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Trufla letnia (Tuber aestivum Vittad.) należy do grzybów workowych (Ascomycota) 
charakteryzujących się podziemnym (hypogeicznym) trybem życia (owocniki zwykle 
powstają w glebie na głębokości ok. 10-20 cm). Trufla tworzy mykoryzę – symbiozę 
o charakterze mutualistycznym z wieloma gatunkami drzew i krzewów leśnych, m.in.
z dębem, bukiem, lipą, grabem, leszczyną. Wśród gatunków trufli najwyżej cenione pod 
względem zapachowym i smakowym są: trufla biała (Tuber magnatum) i trufla czarna 
(Tuber melanosporum), występujące głównie we Włoszech, Francji i Hiszpanii. 

Trufla letnia, chociaż ma nieco mniejsze walory od dwóch wymienionych gatunków, 
ma tę nad nimi przewagę, że owocnikuje równie dobrze w ciepłym, jak i chłodnym kli-
macie. Liczba potwierdzonych stanowisk trufli letniej jest w Polsce wciąż niewielka, jed-
nak w ciągu minionych sześciu lat znacząco wzrosła, głównie dzięki realizacji projektów 
badawczych związanych z ochroną i promocją tych cennych grzybów. Znane stanowiska 
trufli letniej są zlokalizowane głównie w terenach, gdzie występują rędziny czy para-
rędziny, gleby wytworzone na gipsach lub dolomitach, charakteryzujące się wysokim 
odczynem podłoża (od 7 do 8 pH) i zasobne w wapń. 

Czynniki ekologiczne i socjalne w minionym stuleciu, zwłaszcza w krajach śródziem-
nomorskich, miały negatywny wpływ na rozwój trufli, skutkujący zmniejszeniem zbioru 
owocników w naturalnych drzewostanach. Należą do nich na przykład: zaprzestanie wy-
pasu owiec czy zbierania drewna na opał. 



W celu ochrony gatunku i propagowania rozwiązań związanych z innym niż trady-
cyjne zagospodarowaniem terenów niewykorzystywanych pod uprawy rolnicze, coraz 
powszechniejsze staje się zakładanie ogrodów truflowych. Zapewniają one ochronę 
gatunkową ex situ tworząc swoiste banki genów tego gatunku i wpisują się w coraz 
bardziej popularyzowany na świecie kierunek „agroforestry”. Tworzenie upraw truflo-
wych – oprócz znaczenia ekonomicznego niesie ze sobą również cenny aspekt ochrony 
przyrody. Na przykład, wprowadzane do tych upraw gatunki dębu Quercus robur i Qu-
ercus petrea należą do drzew, z którymi związana jest duża liczba innych organizmów, 
takich jak: mchy, porosty, grzyby i bezkręgowce.


