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ABSTRAKT

Wstęp. Czeremcha amerykańska jest jednym z gatunków roślin inwazyjnych w polskich lasach. Większość 
badań opublikowanych do tej pory skupia się w znacznej mierze na zwalczaniu czeremchy amerykańskiej 
metodami mechanicznymi, co w większości przypadków bywa zarówno czaso-, jak i pracochłonne. Próby 
ograniczenia występowania czeremchy amerykańskiej metodami biologicznymi są bardzo nieliczne.
Cel badań. Celem pracy było porównanie zdolności rozkładu drewna czeremchy amerykańskiej przez gatun-
ki grzybów nadrewnowych, które potencjalnie łatwo rozkładają drewno drzew liściastych, takich jak chrząst-
koskórnik purpurowy, huba siarkowa, opieńka ciemna, polówka wiązkowa, żagwica listkowata. Jako miarę 
zdolności do rozkładu drewna przyjęto ubytek suchej masy po trzymiesięcznym teście rozkładu. 
Materiał i metody. Do przeprowadzenia badań nad rozkładem drewna czeremchy amerykańskiej wybrano 
następujące gatunki grzybów: chrząstkoskórnika purpurowego (Cp), hubę siarkową (Ls), opieńkę ciemną 
(Ao), polówkę wiązkową (Gf) oraz żagwicę listkowatą (Ae). Badanie rozkładu drewna zostało wykonane 
zgodnie z normą PN-EN 350-1:2000 i EN-113:1996. Wysuszone próby drewna o wymiarach 5,0 × 2,5 × 1,5 
cm były ważone na wadze laboratoryjnej z dokładnością do 0,01 g. Do sterylnych kolb Kollego z 2-procen-
tową pożywką maltozową wyszczepiano grzybnię wybranych grzybów. W ten sposób przygotowano po 14 
kolb z danym gatunkiem grzyba. Po 7 dniach na wyrosłą grzybnię wkładano po 5 prób drewna. Po 3 mie-
siącach inkubacji próby były oczyszczone z zewnętrznej grzybni powietrznej oraz ponownie suszone oraz 
ważone do stałej suchej masy. Zebrany materiał poddano analizie statystycznej.
Wyniki i konkluzje. W przypadku izolatu Gf masa próbek zmniejszyła się średnio o 10%. Wysoka war-
tość współczynnika zmienności (93%) oznacza duże zróżnicowanie tej cechy i świadczy o niejednorodności 
próbek drewna użytego w doświadczeniu. Badany rozkład charakteryzowała umiarkowana asymetria pra-
wostronna. W przypadku izolatu Ls masa próbek zmniejszyła się średnio o 12%. Badana zbiorowość staty-
styczna wykazywała również silne zróżnicowanie (46%). Analizowany rozkład charakteryzowała umiarko-
wana asymetria lewostronna. W przypadku izolatu Cp masa próbek zmniejszyła się średnio o 9%. Badana 
zbiorowość statystyczna wykazywała zróżnicowanie umiarkowane (33%). Badany rozkład charakteryzowała 
umiarkowana asymetria lewostronna. W przypadku izolatu Ae masa próbek zmniejszyła się średnio o 9%. 
Badana zbiorowość statystyczna wykazywała zróżnicowanie silne (50%). Badany rozkład był symetryczny. 
W przypadku izolatu Ao masa próbek zmniejszyła się średnio o 7%. Badana zbiorowość statystyczna wyka-
zywała zróżnicowanie silne (71%). Badany rozkład był symetryczny. Doświadczenie wykazało, że użyte ga-
tunki grzybów są zdolne rozkładać drewno czeremchy amerykańskiej. Najmniejszy ubytek masy był efektem 
zastosowania izolatu opieńki, a największy izolatu huby siarkowej. Najmniejsze zróżnicowanie wykazały 
próbki drewna rozkładane przez izolat Cp. Uzyskane w prezentowanych badaniach wyniki wskazują na L. 
sulphureus jako grzyba, który najszybciej rozkłada drewno czeremchy, jednak jego patogeniczność wobec 
innych gatunków drzew uniemożliwia jego stosowanie jako biopreparatu w naturze. Wszystkie testowane 
gatunki grzybów prócz C. purpureum rozkładały drewno bardzo nierównomiernie, wątpliwe jest więc wyko-
rzystanie tych grzybów w preparatach do rozkładu drewna pniaków czeremchy.

