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HĽADÁME NÁLEZISKÁ VZÁCNYCH HÚB

Zaujímavosti čeľade Bankeraceae Donk z regiónu
Liptov
Maroš Peiger
Synonymá:
Boletopsidaceae Bondartsev & Singer ex Jülich, Bibliotheca Mycologica 85: 357
(1981)
Sarcodontaceae Bondartsev & Singer, Beihefte zur Nova Hedwigia 77: 20 (1983)
Jelenkovité huby čeľade Bankeraceae sú vzácnym elementom našej mykoflóry.
Aj v súčasnosti ide o pomerne málo preskúmané huby, ktoré sa však postupne dostávajú do povedomia širšej verejnosti. Vychádzajúc z historických údajov a najmä
poznatkov získaných monitoringom jelenkovitých húb v období 7 rokov v regióne
Liptova je k nim možné spomenúť niekoľko zaujímavostí.
Čeľaď Bankeraceae zahŕňa rody Bankera, Boletopsis, Hydnellum, Phellodon
a Sarcodon, pričom v rámci nich sa v podmienkach strednej Európy vyskytuje vyše
30 druhov. Skutočnosť, že v Liptove bolo doposiaľ evidovaných 26 druhov jelenkovitých húb s potenciálom nálezov ďalších druhov, tento región automaticky zaraďuje
medzi významné biocentrá rozšírenia druhov tejto čeľade minimálne európskeho
významu. Slovensko sa navyše celkovou zaznamenanou druhovou diverzitou týchto
húb približuje štátom v Škandinávii, ktoré možno označiť ako „hot spot“ s ohľadom
na výskyt jelenkovitých húb.
Väčšina druhov rastie najmä v ihličnatých lesoch, menej často v zmiešaných,
kde tvoria mykorízu prevažne so smrekom obyčajným (Picea abies) a borovicou
lesnou (Pinus sylvestris). Teplomilné druhy, vyskytujúce sa mimo regiónu Liptov,
ako Hydnellum compactum, Phellodon confluens, Sarcodon joeides atď. rastú v listnatých lesoch, v ktorých sú dominantnými drevinami buk lesný (Fagus sylvatica)
a duby (Quercus sp.). Z toho možno konštatovať, že väčšina jelenkovitých húb je
skôr chladnomilnými druhmi, no existuje aj niekoľko teplomilných druhov, ktoré sa
vo vyšších polohách nevyskytujú.
Charakteristickým javom je u jelenkovitých húb spoločný výskyt viacerých
druhov v rámci lokalít. Na žiadnej zo 6 monitorovaných lokalít v Liptove sa
nevyskytoval len jeden druh z čeľade Bankeraceae samostatne. Ojedinele nastala
situácia, že na mikrolokalite bol zaznamenaný iba jeden druh (na 2 z 19 mikro4
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lokalít). Vhodným príkladom sú lokality Prosiecka dolina a ústie Žiarskej doliny.
V Prosieckej doline bolo zaznamenaných 10 druhov, pričom na jednej z mikrolokalít rástlo spoločne 8 druhov zo 4 rodov (okrem Boletopsis) čeľade Bankeraceae.
V ústí Žiarskej doliny je v súčasnosti evidovaných už 14 druhov jelenkovitých húb
a v rámci jednej mikrolokality tu bolo zaznamenaných najviac 8 druhov zo všetkých
5 rodov tejto čeľade, čo sa zatiaľ na žiadnej inej monitorovanej lokalite nepodarilo
pozorovať.
Huby čeľade Bankeraceae rastú v podmienkach Liptova prevažne na kyslých
pôdach (20 druhov). Ich výskyt na pôdach s neutrálnou či mierne alkalickou pôdnou
reakciou je síce nižší, avšak nie zanedbateľný (14 druhov). Na základe ojedinelého
výskytu väčšiny druhov jelenkovitých húb nebolo možné často iba na základe jedného získaného údaju o pH pôdy presne stanoviť, ktoré druhy prejavujú afinitu iba
k pôdam s kyslou, neutrálnou či alkalickou reakciou. Avšak zo získaných údajov
boli vyselektované druhy, ktoré sa v rámci zaznamenanej škály hodnôt pH pôdy
(3,48 – 7,45) prejavovali ako indiferentné voči pôdnej reakcii: Bankera violascens,
Boletopsis leucomelaena, Hydnellum floriforme, Hydnellum peckii, Hydnellum suaveolens, Phellodon tomentosus, Sarcodon imbricatus. Je možné, že sa takouto vlastnosťou bude vyznačovať aj niekoľko ďalších druhov.
Plodnice jelenkovitých húb sú vďaka svojej stavbe pomerne odolné voči teplému
a suchému počasiu, avšak na tvorbu plodníc je potrebná relatívne vysoká zásoba
pôdnej vlhkosti. Druh Hydnellum suaveolens s mohutnými plodnicami korkovitej
konzistencie znáša obdobia s nedostatkom zrážok najlepšie a plodnice vytrvávajú
v dobrom stave niekoľko týždňov. Opačným príkladom je druh Hydnellum geogenium, ktorý potrebuje dostatok vlhkosti (v ovzduší i v pôde) aj počas rastu plodníc.
V období sucha a vysokých teplôt tento druh rýchlo černie a zasychá, pričom sa
nezriedka stáva, že do konca sezóny už plodnice nevytvorí ani v období s priaznivými vlhkostnými a teplotnými pomermi. V rokoch, v ktorých bol zaznamenaný
nedostatok úhrnov zrážok, sa opakovane netvorili plodnice druhov Boletopsis grisea, Boletopsis leucomelaena, Sarcodon fennicus, Sarcodon glaucopus, Sarcodon
scabrosus a ostatné druhy tvorili len minimálny počet plodníc menších rozmerov
a len na niektorých najvlhkejších lokalitách či mikrolokalitách.
S momentálnymi vlhkostnými pomermi je spojená aj gutácia plodníc. Vo všeobecnosti je známa gutácia druhov Hydnellum peckii a Hydnellum ferrugineum.
V období s dostatkom vlhkosti, kedy teplota ovzdušia nedosahuje extrémne vysoké
hodnoty, je možné gutáciu pozorovať najmä na povrchu mladých plodníc aj u druhov Hydnellum caeruleum, Hydnellum floriforme, Hydnellum geogenium, Hydnellum mirabile, Hydnellum scrobiculatum, Hydnellum tardum a nemožno ju vylúčiť
ani u zvyšných druhov rodu Hydnellum (napr. Hydnellum compactum). Zaujímavým
poznatkom je gutácia niektorých druhov rodu Sarcodon - Sarcodon fennicus a Sarcodon glaucopus, ktorá je v určitých prípadoch, najmä u mladých plodníc, relatívne
výrazná.
5
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Príklady gutácie mladých plodníc jelenkovitých húb čeľade Bankeraceae:
a) jelenkovec čučoriedkový, Sarcodon glaucopus Maas Geest. & Nannf.
b) jelenkovka modrastá, Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst.
c) jelenkovka voňavá, Hydnellum suaveolens (Scop.) P. Karst.
d) jelenkovka oranžová, Hydnellum floriforme (Schaeff.) Banker

tých porastov na ihličnaté lesy, čiže takisto ide o zmenu v historickom využívaní
územia. V tomto prípade možno spomenúť druhy ako napr. Hydnellum concrescens,
Hydnellum geogenium, Hydnellum peckii, Hydnellum suaveolens, Phellodon tomentosus. Naopak druhy Hydnellum mirabile a Sarcodon martioflavus sa vyskytovali
iba na jednej lokalite v smrekovom lese s najdlhšou kontinuitou ekologických podmienok. O ekológii týchto druhov je pomerne málo poznatkov, no pre obidva je
výskyt v takýchto biotopoch momentálne považovaný za typický a teda do budúcna
sa s nimi môže uvažovať ako s indikačným druhmi starých smrekových lesov.
Získané údaje poukazujú na skutočnosť, že takmer všetky druhy jelenkovitých
húb čeľade Bankeraceae, ktoré boli doposiaľ na území Slovenska zaznamenané, by
mali byť zaradené v budúcej aktualizovanej verzii Červeného zoznamu húb Slovenskej republiky. Výnimku by mohli tvoriť relatívne bežné druhy Phellodon tomentosus a Sarcodon imbricatus, ktoré momentálne nevykazujú trend ústupu a nie
je nevyhnutné ich zaradenie do tohto zoznamu. Najvzácnejšie zaznamenané druhy
ako Boletopsis grisea, Boletopsis leucomelaena, Hydnellum caeruleum, Hydnellum
geogenium, Hydnellum mirabile, Hydnellum tardum, Sarcodon fennicus, Sarcodon
glaucopus, Sarcodon martioflavus a Sarcodon versipellis by bolo vhodné zaradiť
medzi zákonom chránené druhy slovenskej mykoflóry, nakoľko sú veľmi vzácne
nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Rovnako sa to týka aj vzácnych druhov
jelenkovitých húb rastúcich mimo územia Liptova napr. Hydnellum compactum,
Phellodon confluens, Sarcodon fuligineoviolaceus, Sarcodon joeides. Je nanajvýš
dôležité dbať na zachovanie priaznivého stavu biotopov jelenkovitých húb a pokiaľ
možno, zabezpečiť legislatívnu ochranu aj im.
Literatúra:
Dvořák, D., Hrouda, P. 2005. Ježaté houby - Lošáky a korálovce. Masarykova
univerzita v Brně. Brno.
Peiger, M. 2015. Vybraní zástupcovia jelenkovitých húb (Bankeraceae),
ich ekológia a indikačná hodnota v lesných ekosystémoch. Liptovský Mikuláš.
Peiger, M., Tomka, P., Paulíny, M. 2015. Huby Liptova. Liptovské múzeum
v Ružomberku.
Škubla, P. 2003. Mycoflora Slovaca. Bratislava.

