
Streszczenie: Grzyby workowe należące do rzędu Ophiostomatales są zróżnicowaną i ważną 

gospodarczo grupą grzybów. Większość z nich powoduje uciążliwą dla przemysłu drzewnego 

siniznę drewna. Inne, jak np. Ophiostoma novo-ulmi mogą powodować groźne choroby drzew 

leśnych. Przedstawiciele rzędu Ophiostomatales są znani z symbiotycznego współżycia z 

kornikami. Jednakże niewiele wiadomo o występowaniu tych grzybów w ranach na pniach 

drzew liściastych w Europie. Celem niniejszej rozprawy było rozszerzenie wiedzy na temat 

różnorodności, taksonomii, ekologii i patogeniczności grzybów z rzędu Ophiostomatales 

żyjących w ranach na pniach drzew liściastych. 

Badania przeprowadzono w latach 2015 - 2017 w 18 drzewostanach liściastych złożonych 

z rodzimych (23 gatunki) i introdukowanych (3 gatunki) gatunków drzew. Na każdej 

powierzchni, drzewa z widocznymi ranami na pniu były kwalifikowane do jednej z pięciu klas 

zdrowotności a rany i nekrozy były klasyfikowane do jednego z czterech typów. Z każdej rany 

pobierano fragmenty kalusa, perydermy wewnętrznej i przebarwionego drewna. Pobrane 

fragmenty były następnie wykładane na szalki Petriego ze zestaloną 2% pożywką MEA z 

dodatkiem dwóch antybiotyków. Izolacje grzybów przeprowadzono także z chrząszczy 

należących do rodziny Nitidulidae. Owady odławiano ze świeżych ran na dębie, które 

charakteryzowały się obfitymi wyciekami soków. Identyfikacje grzybów oparto na cechach 

morfologicznych oraz analizie sekwencji DNA. W celu oszacowania wirulencji dziesięciu 

gatunków grzybów wykrytych w ranach na pniach drzew przeprowadzono sztuczne inokulacje 

dwuletnich sadzonek należących do sześciu gatunków drzew.  

Ogółem z 652 ran uzyskano 1196 izolatów grzybów z rzędu Ophiostomatales. Kultury 

grzybów z rzędu Ophiostomatales wyhodowano z 38% ran. Wśród nich 63,7% izolatów 

reprezentowało gatunki należące do Ophiostoma s. l., zaś 22, 5% izolatów należało do rodzaju 

Sporothrix. Dwa izolaty należały do rodzaju Graphilbum, a pozostałe rezydowały w 

Leptographium s. l. (13,6%). Analiza sekwencji DNA oraz analiza filogenetyczna wykazała, 

że uzyskane izolaty reprezentują 32 taksony. Wśród nich, 20 taksonów było gatunkami już 

wcześniej opisanymi, zaś 12 taksonów było nieznanych nauce. W rozprawie formalnie opisano 

pięć nieznanych wcześniej taksonów. Były to Leptographium flavum, Leptographium 

vulnerum, Sporothrix cryptarchum, Sporothrix resoviensis i Sporothrix undulata. Takie grzyby 

jak Grosmannia cainii, Ophiostoma cf. ponderosa, Ophiostoma sparsiannulatum i Sporothrix 

aurorae zostały po raz pierwszy stwierdzone na kontynencie europejskim a Ophiostoma 

denticiliatum został po raz pierwszy odnotowany z terenu Polski. Rany wytworzone na pniach 

drzew liściastych były najczęściej zasiedlane przez grzyba Ophiostoma quercus. Stosunkowo 

często z ran izolowano również takie gatunki jak S. undulata oraz O. sparsiannulatum.  

Grzyby należące do rzędu Ophiostomatales pospolicie zasiedlały nekrozy i rany 

powstałe na pniach drzew liściastych, gdzie tworzyły zróżnicowane gatunkowo zespoły. 

Generalnie typ rany, nie miał istotnego wpływu na występowanie grzybów z rzędu 

Ophiostomatales. Skład gatunkowy i częstość występowania grzybów z rzędu Ophiostomatales 

w ranach na pniach drzew liściastych były związane z gatunkiem drzewa oraz stanem 

zdrowotnym drzew.  

W trakcie badań ze 130 chrząszczy należących do rodziny Nitidulidae uzyskano 108 

izolatów grzybów z rzędu Ophiostomatales. Grzyby te zostały wyizolowane z 74% chrząszczy. 

Uzyskane izolaty reprezentowały 13 taksonów. Z chrząszczy najczęściej izolowano O. quercus, 

S. cryptarchum i S. undulata. Przeprowadzone badania wykazały, że owady z rodziny 

Nitidulidae są skutecznymi wektorami grzybów z rzędu Ophiostomatales. 

W przeprowadzonym teście patogeniczności śmiertelność sadzonek była niewielka, 

gdyż obumarło jedynie 2,2% zainokulowanych roślin. Wszystkie gatunki grzybów 

spowodowały na inokulowanych strzałkach pędów powstanie ciemnobrunatnych nekroz oraz 

przebarwień w drewnie bielastym. Długość nekroz wytworzonych na strzałkach pędów była 

różna i zależała od gatunku grzyba oraz gatunku drzewa. Największe nekrozy powstały na 



strzałkach pędów Quercus robur i Betula pendula. Wyniki wskazują, że grzyby z rzędu 

Ophiostomatales są prawdopodobnie słabymi patogenami drzew liściastych i odgrywają  

niewielką rolę w procesie zabliźniania się ran na pniach drzew liściastych.  

 

Słowa kluczowe: drzewa leśne, Leptographium, nowe gatunki, Ophiostoma, ophiostomatalean 

fungi, Sporothrix, wirulencja 

 


