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Bogactwo grzybów zasiedlających drewno pniaków 
świerkowych po roku od sztucznego zakażenia Phlebiopsis 
gigantea*

Marta Wrzosek, Zbigniew Sierota, Katarzyna Sikora, Monika Małecka, 
Julia Pawłowska

Abstrakt. W celu oceny różnorodności saprotroficznych grzybów pojawiających 
się na pniakach świerkowych zastosowano badania eksperymentalne. Celem prac 
była odpowiedź na pytanie o wpływ zabiegów ochronnych z zastosowaniem 
biopreparatu przeciwko hubie korzeni na skład naturalnych mykocenoz pniaków. 
Z zastosowaniem świdra Presslera zostały pobrane 132 próbki drewna. Część 
próbek pochodziła z pniaków niezabezpieczonych, a część z pniaków zabez-
pieczonych preparatem z aktywnymi zarodnikami Phlebiopsis gigantea (PgS). 
Próbki drewna były wyłożone na płytki ze standardowym podłożem agarowo-
-maltozowym, a po trzech tygodniach zliczono kolonie grzybów oraz rozpo-
częto prace identyfikacyjne. Niektóre z otrzymanych taksonów pojawiły się 
na szalkach z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Sztucznie introdukowany żylak 
Ph. gigantea nie został  wykryty na żadnej próbce w dwóch z ośmiu badanych 
lokalizacji. Zidentyfikowano 37 taksonów. Były to między innymi: Sistotrema 
brinkmannii, Amylostereum spp., Trichoderma viridescens, Giberella avenacea, 
Botrytinia fuckeliana, Hypholoma capnoides, Xenopolyscytalum pinea. Różni-
ce w bogactwie grzybów (liczba jtk) z próbek kontrolnych i zabezpieczonych 
biopreparatem okazały się istotne statystycznie, lecz liczba taksonów okazała 
się zbieżna. 

Słowa kluczowe: pniaki, świerk, Phlebiopsis gigantea, różnorodność grzybów.

Abstract. The diversity of fungi present in the wood of spruce stumps 
one year after artificial infection by Phlebiopsis gigantea. The experimental 
approach was used to examine diversity of saprotrophic fungi occurring on 
spruce stumps. The main goal of the work was to answer the question of Pg 
Suspension influence on natural stumps mycocoenosis. Norway spruce stumps 
from 8 localities were preserved with registered isolate of Phlebiopsis gigantea 
against root rot. 132 sticks – from preserved and control stumps were taken 
off with Pressler borer from the wood, cultivated on MEA and 3 weeks later 
the growing cultures were counted and identified. Some taxa and fungal forms 
appeared with a delay of several months. Introduced P. gigantea was found in 
6 localities only. 37 taxa were recognized, inter alia: Sistotrema brinkmannii, 
Amylostereum spp., Trichoderma viridescens, Gibberella avenacea, Botryotinia 
fuckeliana, Hypholoma capnoides, Xenopolyscytalum pinea. The differences 
in richness of the fungi (mfu) from protected and unprotected stumps 
are statistically significant, but number of identified taxa is similar. 

Key words: spruce stumps, Phlebiopsis gigantea, mycocenosis, fungal diversity.

AR
TY

KU
ŁY

 / 
AR

TI
CL

ES

* Projekt realizowany w ramach tematu BLP-354 sfinansowanego ze środków DGLP.
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Wstęp