Minimálne pre región Liptov je možné jelenkovité huby považovať za indikátory zmien v historickom využívaní krajiny. Z jej pôvodného obhospodarovania ako
pasienkov či kosienkov a následného upúšťania od tohto tradičného extenzívneho
využívania územia zarástla krajina v procese sekundárnej sukcesie prevažne smrekovými lesmi, v ktorých sa dnes jelenkovité huby najčastejšie vyskytujú v bohatej
druhovej diverzite. Najtypickejšími a zároveň vzácnymi zástupcami sú napr. Boletopsis leucomelaena, Hydnellum caeruleum a Sarcodon versipellis, pričom v týchto
biotopoch rastú aj ďalšie druhy jelenkovitých húb, ktoré sa však vyskytujú aj v hospodárskych lesoch, ktoré boli lesnou výsadbou premenené z plôch trvalých trávna6
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Tvrdokôrka vŕbová – Godronia fuliginosa (Pers.)
Seaver – indikátor cenných vŕbových biotopov
Pavol Tomka, Maroš Peiger
Synonymá:
Scleroderris fuliginosa (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 19: 216 (1871)
Sphaeria fuliginosa Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 68 (1800) [1799]
Sphaerocista fuliginosa (Pers.) Petr., Mycotheca generalis: no. 1880 (1949)
Topospora fuliginosa (Pers.) M. Morelet, Ann. Soc. Sci. Nat. Arch. Toulon et du Var
21: 105 (1969)
Tympanis fuliginosa (Pers.) Wallr., Fl. crypt. Germ. (Norimbergae) 2: 429 (1833)
Tvrdokôrka vŕbová bola po prvýkrát opísaná už v roku 1799 Ch. H. Persoonom.
Je to teda druhý najstarší opísaný druh z aktuálne zahrnutých v rode. Napriek rozšíreniu po celej severnej hemisfére (Bosna a Hercegovina, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Kanada, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, USA) nie je bežný,
ale veľmi zriedkavo až raritne nachádzaný. Na Slovensku sa ho po prvýkrát podarilo
nájsť v máji 2013 v Liptovskej kotline a následne aj determinovať. V ďalších rokoch
bol jeho výskyt na tejto lokalite opakovane potvrdzovaný. V roku 2016 sa podarilo
rozšíriť počet známych lokalít, aktuálne už na šesť, no všetky sú zatiaľ len na území
historického regiónu Liptova.
Prisadnuté apotéciá tvrdokôrky vŕbovej (pozri str. 2 hore) vyrastajú na kôre tenších živých, často aj vetvených konárov krovitých vŕb. Ich krátke stopky prerážajú
z hnedočiernej bazálnej strómy, tvoriacej sa v kôre. Napadnuté konáre bývajú pritom
nielen úplne tenké, ale aj s priemerom až do 50 mm. Spočiatku uzavreté guľovité a
na povrchu žltohnedo vláknité apotéciá majú priemer 0,5–1 mm. Neskôr sa pohárikovo až miskovito roztvárajú a tmavo hnednú až černejú, pričom ich hladká vnútorná vrstva je sivohnedá. Zriedkavo rastú jednotlivo, ale väčšinou nakopene a vtedy
tvoria až niekoľkocentimetrové povlaky, ktoré na danom mieste môžu pokryť konár
až dookola. Pomerne pevné apotéciá je možné nájsť celoročne, popri starších, už
rozpadajúcich sa, vyrastú nové. Tvrdokôrka vŕbová tvorí aj nepohlavné amorfné štádium. Čierne, guľovité alebo mierne oválne pyknidiá s priemerom 0,2–0,5 mm pučia
jednotlivo alebo v skupinách z kôry, pričom sprevádzajú apotéciá. Aj naše pozorovania potvrdzujú jej, no len slabý, parazitizmus na napadnutých vŕbach.
Pre zaujímavosť môžeme ešte spomenúť, že aj ona má parazita a to v druhu Stigmidium parasiticum (G. Winter) Aptroot, ktorý tvorí skryté periteciálne plodnice
s viditeľnými bodovými ostiolami. V nich sa v hruškovitých vreckách tvoria 1-krát
priehradkované úzko elipsovité výtrusy s veľkosťou 11–15 × 3–3,5 µm. V rámci širšieho poňatia koncepcie rodu Stigmidium v roku 2006 bol doňho Stigmidium
8
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parasiticum včlenený, aj keď tento je doteraz všeobecne vnímaný ako lichenikolný
(týkajúci sa húb žijúcich výhradne na lišajníkoch).
Zahraničné zdroje udávajú nálezy tvrdokôrky vŕbovej z nasledovných druhov
vŕb: Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Salix incana, Salix phylicifolia, Salix
purpurea, Salix repens, Salix sp., Salix triandra. V Liptove je to doposiaľ na: Salix
cinerea, Salix eleagnos, Salix sp., Salix viminalis.
Opisy konkrétnych biotopov, kde sa našla, sa v dostupnej literatúre neuvádzajú.
Je vnímaná ako podhorský až horský druh (od 600 m n.m. vyššie), pričom na výskyt
majú vplyv vhodné vlhkostné pomery, teda ako biotop sú to predovšetkým rašeliniská, slatiny, vlhké lúky a okolia vodných tokov, samozrejme spolu s nevyhnutným
vŕbovým porastom.

Obr. 1. Jochárska cesta. Foto: P. Tomka.
Liptovské náleziská sa dajú rozdeliť na tri skupiny. Prvá je na našej najstaršej
lokalite, Jochárska cesta (Obr. 1), priamo v Liptovskej kotline, ktorá sa nachádza
v nepatrnej zníženine na južnom okraji čučoriedkovej smrečiny zarastajúcej bývalé
pasienky. Tu je, v približne 900 m n. m., rašelinisko aj s porastom Salix cinerea. Na
južnej strane je toto ohraničené, čiastočne lesnou cestou a čiastočne korytom, v ňom
prameniaceho, potoka tečúceho na západ. Druhá je tiež v Liptovskej kotline a to na
mierne podmáčanej pôde, v poraste pozdĺž nezregulovaného horského potoka Hybica, a to v približne 800 m n.m. na Salix cinerea. Tretia skupina obsahuje až štyri lokality v rozsahu 650–900 m n. m. v rámci troch pohorí. Všetky sú tam umiestnené vo
viacmenej severojužne orientovaných a pritom relatívne úzkych horských dolinách
s potokom a prevažujúcim ihličnanovým svahovým porastom. A to v tých častiach
9
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dolín, kde je dostatočná šírka na príbrežný rast tzv. úzkolistých vŕb ako Salix eleagnos, Salix viminalis, a pod., spolu s vhodnými vlhkostnými pomermi.

už vyhlásenými územiami európskeho významu. Na základe aktuálnych, aj vyššie
uvedených znalostí ju teda, podľa našej mienky, môžeme považovať za jedného z indikátorov cenných vŕbových biotopov.
Ďalej si priblížime jej mikroznaky (Obr. 3). Bazálna stróma má textúru epidermoidea. Dvojvrstvové, 60–80 µm široké excipulum má vonkajšiu vrstvu zloženú zo
žltých, 3–4 µm širokých, husto a paralelne poukladaných hýf , ktoré tvoria textúru
oblita. Vnútorná vrstva sa skladá z tmavo hnedých buniek textúry prismatica, ktoré
sú smerom k stopke menej hranaté a viac zaoblené. Na vnútornú vrstvu excipula
nadväzuje približne 20 µm hrubé hypotécium, zložené z poprepletaných hýf textúry
intricata. Nasleduje belavé až svetlosivé hyménium, ktoré obsahuje osemvýtrusné,
valcovité, niekedy aj slabo kyjakovité vrecká, s krátkou, ale dosť širokou stopkou.
Ich apikálny aparát sa v jóde farbí do modra a majú rozmery (120–) 130–145 (–150)
× (7–) 8–9 (–10) µm. Priehľadné, nitkovité až úzko vretenovité, rovné, alebo len na
koncoch mierne zakrivené výtrusy sú vo vreckách usporiadané biseriátne. Výtrusy
majú rozmery (50–) 65–85 (–90) × 2–4 µm, sú 3–9-krát priehradkované a v mieste
priehradky sú často slabo zúžené. Do 2 µm široké valcovité parafýzy sú priehľadné,
jednoduché alebo rozvetvené. Len o veľmi málo prevyšujú vrecká a netvorí sa nad
nimi epitécium.

Obr. 2. Iľanovská dolina. Foto: P. Tomka.
Na prvej z tejto skupiny lokalít, v Iľanovskej doline v Nízkych Tatrách (Obr.
2), bol sledovaný spoločný výskyt, a to nielen na jednom kríku, ale často aj priamo
v blízkom susedstve na jednom konári, spolu s ďaľšou celosvetovo extrémne vzácnou hubou skrytohubkou žltoobrúbenou (Cryptomyces maximus). Toto zaujímavé
spolužitie sa podarilo následne potvrdiť aj v Západných Tatrách v dolinách Suchej
a Žiarskej a Chočských vrchoch v Prosieckej doline. Toto už neboli náhodné nálezy,
ale potvrdenie našej hypotézy, že takto budú tento typ biotopu zdieľať. Pokiaľ by
sme mali údaje len z poslednej skupiny nálezov zvádzalo by to k tvrdeniu, že tieto
dva druhy majú úplne totožné nároky na biotop. No ďalšie dve skupiny nálezísk to
zatiaľ vyvracajú. Na tzv. širokolistých vŕbach ako napr. Salix cinerea sa doteraz v
Liptove skrytohubku žltoobrúbenú nepodarilo nájsť. K dosť zjednodušenému deleniu krovitých vŕb na tzv. úzkolisté a tzv. širokolisté nás v tomto prípade vedie
nielen naša skúsenosť, ale aj fakt, že presná determinácia vŕb si vyžaduje kvality
špecialistu-dendrológa, ktorým väčšinou bežný mykológ nie je.
Keď to zhrnieme, je zrejmé, že tvrdokôrka vŕbová sa v Liptove vyskytuje v nasledovných typoch katalógových biotopov: Horské vodné toky a bylinné porasty
pozdĺž ich brehov, Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos, Prechodné rašeliniská a trasoviská. Všetky tri sa vyskytujú aj medzi našimi,
10

Obr. 3. Tvrdokôrka vŕbová (Godronia fuliginosa): a), b) vrecká s v jóde do modra
sfarbeným apikálnym aparátom a parafýzy; c), e) výtrusy; c), d) konídiá.
Foto: P. Tomka.
Nepohlavné pyknidiá majú až 30 µm hrubú stenu, tvorenú z textúry epidermoidea bazálnej strómy, ktorá prechádza do textúry angularis. Nad ňou sa tvorí najprv
ako ďalšia vrstva textúra prismatica a potom nasleduje textúra oblita. Na vnútor11
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nej stene pyknídia sa tvoria, blízko pri sebe, jednoduché, alebo vetvené konídiofory
s rozmermi 16–20 × 2–2,5 µm. Na ich vrcholoch sú posadené jednotlivo alebo v
pároch valcovité až fľašovité konidiálne bunky s rozmermi 11–13 × 1,5–2 µm. Z ich
koncov sa oddeľujú vretenovité, niekedy slabo zahnuté a 3-krát priehradkované konídiá s rozmermi 20–30 x (2–) 3–4 µm.
Mykofloristické údaje prvého nálezu pre Slovensko: Liptovská kotlina, Pribylina, „Jochárska cesta“, na živých konároch Salix cinerea, 900 m, 1. 5. 2013, leg. et
det. P. Tomka.
V Červenom zozname rastlín a živočíchov Slovenska tento druh zatiaľ nebol
hodnotený.
Aptroot, A. 2006: Mycosphaerella and its anamorphs 2. Conspectus of Mycosphaerella, Centraalbureau voor Schimmelcultures.
Baláž, D. – Marhold, K., & Urban, P. 2001. Červený zoznam rastlín a živočíchov
Slovenska. Štátna ochrana prírody SR.
Granmo, A. – Rämä, T. & Mathiassen, G. 2012: The secrets of Cryptomyces maximus (Rhytismataceae). Ecology and distribution in the Nordic countries (Norden),
and a morphological and ontogenetic update, Karstenia 52: 59–72.
Kocourková, J. & Knudsen, K. 2009: A new species of Stigmidium (Mycosphaerellaceae, Ascomycetes) from western North America., Czech Mycol. 61(1): 73–80.
Peiger, M. – Tomka, P. & Paulíny M. 2015: Huby Liptova, Liptovské múzeum v Ružomberku, str. 93.
Seaver, F. J. 1945: Photographs and descriptions of cup fungi XXXIX. The genus
Godronia and its allies, Mycologia 37: 344–345.
Schläpfer-Bernhard, E., 1968: Beitrag zur Kenntnis der Discomycetengattungen
Godronia, Ascocalyx, Neogodronia und Encoeliopsis, Sydowia, Vol. XXII, str. 1–56.
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vali v 42. čísle Spravodajcu slovenskej mykologickej spoločnosti (str. 6–7), žltavec
drevový bol doteraz známy len zo štyroch lokalít na Slovensku, pričom hostiteľskými drevinami boli v troch prípadoch smrekovce (Larix) a raz borovica Jeffreyova
(Pinus jeffreyi). V blízkosti borovice lesnej (Pinus sylvestris) bol však tento druh na
našom území zaznamenaný až teraz, pričom sa zároveň jedná aj o najnižšie položenú
lokalitu. Nájdená, ešte nedozretá plodnica bola opísaná takto:
Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát
Klobúk s priemerom 40 mm; polguľovitý; kožovožltý až kožovohnedý; pokožka suchá, matná, jemne plstnatá, najmä v strede potrhaná na drobné políčka; okraj
zvlnený až laločnato poprehýbaný. Rúrky nanajvýš 1 mm dlhé, nápadne zbiehavé,
špinavožlté; póry rovnako sfarbené, len pri okraji klobúka s hrdzavohnedou zónou
so šírkou 2 – 3 mm. Hlúbik 60 mm dlhý a 20 mm hrubý, valcovitý, v spodnej časti
zúžený; plný; na povrchu v hornej štvrtine špinavožltý, nižšie s hnedými odtieňmi, pod lupou hnedasto bodkovaný. Dužina pevná, húževnatá; v klobúku hnedastá,
v hlúbiku žltá, mramorovaná vodnatými pozdĺžnymi pásmi; s nevýraznou vôňou
pripomínajúcou živicu ihličnanov a miernou chuťou.