Słowa kluczowe: czeremcha amerykańska, grzyby, metody biologiczne, gatunki inwazyjne
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WSTĘP

Czeremcha amerykańska (Prunus serotina Ehrh.) 
została wprowadzona do polskich lasów w charak-
terze podszytów w celu stworzenia domieszki bio-
cenotycznej na ubogich siedliskach, jednak okazała 
się gatunkiem niezwykle ekspansywnym w warun-
kach środkowej Europy (Starfinger, 1991; Kovarik, 
1995). Stanowi obecnie największe zagrożenie spo-
śród gatunków roślin inwazyjnych zidentyfikowa-
nych w lasach na terenie Polski (Namura-Ochalska, 
2012). Początkowo nie dostrzegano niekorzystnego 
oddziaływania czeremchy amerykańskiej, dlatego 
w drugiej połowie XX wieku masowo wprowadzano 
ją w celu poprawy warunków glebowych i ochrony 
gleby w monokulturach (Starfinger i in., 2003). Cze-
remchę wprowadzano również jako gatunek wspoma-
gający proces naturalnego oczyszczania się drągowin 
sosnowych, a zalecenia sadzenia tego gatunku na sie-
dliskach ubogich były obecne w Zasadach hodowli 
lasu jeszcze w latach 80. XX wieku (Bijak i in. 2014). 
Znalazłszy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju, 
P. serotina rozpoczęła rozkrzewiać się w sposób po-
zbawiony kontroli i powodować negatywne zmiany 
lokalnych fitocenoz. Pomimo rosnącego znaczenia 
problemu inwazyjności niektórych obcych gatunków 
drzew wciąż niewiele jest doświadczeń prowadzo-
nych w tym zakresie w ekosystemach leśnych (Gazda 
i Augustynowicz, 2012). Prace naukowe, w których 
opisano metody zwalczania i eliminacji czeremchy 
amerykańskiej metodami biologicznymi z zastosowa-
niem rodzimych gatunków grzybów, są nadal nielicz-
ne (Marciszewska i in., 2018). Dotychczasowe bada-
nia uwzględniały mechaniczne metody ograniczania 
czeremchy amerykańskiej (Marciszewska i in., 2018), 
do których zalicza się cięcie, wyrywanie oraz obrącz-
kowanie, niestety czynności te wymagają cykliczno-
ści i są pracochłonne (Starfinger, 2010). Chemiczne 
metody są rzadziej stosowane ze względu na ograni-
czenie stosowania preparatów chemicznych w lasach 
państwowych. Zagadnienia dotyczące możliwości 
rozkładu drewna czeremchy amerykańskiej przez pre-
paraty oparte na rodzimych gatunkach grzybów nie 
były dotychczas w Polsce poruszane. Celem niniej-
szej pracy było porównanie zdolności rozkładu drew-
na czeremchy amerykańskiej przez gatunki grzybów 
nadrewnowych, które potencjalnie łatwo rozkładają 

drewno drzew liściastych, takich jak chrząstkoskórnik 
purpurowy, huba siarkowa, opieńka ciemna, polówka 
wiązkowa, żagwica listkowata. Jako miarę zdolności 
do rozkładu drewna przyjęto ubytek suchej masy po 
trzymiesięcznym teście rozkładu. 

