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Wstęp 

Introduction 

Trufla letnia (Tuber aestivum Vittad.) należy do grzybów 

workowych (Ascomycota) charakteryzujących się pod-

ziemnym (hypogeicznym) trybem życia (owocniki zwy-

kle tworzą się w glebie na głębokości ok. 10-20 cm). 

Tworzy mykoryzę - symbiozę o charakterze mutuali-

stycznym z wieloma gatunkami drzew i krzewów  

leśnych, m.in. dębem, bukiem, lipą, grabem, leszczyną. 

Trufla letnia chociaż ma nieco mniejsze walory od naj-

bardziej cenionych gatunków (T. magnatum 

i T. melanosporum), ma tę nad nimi przewagę,  

że owocnikuje równie dobrze w chłodnym, jak i ciepłym 

klimacie. 

Ochrona trufli 

Truffles’ conservation 

Negatywny wpływ na rozwój trufli i zmniejszenie zbioru 

owocników w naturalnych drzewostanach, mają  

czynniki ekologiczne i socjalne: zaprzestanie zbierania 

drewna na opał, czy wypasu owiec w ostatnim stuleciu. 

W celu ochrony gatunku coraz powszechniejsze staje 

się promowanie zakładania ogrodów truflowych (Ryc.3). 

Znaczenie ogrodów truflowych 

Importance of truffle orchards 

Zakładane ogrody truflowe zapewniają ochronę gatunko-

wą ex situ tworząc swoiste banki genów tego gatunku 

i wpisują się w coraz bardziej popularyzowany na świecie 

kierunek agroleśnictwa. Tworzenie upraw truflowych - 

oprócz znaczenia ekonomicznego niesie ze sobą  

również cenne znaczenie dla ochrony przyrody. 

Rycina 2. Wapienne podłoże (a) i partnerzy mykoryzowi, np. Carpinus betulus  

i Quercus robur (c) są kluczowe dla rozwoju owocników trufli letniej (b) 

Figure 2. Lime bedrock (a) and mycorrhizal symbionts of Summer truffle, for example: 

Carpinus betulus and Quercus robur (c) are crucial for developement of fruiting bodies (b) 

Rycina 3. Ogrody truflowe z udziałem takich gatunków jak dąb i leszczyna (a). Ektomy-

koryzy trufli letniej u dębu (b). Owocniki trufli letniej zebrane w drzewostanie (c) 

Figure 3. Truffle orchards with oak and hazel (a). Ectomycorrhizae of Summer truffle on oak’s 

root (b).  Fruiting bodies of Summer truffle found in stand (c) 

Tabela 1. Wybrane parametry chemiczne gleby na trzech naturalnych stanowiskach 

Tuber aestivum 

Table 1. Soil chemical composition at three Tuber aestivum natural stands 

Parametr gleby 

Soil parameter  

Stanowisko 

Stand 
Średnia ± SD 

Mean ± SD  
M BK NW 

pH w H2O 

Water pH 
7,2 7,2 7,5 7,3 ± 0,17  

CaCO3 og. (%)  

CaCO3 total (%)  
6,02 6,04 4,04 5,37 ± 1,15  

Ca (%) 

Ca (%) 
4,44 38,13 19,77 30,78 ± 9,71 

C og (%) 

C total (%) 
10,09 5,98 2,10 6,06 ± 4,00  
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Gleba jako czynnik kluczowy 

Soil proprieties as a key factor 

Liczba potwierdzonych stanowisk trufli letniej jest  

w Polsce wciąż niewielka (Ryc.1). Znane stanowiska tru-

fli letniej są zlokalizowane głównie w terenach, gdzie wy-

stępują rędziny czy pararędziny, gleby wytworzone na 

gipsach lub dolomitach (Ryc. 2), charakteryzujące się 

wysokim odczynem podłoża (od 7 do 8 pH) i zasobne 

w wapń (Tab. 1). 

Rycina 1. Stanowiska trufli letniej w drzewostanach (kolor zielony) oraz lokalizacje 

ogrodów truflowych (czerwone punkty) 

Figure 1. Localities of Summer truffle in stands (green) and established truffle orchards (red) 
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