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Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym  
w okresie jesienno-zimowym – wstępne wyniki badań
 
Diversity of mycobiota found in the autumn-winter season  
in Pieniny National Park – preliminary results
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W lutym 2014 roku i w październiku 2016 roku prowadzono badania  mykobioty w zachodniej 
części Pienińskiego Parku Narodowego na trzech obszarach o różnej formie ochrony. W każdym 
obszarze wytypowano po pięć stałych powierzchni badawczych (łącznie 15), każda o kształcie 
koła i areale 100 m2, rozmieszczonych w węzłach regularnej siatki kwadratów. W trakcie badań 
stwierdzono obecność owocników 69 gatunków grzybów; wśród nich 12 workowych i 57 pod
stawkowych. Z oznaczonych taksonów 11 gatunków znajduje się na Czerwonej liście gatunków 
grzybów wielkoowocnikowych w Polsce (w tym 1 gatunek z kategorią E, 3 z kategorią V, 6 z kate
gorią R i 1 z kategorią I) oraz pięć na Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych 
w polskich Karpatach (2 gatunki z kategorią E i 3 z kategorią R). Odnotowano także pięć gatun
ków niepodawanych do tej pory z Pienińskiego Parku Narodowego, jak: powłocznica świerkowa 
Peniophora pithya, żylak czerwonawy Phlebia rufa, Lachnellula calyciformis, strzępkoząb krótko
kolczasty Hyphodontia nespori i osiękla kępkowa Merismodes fasciculatus. W pracy wykazano po
nadto, że rodzaj ochrony ma znaczący wpływ na bogactwo mykobioty badanego obszaru. W stre
fach ochrony ścisłej, w porównaniu do ochrony czynnej i krajobrazowej, bioróżnorodność jest  
najwyższa i wyróżnia się dużym udziałem gatunków rzadkich i zagrożonych.

Wstęp

Pieniny od dawna wzbudzały zaintereso
wanie badaczy, jednak obserwacje mykologicz
ne rozpoczęły się na tym terenie stosunkowo 
późno. W okresie międzywojennym XX wieku 

Wróblewski (1922) jako pierwszy opublikował 
listę gatunków grzybów stwierdzonych w cen
tralnej części Pienin. Kolejne informacje na te
mat grzybów Pienin pojawiły się dopiero kil ka
dziesiąt lat później, prace te miały jednak formę 
krótkich doniesień o charakterze przyczynko