Žltavec drevový – Buchwaldoboletus lignicola už aj na
Záhorí
Ján Červenka, Jarmila Richmanová
V lokalite „Červený rybník“ neďaleko Lakšárskej Novej Vsi našla 13. augusta
2016 Jarmila Richmanová jednu mladú plodnicu žltavca drevového – Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát. Táto zriedkavá hríbovitá huba rástla v borovicovom
lese s prímesou duba a brezy v nadmorskej výške 210 m, približne na mieste, kde
bola objavená už 3. septembra 2013. Zbery z oboch dátumov tu uvádzame po prvý
raz a sú uložené v herbári SNM – Prírodovedného múzea (BRA). Ako sme informo12

Žltavec drevový (Buchwaldoboletus lignicola), Borská nížina, Lakšárska Nová
Ves, vľavo 3. 9. 2013, vpravo 13. 8. 2016. Foto: J. Richmanová.
13
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V mesiacoch august a september sa podľa doterajších nálezov tomuto druhu žltavca darí najviac. V tomto období v borovicových lesoch na Záhorí začínajú hojne
rásť suchohríby hnedé (Imleria badia), na ktoré sa môže tento druh najmä v mladosti
podobať. Nie je teda vylúčené, že jeho, na prvý pohľad lákavé plodnice končia
v košíkoch menej skúsených hubárov. Výrazným rozdielom medzi týmito druhmi
je sfarbenie dužiny v hlúbiku, ktoré u suchohríba hnedého nikdy nie je žlté a jeho
rúrky nie sú zbiehavé.
Dermek, A. – Lizoň, P.: Malý atlas húb. SPN, Bratislava 1980
Pilát. A. – Dermek, A.: Hríbovité huby. Veda, Bratislava 1974

Vzácny nález uhliarky Anthracobia subatra pri Bytči
(Javorníky)
Filip Fuljer
Anthracobia subatra (Rehm) M. M. Moser (pozri str. 2 dole), podobne ako aj
iné druhy z tohto rodu, obľubuje spáleniská. Vyznačuje sa čiernohnedou až čiernou farbou apotécia, výnimočne (hlavne pri mladých plodničkách) hnedou farbou.
Plodničky rastú v obrovských skupinkách, veľmi často s inými druhmi obľubujúcimi spáleniská, ako v tomto prípade s Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.)
Boud. Tento druh sa dá spoľahlivo odlíšiť aj na základe mikroskopických znakov
a to najmä parafýzami, ktoré sú kyjakovitého tvaru (na konci akoby s hlavičkou).
Parafýzy sú však aj rovné a septované. Výtrusy majú dve tukové kvapky, elipsovitý
tvar a sú hladké. V dostupných zdrojoch sa uvádzajú rozmery 18–22,5 × 10–12 µm,
ja som nameral hodnoty 17–20,7 × 10–11 µm. Vrecká sú 8-výtrusné a jednotlivé výtrusy sú v nich uložené uniseriátne. Chĺpky na okraji plodničiek sú hnedej až čiernej
farby, cylindrického tvaru. S apikálnymi bunkami majú rozmery 50–100 × 14–22
µm. Často sú septované, no septá môžu aj úplne chýbať.
Plodničky som našiel na novom, jeden rok starom spálenisku spolu s ďalším druhom uhliarky (Anthracobia melaloma). Spálenisko bolo v tom čase pomerne vlhké,
keďže pár dní pred týmto nálezom sa nad lokalitou prehnalo niekoľko výdatných
zrážok, inak je miesto suché a neustále vystavené slnečným lúčom. Predpokladám,
že na danom mieste boli spaľované ihličnaté stromy, a to Picea abies (smrek obyčajný) a Pinus sylvestris (borovica lesná), keďže pníky v okolí patrili práve týmto
dvom druhom a listnaté stromy boli ponechané. Okrem iného sa na danom mieste
14

Uhliarka (Anthracobia subatra): vľavo - vrecko s výtrusmi,
v strede hore - parafýza, v strede dole - výtrus, vpravo hore - parafýzy,
vpravo dole - výtrusy. Foto: F. Fuljer.
vyskytuje aj Fagus sylvatica (buk lesný) a neďaleko sa nachádzajú aj duby (cca
v 50-metrovej vzdialenosti). Čo sa týka podložia, tak na danom mieste dominuje
flyš. Rúbaň sa na lokalite rozširuje, takže sa dá predpokladať, že lokalita, aj keď za
veľkú cenu, ešte pár rokov vydrží.
Lokalita: Javorníky, Petrovice, smerom na kopec Dúbrava z Petrovickej strany,
rúbaň, na jeden rok starom spálenisku, 494 m n. m., 9.–22. 8. 2016, leg. Filip Fuljer,
det. Adam Polhorský, herb. Filip Fuljer.
Yao, Y. J. – Spooner, B. M., & Legon, N. W. (1998). An extraordinary species of
Anthracobia, A. subatra, new to Britain, with a key to British species of the genus. Mycologist 12(1): 32-34.

15
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Jafnea – Jafnea semitosta (Berk. & M. A. Curtis) Korf
Vincent Kabát
Synonymá:
Macropodia semitosta (Berk. & M.A. Curtis) Cooke
Paxina semitosta (Berk. & M.A. Curtis) Seaver
Peziza semitosta Berk. & M.A. Curtis
Sepultaria semitosta (Berk. & M.A. Curtis) Morgan

16

Jafnea (Jafnea semitosta), Podunajská rovina, Bratislava-Lieskovec, 9. 9. 2016.
Foto: V. Kabát.
a)

c)

d)

10 μm

Plodnica pripomína tvarom hlúbika druh Helvella acetabulum, chlpatým povrchom rod Humaria, ale nemá také výrazné chlpy na povrchu apotécia a veľkosť
je nepomerne väčšia. Nájdená plodnica mala priemer 4 cm, výšku 5 cm. Našli sa
ďalšie plodnice, kde väčšia bola rozpraskaná, s rozmermi viac ako 8 cm. Farba hyménia krémovožltá, zvonka na bledom podklade s tmavosivými nevýraznými chlpmi. Plodnica pomerne tuhá, hrúbka apotécia 0,5–1 mm. Hlúbik je zložený, tenko
dužinatý, dutý, steny, ktoré ho tvoria, sú meandrovito pokrútené a vytvárajú zvonka
viditeľné rebrá ako spomínaná Helvella, ale v hornej časti prechádzajú do akýchsi
výstuh apotécia, pričom sa tieto rebrá smerom nahor križujú. Vôňa zemitá.
Mikroznaky: Výtrusy pretiahnuto člnkovité, 28–34,5 / 11–14,3 µm, ornamentika výtrusov je nepravidelne machuľovitá či chrastovitá. Chlpy hrubé 8–10 µm, sú
zložené z článkov rôznej dĺžky. Dlhé chlpy sú zložené z článkov s priemernou dĺžkou 70 µm. Samotné chlpy majú veľmi rozdielnu dĺžku, od takmer nulovej (akési
zárodky) až do 1100 µm aj viac, zrnitý obsah má hnedé sfarbenie, tmavšie v blízkosti pripojenia k apotéciu. Niektoré krátke chlpy na ploche vyrastajú z jedného základu. Vrecká s 8 výtrusmi sú približne rovnakej dĺžky ako parafýzy. Parafýzy majú
hrúbku 5 µm, sú tenko valcovité, 1–2-krát septované, s väčšou dĺžkou článkov ako
majú chlpy. Obsah, najmä v hornej časti, je zrnitý, bledokrémový, ale články nemajú
rovnako intenzívne sfarbenie.
Dužina: je zložená z textúry typu angularis čo je prekvapujúce, keďže plodnice
sú relatívne pevné. Avšak práve toto zloženie umožňuje dospelým plodniciam roztvárať sa a praskať ako to vidíme pri druhu Sarcosphaera coronaria.
Výskyt: Pôvodne bola popísaná v Amerike. V Európe boli nachádzané plodnice
v teplých lokalitách – lužných lesoch. Doteraz bola pri tejto hube uvádzaná drevina
orech čierny. Tento nález je z oblasti lužných lesov, ale v blízkosti sa orech nenachádzal, no rástol tu pajaseň žliazkatý. Plodnice rástli na humóznej pôde s množstvom
zvyškov dreva.
Miesto nálezu: Podunajská nížina, Bratislava-Lieskovec, Dunajské luhy. V blízkosti rástli pajaseň žliazkatý a javor.

b)

100 μm
Jafnea (Jafnea semitosta): a) hýfy krátke, b) hýfy dlhé, c) výtrusy vnútro,
d) výtrusy povrch. Autor: V. Kabát.
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Nezvyčajný výskyt strmuľky inovaťovej – Clitocybe
nebularis na začiatku leta
Ján Červenka
Nezvyčajný výskyt strmuľky inovaťovej – Lepista nebularis na začiatku leta
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Ako naznačuje graf, Clitocybe nebularis v skutočnosti rastie od apríla do decembra, no hlavným obdobím rastu tejto huby sú mesiace august až november. Zo 62
zberov až 38 (61%) pochádza z októbra, 9 (15%) zo septembra, 7 (11%) z novembra
a 3 (5%) z augusta. Zostávajúcich 5 zberov (8%) pochádza z mesiacov apríl až júl
a december. Najskorší nález v kalendárnom roku zaznamenal K. Tolnay 14. apríla
1983 v okolí Martina. Neznámy autor ceruzkou pripísaného otáznika a poznámky
„včasný rast!“ za názvom huby v súvislosti so skorým dátumom pochopiteľne trochu zapochyboval o správnosti určenia zberu. Najneskoršie v sezóne zbieral strmuľku inovaťovú L. Hagara 15. decembra 2000 v lokalite Abrod pri Veľkých Levároch.
Mimo hlavnej fruktifikačnej vlny zvykne vzácne vyrásť aj pôvabnica fialová (Lepista nuda), čírovnica májová (Calocybe gambosa) či plamienka zimná (Flammulina
velutipes). Keďže huby sa mykologickou literatúrou neriadia, často nás prekvapia aj
vtedy, keď to, vybavení teóriou, vôbec nečakáme. Každý takýto extrém, na ktorý pri
prechádzke v prírode natrafíme, dopĺňa naše znalosti o hubách a nie je na škodu sa
oň podeliť aj takouto formou.

