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Cele i metody badao
1. Ogólne rozpoznanie różnorodności gatunkowej
macromycetes występujących na obszarze WPN.
2. Oszacowanie bogactwa gatunkowego chronionych i
zagrożonych gatunków grzybów na obszarze WPN.
3. Próba wskazania powiązao przedstawicieli
macromycetes z określonymi, lokalnymi typami i
elementami zbiorowisk roślinnych.

Cele i metody badao
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Badania grzybów, prowadzone metodą marszrutową, wykonano głównie
w latach 2008-2009.
Prace terenowe obejmowały wybrane, zróżnicowane pod względem
przynależności fitosocjologicznej, zbiorowiska roślinne WPN (m. in.:
fitocenozy borowe, fitocenozy lasów i zarośli liściastych, torfowiska i
mszary, szuwary właściwe i wielkoturzycowe, fitocenozy łąkowe i
pastwiskowe).
Rozpoznanie rozmieszczenia kluczowych dla mikobioty siedlisk
realizowano na podstawie dostępnej mapy numerycznej zbiorowisk
roślinnych WPN (Sokołowski 1988)
Obserwacje terenowe realizowano od stycznia do grudnia, z
częstotliwością co 1-2 lub tygodnie.
Rejestrowane i gromadzone owocniki identyfikowano standardowymi
metodami analizy morfologiczno-anatomicznej oraz testów barwnych.
Zbiory mikologiczne zdeponowano w Herbarium Muzeum
Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (WRSL).

Stan zbadania mikobioty WPN
przed rokiem 2008
 Obszar WPN nie był dokładnie badany przez mikologów
zajmujących się grzybami makroskopijnymi.
 Skąpe informacje dotyczące występowania macromycetes na
tym terenie dotyczą obecności na obszarze Parku jedynie 2
gatunków grzybów, tj.: korzeniowca sosnowego Heterobasidion
annosum i grzybówki wielkozarodnikowej Mycena megaspora
(Domaoski 1997, 1999, Łakomy i in. 2000) .

Charakterystyka ogólna mikobioty
W sezonach wegetacyjnych lat 2008 i
2009 na terenie WPN:
• przeprowadzono 424 obserwacje
terenowe i dokonano ogółem 4147
notowao grzybów
• stwierdzono występowanie 516
taksonów grzybów makroskopijnych, w
tym 502 gatunków, 7 odmian, 3 form i
4 grzybów oznaczonych do rangi
rodzaju (406 taksonów, stanowią
przedstawiciele Basidiomycetes) - ok.
15% znanych z terenu Polski grzybów
makroskopijnych

Spektrum systematyczne grzybów
WPN (rodziny)
Agaricaceae
Cortinariaceae
Fomitopsidaceae
Hyaloscyphaceae
Hymenochaetaceae

Incertae sedis
Inocybaceae
Marasmiaceae

Mycenaceae
Polyporaceae
Psathyrellaceae

Pyronemataceae
Russulaceae
Strophariaceae
Tricholomataceae

Odnotowane grzyby na terenie WPN:
• należą do 91 rodzin
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Charakterystyka ogólna mikobioty
Odnotowane grzyby na terenie WPN:
• należą do 250 rodzajów (71 Asco., 179 Basid.)

