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Pierwsze stwierdzenie nieciennicy guzowatej 
Pachykytospora tuberculosa w Polsce
 
First record of Pachykytospora tuberculosa in Poland
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Trójmiejski Park Krajobrazowy, Quercus.

Przedstawiono pierwsze udokumentowane stwierdzenie rzadkiego gatunku podstawkowego 
grzyba poliporoidalnego rozwijającego się głównie na drewnie dębów – nieciennicy guzowatej 
Pachykytospora tuberculosa (Fr.) Kotl. & Pouzar. W Europie rodzaj nieciennica reprezentowany jest 
zaledwie przez dwa gatunki. Nieciennice wywołują w zasiedlonym drewnie białą zgniliznę, tworzą 
rozpostarte owocniki z trymitycznym systemem strzępkowym i wytwarzają grubościenne, elipso-
idalno-cylindryczne zarodniki z ornamentowaną ścianą. W Polsce dotychczas nie stwierdzono wy-
stępowania nieciennicy guzowatej, choć gatunek spotykany jest w większości państw europejskich, 
a z terenów sąsiadujących z Polską owocniki nieciennicy guzowatej znaleziono m.in. w białoru-
skiej części Puszczy Białowieskiej, na Słowacji i Ukrainie. Stanowisko nieciennicy guzowatej zosta-
ło odkryte w 2008 roku, w południowo-zachodniej części kompleksu Lasów Oliwskich, w Dolinie 
Radości na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Owocniki wyrastały na korze pnia żywe-
go dębu bezszypułkowego Quercus petraea w wieku ok. 150–180 lat. Przynależność taksonomiczną 
określono w 2014 roku na podstawie obserwacji cech makroskopijnych trzech żywych (jednego 
wieloletniego i dwóch jednorocznych) oraz dwóch martwych owocników, a ponadto cech mikro-
skopijnych w oparciu o zebrany fragment żywego, wieloletniego owocnika. Suchy owocnik zdepo-
nowano w kolekcji mykologicznej Herbarium Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie (KRAM). Dla zachowania stanowiska nieciennicy i kilku innych cennych gatun-
ków grzybów wielkoowocnikowych oraz dwóch rzadkich na Niżu Polskim roślin autorzy proponu-
ją utworzenie tzw. ostoi wyłączonej z jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
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