Fruktifikácia strmuľky inovaťovej
(Clitocybe nebularis) na Slovensku
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Strmuľka inovaťová (Clitocybe nebularis), Západné Tatry, Račkova dolina,
2. 7. 2016. Foto: J. Červenka.
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BIODIVERZITA HÚB SLOVENSKA

Makromycéty zaznamenané počas 11. mykologických
dní v Snine
Ján Červenka
Počas 11. mykologických dní na Slovensku v Snine (2.–8. 10. 2016) bolo na
vybraných lokalitách severovýchodného Slovenska zaznamenaných viac ako 330
taxónov makromycétov. Zozbierané údaje sú zoradené abecedne podľa latinského
názvu, za ktorým nasleduje číslo lokality, biotop (resp. hostiteľská drevina), skratka
mena zberateľa, určovateľa a skratka vedeckej zbierky (prípadne aj číslo položky),
v ktorej je zber uložený. Jednotlivé skratky sú vysvetlené v závere príspevku.
Zoznam lokalít:
Lokalita č. 1
Bukovské vrchy, NP Poloniny, Kalná Roztoka, NPR Havešová, 3. 10. 2016.
Lokalita č. 1b
Bukovské vrchy, NP Poloniny, Kalná Roztoka, okolie NPR Havešová, 3. 10. 2016.
Lokalita č. 2
Bukovské vrchy, NP Poloniny, Osadné, PR Udava, 4. 10. 2016.
Lokalita č. 3
Bukovské vrchy, NP Poloniny, v okolí vysídlenej obce Ruské, 5. 10. 2016.
Lokalita č. 4
Bukovské vrchy, NP Poloniny, Stakčín, nad vodnou nádržou Starina, v okolí vysídlenej obce Veľká Poľana, 5. 10. 2016.
Lokalita č. 5
Laborecká vrchovina, Snina, Tri kopce, 5. 10. 2016.
Lokalita č. 6
Vihorlatské vrchy, CHKO Vihorlat, Remetské Hámre, SV úpätie vrchu Motrogon,
PR Jedlinka, 5. 10. 2016.
Lokalita č. 7
Bukovské vrchy, NP Poloniny, Nová Sedlica, NPR Stužica, 6. 10. 2016.
Lokalita č. 8
Bukovské vrchy, Nová Sedlica, obec, okolie obce a okolie turistického chodníka
smerujúceho do NPR Stužica, 6. 10. 2016.
Lokalita č. 9
Laborecká vrchovina, CHKO Východné Karpaty, Palota, PR Palotská jedlina,
7. 10. 2016.
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Lokalita č. 9b
Laborecká vrchovina, CHKO Východné Karpaty, Palota, západne od PR Palotská
jedlina, 7. 10. 2016.
Lokalita č. 10
Laborecká vrchovina, CHKO Východné Karpaty, Palota, obec, 7. 10. 2016
Lokalita č. 11
Beskydské predhorie, Snina, Sninské rybníky, okolie ubytovacieho zariadenia
Vihorlat resort, 5.–7. 10. 2016.
Lokalita č. 12
Beskydské predhorie, Snina, park pri Sninskom kaštieli, 7. 10. 2016.
Lokalita č. 13
Vihorlatské vrchy, CHKO Vihorlat, Zemplínske Hámre, Čierny potok, 8. 10. 2016.
Zoznam taxónov z jednotlivých lokalít:
Abortiporus biennis (Bull.) Singer: 7 – pod Fa, Ab, leg. IT, det. JČ (BRA); Aleuria
aurantia (Pers.) Fuckel: 1b – na zemi, leg. et det. JV (BRA); Aleurodiscus amorphus
(Pers.) J. Schröt.: 2 – na konáriku ihličnana, leg. et det. AP (BRA); 7 – na dreve Ab,
leg. et det. FF (BRA); Amanita cf. eliae Quél.: 11 – pod Be, Co, leg. IT, det. VA
(BRA); Amanita muscaria (L.) Lam.: 3 – pod Be, Co, Po, leg. et det. JV (BRA); 9
– pod Ab, Fa, leg. et det. JČ (BRA); Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link: 9 – pod
Ab, Fa, leg. et det. IK (BRA); pod Ab, Fa, leg. et det. OJ (BRA); Amanita rubescens
Pers.: 2 – pod Fa, Ab, leg. et det. IT (BRA); Amanita vaginata (Bull.) Lam.: 11 –
pod Be, Co, Pi, Po, leg. et det. JH (BRA); Antrodia cervina (Schwein.) Kotl. &
Pouzar: 3 – na konári Fa, leg. et det. ST (BRA); Aporpium canescens (P. Karst.)
Bondartsev & Singer: 1 – na spadnutom práchnivom kmeni Fa, leg. MK et HL, det.
HL; *Antrodiella fragrans (A. David & Tortič) A. David & Tortič: 3 – pri potoku,
na dreve Co, leg. I. Kautmanová, det. ? (BRA); *!Antrodiella cf. hoehnelii (Bres.)
Niemelä: 7 – na Ab, leg. AP, det. ĽV (BRA); Antrodiella sp.: 7 – zmiešaný les (Fa,
Ab), na dreve, leg. et det. IT (BRA); Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.: 1b
– na dreve listnáča, leg. RR, det. HL (BRA); *Biscogniauxia nummularia (Bull.)
Kuntze: 1 – na spadnutom kmienku Fa, leg. HŠ, det. VA (BRNM 781318); Bisporella
citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp.: 1 – ležiaci kmeň Fa, leg. et det. IT (BRA); 2 –
zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. FF, det. JČ (BRA); na mŕtvom konári listnáča,
leg. IK, det. JČ (BRA); 3 – na dreve, leg. et det. IT (BRA); listnatý les (Ca, Al, Ac),
na dreve pokrytom machom, leg. et det. JV (BRA); 9 – na ležiacom konári listnáča,
leg. et det. JČ (BRA); na konáriku Fa, leg. et det. IT (BRA); na Co, leg. et det. LH
(LH); Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.: 1 – ležiaci kmeň Fa, leg. et det. JČ
(BRA); 3 – na Al, leg. et det. JV (BRA); Boletus edulis Bull.: 9 – zmiešaný les (Ab,
Fa, Pc), pod Pc a Fa, leg. et det. VK (bez dokladu); Boletus ferrugineus Schaeff.: 7
– pod Fa, Ab, leg. AG, det. JČ (BRA); Botryobasidium candicans J. Erikss.: 9 – na
hnilom Fomes fomentarius, leg. et det. LH (LH); *Botryohypochnus isabellinus
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(Fr.) J. Erikss.: 3 – na Fa, leg. et det. LH (LH); *Callistosporium pinicola Arnolds:
7 – na Ab, leg. et det. AP (BRA); Calocera cornea (Batsch) Fr.: 1 – ležiaci kmeň Fa,
leg. JČ, det. OJ (BRA); ležiaci kmeň Fa, leg. JČ, det. PT et OJ (BRA); 3 – okraj lesa
(Be, Po, Co), na dreve, leg. et det. IT (BRA); 7 – zmiešaný les (Ac, Fa, Ab), na dreve,
leg. et det. FF (BRA); Calocera furcata (Fr.) Fr.: 9 – zmiešaný les (Ab, Fa), na
dreve, leg. et det. SK (BRA); Calocera viscosa (Pers.) Fr.: 2 – pod Ab, Fa, leg. JP,
det. IT (BRA); pod Ab, Fa, leg. et det. IT (BRA); zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve,
leg. et det. FF (BRA); 7 – v opade, leg. et det. KV (BRA); zmiešaný les (Fa, Ab, Ac),
na dreve, leg. et det. FF (BRA); 9 – na práchnivom dreve Ab, leg. JV, det. JČ (BRA);
na zanorenom dreve Ab, leg. et det. JČ (BRA); !Camarops tubulina (Alb. &
Schwein.) Shear: 3 – na kmeni Ab, leg. et det. MP (BRA); Cantharellus amethysteus
(Quél.) Sacc.: 1 – pod Fa, leg. et det. KV (BRA); 2 – pod Fa, Ab, leg. et det. JČ
(BRA); Cantharellus cinereus (Pers.) Fr.: 2 – pod Fa, Ab, leg. et det. ST (BRA);
Ceraceomyces sublaevis (Bres.) Jülich: 9 – na Ab, leg. et det. LH (LH); Ceriporiopsis
gilvescens (Bres.) Domański: 3 – na Fa, leg. et det. LH (LH); Cerioporus mollis
(Sommerf.) Zmitr. & Kovalenko: 9 – na Fa, leg. et det. LH (LH); Cerioporus varius
(Pers.) Zmitr. & Kovalenko: 1 – Fa, leg. et det. KV (BRA); na Fa, leg. IT, det. JČ
(BRA); konár Fa, leg. MG, det. JČ (BRA); 2 – na konáriku Fa, leg. FF, det. OJ
(BRA); Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille: 3 – pod Be, Co, Po, leg. JV, det. JW
(BRA); 9 – pod Fa, Ab, leg. et det. IT (BRA); pod Ab, Fa, leg. et det. JČ (BRA); pod
Ab, Fa, leg. EP, det. JČ (BRA); Cheilymenia crucipila (Cooke & W. Phillips) Le
Gal: 8 – skládka dreva, v blate, leg. et det. VH (VH-372); Chlorociboria
aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra: 1 – ležiaci
konár Fa, leg. IK, det. PT (BRA); na tlejúcom dreve (Fa?), leg. et det. VH (VH-374)
2 – zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. ST, det. JČ (BRA); 9 – na ležiacom konári
Fa, leg. et det. JČ (BRA); *!Ciboria dumbirensis (Velen.) Spooner: 7 – na kôre Fa,
leg. et det. AP (BRA), pozri stranu 51 hore; Clathrus archeri (Berk.) Dring: 11 –
zmiešaný les, leg. et det. IK (BRA); *Clavaria tenuipes Berk. & Broome: 2 – na
lesnej čistine, leg. JW, det. IK (BRA); *§!Clavariadelphus truncatus Donk: 2 – pod
Fa, Ab, leg. et det. JP (BRA); Clavulina coralloides (L.) J. Schröt.: 2 – na rozpadnutom
kmeni Ab, leg. AP, det. OJ (BRA); 7 – pod Ab, Fa, leg. IT, det. OJ (BRA); 9 – pod
Fa, Ab, leg. JČ, det. OJ (BRA); Clavulina cristata (Holmsk.) J. Schröt.: 3 – zmiešaný
les, leg. IM, det. OJ (BRA); 9 – pod Ab, Fa, leg. EP, det. IK (BRA); Clavulina cf.
rugosa (Bull.) J. Schröt.: 7 – pod Fa, Ab, na zemi, leg. AP, det. VK (BRA); Clavulina
sp.: 9 – pod Ab, Fa, podmáčaný les, leg. IT, det. IK (BRA); *Clavulinopsis luteoalba
(Rea) Corner: 4 – na lúke, leg. JP, det. IK (BRA); *Climacodon pulcherrimus (Berk.
& M. A. Curtis) Nikol.: 1 – na tenšom ležiacom práchnivejúcom kmeni Fa, leg. et
det. MK; na Fa, leg. et det. LH (LH); °Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst.: 6
– na Fa, leg. KU, det. MK, HL, KU et MP (BRA); Clitocybe sp.: 1 – Fa, leg. et det.
IM (BRA); 1b – listnatý les, leg. RR (BRA); Clitocybe suaveolens (Schumach.) P.
Kumm.: 3 – na lúke pod Be, leg. IK, det. VA et JW (BRA); Clitopilus prunulus
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(Scop.) P. Kumm.: 1b – pri ceste, listnatý les, leg. AP, det. RR (BRA); *Collybia
cirrhata (Schumach.) Quél.: 3 – lúky, leg. IK, det. JW (BRA); Collybia tuberosa
(Bull.) P. Kumm.: 2 – zmiešaný les (Fa, Ab), leg. JP, det. VA (BRA); 9 – zmiešaný
les (Fa, Ab), leg. IT, det. JW (BRA); Conocybe sp.: 3 – pod Be, Co, Po, leg. et det.
JZ (BRA); Coprinopsis insignis (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo: 1 – báza