MATERIAŁY I METODY

Do przeprowadzenia badań nad rozkładem drewna 
czeremchy amerykańskiej wybrano gatunki grzybów 
wyizolowane z drewna z terenu Puszczy Zielonki. 
Były to chrząstkoskórnik purpurowy (oznaczenie Cp), 
huba siarkowa (Ls), opieńka ciemna (Ao), polówka 
wiązkowa (Gf). Izolat żagwicy listkowatej (Ae) uzy-
skano z grzybni dostępnej w handlu. Izolaty grzybów 
pochodziły z fungarium Katedry Entomologii i Fito-
patologii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu. Czyste kultury uzyskano z drewna, na którym 
obecne były owocniki grzybów. Testowi poddano 
drewno pozyskane z czeremchy na terenie Nadleśnic-
twa Doświadczalnego Zielonka. Drzewa przeznaczo-
ne do pozyskania próbek były w tym samym wieku 
i pochodziły z tego samego wydzielenia. Charaktery-
zowały się prostym pniem, bez widocznych objawów 
chorób i uszkodzeń. Próbki drewna wyrobiono z dolnej 
części pni. Drzewa ścinano w drugiej połowie sezonu 
wegetacyjnego. Do badań użyto próbek wyrobionych 
z środkowej strefy drewna bielastego. Badanie rozkła-
du drewna zostało wykonane zgodnie z normą PN−
EN 350-1:2000 i EN-113:1996. Przygotowane próby 
drewna (500 sztuk) o wymiarach 5,0 × 2,5 × 1,5 cm 
były suszone przez 72 godziny w suszarce elektrycznej 
w temperaturze 105°C, do uzyskania stanu absolutnie 
suchego. Następnie próby drewna ważono na wadze 
laboratoryjnej z dokładnością do 0,01 g. Do badań 
wybrano 350 prób z podobną wartością masy (odchy-
lenie standardowe = 0,5348). Do sterylnych (30 minut 
w autoklawie w temp. 121°C) kolb Kollego z 2-pro-
centową pożywką maltozową (2% ekstraktu maltozo-
wego, 2% agaru) wyszczepiano grzybnię wybranych 
szczepów grzybów. W ten sposób przygotowano po 
14 kolb z danym gatunkiem grzyba. Po 7 dniach na 
wyrosłą grzybnię wkładano po 5 prób drewna, które 
wcześniej były moczone przez 1 godzinę w sterylnej 
wodzie (Piętka 2013). Po 3 miesiącach inkubacji pró-
by były oczyszczone z zewnętrznej grzybni powietrz-
nej oraz ponownie suszone w suszarce elektrycznej 
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przez 72 godziny w temperaturze 105°C, do uzyskania 
stanu absolutnie suchego, oraz ważone na wadze labo-
ratoryjnej z dokładnością do 0,01 g. Zebrany materiał 
poddano analizie statystycznej, wykorzystując w tym 
celu wybrane pozycyjne parametry opisowe. Zanali-
zowano strukturę zbiorowości statystycznej (próbek 
drewna) ze względu na procentowy ubytek masy ba-
danych próbek. Scharakteryzowano położenie, dys-
persję oraz asymetrię, określając odpowiednio: media-
nę (Me), dominantę (D), kwartyle (Q1, Q3), odchylenie 
ćwiartkowe (Q), współczynnik zmienności (VQ) oraz 
współczynnik asymetrii (As). 

WYNIKI

W przypadku izolatu Gf masa próbek zmniejszyła 
się średnio o 10%. W przypadku 1/4 próbek zmiana 
masy nie przekroczyła 4%, w przypadku 3/4 – 17% 
(rys. 1). Wysoka wartość współczynnika zmienności 
(93%) oznacza duże zróżnicowanie cechy i świadczy 
o niejednorodności prób drewna. Badany rozkład cha-
rakteryzowała umiarkowana asymetria prawostronna. 
W przypadku izolatu Ls masa próbek zmniejszyła się 
średnio o 12%. Podobnie jak dla izolatu Gf w przy-
padku 1/4 próbek zmiana masy nie przekroczyła 4%, 
w przypadku 3/4 – 17%. Badana cecha wykazywała 
również silne zróżnicowanie (46%). Rozkład cha-
rakteryzowała umiarkowana asymetria lewostronna. 
W przypadku izolatu Cp masa próbek zmniejszyła się 
średnio o 9%. W przypadku 1/4 próbek zmiana masy 
nie przekroczyła 5%, w przypadku 3/4 – 11%. Badane 

próbki drewna wykazywały zróżnicowanie umiarko-
wane (33%). Rozkład charakteryzowała umiarkowana 
asymetria lewostronna. W przypadku izolatu Ae masa 
próbek zmniejszyła się średnio o 9%. W przypadku 
1/4 próbek zmiana masy nie przekroczyła 4%, w przy-
padku 3/4 – 12%. Badana zbiorowość statystyczna 
wykazywała zróżnicowanie silne (50%). Rozkład był 
symetryczny. W przypadku izolatu Ao masa próbek 
zmniejszyła się średnio o 7%. W przypadku 1/4 pró-
bek zmiana masy nie przekroczyła 2%, w przypadku 
3/4 – 12%. Badany zbiór wykazywał zróżnicowanie 
silne (71%). Badany rozkład był symetryczny.

DYSKUSJA

Doświadczenie wykazało, że użyte gatunki grzybów 
są zdolne rozkładać drewno czeremchy amerykań-
skiej. Grzybnia opieńki słabo rozkładała drewno cze-
remchy, czego efektem był najmniejszy ubytek masy 
drewna spośród badanych grzybów, natomiast grzyb-
nia huby siarkowej rozłożyła drewno w największym 
stopniu. Badane próbki drewna czeremchy były silnie 
zróżnicowane ze względu na badaną cechę. Najbar-
dziej wyrównany rozkład drewna czeremchy powo-
dowała grzybnia chrząstkoskórnika purpurowego. 
Prawdopodobnie zmienność rozkładu drewna cze-
remchy w obrębie tego samego szczepu grzyba była 
wynikiem zmienności próbek drewna, które pochodzi-
ły z wielu drzew, a zatem ich indywidualnych cech 
geno- i fenotypowych. To potwierdziłoby tezę, że nie 
każde drewno czeremchy podlega silnemu i oczekiwa-
nemu rozkładowi, więc nie zawsze nadawałoby się do 
wykorzystania danego gatunku do eliminacji pniaków 
czeremchy, a tym samym do ograniczenia jej zdolno-
ści odroślowej. Jedną z metod ograniczania występo-
wania czeremchy amerykańskiej jest wykorzystanie 
grzybów naturalnie występujących w danym środo-
wisku. W pracy nad zasiedleniem pniaków czeremchy 
amerykańskiej Marciszewska i in. (2019) stwierdzili 
występowanie 26 taksonów grzybów, w większości 
niszczących drewno, przy czym najliczniej odnotowa-
no Chondrostereum purpureum, zasiedlający 9% pnia-
ków. Jest to gatunek saprotroficzny lub słabo patogen-
ny, atakujący głównie pniaki, gałęzie i pnie gatunków 
drzew liściastych, ale czasami wykrywany jest także 
jako saprotrof w drzewach iglastych (Etheridge i Mo-
rin, 1963; Gosselin i in., 1995; Ramsfield i in., 1996). 
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Rys. 1. Charakterystyka badanych próbek drewna ze wzglę-
du na ubytek masy w zależności od zastosowanego izolatu
Fig. 1. Characteristics of tested wood samples in terms of 
weight loss depending on the isolate used
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Na gatunek ten zwrócono uwagę już w latach 80. XX 
wieku w Holandii. Zastosowanie roztworu zawierają-
cego w sobie grzybnię chrząstkoskórnika purpurowe-
go na świeżo ścięte odziomki czeremchy amerykań-
skiej dało zaskakująco pozytywne wyniki. Zamarło 
blisko 90% pni (Scheepens i Hoogerbrugge, 1989). 
Nieznacznie gorszy, lecz pozytywny efekt (śmiertel-
ność pniaków czeremchy na poziomie 60%), uzyska-
no w doświadczeniu przeprowadzonym w Belgii (Van 
den Meersschaut i Lust, 1997). 

Laetiporus sulphureus to gatunek dobrze znany 
z możliwości rozkładu drewna i jest zidentyfikowa-
ny jako niebezpieczny patogen, którego obecność 
potwierdzono na czeremsze (Butin, 1995; Ryvarden 
i Melo, 2014; Sierota i Szczepkowski, 2014). W ba-
daniach nad wpływem wielkości pniaków czerem-
chy amerykańskiej na skład zbiorowisk grzybowych 
je kolonizujących żółciak siarkowy był stwierdzany 
w 3,76% pniaków o średnicach większych niż 5 cm 
(Korzeniewicz i in. 2019), ale w badaniach (Marci-
szewska i in. 2019) w Kampinoskim Parku Narodo-
wym stwierdzano go sporadycznie. Grifola frondosa 
(Dicks.) Gray, gatunek bardzo rzadki, występuje na 
terenie prawie całego kraju, poza obszarami górskimi 
(Kujawa, 2016; Kujawa i Gierczyk, 2016; Szczepka 
i Sokół, 1991; 1994; Wojewoda, 2003). Jest tzw. pa-
sożytem słabości korzeni i odziomka pni drzew liścia-
stych (wyjątkowo iglastych). W Polsce była stwierdzo-
na przede wszystkim na Quercus robur, ale spotykano 
ją też na Quercus petraea, Carpinus betulus, Fagus 
sylvatica i Betula pendula (Szczepka i Sokół 1994; 
Wojewoda 2003). Polówka wiązkowa, jak wiele jadal-
nych grzybów, ma mechanizm enzymatyczny pozwa-
lający na rozkład i przetworzenie złożonych komplek-
sów lignino-celulozowych w prostsze związki (Kirk 
i Farel, 1987). Ta właściwość jest wykorzystywana 
przy biodegradacji szerokiej gamy odpadów roślin-
nych (Mayson i Verachtert, 1991). W Polsce brak jest 
doniesień o czeremsze amerykańskiej jako gospo-
darzu Armillaria ostoyae (Żółciak, 2005). Niemniej 
A. ostoyae należy do najgroźniejszych patogenów 
występujących w lasach, a opieńkową zgniliznę ko-
rzeni zalicza się do chorób epifitozyjnych, mogących 
powodować bardzo duże straty w gospodarce leśnej 
i potrafiących oddziaływać na drzewostan przez długi 
czas. Dlatego też użycie tego gatunku w doświadcze-
niu miał jedynie wymiar naukowy. 