Spektrum systematyczne grzybów
WPN (rodzaje)
Muchomor
Zasłonak

Amanita
Cortinarius
Entoloma
Exidia

Hełmówka

Galerina
Gymnopus

Piestrzyca

Helvella
Inocybe

Mleczaj

Lactarius
Mycena

Grzybówka

Phellinus
Pholiota
Pluteus
Psathyrella

Kruchaweczka
Gołąbek

Russula

Tricholoma
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Charakterystyka ogólna mikobioty
Występowanie grzybów na
terenie WPN:
• Kwadraty UTM 1 x 1 km
• Liczba kwadratów – 197
• Liczba kwadratów, w
których odnotowano
grzyby – 116 (ok. 59 %
liczby wszystkich
kwadratów)
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Charakterystyka ogólna mikobioty
Częstośd występowania grzybów
(na podstawie liczby stanowisk – 1km kwadratów
UTM)
Bardzo pospolite (>100 stanowisk)
Pospolite (51-100 stanowisk)
Bardzo częste (21-50 stanowisk)
Częste (11-20 stanowisk)
Rzadkie (6-10 stanowisk)
Bardzo rzadkie (2-5 stanowisk)
Wyjątkowo rzadkie (1 stanowisko)
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Charakterystyka ogólna mikobioty
Częstośd występowania grzybów
(na podstawie liczby notowao)
Bardzo pospolite (>100 notowao)
Pospolite (51-100 notowao)
Bardzo częste (21-50 notowao)
Częste (11-20 notowao)
Rzadkie (6-10 notowao)
Bardzo rzadkie (2-5 notowao)

Wyjątkowo rzadkie (1 notowanie)
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Charakterystyka ogólna mikobioty
Najbardziej pospolite na terenie WPN gatunki grzybów
Kisielnica trzoneczkowa - Exidia truncata

Charakterystyka ogólna mikobioty
Najbardziej pospolite na terenie WPN gatunki grzybów
Kisielnica kędzierzawa - Exidia plana

Charakterystyka ogólna mikobioty
Najbardziej pospolite na terenie WPN gatunki grzybów
Czyreo sosnowy - Phellinus pini

Chronione gatunki grzybów
Na terenie WPN odnotowano 12 gatunków grzybów makroskopijnych objętych
ochroną ścisłą oraz 1 gatunek objęty ochroną częściową (Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.; Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

01. berłóweczka zimowa Tulostoma brumale
02. czarka austriacka Sarcoscypha austriaca
03. czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea

04. gwiazdosz czteropromienny Geastrum quadrifidum
05. gwiazdosz frędzelkowany Geastrum fimbriatum
06. lakownica żółtawa Ganoderma lucidum
07. ozorek dębowy Fistulina hepatica
08. pniarek różowy Fomitopsis rosea
09. pomarańczowiec błyszczący Pycnoporellus fulgens
10. purchawica olbrzymia Calvatia gigantea
11. siedzuń sosnowy Sparassis crispa
12. soplówka gałęzista Hericium coralloides
13. błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus

Zagrożone gatunki grzybów

Na obszarze WPN stwierdzono występowanie 93 gatunków grzybów zagrożonych w Polsce, co
stanowi 18% wszystkich stwierdzonych na tym terenie grzybów makroskopijnych .

Gatunki o nieokreślonym zagrożeniu *I+ - 6 gatunków
ziarnówka górska - Cystodermella granulosa
trzęsak listkowaty - Tremella foliacea
łysiczka ciemnobrązowa - Psilocybe subviscida var. velata
koralóweczka płowoochrowa - Lentaria byssiseda
jamkóweczka półrozpostarta - Antrodiella semisupina
czarka szkarłatna - Sarcoscypha coccinea

Gatunki rzadkie [R] - 40 gatunków
zasłonak szafranowy - Cortinarius croceus
woszczyneczka miękka - Ceriporiopsis mucida
włochatka ciemna - Coriolopsis gallica
wilgotnica ostrostożkowata - Hygrocybe acutoconica
trwałoporka różnobarwna - Perenniporia medulla-panis
stroczniczek złotawy - Pseudomerulius aureus
siedzuń sosnowy - Sparassis crispa
rycerzyk oliwkowożółty - Tricholomopsis decora
pięknoróg dwuprzegrodowy - Calocera furcata
piestrzyca zatokowata - Helvella lacunosa
piestrzenica wrębiasta - Gyromitra ancilis
pieniążkówka dębowa - Xerula longipes
pępówka pofałdowana - Lichenomphalia umbellifera

Zagrożone gatunki grzybów

Na obszarze WPN stwierdzono występowanie 93 gatunków grzybów zagrożonych w Polsce, co
stanowi 18% wszystkich stwierdzonych na tym terenie grzybów makroskopijnych .