živého Fa, leg. et det. JČ (BRA); Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys &
Moncalvo: 3 – na lúke, drevná štiepka, leg. JZ, det. JČ (BRA); Coprinus comatus
(O. F. Müll.) Pers.: 11 – na zemi, leg. IT, det. JČ (BRA); Cordyceps militaris (L.) Fr.:
11 – na trávniku pri hoteli Vihorlat, na húsenici a kukle Lepidoptera, leg. et det. AP
et FF (PVK 1929); Cortinarius aureofulvus M. M. Moser: 9 – pod Fa, Ab, leg. IT,
det. PK (BRA); *Cortinarius dolabratus Fr.: 3 – pod Be, leg. IK, det. PK (PK);
Cortinarius scotoides J. Favre: 12 – pod Ro, Be, Qu, leg. JH, det. PK (PK);
*Cortinarius triumphans Fr.: 3 – pod Be, leg. IK, det. PK (BRA); *Craterellus
cornucopioides (L.) Pers.: 2 – pod Fa, Ab, leg. RR, det. JČ (BRA); Craterellus
tubaeformis (Fr.) Quél.: 2 – pod Fa, Ab, leg. RR, det. JČ (BRA); pod Fa, Ab, leg. IK,
det. JČ (BRA); pod Fa, Ab, leg. et det. FF (BRA); 7 – na zemi, leg. et det. KV
(BRA); pod Ab, Fa, Ac, leg. et det. FF (BRA); 9 – pod Ab, Fa, leg. et det. IT (BRA);
*Craterocolla cerasi (Schumach.) Sacc.: 2 – na konári spadnutej Ab, leg. et det. AP
(BRA); Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.: 11 – na Po, leg. et det. JH (BRA);
Crucibulum laeve (Huds.) Kambly: 9 – zmiešaný les (Ab, Fa), na konáriku, leg. et
det. IK (BRA); °Crustomyces subabruptus (Bourdot & Galzin) Jülich: 6 – na
ležiacom práchnivom kmeni Fa, leg. MK et HL, det. HL; Cuphophyllus fornicatus
(Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini: 11 – v tráve, leg. et det. IK (BRA); Cuphophyllus
pratensis (Fr.) Bon: 3 – na lúke, leg. JZ, det. VA (BRA); na lúke, leg. et det. IM
(BRA); 5 – lúka s náletovými Be, leg. et det. AP et FF (BRA); Cuphophyllus
virgineus (Wulfen) Kovalenko: 3 – na lúke, leg. JV, det. MT (BRA); 8 – kosená lúka
nad dedinou, leg. et det. IK (BRA); 11 – v tráve, leg. et det. FF (BRA); Cyathus
striatus (Huds.) Willd.: 3 – na lúke, na drevnej štiepke, leg. JV, det. MT (BRA); 4 –
pri hnijúcom pníku, leg. et det. FF (BRA); 8 – na zanorenom dreve, leg. et det. IT
(BRA); Cyphella digitalis (Alb. & Schwein.) Fr.: 2 – na konároch spadnutej Ab, leg.
et det. AP, RR, KU (BRA); na vetve trčiacej nahor z ležiaceho kmeňa (Ab?), leg. et
det. RR et MK (PRM 944454); 7 – zmiešaný les (Fa, Ab, Ac), vrcholové konáre, leg.
et det. AP (BRA); hrubý konár, leg. VK, det. PT (BRA); na konároch Ab, leg. et det.
FF (FF); na Ab, leg. FF, det. LH (LH); 9 – na Ab, leg. et det. LH (LH); Cystostereum
murrayi (Berk. & M. A. Curtis) Pouzar: 9 – na spadnutom kmeni Fa, leg. HŠ, det.
VA (BRNM 781325); Dacrymyces sp.: 1 – ležiaci kmeň Fa, leg. et det. JČ (BRA);
Dacrymyces stillatus Nees: 7 – na kmeni Fa, leg. IT, det. PT (BRA); Daedaleopsis
confragosa (Bolton) J. Schröt.: 1 – Fa, leg. et det. KV (BRA); 2 – na Be, leg. FF,
det. JČ (BRA); zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. et det. KV (BRA); 3 – na dreve
listnáča, leg. IK, det. JČ (BRA); listnatý les (Be, Co, Po), na dreve, leg. JZ, det. JČ
(BRA); Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer: 1 – Fa, leg. IK, det. ĽV
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(BRA); 1b – na dreve listnáča, leg. et det. RR (BRA); na dreve listnáča, leg. JV, det.
PK (BRA); 7 – na dreve, leg. et det. FF (BRA); 9 – zmiešaný les (Ab, Fa), na dreve,
leg. et det. IK (BRA); °Dendrothele griseocana (Bres.) Bourdot & Galzin: 6 – na
Ac, leg. et det. HL; Dentipellis fragilis (Pers.) Donk: 1 – na spadnutom práchnivejúcom
kmeni Fa, leg. et det. MK; 7 – spadnutý Fa, leg. et det. MT (BRA); Echinoderma
asperum (Pers.) Bon: 1b – listnatý les, leg. RR, det. JČ (BRA); 2 – pod Fa, Ab, leg.
IK, det. JW (BRA); *Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon: 7 – na hnilom Fa
(terestrický druh!), leg. et det. LH (LH); *Elaphomyces muricatus Fr.: 7 –
jedľobukový prales, v zemi pod Fa, ryté od diviakov, leg. VH, det. VK (PVK 1432);
9 – zmiešaný les (Ab, Fa, Pc), v zemi pod Ab, Pc, Fa, leg. et det. VK (PVK 1437);
Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst.: 11 – listnatý les, na dreve, leg. et det. FF
(BRA); Exidia cf. glandulosa (Bull.) Fr.: 1 – ležiaci kmeň Fa, leg. et det. JČ (BRA);
*Fibrodontia gossypina Parmasto: 1 – na Fa, leg. et det. LH (LH); 3 – na Fa, leg. et
det. LH (LH); Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.: 3 – na dreve listnáča, leg. EP, det.
JČ (BRA); 9 – zmiešaný les (Ab, Fa), na ležiacom kmeni, leg. et det. JČ (BRA);
Galerina marginata (Batsch) Kühner: 2 – zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. JP,
det. JČ (BRA); Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.: 1 – Fa, leg. JČ, det. JČ et ĽV
(BRA); Fa, leg. et det. KV (BRA); 2 – zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. et det.
FF (BRA); Geastrum fimbriatum Fr.: 3 – lúky, pod starou Ti, leg. EP, det. IT (BRA);
Guepiniopsis buccina (Pers.) L. L. Kenn.: 2 – na odumretom dreve Fa, leg. et det.
RR (BRA); Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill: 7 – na dreve, leg. et det. KV (BRA);
Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.: 1b – listnatý les, leg. IT,
det. DJ (BRA); 2 – pod Fa, Ab, leg. JČ, det. HŠ, JČ et VA (BRA); Gymnopus
hariolorum (Bull.) Antonín, Halling & Noordel.: 1b – pri ceste, leg. RR, det. JČ et
VA (BRA); Gymnopus peronatus (Bolton) Gray: 1 – Fa, leg. EP, det. JW (BRA);
Fa, leg. et det. JČ (BRA); Fa, leg. et det. KV (BRA); 1b – pri ceste, listnatý les, leg.
AP, det. RR (BRA); 2 – pod Fa, Ab, leg. FF, det. JČ (BRA); 7 – pod Fa, Ab, leg. IT,
det. JČ (BRA); pod Fa, Ac, Ab, leg. FF, det. HŠ et VA (BRA); pod Fa, Ab, leg. AG,
det. HŠ (BRA); pod Fa, leg. HŠ, det. VA et HŠ (BRNM 781328); Gyromitra infula
(Schaeff.) Quél.: 2 – pod Fa, Ab, leg. IK, det. JČ (BRA); 7 – pod Fa, Ab, Ac, leg. et
det. FF (BRA); 9b – na ležiacom kmeni, det. VH (bez dokladu); Hapalopilus
nidulans (Fr.) P. Karst.: 2 – zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. et det. KV (BRA);
Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken: 9 – pod Ab, Fa, leg. et det. JČ (BRA);
Hebeloma sp.: 1 – Fa, leg. et det. IM (BRA); *Helvella bulbosa Font Quer: 2 – pod
Fa, Ab, leg. SK, det. KV (BRA); Helvella elastica Bull.: 2 – na ceste pod Sa, Pc, Fa,
So, leg. et det. HŠ (BRNM 781439); 3 – pod Be, Po, Ca, Fa, leg. HŠ, det. MK
(BRA); na kmienku listnáča (Ca?) pri potoku v listnatom lese (Ca, Fa, Po, Be), leg.
HŠ, det. VA et HŠ (BRNM 781377); 9 – na starej lesnej ceste, na mokrej hline, leg.
et det. VH, (VH-385); Helvella sp.: 11 – na okraji cesty, listnatý les, vlhké miesto,
pod Fa, Ca, leg. et det. PJ (BRA); Hericium alpestre Pers.: 2 – zmiešaný les (Fa,
Ab), na dreve, leg. FF, det. PT (BRA); na Ab, leg. et det. LH (LH); 7 – na živej Ab,
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leg. et det. JZ (BRA); 9 – na spadnutej Ab, leg. JV, det. JČ (BRA); na ležiacom
kmeni Ab, leg. et det. JČ (bez dokladu), pozri str. 51 dole; zmiešaný les (Ab, Fa, Pc),
na suchej Ab, leg. et det. VK (bez dokladu); na spadnutom kmeni Ab, leg. et det. HŠ
(BRNM 781331); Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.: 1 – spadnutý kmeň Fa, leg.
et det. PT (BRA); Hericium coralloides (Scop.) Pers.: 1 – ležiaci kmeň Fa, leg. et
det. IT (BRA); stojaci mŕtvy kmeň Fa, leg. et det. GM (BRA); stojaci mŕtvy kmeň
Fa, leg. et det. PK (BRA); 7 – na Fa, leg. et det. JZ (BRA); °§!Hericium erinaceus
(Bull.) Pers.: 6 – na živom kmeni Fa, leg. et det. MK, HL et KU (PRM 944455);
Humaria hemisphaerica (F. H. Wigg.) Fuckel: 9b – v koryte potoka na holej zemi,
leg. et det. VH (VH-387); Hydnum repandum L.: 1b – listnatý les, leg. et det. JČ
(BRA); 2 – pod Fa, Ab, leg. KV, det. SG (BRA); 7 – pod Fa, Ab, leg. RR, det. KV
(BRA); 9 – pod Ab, Fa, leg. et det. IM (BRA); Hydnum rufescens Pers.: 2 – pod Fa,
Ab, leg. FF, det. JČ (BRA); 7 – zmiešaný les, leg. et det. KV (BRA); Hydropus
subalpinus (Höhn.) Singer: 2 – opadanka Fa, leg. et det. HŠ (BRNM 781438);
Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche: 5 – na lúke, leg. et det. JP (BRA); lúka
s náletovými Be, leg. et det. FF (BRA); Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul.
Schäff.: 5 – na lúke, leg. et det. JP (BRA); Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm.:
5 – lúka s náletovými Be, leg. et det. AP (BRA); Hygrocybe conica (Schaeff.) P.
Kumm.: 2 – zmiešaný les (Ab, Fa), leg. RR, det. HŠ (BRA); 11 – v tráve, leg. et det.
IT (BRA); Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. Kumm.: 11 – v tráve, leg. et det. FF
(BRA); v tráve, leg. IT, det. VK (BRA); Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr.: 2 – pod
Fa, Ab, leg. et det. ZJ (BRA); Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk: 7 – na vetvičke
Ab, leg. FF, det. JČ (BRA); na Ab, leg. et det. PT (BRA); 9b – blízko potoka na
