we 
Włoszech, w Polsce i Wielkiej Brytanii 
odsetek ten przekracza 20%. 

Wszystko wskazuje na to, że sprzedaż 
grzybów halucynogennych w smart 
shops i na straganach w Niderlandach 
i Wielkiej Brytanii znacznie przyczyniła 
się do ułatwienia ich zażywania 
pod koniec lat 90. Chociaż brakuje 
dokładnych danych na temat zysków ze 
sprzedaży grzybów halucynogennych 
przez detalistów, informacje uzyskane 
głównie z tych dwóch krajów wskazują, 
że handel tym produktem przynosi 
korzyści. Na przykład w 2000 r. 
szacowano, że grzybki halucynogenne 
generują 50% obrotów smart shops. 
Szacuje się, że przed lipcem 2005 
r. podatki od sprzedaży grzybów 
halucynogennych wpływające 
do brytyjskiego skarbu państwa 
wynosiły175 000 funtów szterlingów 
(255 421 euro) rocznie przy rocznych 
obrotach szacowanych na około 1 
miliona funtów (1,46 miliona euro).

Poza sklepami detalicznymi 
zanotowano również wzrost liczby 
internetowych smart shops. W 2006 r. 

Europejskie Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii 
zidentyfikowało łącznie 39 sklepów 
internetowych sprzedających grzyby 
halucynogenne i powiązane produkty. 
Większość z tych sklepów (31, czyli 
82%) znajduje się w Niderlandach. 
Pozostałe witryny to: cztery austriackie 
sklepy internetowe, dwie niemieckie 
strony, brytyjska strona  związana z 
holenderskim sklepem internetowym 
i jedna polska witryna. Wiele stron 
internetowych jest wielojęzycznych 
(zawierają głównie wersję angielską, 
francuską i niemiecką), a większość 
oferuje wysyłki zagraniczne. 

Sklepy internetowe różnią się pod 
względem zamieszczanych informacji 
o zagrożeniach dla zdrowia 
związanych z zażywaniem grzybów 
halucynogennych. Większość ostrzega 
przed spożywaniem grzybów podczas 
stosowania leków lub w połączeniu 
z alkoholem czy innymi narkotykami. 
Co trzeci sklep nie zamieszcza 
jednak  żadnego ostrzeżenia o 
niebezpieczeństwach zażywania 
halucynogenów przez osoby cierpiące 
na depresję lub psychozę. Zaledwie 
połowa sklepów podaje informacje o 
dawkowaniu i bezpiecznym zażywaniu.

Zagrożenia dla zdrowia

Bardzo mała jest liczba zgłoszonych 
zgonów i nagłych przypadków 
medycznych związanych z zażyciem 
grzybów halucynogennych. Skutki 
fizjologiczne są zazwyczaj krótkotrwałe 
i niebyt dolegliwe. Mogą wystąpić: 
zawroty głowy, nudności, osłabienie, 
ból mięśni, drgawki, bóle brzucha, 

 Grzyby halucynogenne były 
jednymi z pierwszych substancji 
psychoaktywnych spożywanych 
przez człowieka. Obecnie stawiają 
nas przed nowym dylematem – jak 
skutecznie kontrolować podaż złożonej 
grupy naturalnie występujących 
produktów, które są reklamowane 
i sprzedawane na ukształtowanym 
już globalnym rynku, jeżeli efektem 
działań regulacyjnych może być po 
prostu przestawienie się dostawców 
na alternatywne i potencjalnie jeszcze 
bardziej szkodliwe produkty?

 Wolfgang Götz, dyrektor EMCDDA 



rozszerzenie źrenic (mydriaza), 
łagodne lub średnie podwyższenie 
tętna (częstoskurcz) z przyspieszeniem 
oddechu oraz podwyższone ciśnienie 
tętnicze. Odnotowano tez poważne 
objawy fizyczne, takie jak ostry 
ból żołądka, uporczywe wymioty i 
biegunka.