Biologiczna metoda ochrony drzewostanów iglastych na gruntach porolnych z zastosowa-
niem grzyba Phlebiopsis gigantea – konkurencyjnego wobec Heterobasidion spp., sprawcy 
huby korzeni, jest w Europie stosowana od lat 60. ubiegłego stulecia, w Polsce zaś od połowy 
lat 70. (Sierota 2013). Jej istotą jest wyprzedzające rozwój patogena wprowadzenie konkurenta 
do tej samej niszy ekologicznej, jaką stanowią pniaki i systemy korzeniowe drzew. W okresie 
ostatnich 38 lat P. gigantea został zastosowany na ponad 202 mln pniaków sosnowych i świer-
kowych. Drewno korzeni jest zasiedlane przez różne mikroorganizmy glebowe i typowo epiksy-
liczne (bakterie, grzyby, roztocza, itd.). Pniaki poddawane są kolonizacji przez zarodniki grzy-
bów z powietrza, jak i wnoszone przez owady ksylofagiczne. Zastosowanie biopreparatu jest 
sztucznym wprowadzeniem naturalnego czynnika rozkładu. W czasie procesów sukcesyjnych 
pojawiają się na drewnie kolejne organizmy. Obecność grzybów wewnątrz drewna pniaków 
świerka, procesy konkurencji i wypierania oraz ich rola ekologiczna w procesie rozkładu drewna 
nie jest wystarczająco poznana. Biota w inokulowanych P. gigantea pniakach świerkowych była 
oceniana przez Varese i in. (2003), a także przez Vasiliauskasa i in. (2004, 2005), przy czym 
ostatni wymieniony zespół analizował próby pobierane z krążków drewna odciętych z górnej 
części pniaka po 4 lub 6 latach po zabiegu ochronnym. Stwierdzono, że P. gigantea nawet po 
tym okresie nadal jest obecny w pniaku, a różnorodność innych grzybów  nie obniżała się wraz 
z upływem czasu. Sun (2011) wykazał, że w procesie zasiedlania i rozkładu pniaków istotną 
rolę odgrywają współwystępujące bakterie. 

W prezentowanej pracy zbadano różnorodność taksonów w zespołach grzybów zasiedla-
jących drewno po roku od wykonania zabiegu wprowadzenia inokulum z grzybem P. gigantea 
oraz w pniakach nieinokulowanych. Grzyby w próbach pobranych z pniaków świerkowych 
były identyfikowane klasycznymi metodami bazującymi na morfologii oraz na podstawie analiz 
molekularnych. Prezentowane wyniki są fragmentem badań dotyczących skuteczności komer-
cyjnych preparatów biologicznych z grzybem P. gigantea, realizowanych w ramach tematu 
BLP-354 sfinansowanego ze środków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Materiały i metody

Do badań wybrano 11 powierzchni badawczych w 8 drzewostanach świerkowych II–IV 
klasy wieku na obszarach występowania drzew tego gatunku, w których zaplanowano zabiegi 
trzebieżowe oraz przewidziano zastosowanie grzyba P. gigantea przeciw sprawcy huby korzeni. 
Drzewostany świerkowe w północnym zasięgu występowania zlokalizowano w nadleśnictwach: 
Wejherowo (WJ) i Gdańsk (GD) w pasie północnym oraz Krynki (KR) i Waliły (WA) na wscho-
dzie, natomiast w południowym zasięgu – w nadleśnictwach: Kamienna Góra (KG) i Szklarska 
Poręba (SP) w Sudetach oraz Ujsoły (UJ) i Węgierska Górka (WG) w Beskidach (ryc. 1). 

Zabiegi wykonano jesienią 2010 r. Zastosowano dawkę grzyba zgodną z etykietą producenta 
PgSuspension Forestry Commission, Wlk. Brytania, która wynosiła 50 ml cieczy roboczej na 
powierzchnię świeżo ściętego pniaka o średnicy 20 cm (Żółciak, Sierota 2010; Małecka i in. 
2012). W niektórych lokalizacjach (GD, WJ, KG) zastosowano dodatkowo metodę podawania 
roztworu przy użyciu harwestera. W każdym z drzewostanów zabezpieczono po 100 pniaków 
oraz taką samą liczbę pniaków pozostawiono niezabezpieczonych jako wariant kontrolny. 
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Ryc. 1. Lokalizacja powierzchni badawczych
Fig. 1. Location of sites where experiment was performed