ležiacej vetve Ab, leg. et det. VH (VH-382); *Hymenogaster griseus Vittad.: 3 –
zarastený sad, v zemi pod Co, leg. et det. VK (PVK 1443); Hymenopellis radicata
(Relhan) R. H. Petersen: 1 – Fa, leg. HŠ, det. JW (BRA); Fa, leg. et det. JČ (BRA);
pod Fa, leg. et det. KV (BRA); 3 – pod Be, Co, Po, leg. AG, det. PK (BRA); 7 – pod
Fa, Ab, leg. AG, det. JČ (BRA); pod Fa, leg. RR, det. KV (BRA); na kmeni Fa, leg.
et det. KV (BRA); 8 – pod listnáčmi, leg. IT, det. JČ (BRA); Hymenoscyphus
epiphyllus (Pers.) Rehm ex Kauffman: 11 – čiaška Qu, leg. JH, det. VH (BRNM
781330); *Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss.: 3 – na Fa, leg. et det. LH (LH);
Hyphodontia spathulata (Schrad.) Parmasto: 9 – na Ab, leg. et det. LH (LH);
Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.: 2 – zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. RR,
det. JČ (BRA); 7 – na dreve, leg. IT, det. JČ (BRA); Hypholoma fasciculare (Huds.)
P. Kumm.: 2 – pri báze kmeňa Ab, leg. et det. JČ (BRA); 3 – na dreve listnáča, leg.
JZ, det. VA (BRA); Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm.: 1 – Fa, leg. et det.
KV (BRA); na Fa, leg. et det. LH (LH); 7 – zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. IT,
det. JČ (BRA); na Fa, leg. et det. KV (BRA); Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx
f.: 1 – ležiaci kmeň Fa, leg. et det. JČ (BRA); 2 – na ležiacom kmeni Fa, leg. et det.
JČ (BRA); 3 – okraj lesa, na Po, leg. et det. IT (BRA); 7 – na kôre Fa, leg. IT, det.
JČ (BRA); Hypoxylon sp.: 1 – Fa, leg. et det. JČ (BRA); Inocybe geophylla var.
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geophylla (Bull.) P. Kumm.: 9 – pod Fa, Ab, leg. et det. IT (BRA); 11 – na zemi, leg.
et det. IT (BRA); Inocybe geophylla var. lilacina (Peck) Gillet: 9 – pod Fa, Ab, leg.
et det. IT (BRA); Inocybe sp.: 11 – v tráve, leg. et det. IT (BRA); Inonotus radiatus
(Sowerby) P. Karst.: 11 – na Co, leg. JH, det. MT (BRA); Ischnoderma resinosum
(Schrad.) P. Karst.: 1 – Fa, leg. IM, det. IT (BRA); Fa, leg. KV, det. KV et LH
(BRA); na spadnutom práchnivejúcom kmeni Fa, leg. et det. MK; Kretzschmaria
deusta (Hoffm.) P. M. D. Martin: 1 – Fa, leg. et det. IK (BRA); Kuehneromyces
mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm.: 1 – Fa, leg. et det. KV (BRA); 3 – pri
potoku, na dreve listnáča, leg. IK, det. JČ (BRA); Laccaria amethystina Cooke: 2
– pod Fa, Ab, leg. RR, det. KV (BRA); 7 – pod Fa, Ac, Ab, leg. FF, det. JČ (BRA);
Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat.: 1b – pri ceste, listnatý les, leg. AP, det. JČ
(BRA); 11 – pod Be, Co, leg. et det. IT (BRA); Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Z.
Schaef.) Bon: 9 – pod Ab, Fa, leg. IT, det. JP (BRA); Lactarius blennius (Fr.) Fr.: 2
– zmiešaný les (Fa, Ab), leg. RR, det. JČ (BRA); zmiešaný les (Fa, Ab), leg. IT, det.
JČ (BRA); Lactarius deterrimus Gröger: 3 – na lúke pod Pc, leg. et det. JZ (BRA);
*Lactarius intermedius Krombh. ex Berk. & Broome: 2 – zmiešaný les (Fa, Ab),
leg. et det. KV (BRA); Lactarius cf. picinus Fr.: 7 – pod Fa, Ab, leg. et det. KV
(BRA); Lactarius piperatus (L.) Pers.: 2 – pod Fa, Ab, leg. JČ, det. VA (BRA); 7
– pod Fa, Ab, leg. JW, det. JČ (BRA); Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr.: 11 – pod Po,
Co, Al, leg. et det. JH (BRA); Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair: 2 – pod
Ab, leg. IT, det. JČ (BRA); 7 – pod Ab, leg. FF, det. JČ (BRA); 9 – pod Ab, leg. MG,
det. JČ (BRA); Lactarius scrobiculatus (Scop. ex Fr.) Fr.: 2 – na zemi pod Fa a Pc,
leg. et det. VA, HŠ (BRNM 781435); Lactarius cf. vellereus (Fr.) Fr.: 2 – pod Fa,
Ab, leg. et det. KV (BRA); Laeticutis cristata (Schaeff.) Audet; 2 – pod Fa, Ab, leg.
JP, det. JČ (BRA); pod Fa, Ab, leg. et det. KV (BRA); na zemi pod Fa, Ab, leg. et
det. HŠ (BRNM 781436); Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. & De Not.: 7 – zmiešaný
les (Fa, Ac, Ab), leg. FF, det. AP et FF (BRA); Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz: 2
– zmiešaný les (Ab, Fa), na dreve, leg. IK, det. MT (BRA); zmiešaný les (Ab, Fa),
na dreve, leg. JČ, det. MT (BRA); Leccinum cyaneobasileucum Lannoy & Estadès:
11 – pod Be, Co, leg. IT, det. JČ (BRA); *!Leccinum duriusculum (Schulzer ex
Kalchbr.) Singer: 3 – pod Po, leg. JZ, det. JČ (BRA); Leccinum holopus (Rostk.)
Watling: 5 – lúka s náletovými Be, leg. FF, det. VA (BRA); Leccinum pseudoscabrum
(Kallenb.) Šutara: 1b – pri ceste, pod listnáčmi, leg. et det. RR (BRA); Lentinellus
cochleatus (Pers.) P. Karst.: 7 – na Fa, leg. et det. KV (BRA); Lentinus sp.: 1 –
drevo listnáča, leg. et det. IM (BRA); Lenzites betulina (L.) Fr.: 1 – na Fa, leg. IK,
det. RR (BRA); 1b – na dreve listnáča, leg. JV, det. JČ (BRA); 2 – zmiešaný les (Fa,
Ab), na dreve, leg. et det. FF (BRA); 7 – na Fa, leg. et det. KV (BRA); Leotia lubrica
(Scop.) Pers.: 2 – pod Fa, Ab, leg. et det. AP (BRA); 8 – pod Fa, leg. et det. IT
(BRA); 9 – zmiešaný les, leg. et det. VK (BRA); 11 – pod Co, Al, leg. et det. JH
(BRA); Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.: 1b – pri ceste, listnatý les, leg. JZ, det.
JW (BRA); Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno &
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Consiglio: 2 – pod Fa, Ab, leg. PK, det. JČ (BRA); Leucopaxillus gentianeus
(Quél.) Kotl.: 9 – (Ab, Fa), leg. et det. ZJ (BRA); Leucoscypha leucotricha (Alb. &
Schwein.) Boud.: 11 – na holej hline na starom zosuve brehu, leg. VH, det. VH et SG
(VH-378); Lycoperdon pyriforme Schaeff.: 7 – zmiešaný les, leg. IT, det. JČ (BRA);
Lycoperdon utriforme (Bull.) Jaap: 8 – na lúke, leg. IT, det. JČ (BRA); Lyophyllum
decastes (Fr.) Singer: 1 – Fa, leg. et det. KV (BRA); Macrocystidia cucumis (Pers.)
Joss.: 1b – pri ceste, listnatý les, leg. JZ, det. RR (BRA); Macrolepiota procera
(Scop.) Singer: 3 – pod Be, Po, Co, leg. AJ, det. JČ (BRA); Marasmiellus ramealis
(Bull. ex Fr.) Singer: 11 – spadnutá vetvička Co, leg. et det. VA (BRNM 781441);
Marasmius bulliardii Quél.: 2 – opadané lístie Qu, Fa, Ca, Co, leg. et det. VA
(BRNM 781442); *Marasmius favrei Antonín: 3 – na stopkách listov Po, leg. ST,
det. VA (BRA); listnatý les (Po, Ca), na rozkladajúcich sa listoch a stopkách listov
Po (BRNM 781376); Marasmius oreades (Bolton) Fr.: 3 – na kosenom pozemku,
v tráve, leg. FF, det. VA (BRA); 4 – na lúke, leg. JP, det. VA (BRA); Marasmius
rotula (Scop.) Fr.: 1 – Fa, leg. et det. IT (BRA); Fa. IM, det. JČ (BRA); Fa, leg. et
det. JČ (BRA); 7 – pod Fa, Ab, leg. IT, det. HŠ (BRA); 9 – na spadnutom Ac, leg. JV,
det. JČ (BRA); 11 – na dreve, leg. et det. IT (BRA); Marasmius torquescens Quél.:
9 – opadané lístie Fa, leg. et det. VA (BRNM 781443); Marasmius wynneae Berk.
& Broome: 7 – pri potoku v detrite, Al, Fa, leg. HŠ, det. VA (BRNM 781326); 8 –
zmiešaný les, leg. IT, det. JČ (BRA); 9 – pod Ab, Fa, leg. et det. JČ (BRA);
*Marasmius wettsteinii Sacc. & P. Syd.: 7 – na opade, leg. et det. KV (BRA);
Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar: 2 – pod Fa, Ab, leg. JP, det. JČ
(BRA); Melanogaster broomeanus Berk.: 9 – zmiešaný les (Ab, Fa, Pc), v zemi pod
Co, leg. IK, det. VK (PVK 1438); !Multiclavula mucida (Pers.) R. H. Petersen: 1 –
v koryte potoka na tlejúcom kmeni, leg. VH, det. OJ (VH-371); 7 – na dreve Fa, leg.
et det. AP (BRA); 9 – na tlejúcom dreve, leg. et det. VH ((VH-381); *Mutatoderma
mutatum (Peck) C. E. Gómez: 7 – na Ca, leg. et det. LH (LH); Mutinus caninus
(Huds.) Fr.: 1 – na listnáči, leg. et det. JH (BRA); *Mycena arcangeliana Bres.: 2
– práchnivé drevo Fa, leg. VA et HŠ, det. HŠ (BRNM 781440); Mycena crocata
(Schrad.) P. Kumm.: 1 – Fa, leg. IM, det. JČ (BRA); 1b – na dreve Fa, leg. et det.
RR (BRA); 2 – na dreve Fa, leg. JP, det. JČ (BRA); 7 – detrit pod Fa, leg. et det. HŠ
(BRNM 781323); 8 – pod Fa, leg. IT, det. JČ (BRA); Mycena epipterygia (Scop.)
Gray: 2 – pod Fa, Ab, leg. FF, det. HŠ (BRA); pod Fa, Ab, leg. PK, det. HŠ (BRA);
3 – pod Be, Co, Po, leg. JV, det. HŠ (BRA); 9 – zmiešaný les, leg. IT, det. HŠ et IT
(BRA); Mycena galericulata (Scop.) Gray: 3 – listnatý les (Be, Po, Co), na dreve,
leg. IT, det. HŠ (BRA); na dreve, leg. IT, det. VA (BRA); 7 – zmiešaný les (Fa, Ab,
Ac), na dreve, leg. et det. KV (BRA); Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm.: 1b –
drevo listnáča, leg. JZ, det. JČ (BRA); na dreve, leg. RR, det. JW (BRA); Mycena
polygramma (Bull.) Gray: 1b – pri ceste, leg. RR, det. JW (BRA); Mycena pura
(Pers.) P. Kumm.: 7 – pod Fa, Ab, leg. et det. KV (BRA); *Mycena romagnesiana
Maas Geest.: 7 – zmiešaný les (Fa, Ab), leg. IT, det. HŠ (BRA); spadnutý kmeň Fa,
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leg. et det. HŠ (BRNM 781322); Mycena rosea Gramberg: 3 – prevažne listnatý les,