Toksyczność psylocybiny uważa się za 
niską, co wynika z faktu, że rzadko mają 
miejsce przypadki śmiertelnych zatruć 
grzybami halucynogennymi. Zatrucie 
może wystąpić po spożyciu zebranych 
samodzielnie dzikich grzybów, jeżeli 
gatunek toksyczny zostanie pomylony z 
grzybem halucynogennym. 

Zażywanie grzybów halucynogennych 
częściej łączy się z zagrożeniami 
dla zdrowia psychicznego. Chociaż 
nie wiadomo, jaki jest odsetek osób, 
które po zażyciu grzybów przeżyły 
tzw. „bad trip” („złą podróż”), właśnie 
one najczęściej zgłaszają się na 
ostre dyżury. W takich przypadkach 
odurzone osoby są zazwyczaj bardzo 
niespokojne, silnie pobudzone, 
zagubione i zdezorientowane, mają 
zakłóconą koncentrację i ocenę 
rzeczywistości. W poważnych 
przypadkach mogą wystąpić ostre 
epizody psychotyczne, takie jak 

dziwne i przerażające wizje, ostra 
paranoja i całkowita utrata kontaktu z 
rzeczywistością, co może prowadzić 
do wypadków, samookaleczeń 
lub prób samobójczych. W wielu 
programach profilaktycznych podnosi 
się świadomość w tej dziedzinie 
i informuje się o narkotykach 
halucynogennych, a przy okazji – o 
innych substancjach. Osoby pracujące 
z młodzieżą nie otrzymują jednak 
konkretnych informacji o zagrożeniach 
dla zdrowia wynikających z zażywania 
grzybów halucynogennych. Natomiast 
konsumenci i grupy lobbingowe założyły 
kilka stron internetowych z informacjami 
na temat grzybów halucynogennych.

Ostatnie zmiany w przepisach

Psylocybina i psylocyna są 
kontrolowane na mocy Konwencji ONZ 
o substancjach psychotropowych z 
1971 r. i ujęte w wykazie I, choć nie 
zawsze jest jasny sposób klasyfikacji 
grzybów zawierających te substancje. 
Od 2001 r. sześć państw członkowskich 
UE zaostrzyło przepisy dotyczące 
grzybów halucynogennych, reagując na 
obawy związane z ich powszechnym 
zażywaniem: Dania (2001), Niderlandy 
(2002), Niemcy, Estonia, Wielka 
Brytania (2005) oraz Irlandia (2006). 

Ustanawianie przepisów przeciwko 

stosowaniu grzybów halucynogennych 

przysparza prawodawcom kilku 

problemów. Prawo nie powinno 

bez uzasadnienia karać właścicieli 

terenów, na których takie grzyby 

rosną w warunkach naturalnych. 

Jednym z rozwiązań było ustalenie, 

że grzyby są wtedy nielegalne, 

kiedy zostały „przetworzone lub 

spreparowane” (przepisy irlandzkie 

i brytyjskie), co wskazuje na zamiar 

ich zażywania. Podobnie holenderski 

Sąd Najwyższy orzekł, że grzyby 

powinny być poddawane kontroli, jeżeli 

są „wysuszone lub przetworzone”. 

Ze względu na coraz częstsze 

wykorzystywanie tej luki prawnej przez 

smart shops, które sprzedawały świeże 

grzyby, na przykład w Wielkiej Brytanii 

w 2004 r. dowodzono, że nawet 

pakowanie jest formą „preparowania”, 

ostatecznie w 2005 r. zmieniono jednak 

brytyjskie przepisy dotyczące grzybów 

halucynogennych bez odnoszenia się 

do ich postaci.

W przepisach antynarkotykowych w 

Grecji, we Włoszech, na Cyprze i Litwie 

stosuje się ogólną definicję pozwalającą 

zakazać uprawiania roślin, z których 

można uzyskać substancje odurzające. 