Po roku od wykonania zabiegów (we wrześniu 2011 r.) na każdej z powierzchni wybrano 
losowo i oznakowano po 3 pniaki z obu wariantów. Pniaki okorowano i powierzchniowo zde-
zynfekowano, opryskując je 70% etanolem. Stosując jałowy świder Presslera o średnicy 3,5 mm 
pobierano dwa wywierty o długości 5–7 cm – jeden poziomo (H – horyzontalnie) w odległości 
ok. 5–7 cm od powierzchni ścięcia i drugi pionowo (V – wertykalnie) w podobnej odległości od 
krawędzi pniaka, od jego strony zachodniej (ryc. 2). Próbki wkładano do jałowych probówek 
i umieszczano w przenośnej lodówce, a następnie w chłodni. Następnego dnia w laboratorium 
próbki w warunkach jałowych były umieszczane w szalkach Petriego na powierzchni malto-
zowego agaru (MEA) po uprzednim odcięciu skalpelem części zewnętrznej. Niektóre z próbek 
samoistnie rozdzielały się  na słoju rocznym. Hodowlę wyrastających kultur prowadzono przez 
3 tygodnie w termostacie o temperaturze 25°C.
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Ryc. 2. Schemat pobierania próbek 
Fig. 2. Sampling scheme 

Po tym okresie wykonano zdjęcia makroskopowe wyrosłych kultur grzybów i bakterii, poli-
czono jednostki tworzące kolonię (jtk) oraz identyfikowano morfotypy, korzystając z mikrosko-
pu stereoskopowego (ryc. 3). Powtarzające się na szalce jednostki jtk były łączone i reprezen-
towały jeden morfotyp. Morfotypy były identyfikowane metodami klasycznymi, co wymagało 
w niektórych przypadkach odczekania 2–4 miesięcy, by ujawniły się stadia owocnikowe lub 
anamorficzne. Szczegółową identyfikację niektórych izolatów oparto o badania molekularne 
bazujące na analizie fragmentu ITS DNA, który stanowi uniwersalny grzybowy znacznik gatun-
kowy (Schoch i in. 2012). Izolację DNA, amplifikację fragmentu ITS oraz sekwencjonowanie 
przeprowadzono wg metody opisanej przez Budziszewską (Budziszewska i in. 2010). Nazwy 
grzybów podano za dostępną w internecie bazą MYCOBANK stanowiącą najbardziej aktualne 
źródło nomenklatury mykologicznej. Nazwy autorów gatunków wyszczególniono w tabeli 2. 

Ryc. 3. Szalki z wzrastającą liczbą taksonów. Kolejno: 0 – bez grzybni, 1 – z jednym taksonem, 2 – z dwoma 
taksonami, 3 – z trzema taksonami. Jeden z taksonów jest reprezentowany przez 4 jtk 
Fig. 3. Plates with increasing number of taxa. From left: 0 – without  mycelium, 1 – with one  fungal taxon,  
2 – with two fungal taxa, 3 –with three fungal taxa. One taxon is represented by 4 cfu 

Z uwagi na brak normalności rozkładu (test Kołmogorova-Smirnova) wartości średniej licz-
by taksonów grzybów w pniakach zabiegowych i kontrolnych dla poszczególnych lokalizacji 
drzewostanów, zastosowano test chi-kwadrat, korzystając z programu Statgraphics Centurion, 
a także wyliczono wskaźnik podobieństwa S-Sørensena (Magurran 1988) dla próbek kontrol-
nych i zabezpieczonych oraz porównano wyniki z danymi ze Szwecji (Vasiliauskas i in. 2004), 
dla których również wyliczono wskaźnik podobieństwa. Liczono obecne w kulturach kolonie 
bakterii, jednak ich nie oznaczano.
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Wyniki