leg. et det. IM (BRA); Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm.: 2 –
zmiešaný les (Fa, Ab), leg. et det. JČ (BRA); Mycena viridimarginata P. Karst.: 4
– na lúke, leg. RR, det. HŠ (BRA); 11 – v tráve, leg. IT, det. HŠ (BRA); Mycetinis
alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin: 1 – na Fa, leg. et det. IT
(BRA); na Fa, leg. et det. KV (BRA); 2 – zmiešaný les (Fa, Ab), leg. et det. IT
(BRA); zmiešaný les (Fa, Ab), leg. JP, det. HŠ (BRA); 3 – listnatý les, leg. et det. IM
(BRA); 7 – na dreve listnáča, leg. AG, det. JČ (BRA); na dreve Fa, leg. et det. IT
(BRA); 9 – na zanorenom dreve, leg. JV, det. JČ (BRA); Mycetinis scorodonius (Fr.)
A. W. Wilson & Desjardin: 2 – zmiešaný les (Fa, Ab), leg. et det. IT (BRA);
*Mycoacia cf. fuscoatra (Fr.) Donk: 3 – na Be, leg. ST, det. LH, VA et MT (BRA);
°Mycoacia cf. nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden: 6 – na dreve, leg.KU, det. ST (BRA;
Nectria cinnabarina (Tode) Fr.: 1 – konár Fa, leg. et det. JČ (BRA); Neoboletus
luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini: 1 – Fa, leg. IK, det. JČ (BRA);
2 – pod Fa, Ab, leg. et det. JP (BRA); Neobulgaria pura (Pers.) Petr.: 7 – na Fa, leg.
IT, det. JW et PT (BRA); zmiešaný les (Fa, Ac, Ab), na dreve, leg. et det. FF (BRA);
9 – prales (Ab, Fa), spadnutý kmeň, leg. et det. JH (BRNM 781335); Neodasyscypha
cerina (Pers.) Spooner: 9 – zmiešaný les (Ab, Fa), na dreve, leg. et det. SK (BRA);
Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns: 2 – zmiešaný les (Ab,
Fa), na dreve, leg. et det. RR (BRA); Neotiella rutilans (Fr.) Dennis: 11 – na brehu
potoka na Polytrichum undulatum, leg. VH, det. SG (VH-413); *Octavianina
asterosperma (Vittad.) Kuntze: 1 – bukový prales, pod Fa a Co, leg. et det. VK
(PVK 1433); *Octospora gyalectoides Svrček & Kubička: 1b – pri ceste, na zemi,
leg. AP et RR, det. AP (BRA); *Ophiocordyceps stylophora (Berk. & Broome) G.
H. Sung, J. M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora: 7 – zmiešaný les (Ab, Fa), na
machnatom kmeni Fa, na larvách Elateridae, leg. et det. VK (PVK 1931);
*Ophiocordyceps variabilis (Petch) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones &
Spatafora: 7 – jedľobukový prales, na ležiacich kmeňoch Fa, na larvách Diptera, leg.
et det. VK (PVK 1928); 11 – na ležiacich kmeňoch Al, na larvách Diptera, leg. et det.
JP et VK (PVK 1930); Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn.: 1 – na Fa, leg. IM,
det. JČ (BRA); 2 – na Fa, leg. et det. FF (BRA); na Fa, leg. et det. RR (BRA); 3 – na
dreve, leg. et det. IM (BRA); *Pachyella punctispora Pfister: 7 – na mŕtvom dreve
Ab, Fa, leg. AP, det. AP, VH (BRA); Paecilomyces farinosus (Holmsk.) A.H.S. Br.
& G. Sm.: 11 – na zemi v trávniku pri Ciroche, leg. VH, det. VK (PVK 1926);
miešaný les, na zemi pri potoku, leg. VH, det. VK (PVK 1927); Panellus stipticus
(Bull.) P. Karst.: 1 – Fa, leg. et det. KV (BRA); 1b – pri ceste, na dreve, leg. AP, det.
JČ (BRA); 2 – ležiaci kmeň Fa, leg. et det. JČ (BRA); na Ab, leg. KU, det. MP
(BRA); 3 – zmiešaný les (Be, Co, Po), na dreve, leg. JV, det. JČ (BRA); na dreve
listnáča, leg. JZ, det. JČ (BRA); pri potoku, na dreve listnáča, leg. IK, det. VA (BRA);
Panellus violaceofulvus (Batsch) Singer: 2 – na konári mŕtvej Ab, leg. et det. RR
(BRA); 7 – na konáriku Ab, leg. FF, det. KU (BRA); 9 – vetva Ab, leg. et det. JH
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(BRNM 781334); vetvička Ab, leg. VH, det. AP (VH-414); Panus neostrigosus
Drechsler-Santos & Wartchow: 1 – ležiaci kmeň Fa, leg. IT, det. JČ (BRA); spadnutý
kmeň Fa, leg. et det. ST (BRA); Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini: 9 – pod Fa,
Ab, leg. IT, det. SJ (BRA); Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple:
11 – v tráve, leg. IT, det. JČ (BRA); Paxillus involutus (Batsch.) Fr.: 3 – pod Be, leg.
et det. IK (BRA); Paxillus rubicundulus P. D. Orton: 11 – pod Al, leg. et det. ZJ
(BRA); Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K. H. Larss.: 9 – na Fa, leg. et det.
LH (LH); *Peziza ampliata Pers.: 1b – neuvedené, leg. MT, det. SG (SG); 4 – lúka,
na stonkách trávy a na zemi, leg. PT, det. SG (BRA); Phallus impudicus L.: 1 –
bukový les, leg. MG, det. JČ (bez dokladu); *Phanerochaete affinis (Burt) Parmasto:
2 – na Fa, leg. et det. LH (LH); 7 – na Ab, leg. et det. LH (LH); Phellinus hartigii
(Allesch. & Schnabl) Pat.: 9 – zmiešaný les (Ab, Fa), na dreve, leg. IK, det. LH
(BRA); Phellinus punctatus (P. Karst.) Pilát: 3 – listnatý les (Be, Co, Po), na dreve,
leg. IT, det. ĽV (BRA); Phlebia centrifuga P. Karst.: 2 – zmiešaný les (Ab, Fa), na
Fa?, leg. et det. LH (LH); Phlebia livida (Pers.) Bres.: 9 – na Fa, leg. et det. LH
(LH); Phlebia nitidula (P. Karst.) Ryvarden: 7 – na Fa, leg. et det. LH (LH); Phlebia
tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds.: 1 – ležiaci kmeň Fa, leg. IT, det. JČ
(BRA); leg. et det. JČ (BRA); 7 – zmiešaný les (Fa, Ac, Ab), na dreve, leg. AP, det.
JČ (BRA); zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. IT, det. ĽV (BRA); Phleogena
faginea (Fr.) Link: 2 – na kôre Fa, leg. et det. AP (BRA); 7 – zmiešaný les (Fa, Ac,
Ab), na dreve, leg. et det. FF (BRA); Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm.: 1 –
spadnutý Fa, leg. et det. PT (BRA); na Fa, leg. et det. KV (BRA); 7 – na dreve Fa,
leg. JZ, det. JČ (BRA); Pholiota astragalina (Fr.) Singer: 2 – na spadnutom kmeni
Ab, leg. AP, det. DJ (BRA); Pholiota gummosa (Lasch) Singer: 11 – pod Be, Co, leg.
et det. IT (BRA); Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm.: 2 – zmiešaný les (Fa, Ab),
na dreve, leg. JP, det. JČ (BRA); na Ab, leg. IT, det. JČ (BRA); Pholiotina cf.
arrhenii (Fr.) Singer: 8 – na zemi, leg. IT, det. JČ (BRA); Physisporinus cf. vitreus
(Pers.) P. Karst.: 7 – na silno zhnitom dreve Ab, leg. AP, det. ĽV (BRA); *Piloderma
byssinum (P. Karst.) Jülich: 3 – na Fa, leg. et det. LH (LH); Piptoporus betulinus
(Bull.) P. Karst.: 3 – na Be, leg. et det. JZ (BRA); 7 – na osamotenej Be, leg. AG, det.
MG (BRA); Pleurocybella porrigens (Pers.) Singer: 2 – zmiešaný les (Fa, Ab), na
dreve, leg. ZJ, det.OJ (BRA); zmiešaný les (Fa, Ab), na mŕtvom dreve, leg. IT, det.
OJ (BRA); 7 – na Ab, leg. JZ, det. OJ (BRA); zmiešaný les (Fa, Ac, Ab), na dreve,
leg. FF, det. JČ (BRA); Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm.: 7 – na Fa, leg. et det.
RR (BRA); Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.: 1 – kmeň Fa, leg. et det. GM (BRA);
spadnutý kmeň Fa, leg. et det. IT (BRA); 2 – na dreve Fa, leg. PK, det. JČ (BRA); 7
– na Fa, leg. IT, det. JČ (BRA); na kmeni Fa, leg. et det. KV (BRA); 9 – zmiešaný
les (Ab, Fa), na dreve, leg. et det. IK (BRA); Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid:
2 – zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. et det. IK (BRA); 7 – zmiešaný les (Fa, Ac,
Ab), na dreve listnáča, leg. et det. FF (BRA); na Fa, leg. et det. KV (BRA); na Fa,
leg. et det. LH (LH); 9 – zmiešaný les (Ab, Fa), na dreve, leg et det. IK (BRA); na
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ležiacom konári Fa, leg. et det. JČ (BRA); na vetvičke Fa, leg. et det. HŠ (BRNM
781333); Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.: 1 – Fa, leg. KV, det. HŠ (BRA);
spadnutý Fa, leg. VA, det. HŠ (BRNM 781315); spadnutý Fa, leg. et det. HŠ (BRNM
781314); spadnutý kmeň Fa, leg. SG, det. HŠ (BRNM 781317); 2 – zmiešaný les
(Fa, Ab), na mŕtvom dreve, leg. IT, det. ST et HŠ (BRA); na dreve listnáča, leg. et
det. SG (BRNM 781321); 3 – prevažne listnatý les, na dreve, leg. KV, det. HŠ
(BRA); 9 – na dreve listnáča, leg. et det. IK (BRA); Pluteus chrysophaeus (Schaeff.)
Quél.: 7 – na spadnutom Fa, leg. VH, det. HŠ (BRA); *Pluteus cf. insidiosus
Vellinga & Schreurs: 3 – na lúke, leg. VI, det. HŠ (BRA); Pluteus leoninus (Schaeff.)
P. Kumm): 1 – na Fa, leg. KV, det. HŠ (BRNM 781316); Pluteus pouzarianus
Singer: 9 - na dreve Ab, leg. JZ, det. HŠ (BRA); na dreve Ab, leg. KU, det. HŠ
(BRNM 781378); Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm.: 2 – na dreve listnáča, leg. et
det. SG (BRNM 781320); Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko: 1 – hnijúce
drevo Fa, leg. GM, det. JČ (BRA); 2 – na dreve Fa, leg. JČ, det. OJ (BRA); 7 – na
Fa, leg. et det. KV (BRA); *Polycephalomyces tomentosus (Schrad.) Seifert: 2 – na
bližšie neurčenej slizovke, leg. JP, det. MI (BRA); Postia caesia (Schrad.) P. Karst.:
2 – na Ab, leg. et det. KU (BRA); 7 – na Ab, leg. et det. FF (BRA); 9 – zmiešaný les
(Ab, Fa), na dreve, leg. et det. IT (BRA); Psathyrella sp.: 1b – na dreve listnáča, leg.
JV, det. PK (BRA); Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer: 2 – pod Fa, Ab,