Gatunki narażone *V+ - 25 gatunków
zasłonak fioletowy - Cortinarius violaceus
twardówka filcowata - Lentinellus castoreus
świecznica rozgałęziona - Artomyces pyxidatus
soplówka gałęzista - Hericium coralloides
sarniak dachówkowaty - Sarcodon imbricatus
pomarańczowiec błyszczący - Pycnoporellus fulgens
piestrzenica olbrzymia - Gyromitra gigas
piestrzenica infułowata - Gyromitra infula

Gatunki wymierające *E+ - 21 gatunków
zasłonak brązowooliwkowy - Cortinarius bataillei
woszczyneczka żywiczna - Ceriporiopsis resinascens
woszczyneczka kremowopora - Radulodon aneirinus
trzęsak kulistozarodnikowy - Tremella globispora
talerzyk szkarłatny - Cytidia salicina
suchogłówka korowa - Phleogena faginea
pniarek różowy - Fomitopsis rosea

Gatunki wymarłe i zaginione *Ex+ - 1 gatunek
żylak czerwonobrązowy - Phlebia subochracea

Zagrożone gatunki grzybów

Na obszarze WPN stwierdzono występowanie 93 gatunków grzybów zagrożonych w Polsce, co
stanowi 18% wszystkich stwierdzonych na tym terenie grzybów makroskopijnych .
talerzyk szkarłatny - Cytidia salicina
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Gatunki nowe dla mikobioty Polski
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Amicodisca virella (Hyaloscyphaceae)
Ascocoryne albidum (Helotiaceae)
Coprotus luteus (Thelebolaceae)
Helvella hyperborea (Helvellaceae)
Hypocrea cupularis (Hypocreaceae)
Leucoscypha erminea (Pyronemataceae)
Peziza domiciliana (Pezizaceae)
Peziza moravecii (Pezizaceae)

9. Amanita pachyvolvata (Amanitaceae)
10. Coprinellus subdisseminatus
(Psathyrellaceae)

11. Corticium erikssonii (Corticiaceae)
12. Entoloma lepidissimum (Entolomataceae)
13. Galerina hybrida (Strophariaceae)
14. Hohenbuehelia auriscalpium
(Pleurotaceae)

15. Pholiota subochracea (Strophariaceae)
16. Psathyrella minutissima
(Psathyrellaceae)

Relikty puszczaoskie i gatunki borealno-górskie
Relikty puszczańskie
np.: Albatrellus ovinus, Antrodia mellita, Ceriporiopsis resinanscens,
Climacocystis borealis, Crepidotus applanatus, Flammulaster
limulatus, Flammulaster muricatus, Fomitopsis rosea, Hericium
coralloides, Lentinellus castoreus, Mycena purpureofusca, Phleogena
faginea, Pholiota squarrosoides, Pycnoporellus fulgens, Radulodon
aneirinus oraz Tricholomopsis decora

Grzyby reprezentujące typ rozmieszczenia borealno-górski
lub cechujące się wyraźną tendencją do zasięgu górskiego
np.: Climacocystis borealis, Lentinellus castoreus,Tricholomopsis
decora, Cortinarius bataillei, Guepiniopsis alpina, Hygrophorus
pustulatus, Lactarius scrobiculatus, Phyllotopsis nidulans, Polyporus
varius oraz Postia fragilis

Struktura bioekologiczna mikobioty

Grupa bioekologiczna

[%]
[%]
całkowitej liczby całkowitej liczby
notowań
gatunków

grzyby lichenizowane*

0,17

0,2

grzyby mikoryzowe

4,06

20,83

grzyby patogeniczne (wyst. na grzybach)