Ogółem, po roku od wykonania zabiegu inokulacji pniaków świerkowych grzybem P. gi-
gantea, w próbach pobranych z pniaków zabiegowych stwierdzono 196 izolatów grzybów, 
natomiast z pniaków kontrolnych 221 izolatów (tab. 1). W większości obiektów częstość zasie-
dlania drewna w pniakach, oceniana na podstawie sumy izolacji z pobranych prób (z sześciu 
powtórzeń) była na zbliżonym poziomie 20 izolatów, jednakże w Nadl. Gdańsk w pniakach 
ścinanych i zabezpieczanych w zabiegu z harwersterem liczba kolonii była zdecydowanie niższa 
(6 jtk). Najwyższą liczbę jednostek tworzących kultury zanotowano w wariancie kontrolnym 
w pniakach z Nadl. Kamienna Góra. Wydzielając próby wg przynależności do północnego oraz 
południowego zasięgu świerka uzyskano nieco różniące się wartości izolatów w przeliczeniu 
na jedną próbkę. Wartości średnie były niższe dla północnego zasięgu świerka (2,69 jtk dla 
pniaków zabiegowych, 2,88 dla pniaków kontrolnych) niż dla prób pochodzących z południo-
wego zasięgu świerka (3,3 jtk dla pniaków zabiegowych oraz 3,9  jtk dla pniaków kontrolnych). 

Tab. 1. Liczba jednostek tworzących kultury (jtk) na próbkach drewna. Wydzielono próby pochodzące 
z południowego i północnego zasięgu świerka 
Table 1. Number of colony forming units (cfu) on wood samples. Trials from the southern and northern 
range of spruce were separated

Kod Nadleśnictwa Pniaki zabiegowe Pniaki kontrolne Łącznie p

Forest district code Experimental stumps Control stumps totaly Test chi2

Północny zasięg świerka

Northern range of spruce

GD 1 10 14 24

 

GD 2 6 15 21

WJ 1 20 17 37

WJ 2 13 14 27

WA 25 21 46

KR 23 23 46

Łącznie N
97 104 201 0,1615

 Totaly

Południowy zasięg świerka

Southern range of spruce 

SP 19 16 35

 

KG 1 24 26 50

KG 2 19 41 60

UJ 16 21 37

WG 21 13 34

Łącznie S
99 117 216 0,0009

 Totaly
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Zróżnicowanie liczby kolonii grzybów pomiędzy próbami z pniaków zabiegowych i kontro-
lnych okazało się istotne statystycznie (p = 0,0031), natomiast takiej zależności nie wykazano 
dla pniaków z północnego zasięgu świerka (tab. 1). Większe bogactwo grzybów cechowało 
próby pochodzące z południa Polski i zależność ta zarówno w pniakach zabiegowych, jak i kon-
trolnych była statystycznie istotna (p = 0,0001). 

Licząc morfotypy na każdej szalce oddzielnie i sumując wartości, uzyskano dokładnie takie 
same wyniki dla prób kontrolnych i zabiegowych w lokalizacjach północnego zasięgu świer-
ka, co daje wartość średnią 1,41 morfotypów na próbę. Dla pniaków z południowego zasięgu 
świerka uzyskno wartości nieco wyższe – średnia liczba morfotypów na szalkę w wariancie 
kontrolnym wyniosła 1,8, a 1,96 dla wariantu po zastosowaniu zabiegu zabezpiezpieczające-
go z użyciem PgSuspension. Różnice pomiędzy liczbą taksonów uzyskanych z prób kontrol-
nych i zabiegowych łącznie okazały się nieistotne statystycznie, natomiast, co ciekawe, zabieg 
ochronny w południowym zasięgu występowania świerka  istotnie zwiększył liczbę obserwo-
wanych morfotypów w porównaniu z próbami  z północy (p = 0,0179). 

Wyizolowano ogółem 37 taksonów grzybów (tab. 2). 18 z nich oznaczono do poziomu 
rodzaju, pozostałe do gatunku. Na pniakach zabiegowych znaleziono 29 taksonów, podczas 
gdy na pniakach kontrolnych 26. Nieco częściej izolowano grzyby z prób pobranych w pozycji 
poziomej niż pionowej.

Tab. 2. Lista taksonów obserwowanych w próbkach pochodzących z pniaków zabezpieczonych roztworem 
Phlebiopsis gigantea (PgS) oraz w pniakach kontrolnych
Table 2. List of taxa observed in the samples from stumps protected by Phlebiopsis gigantea 
(PgSuspension) and control stumps

Takson
 Taxon

Pniaki zabezpieczone 
roztworem PgS

Stumps protected by   
Pg Suspension

Pniaki niezabezpieczone 
(kontrola)

Stumps unprotected   
(control)

Acremonium sp. 1 0

Amylostereum areolatum (Chaillet ex Fr.) Boidin 1 0

Amylostereum sp. 1 1

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 0 1

Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 1 1

Ceratocystis sp. 1 1

Ceratostomella/Xylomelasma sp. 0 1

Chaetosphaeria sp. 1 0

Chalara sp. 1 1

Cosmospora vilior (Starbäck) Rossman & Samuels 0 1

Cylindrocarpon sp. 0 1

Gibberella avenacea R.J. Cook 1 1

Graphium sp. 1 1 1

Graphium sp. 2 1 1
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Graphilbum sp. 1 1

Helotium sp. 1 0

Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen 0 1

Hyaloscyphus sp. 0 1

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. 1 0

Hypocrea sp. 0 1

Leptographium sp. 1 1

Mariannaea elegans (Corda) Samson 1 1

Mucor sp. 0 1

Neonectria fuckeliana (C. Booth) Castl. & Rossman 1 1

Ophiostoma piceae (Münch) Syd. & P. Syd. 1 1

Penicillium sp. 1 0

Phialocephala sp. 1 1

Phialophora sp. 1 0

Phoma macrostoma Mont. 1 0

Protoventuria alpina (Sacc.) M.E. Barr 1 1

Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich 1 1

Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. 1 1

Trichoderma album Preuss 1 0

Trichoderma polysporum (Link) Rifai 1 0

Trichoderma viridescens (A.S. Horne & H.S. Will.) 
Jaklitsch & Samuels 1 1

Trichoderma sp. 1 0

Xenopolyscytalum pinea Crous 1 1

suma totaly 29 26

Niektóre taksony występowały w pniakach częściej niż inne – zwłaszcza Sistotrema birk-
mannii (20 izolatów) i Trichoderma viridescens (16 izolatów), inne zaś sporadycznie, po jednym 
izolacie – np. Hyphodiscus hymeniophilus czy Hypholoma capnoides. Dwukrotnie w Nadl. 
Kamienna Góra w próbach kontrolnych został znaleziony grzyb Xenopolyscytalum pinea, nie-
izolowany dotychczas z Polski. Grzyb ten jako pochodzący pierwotnie z igieł sosnowych został 
opisany przez Crousa w 2010 roku. Wraz z opisem autor wyodrębnił nowy rodzaj Xenopolyscy-
talum i zaliczył go do rzędu Helotiales (Crous 2010). 

W pniakach zabiegowych oraz nielicznych kontrolnych potwierdzono obecność wprowa-
dzonego grzyba P. gigantea, częściej w próbach pobranych poziomo. W próbkach kontrolnych 
badanych pniaków w Kamiennej Górze dwukrotnie stwierdzono obecność grzybni patogena 
H. parviporum przy braku jego obecności w pniakach zabezpieczanych. Grzyb ten rozwinął 
grzybnię z opóźnieniem około 2-miesięcznym w stosunku do innych taksonów. 

Współczynnik podobieństwa Sørensena grzybów występujących w próbkach kontrolnych 
względem próbek zabezpieczonych PgS wyniósł 0,67, czyli niemal tyle samo, ile wyniosła 
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wartość tego współczynnika dla prób zabezpieczonych innym preparatem z zarodnikami  
P. gigantea (Rotstop) w Szwecji (0,68) względem szwedzkich prób kontrolnych. Dla grzybów 
izolowanych z próbek kontrolnych z terytorium Polski i  Szwecji (Vasilauskas i in. 2004) współ-
czynnik podobieństwa Sørensena wyniósł 0,5.

Tylko niewielki odsetek prób pozostał sterylny, na 30% próbek pojawiły się kolonie bakte-
rii. Zaobserwowano, że na próbach początkowo obfitujących w kolonie bakteryjne, z niejakim 
opóźnieniem pojawiały się grzyby, choć wydaje się, że najczęściej należące do rzędów Ophio-
stomatales i Microascales. Próbki z koloniami grzybów były jednak już na pierwszym etapie 
dwukrotnie częstsze niż próbki z koloniami bakterii.  

Dyskusja i wnioski

Jakkolwiek uzyskane wyniki są fragmentaryczne, gdyż dotyczą ograniczonego zakresu oce-
ny, to jednak dają pewne rozeznanie odnośnie do składu gatunkowego i frekwencji grzybów 
zasiedlających pniaki w okresie jednego  roku od ich powstania. Całkowita liczba uzyskanych 
izolatów oraz taksonów wskazuje, że drewno wnętrza pniaka świerka jest dość dobrze zasie-
dlane przez grzyby reprezentujące różne grupy taksonomiczne mające różny charakter zasie-
dlania podłoża oraz różne wymagania troficzne. Lindner i in. (2011) wykazali liczną obecność 
grzybów izolowanych z drewna świerka nawet po 6 latach po sztucznej inokulacji Fomitopsis 
lub Resinicium, a także z drewna kontrolnego, w tym: Sistotrema brinkmannii, Heterobasidion 
annosum, Trichoderma album i T. polysporum. Niektóre z tych gatunków były stwierdzone 
także w naszych badaniach i to już po jednym roku od zabiegu ochronnego. O podobieństwie 
mykocenoz drewna świerkowego w Polsce i Szwecji świadczy stosunkowo wysoki współczyn-
nik podobieństwa Sørensena, który otrzymano dla prób kontrolnych w bieżących badaniach 
w zestawieniu z danymi prób kontrolnych Vasiliauskas i in. (2004). Należy wyraźnie podkreślić, 
że podobieństwo to zanotowano w dużym stopniu na poziomie rodzajów, a nie gatunków.  

Duża liczba jtk uzyskana w wyniku izolacji prób na pożywki w stosunku do prób jałowych 
(brak wzrostu grzybni) wskazuje, że pniaki powstające w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych 
w drzewostanie są znakomitym podłożem dla grzybów zasiedlających drewno. Wprowadzanie 
grzyba P. gigantea w metodzie biologicznej ochrony pniaków przed infekcją ze strony patogena 
Heterobasidion nie ogranicza możliwości rozwoju innych organizmów – innych grzybów, bakte-
rii czy roztoczy. Informacja ta jest cenna tym bardziej, że Vasiliauskas (Vasiliauskas i in. 2004) 
wskazuje na ograniczenie występowania grzybów podstawkowych  na pniakach poddanych 
zabiegowi z roztworem mocznika. 

Potwierdzono skuteczność zabiegu ochronnego z grzybem P. gigantea izolowanym z pniaka 
po upływie roku z głębokości 5–7 cm, zwłaszcza w pozycji horyzontalnej. Świadczy to o moż-
liwości penetracji drewna także od strony bocznej pniaka, nie tylko od powierzchni ścięcia, na 
którą był nakierowany preparat. Obecność konkurenta stwierdzono na większości powierzchni, 
jednak nie na wszystkich; P. gigantea zidentyfikowano w obiektach GD, WJ, WA, KG, UJ, WG. 
Na uwagę zasługuje ubikwistyczny Trichoderma viridescens łatwo zasiedlający jałowe podłoża 
na zasadzie pierwszeństwa i wykazujący zdolność wypierania innych grzybów z zajętej niszy. 
W badanej próbie stwierdzono obfitość izolatów Sistotrema brinkmannii w formie rozwiniętych 
resupinatowych owocników. Grzyb ten jest stosunkowo rzadko izolowany z Polski, jak się 
wydaje nie ze względu na jego nieobecność, a raczej przeoczenie. W artykułach poświęconych 
rozkładowi drewna na świecie jest uznawany za gatunek pospolity uczestniczący w rozkładzie 
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różnych gatunków drzew, a nawet innych grzybów (Chapela i in. 1988,  Rattan i Al.-Dhoon 
1980, Vasiliauskas i in. 2004).  

Obecność wielu taksonów w drewnie Schwartze i in. (2000) przypisują różnej strategii 
zasiedlania podłoża przez kiełkujące zarodniki oraz absencji konkurentów. Istotną rolę w tym 
procesie odgrywa wilgotność podłoża, niezbędna dla kiełkujących zarodników (Schlösser 1997). 
Hintikka (1970) wskazuje także na wyższą niż w „normalnym” powietrzu zawartość dwutlenku 
węgla w podłożu, która jest rezultatem dekompozycji drewna przez grzyby, a jednocześnie 
znacząco stymuluje kiełkowanie zarodników takich gatunków, jak:   Heterobasidion spp., Gym-
nopilus penetrans, Hypholoma capnoides, Pholiota spp., Polyporus spp. Jest prawdopodobne, 
że P. gigantea wprowadzona na powierzchnię pniaka i zasiedlająca górną jego część w okresie 
jednego roku poprzez wydzielany dwutlenek węgla i swoje metabolity może stymulować kieł-
kowanie zarodników wielu grzybów obecnych w środowisku, rozwój grzybów endofitowych, 
jak i sprzyjać zasiedlaniu pniaka przez owady (Weissteiner i Schutz 2006).

Pewna zmienność w formowaniu się zbiorowisk grzybów w poszczególnych lokalizacjach 
oraz wariantach zabiegu wskazuje, że czynnikami jej mogą być: warunki klimatyczne, cechy 
fizykochemiczne drewna, wydzielająca się żywica i odczyn drewna w strefie czoła pniaka lub 
zakażenie bakteriami, co może sugerować brak grzybów przy obecności bakterii w próbkach 
z Nadl. Gdańsk, w wariancie z zastosowaniem harwestera. Również okres jednego roku wy-
daje się zbyt krótki do obfitego zasiedlenia drewna pniaka, a zwłaszcza do rozkładu drewna 
przez wprowadzonego konkurenta, jak ma to miejsce w przypadku sosny (Sierota 2001). Nie 
wyklucza się, że preparat nie jest 100% efektywny w poszczególnych lokalizacjach – być może 
z przyczyn organizacyjnych zabiegu, na przykład zbyt małej dawki podanej cieczy roboczej 
czy zbyt długiego okresu między ścinką a zabiegiem. Osobnym zagadnieniem jest być może  
zbyt mała wielkość prób czy sposób ich pobrania niewystarczająco reprezentatywny dla oceny 
zbiorowiska. Reasumując, można stwierdzić, że uzyskane wyniki wskazują, że:
–  użycie aktywnego szczepu grzyba P. gigantea w preparacie komercyjnym, w okresie jedne-

go roku spowodowało jego adaptację w pniaku potwierdzoną izolacjami z losowo wybra-
nych pniaków reprezentujących 6 lokalizacji; 

–   jeden rok od powstania pniaka w przypadku świerka jest okresem wystarczającym do za-
inicjowania procesu jego dekompozycji przez grzyby rozkładające drewno oraz do jego 
zasiedlania na drodze sukcesji wtórnej; obecność P.gigantea w niewielkim stopniu ograni-
cza rozwój innych grzybów korzystających z tej samej bazy pokarmowej oraz nie wpływa 
znacząco na zjawisko sukcesji grzybów saprotroficznych.
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