Dyskusyjną sprawą jest jednak, czy 

grzyb można jednoznacznie określić 

jako „roślinę” – stąd ostatnia poprawka 

do ustawy niemieckiej z 2005 r., w 

której przyjęto termin „substancje 

organiczne” zamiast wcześniej 

używanego określenia „rośliny i 

zwierzęta”, aby w przypadku grzybów 

wykluczyć wszelkie potencjalne luki. 

Zmiany przepisów wpłynęły na 

dostępność grzybów halucynogennych 

i ogólną wielkość internetowej 

sprzedaży tego narkotyku. Analiza 

różnych produktów reklamowanych 

przez internetowych sprzedawców 

wykazała, że od czasu wprowadzenia 

zakazu dotyczącego grzybów 

halucynogennych w Wielkiej Brytanii 

zaczęto przechodzić na handel 

legalnymi, ale bardziej toksycznymi 

substancjami, takimi jak muchomor 

czerwony (Amanita muscaria) lub blisko 

spokrewniony muchomor plamisty 

(Amanita pantherina).
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 Wskaźnik przynajmniej jednokrotnego zażycia grzybów halucynogennych jest 

wyższy wśród młodych ludzi uczestniczących w imprezach muzyki tanecznej 

(bywalców klubów) niż wśród ogólnej populacji

 Uwagi: Szacunki dotyczące miejsc rekreacyjnych przeprowadzono na próbach niereprezentatywnych z 
wykorzystaniem różnych metod i operatów losowania. Na podstawie tych prób nie można wyciągnąć 
wniosków na temat powszechności zażywania narkotyków wśród szerszej populacji bywalców klubów. 
Szczegółowe informacje – patrz EMCDDA (2006). 

Źródła: Hibell et al. (2004), EMCDDA (2006).
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 Informacje w internecie
 Europejska Prawna Baza Danych o Narkotykach ELDD 

http://eldd.emcdda.europa.eu/

Informacje o środkach halucynogennych OFDT 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/hallucin.html

Tabele w biuletynie statystycznym EMCDDA z 2006 r. na temat rozpowszechnienia zażywania narkotyków w populacji 

http://stats06.emcdda.europa.eu/en/page053�en.html

1.   Ze względu na stosunkowo wysoki poziom zażywania narkotyków 
wśród młodych bywalców imprez muzycznych i tanecznych w 
miejscach takich imprez można prowadzić efektywne kosztowo 
działania prewencyjne oraz inne inicjatywy mające na celu 
ograniczenie zagrożeń zdrowotnych związanych z zażywaniem 
grzybów halucynogennych.

2.   Interes ekonomiczny sprzedawców zachęcających do kupna 
grzybów halucynogennych znacznie przyczynia się do 
rozpowszechnienia tego produktu.

3.   Internet oferuje coraz większe możliwości reklamy i sprzedaży 
grzybów halucynogennych, lecz również, co ważne, umożliwia 
informowanie o zagrożeniach dla zdrowia.

4.   Osoby pracujące z młodzieżą prawdopodobnie nie otrzymują 
materiałów informacyjnych o grzybach halucynogennych, 
brakuje też materiałów profilaktycznych i informacji o metodach 
ograniczania szkód zdrowotnych, przeznaczonych dla 
potencjalnych konsumentów narkotyku.

5.   Opracowanie skutecznych materiałów profilaktycznych i 
materiałów propagujących zdrowie może stać się łatwiejsze dzięki 
zrozumieniu perspektywy młodych ludzi, którzy są potencjalnymi 
konsumentami grzybów halucynogennych.

6.   Choć wzmocnienie kontroli prawnej może być sposobem 
ograniczenia zażywania i dostępności grzybów halucynogennych, 
należy ściśle monitorować wpływ wszelkich podjętych działań, co 
pozwoli ocenić ich skuteczność oraz uniknąć ryzyka wystąpienia 
niezamierzonych skutków negatywnych. 

 Grzyby halucynogenne: rozwiązanie problemu naturalnie występujących substancji 
wyzwaniem w dobie elektroniki 
 Kwestie polityczne 
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