0,05

0,39

grzyby patogeniczne (wyst. na roślinach drzewiastych)

3,45

5,5

grzyby patogeniczne (wyst. na roślinach zielnych)

0,07

0,2

grzyby patogeniczne (wyst. na zwierzętach)

0,05

0,2

grzyby saprotroficzne (koprofilne)

0,14

0,79

grzyby saprotroficzne (nadrewnowe)

80,36

55,21

grzyby saprotroficzne (nagrzybowe)

0,05

0,39

grzyby saprotroficzne (napróchniczne)

3,45

15,13

grzyby saprotroficzne (naściółkowe)

3,21

11

grzyby związane z mszakami (briofilne)

3,09

3,73

* - grupę grzybów lichenizowanych, reprezentowanych w niniejszym opracowaniu jedynie przez Lichenomphalia umbellifera,
zamieszczono w tym miejscu wyjątkowo; w dalszej części grupa ta została wyłączona z analiz

Różnorodnośd gatunkowa grzybów w
określonych typach zbiorowisk roślinnych
Typ zbiorowiska
grąd
subborealny bór mieszany
sosnowy bór bagienny
borealna świerczyna na torfie
ols porzeczkowy
łęg jesionowo-olszowy
Inne
ols torfowcowy
subkontynentalny bór świeży
łąki świeże (owsicowe) i pastwiska
szuwary właściwe
łozowisko z przewagą wierzby szarej i wierzby pięciopręcikowej
szuwary wielkoturzycowe
kontynentalne torfowisko wysokie
kompleks chwastów upraw roślin zbożowych i okopowych
mszar wysokotorfowiskowy
zbiorowisko powoju polnego i perzu
łąki wilgotne i mokre
bór mieszany wilgotny (jegiel)
murawy napiaskowe z elementami zbiorowisk ruderalnych
rojsty
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Różnorodnośd gatunkowa grzybów na tle
wybranych składników lokalnej dendroflory
Drzewo

Gatunki
grzybów GL

GM GMS GPD GPF GPW GPZ GPZI GSF GSH GSK GSL GSW
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Podsumowanie
1.

Badania macromycetes w Wigierskim Parku Narodowym prowadzono w sezonach wegetacyjnych lat
2008 i 2009.

2.

Zebrano 516 taksonów (502 gatunki, 7 odmian, 3 formy i 4 grzyby oznaczone do rangi rodzaju), które
należą do 91 rodzin i 250 rodzajów.

3.

Znaleziono 12 gatunków grzybów chronionych, 93 gatunki grzybów zagrożonych w Polsce oraz 16
gatunków nowych dla mikobioty Polski .

4.

Na obszarze WPN odnotowano wiele gatunków grzybów makroskopijnych uważanych za relikty
puszczańskie i/lub gat. borealno-górskie.

5.

Występowanie macromycetes na terenie Parku nie jest jednorodne. Owocniki zebrano w 116 spośród
197 kwadratów UTM 1x1 km (ok. 59 % eksplorowanej powierzchni).

6.

Odnotowane na terenie WPN grzyby zaliczono do 12 grup bioekologicznych. Wśród nich największą
różnorodnością gatunkową cechowały się grzyby saprotroficzne nadrewnowe (>80% całkowitej liczny
notowań, >55% całkowitej liczby gatunków).

7.

Na terenie WPN największą różnorodnością gatunkową charakteryzowały się zbiorowiska grądowe
(325 gat.), fitocenozy subborealnego boru mieszanego (108) oraz sosnowego boru bagiennego (105).

8.

Grzyby makroskopijne WPN wykazują różny stopień powiązania ze składnikami lokalnej dendroflory.
Największe bogactwo gatunkowe macromycetes determinowane jest przez obecność świerka (209),
dębu (177 gat.), leszczyny (160), brzozy (148) i sosny (136).

9.

Badania nad grzybami makroskopijnymi WPN należy kontynuować.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !

