
Fot. 2. Złom jodłowy Abies alba z owocnikiem jodłownicy górskiej Bondarzewia mesenterica (A) i 

lakownicy brązowoczarnej Ganoderma carnosum (B) w starodrzewiu jodłowym z jaworem, 20 VIII 

2020 r. Fot. P. Chachuła.

Ryc. 1. Lokalizacja terenu badań. Szczytowa część Łysej Góry, Świętokrzyski Park Narodowy. a – granica 

otoczenia klasztoru i łąk, b – granica strefy buforowej o szerokości 50 m, c – obszar objęty badaniami.
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Rola grzybów wielkoowocnikowych (mackromycetes)

w ochronie świętokrzyskich ekosystemów

Badania mykobioty Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN) zostały zapoczątkowane pod koniec XIX wieku przez Berdau i
Błońskiego. Dalsze doniesienia z tego terenu pochodzą z drugiej połowy XX w., które zawdzięczamy w szczególności
Pachlewskiemu, Domańskiemu S., Domańskiemu Z., Lisiewskiej, Skirgiełły, Petersena, Nespiaka, Wojewody, Niemeli,
Ryvardenowi, a także uczestnikom wycieczki terenowej w ramach IV Kongresu Mykologów Europejskich. W pierwszych
dziesięcioleciach XXI wieku badania nad mykobioty ŚPN kontynuował również Łuszczyński, Piątek, Miśkiewicz, Holec i
Łubek. W efekcie tych wieloletnich prac badawczych, na terenie ŚPN znanych jest dotychczas ponad 700 gatunków grzybów
wielkoowocnikowych.

Grzyby zarówno w ekosystemach leśnych, jak i łąkowych mają ogromne znaczenie nie tylko ze względu na prowadzoną
mikoryzę z roślinami, na udział w obiegu materii w przyrodzie (rozkładzie drewna), na pasożytnictwo (eliminacja osobników
chorych i osłabionych) ale również jako habitat dla owadów (schronienie, miejsce rozrodu bądź dogodne miejsce dla
zdobywania pożywienia przez drapieżniki).

Celem obserwacji terenowych prowadzonych w sezonie 2020 w Świętokrzyskim Parku Narodowym było rozpoznanie jak
największej liczby gatunków grzybów wielkoowocnikowych ze wskazaniem na gatunki cenne, czyli objęte ochroną
gatunkową w Polsce, rzadkie i zagrożone w skali kraju i w skali Gór Świętokrzyskich oraz w skali Parku, a także poznanie ich
interakcji z chrząszczami.

Poszukiwania grzybów wielkoowocnikowych oraz odłowy chrząszczy stwierdzonych na
owocnikach grzybów na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzono w
terminach VIII-XI 2020 roku. Badania terenowe wykonywano w rejonie klasztoru Ojców
Oblatów (otoczenie klasztoru i łąka) oraz w strefie buforowej sięgającej 50 m w głąb lasu.
Owocniki grzybów poszukiwano na ziemi, na drzewach, na drewnie oraz na ściółce
penetrując cały obszar podczas każdego pobytu. Odłowy chrząszczy prowadzono metodą
marszrutową za pomocą „U siatki” i ekshaustora. W miejscu odłowu chrząszczy spisywano
również informacje dotyczące wysokości nad poziom morza, ekspozycji stanowiska,
spadku terenu, siedliska, substratu, podłoża substratu, dojrzałości i ew. stopnia rozkładu
owocników grzybów, wysokość owocników grzybów nad powierzchnię terenu i liczby
owocników grzybów z których pobrano próbę.

Zebrany materiał dotyczący grzybów oznaczono przy pomocy mikroskopu świetlnego
Biolar PZO z kontrastem Nomarskiego przy użyciu obiektywu immersyjnego o
powiększeniu 100×. Preparaty mikroskopowe przygotowywano w wodzie, odczynniku
Melzera, roztworze czerwieni Kongo i w roztworze błękitu bawełnianego.

WSTĘP METODY I TEREN BADAŃ
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Na badanym terenie stwierdzono łącznie 63 gatunki grzybów
wielkoowocnikowych, w tym 59 grzybów podstawkowych (Basidiomycota) i
cztery workowe (Ascomycota). Wśród nich znajdowały się 23 gatunki cenne –
pięć objętych ochroną częściową w Polsce, wśród nich trzy stwierdzone na
jodle: jodłownica górska Bondarzewia mesenterica (Fot. 2A), soplówka jodłowa
Hericium flagellum (Fot. 5) i siedzuń dębowy Sparassis brevipes (Fot. 3) oraz
lakownica lśniąca Ganoderma lucidum i błyskoporek podkorowy Inonotus
obliquus – stwierdzone na buku. Do gatunków cennych należy także 17
gatunków rzadkich i wymierających w skali kraju, wśród nich wymierające (E):
płaszczek gruzełkowany Dacryobolus karstenii, Hermanssonia centrifuga i
suchogłówka korowa Phleogena faginea, narażone na wymarcie (V): lakownica
brązowoczarna Ganoderma carnosum (Fot. 2B), białoskórnik chropowaty
Cystostereum murrayi i boczniak łyżkowaty Pleurotus pulmonarius, gatunki
rzadkie (R): gnojanka usiatkowana Bolbitius reticulatus i błyskoporek skórzasty
Inonotus cuticularis.

Do gatunków cennych zaliczono również 15 taksonów rzadkich i
wymierających w skali Gór Świętokrzyskich m.in. wymierające (E): bokownik
wiązowy Hypsizygus ulmarius (Fot. 4), Sidera lenis i siedzuń dębowy, narażone
na wymarcie (V): białoskórnik chropowaty, soplówka jodłowa i boczniak
łyżkowaty, rzadkie (R): monetka bukowa, błyskoporek skórzasty i twardoporek
czerniejący.

Duże znaczenie spośród stwierdzonych ma również 13 taksonów, które są
rzadkie i zagrożone w skali Parku Narodowego, są to: bokownik wiązowy
uważany za wymarły na tym terenie (Ex?), gatunki silnie zagrożone (EN), m.in.
jodłownica górska, mokronóżka brązowoostrzowa i siedzuń dębowy, trzy
narażone na wymarcie (VU): białoskórnik chropowaty, boczniak łyżkowaty i
twardoporek czerniejący, cztery bliskie zagrożenia (NT): gnojanka usiatkowana,
błyskoporek podkorowy, monetka bukowa i boczniak białożółty.

Wśród stwierdzonych grzybów 20, to gatunki po raz pierwszy obserwowane na
terenie ŚPN.

Teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego zlokalizowany w szczytowej części Łysej Góry jest urozmaicony. Częściowo porośnięty jest starodrzewem

bukowo-jodłowym z okazałymi jaworami, a częściowo roślinnością łąkową. W lesie znajduje się dużo martwego drewna zarówno leżącego, jak i

stojącego, co sprzyja rozwojowi gatunków grzybów bardzo rzadkich, związanych z tym substratem.

Podczas prac terenowych łącznie stwierdzono 63 gatunki grzybów wielkoowocnikowych i 40 gatunków chrząszczy. Wśród grzybów 23 to gatunki

cenne – objęte ochroną częściową w Polsce (pięć gat.: błyskoporek podkorowy, soplówka jodłowa – Fot. 5, jodłownica górska – Fot. 2A, lakownica

lśniąca i siedzuń dębowy – Fot. 3) oraz rzadkie i wymierające w skali kraju, zamieszczone na lokalnych i krajowej czerwonych listach (17: E – 6, V – 7,

R – 4), w skali Gór Świętokrzyskich (15: E – 7, V – 3, R – 5) i w skali ŚPŃ (13: Ex? – 1, EN – 5, VU – 3, NT – 4), między innymi uważany za wymarły

na tym terenie – bokownik wiązowy (Fot. 4), a także woszczynka purpurowa, błyskoporek skórzasty oraz drobnołuszczak Pluteus diettrichii. Wśród

odnotowanych gatunków 20, to taksony nowe dla Parku. Aktualna liczba znanych gatunków grzybów wielkoowocnikowych tego terenu zwiększyła się

do 729.

Ze względu na krótki okres prac terenowych i niekorzystne warunki pogodowe (małe opady atmosferyczne) stwierdzono tylko jeden gatunek

grzyba mykoryzowego. Na 63 taksony aż 56, to grzyby związane z drewnem. Nie stwierdzono grzybów pasożytujących na innych grzybach oraz

pasożytujących na owadach.

Obszar zlokalizowany w strefie buforowej, w szczytowej partii Łysej Góry, gdzie stwierdzono szereg taksonów cennych – objętych ochroną i

rzadkich jest urozmaicony pod względem mykologicznym. Natomiast w terenie zlokalizowanym w najbliższym otoczeniu Muzeum Świętokrzyskiego

Parku Narodowego oraz łąka, które są mocno przekształcone i zurbanizowane, warunki dla rozwoju wielu gatunków grzybów są niekorzystne.

Podczas prac terenowych stwierdzono w tym rejonie owocniki zaledwie sześciu gatunków grzybów. Cztery z nich – czyreń muszlowy, łuskwiak

słomkowy, drobnołuszczak czarnoostrzowy i czyreń rdzawy, choć nie były dotąd podawane z terenu ŚPN, to na obszarze kraju są gatunkami

częstymi.

Podczas badań z owocników grzybów odłowiono 656 osobników chrząszczy należących do 40 gatunków z 11 rodzin. Najliczniejszą była rodzina

Staphylinidae, do której należało 27 gatunków. Owady te, odłowiono z owocników należących do 8 gatunków grzybów. Wśród odłowionych

chrząszczy 9 gatunków, to taksony rzadkie w Polsce, nowe dla Gór Świętokrzyskich i Świętokrzyskiego Parku Narodowego, jak również

zamieszczone na Czerwonej liście. Było to 6 gatunków z rodziny Staphylinidae: Agaricochara lattissima, Atheta castanoptera, Atheta sordidula,

Autalia longicornis (Fot. 6A), Scydmaenus hellwigii (Fot. 6C) i Tachinus humeralis humeralis i po jednym z rodzin: Endomychidae – Leiestes seminiger

(Fot. 6B), Erotylidae – Triplax scutellaris (Fot. 6E) oraz Mycetophagidae – Triphyllus bicolor (Fot. 6D).

Analizując przywiązanie poszczególnych gatunków chrząszczy do grzybów stwierdzono, że spośród 9 cennych gatunków chrząszczy aż 7 (tj.

70%) w jakimś stopniu związanych było z gatunkami grzybów cennych (objętych ochroną i rzadkich), a tylko 3 gatunki (30%) chrząszczy cennych

odłowiono z owocników grzybów pospolitych. Grzyby cenne, na których odłowiono cenne gat. chrząszczy są taksonami związanymi z martwym

drewnem, z lasami o charakterze naturalnym, co dowodzi, że w lasach ochrona zachowawcza, bierna zapewnia najcenniejszą – jakościową

różnorodność biologiczną.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Grzyby (Fungi)
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Fot. 3. Owocniki siedzunia dębowego Sparassis brevipes rosnące na korzeniach jodły Abies

alba w starodrzewiu bukowo-jodłowym, 20 VIII 2020 r. Fot. P. Chachuła.Fot. 1. Klasztor Ojców Oblatów, Święty Krzyż, 20 VIII 2020 r. Fot. P. Chachuła.

Chrząszcze (Coleoptera)

Podczas badań nad mykobiotą terenu odławiano również chrząszcze
stwierdzone na owocnikach grzybów. Łącznie zebrano 656 osobników
chrząszczy należących do 40 gatunków, które przynależą do 11 rodzin.
Najliczniejszą w gatunki była rodzina Staphylinidae, do której należało 27
gatunków chrząszczy. Owady te, odłowiono z owocników 8 gatunków
grzybów. Wszystkie chrząszcze znaleziono w 50 m buforze wokół badanego
terenu.

Wśród odłowionych chrząszczy 9 gatunków, to taksony rzadkie w Polsce,
nowe dla Gór Świętokrzyskich i Świętokrzyskiego Parku Narodowego, jak
również zamieszczone na Czerwonej liście.
Agaricochara lattissima – rzadko notowany w Polsce, odłowiony z Bondarzevia mesenterica (OC, V) i
Daedaleopsis confragosa,
Atheta castanoptera – nowy dla Gór Świętokrzyskich i Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odłowiony z
Bondarzevia mesenterica (OC, V),
Atheta sordidula – gatunek rzadki w Polsce i nowy dla GŚ i ŚPN, odłowiony z Pluteus dietrichii (RR),
Autalia longicornis – gatunek rzadki w Polsce i nowy dla i ŚPN, odłowiony z Pluteus dietrichii (RR), Sparassis
brevipes (OC, V) i Bondarzevia mesenterica (OC, V), fot. 6A,
Leiestes seminiger – gatunek rzadko notowany w Polsce, reliktowy, zamieszczony na Czerwonej liście (NT) ,
odłowiony z Fomes fomentarius, fot. 6B,
Scydmaenus hellwigii – gatunek rzadki w Polsce, odłowiony z Fomes fomentarius, fot. 6C,
Tachinus humeralis humeralis – gatunek rzadki w Polsce i nowy dla GŚ i ŚPN, odłowiony z z Bondarzevia
mesenterica (OC, V),
Triphyllus bicolor – gatunek rzadki w Polsce, odłowiony z Hypsizygus ulmarius (V), fot. 6D,
Triplax scutellaris – gatunek bardzo rzadki w Polsce, odłowiony z Pleurotus pulmonarius (V), fot. 6E.

Znaczenie skrótów: OC – gatunek objęty ochroną częściową, V – gatunek narażony na wymarcie, RR – gatunek
uznany przez autorów za bardzo rzadki w skali kraju, NT – bliski zagrożenia.
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Fot. 6. Przykładowe gatunki chrząszczy odłowionych z owocników grzybów. A – Autalia longicornis, B – Leiestes seminiger, C – Scydmaenus

hellwigii, D – Triphyllus bicolor, E – Triplax scutellaris. Fot. Lech Borowiec.

Fot. 4. Owocniki bokownika wiązowego Hypsizygus ulmarius rosnące na kłodzie bukowej Fagus

sylvatica, gatunek w Polsce wymierający (E), na terenie ŚPN uważany za wymarły (Ex), 23 

IX 2020 r. Fot. P. Chachuła.

Fot. 5. Owocnik soplówki jodłowej Hericium flagellum rosnący na kłodzie jodły Abies alba, 

gatunek objęty ochroną częściową w Polsce, 23 IX 2020 r. Fot. P. Chachuła.

Fot. 7. Wnętrze lasu bukowo-jodłowego w strefie buforowej w rejonie Świętego Krzyża, 20 VIII 2020 r. Fot. P. Chachuła.
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Zdjęcia chrząszczy pochodzą ze strony internetowe: http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/index.htm 