Czeremcha amerykańska niewątpliwie osiągnęła 
sukces ekologiczny i jest częstym elementem lasów, 
zwłaszcza monokultur sosnowych. Brak naturalnych 
wrogów, w tym patogenów, oraz duża zdolność roz-
rodcza i tolerancja (Starfinger, 1990) sprzyjają jej 
ekspansji. Próby zastosowania biopreparatu opartego 
na Chondrostereum purpureum dawały pozytywne 
wyniki w ograniczaniu czeremchy, jednak grzyb ten 
stanowił zagrożenie także dla innych gatunków drzew, 
szczególnie owocowych (de Joung i in., 1998). Uzy-
skane w prezentowanych badaniach wyniki wskazują 
na L. sulphureus jako grzyba, który najszybciej roz-
kłada drewno czeremchy, jednak jego patogeniczność 
wobec innych gatunków drzew uniemożliwia jego sto-
sowanie jako biopreparatu w naturze. Wszystkie testo-
wane gatunki grzybów prócz C. purpureum rozkładały 
drewno bardzo nierównomiernie, wątpliwe jest więc 
wykorzystanie tych grzybów w preparatach do rozkła-
du drewna panków czeremchy.
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DECOMPOSITION OF PRUNUS SEROTINA WOOD BY SELECTED SPECIES OF FUNGI

ABSTRACT

Background. Prunus serotina is an invasive plant species in Polish forests. Most of the studies published 
so far focused on the control of American bird cherry using mechanical methods, which in most cases are 
time- and labor-intensive. There are very few attempts to limit the occurrence of American bird cherry with 
biological methods using native fungal species. 
Aim of the study. The objective of the study was to determine the possibility of decomposition of Prunus 
serotina wood by selected species of forest fungi.
Material and methods. The fungal species Chondrostereum purpureum, Laetiporus sulphureus, Armilla-
ria ostaoyae, Agrocybe aegerita, and Grifola frondosa were selected to study the decomposition of Prunus 
serotina wood. The wood decomposition test was conducted in accordance with the standards PN-EN 350-1 
[2000] and EN -113 [1996]. Dried wood samples measuring 5.0 × 2.5 × 1.5 cm were weighed on a laboratory 
balance  accurate to 0.01 g. The mycelium of selected fungi was inoculated into sterile Collego containing 
2% maltose medium. In this way, 14 vials of a particular fungal species were prepared. After 7 days, 5 wood 
samples were placed on the grown mycelium. After three months of incubation the samples were again freed 
from the outer aerial mycelium, dried again, and weighed on a laboratory balance accurate to 0.01 g. The 
collected material was subjected to statistical analysis. 
Results and conclusions. In the case of the Gf isolate, sample weight decreased by an average of 10%. 
A high value of the coefficient of variation (93%) shows a great differentiation of the trait and proves hetero-
geneity of the studied population. The distribution was characterized by moderate right-sided asymmetry. In 
the case of the Ls isolate sample weight decreased by 12% on average. The studied statistical population also 
showed a strong differentiation (46%). The distribution was characterized by moderate left asymmetry. In the 
case of the Cp isolate sample weight decreased on average by 9%. The studied statistical group showed mod-
erate differentiation (33 %). The distribution was characterized by moderate left asymmetry. In the case of 
the Ae isolate sample weight decreased by 9% on average. The studied statistical group showed a strong dif-
ferentiation (50%). The distribution was symmetrical. In the case of the Ao isolate the weight of the samples 
decreased on average by 7%. The studied statistical group showed strong differentiation (71%). The distribu-
tion was symmetrical. Experience has shown that the fungal species used are capable of decomposing the 
wood of American bird cherry. The least weight loss was the result of using an Armillaria isolate, while the 
greatest was recorded for the isolate of Laetiporus sulphureus. The populations were highly diversified with 
respect to the trait studied. Wood samples decomposed by the Chondrostereum purpureum isolate showed the 
least differentiation. The results obtained in the presented study indicate L. sulphureus as the fungus which 
decomposes bird cherry wood the fastest. However, its pathogenicity towards other tree species prevents its 
use as a biopreparation in nature. All the tested species of fungi, except for C. purpureum, decomposed the 
wood very unevenly, so the use of these fungi in preparations for the decomposition of bird cherry wood is 
problematic.

Keywords: American bird cherry, fungi, biological methods, invasive species
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