leg. FF, det. JČ et VA (BRA); Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert: 1b –
pri ceste, listnatý les, leg. et det. RR (BRA); Pseudohydnum gelatinosum Scop.) P.
Karst.: 2 – na ležiacom kmeni Ab, leg. et det. JČ (BRA); na dreve Ab, leg. et det. FF
(BRA); 7 – na Ab, leg. et det. FF (BRA); 9 – na práchnivom dreve, leg. JV, det. JČ
(BRA); na Ab – leg. et det. JČ (BRA); na dreve Ab, leg. et det. IT (BRA); Psilocybe
crobula (Fr.) Singer: 5 – na zemi, leg. JP, det. JW (BRA); Pulvinula cinnabarina
(Fuckel) Boud. (albinotická forma): 11 – na holej hline na starom zosuve brehu, leg.
VH, det. SG (VH-412); Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst.: 1 – na dreve,
leg. et det. SK (BRA); 2 – na mŕtvom dreve Fa, leg. AP (BRA); 9 – zmiešaný les (Ab,
Fa), na dreve, leg. EP, det. JČ (BRA); Ramaria stricta (Pers.) Quél.: 7 – na
spadnutom kmeni Fa, leg. HŠ, det. OJ (BRNM 781324); *Resupinatus applicatus
(Batsch) Gray: 1 – ležiaci kmeň Fa, leg. IK, det. JČ (BRA); ležiaci kmeň Fa, leg.
IT, det. RR (BRA); Rhizochaete filamentosa (Berk. & M. A. Curtis) Gresl., Nakasone
& Rajchenb.: 1 – na Fa, leg. et det. LH (LH); Rhodocollybia butyracea f. asema
(Fr.) Antonín, Halling & Noordel.: 2 – pod Fa, Ab, leg. et det. JČ (BRA); °§!Rhodotus
palmatus (Bull.) Maire: 6 – na kmeni Ul, leg. et det. MP (BRA); 13 – na spadnutom
kmeni Ul pri potoku, leg. et det. JP (BRNM 781345); Rhytisma acerinum (Pers.)
Fr.: 8 – na liste Ac, leg. IT, det. JČ (BRA); Rickenella fibula (Bull) Raithelh.: 5 – na
lúke, v machu, leg. JP, det. VA (BRA); Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden: 1 –
Fa, leg. JW, det. MT (BRA); Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk:
9 – na Fa, leg. et det. LH (LH); *!Russula albonigra (Krombh.) Fr.: 1 – Fa, leg. IM,
det. OJ (BRA); 2 – pod Fa, Ab, leg. IT, det. IG (BRA); zmiešaný les (Ab, Fa), leg.
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KV, det. LH (LH); Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm.: 2 – pod Fa, Ab, leg.
KV, det. IM (BRA); Russula aurora (Krombh.) Sacc.: 9 – zmiešaný les, leg. et det.
IM (BRA); Russula chloroides (Krombh.) Bres.: 3 – pod Be, Po, Fa, Ca, leg. et det.
HŠ (BRA); Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.: 2 – pod Fa, Ab, leg. et det. JČ
(BRA); 7 – pod Ab, Fa, leg. RR, det. KV (BRA); pod Fa, Ab, leg. IT, det. JČ (BRA);
9 – pod Ab, Fa, leg. EP, det. JČ (BRA); *Russula cyanoxantha var. cutefracta
(Cooke) Sarnari: 2 – pod Fa, Ab, leg. JP, det. JČ (BRA); Russula emetica (Schaeff.)
Pers.: 2 – pod Fa, Ab, leg. RR, det. JČ (BRA); Russula favrei M. M. Moser: 2 – pod
Fa, Ab, leg. IK, det. JW (BRA); Russula fellea (Fr.) Fr.: 7 – pod Fa, Ab, leg. IT, det.
JČ (BRA); 9 – pod Fa, Ab, leg. IT, det. JČ (BRA); pod Ab, Fa, leg. et det. JČ (BRA);
Russula firmula Jul. Schäff.: 9 – pod Ab, Fa, leg. et det. IM (BRA); Russula grata
Britzelm.: 2 – pod Fa, Ab, leg. et det. KV (BRA); Russula cf. graveolens Romell.:
3 – zmiešaný les, leg. ZJ, det. JW (BRA); Russula integra (L.) Fr.: 2 – pod Fa, Ab,
leg. IK, det. JW (BRA); Russula ochroleuca Fr.: 2 – pod Fa, Ab, leg. IT, det. IT et
VA (BRA); pod Fa, Ab, leg. et det. KV (BRA); 7 – pri Ab, leg. et det. KV (BRA); 9
– pod Ab, Fa, leg. IT, det. JČ (BRA); *Russula subfoetens W. G. Sm.: 3 – na lúke,
na okraji cesty, leg. JV, det. JW (BRA); Sarcomyxa serotina (Pers.) P. Karst.: 2 – na
dreve Fa, leg. IK, det. SJ (BRA); zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. et det. FF
(BRA); 7 – na kmeni Fa, leg. et det. KV (BRA); Schizophyllum commune Fr.: 1 –
ležiaci kmeň Fa, leg. et det. JČ (BRA); Scleroderma citrinum Pers.: 7 – pod Fa, Ab,
leg. JZ, det. JČ (BRA); *Scutellinia nigrohirtula (Svr.) Le Gal: 1 – v koryte potoka
na tlejúcom dreve i na hline, leg. VH et SG, det. SG (VH-375, VH-376, VH-377); 7
– na dreve v potoku, leg. VK, det. VH (VH-400); 8 – na dreve v potoku, leg. SK, det.
VH (VH-401); 9 – na dreve v potoku (Po) i na hline na brehu, leg. et det. VH (VH396, VH-395, VH-383); 9b – (ako S. cf. nigrohirtula) na dreve (Co?) v potoku, leg.
et det. VH (VH-397); *Scutellinia olivascens (Cooke) Kuntze: 1b – na hline pri cest,
leg. VH, det. SG (SG, VH-373); 8 – na blate, leg. et det. VH (VH-384); *Scutellinia
pennsylvanica (Seaver) Denison: 1 – v koryte potoka na tlejúcom kmeni, leg. SG et
VH, det. SG (SG, VH-370); Scutellinia subhirtella Svrček: 11 – na zemi, leg. IT,
det. AP et FF (BRA); Scutellinia umbrorum (Fr.) Lambotte: 11 – na hline pri tečúcej
vode, leg. VH, det. SG (VH-366); Sparassis brevipes f. nemecii (Pilát & Veselý) R.
H. Petersen: 9 – zmiešaný les (Ab, Fa, Pc), pod starou polosuchou Ab, leg. et det. VK
(bez dokladu); Sphaerobolus stellatus Tode: 4 – na steble trávy, leg. AP et RR, det.
AP (BRA); Spongipellis delectans (Peck) Murrill: 1 – spadnutý Fa, leg. HŠ, det. MT
(BRNM 781312); *Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.: 1b – na dreve listnáča,
leg. JČ, det. MT (BRA); Steccherinum murashkinskyi (Burt) Maas Geest.: 3 – na
kmienku Be v listnatom lese (Ca, Fa, Po, Be), leg. HŠ, det. MT (BRNM 781379);
Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray: 1 – spadnutý Fa, leg. et det. ST (BRA); na
dreve Fa, leg. et det. KV (BRA); Stereum hirsutum (Willd.) Pers.: 2 – zmiešaný les
(Fa, Ab), na dreve, leg. et det. JČ (BRA); Stereum sanguinolentum (Alb. &
Schwein.) Fr.: 2 – na Ab, leg. KU, det. MT (BRA); !Stereum subtomentosum
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Pouzar: 11 – na Po, leg. et det. JH (BRA); Suillus grevillei (Klotzsch) Singer: 10 –
pod La, leg. et det. IT (BRA); Suillus viscidus (L.) Roussel: 1b – pod La, leg. AP,
det. JW (BRA); *Tectella patellaris (Fr.) Murrill: 2 – zmiešaný les (Fa, Ab), na
dreve, leg. IK, det. JČ (BRA); 7 – na Fa, leg. et det. AP (BRA); na vetvách Fa, leg.
HŠ, det. HŠ (BRNM 781327); na tenkom ležiacom kmeni Fa, leg. et det. MK (PRM
944488); na Fa, leg. et det. LH (LH); 9 – na Fa, leg. et det. IT (BRA); vetvička Fa
ležiaca na zemi, leg. et det. HŠ (BRNM 781332); Tephrocybe rancida (Fr.) Donk:
7 – vedľa tlejúceho kmeňa pri ceste, leg. VH, det. ST (BRA); 11 – v zmiešanom lese,
leg. JH, det. VA et HŠ (BRNM 781329); *Tolypocladium rouxii (Cand.) Quandt,
Kepler & Spatafora: 7 – jedľobukový prales, na dvoch plodniciach Elaphomyces
muricatus, leg. VH, det. VK (PVK 1920); 9 – zmiešaný les (Ab, Fa, Pc), na plodnici
Elaphomyces muricatus, leg. et det. VK (PVK 1923); Trametes gibbosa (Pers.) Fr.:
1 – Fa, leg. GM, det. JW (BRA); Fa, leg. KV, det. JČ (BRA); 2 – zmiešaný les (Fa,
Ab), na dreve, leg. et det. JČ (BRA); 9 – na ležiacom kmeni listnáča, leg. et det. JČ
(BRA); Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd: 1 – na dreve Fa, leg. et det. KV (BRA);
Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden: 3 – spadnutý kmeň Po, leg. ST, det.
JW (BRA); Trametes versicolor (L.) Lloyd: 1 – Fa, leg. IM, det. JČ (BRA); 1b – na
listnáči, leg. JV, det. PK (BRA); 2 – zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. et det. IT
(BRA); zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. et det. FF (BRA); 3 – pri potoku, na
dreve, leg. IK, det. JČ (BRA); listnatý les (Be, Co, Po), na dreve, leg. JZ, det. JČ
(BRA); Trechispora farinacea (Pers.) Liberta: 9 – na hnilom Fomes fomentarius,
leg. et det. LH (LH); Trechispora hymenocystis (Berk. & Broome) K. H. Larss.: 2
– na Ab, leg. et det. LH (LH); Tremella foliacea Pers.: 2 – zmiešaný les (Ab, Fa), na
dreve, leg. RR, det. PT et RR (BRA); Tremella mesenterica Retz.: 3 – listnatý les
(Ca, Fa, Po, Be), na konári, leg. ST, det. JW (BRA); na konári Be, leg. AG, det GM
(BRA); 9 – zmiešaný les (Ab, Fa), na dreve, leg. IT, det. IT et JČ (BRA); *Tremella
mycetophiloides Kobayasi: 2 – parazit na Aleurodiscus amorphus, na konáriku Ab,
leg. AP, det. PT (BRA); Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden: 1 – Fa, leg. et det. KV
(BRA); mŕtvy kmeň Fa, leg. et det. IT (BRA); 11 – na dreve, leg. FF, det. JČ (BRA);
*Trichoderma spinulosum Fuckel (teleomorfa): 4 – na steblách tráv, leg. et det. AP
(BRA); *!Tricholoma atrosquamosum Sacc.: 2 – pod Fa, Ab, leg. et det. KV (BRA);
Tricholoma bufonium (Pers.) Gillet: 9 – pod Fa, Ab, podmáčaný les, leg. et det. IT
(BRA); *Tricholoma cingulatum (Almfelt ex Fr.) Jacobasch: 2 – pod Sa, leg. JH,
det. VA (BRNM 781437); Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm.: 7 – pod Fa, Ab,
leg. et det. JW (BRA); Tricholoma flavobrunneum (Fr.) P. Kumm.: 3 – pod Be, leg.
IK, det. HŠ et VA (BRA); Tricholoma fulvum (DC.) Bigeard & H. Guill.: 3 – pod
Be, leg. et det. LH (LH); Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm.: 2 – pod Fa, Ab,
leg. et det. JČ (BRA); pod Fa, Ab, leg. PK, det. FF (BRA); 7 – pod Fa, Ac, Ab, leg.
et det. FF (BRA); 9 – pod Fa, Ab, leg. et det. JČ (BRA); Tricholoma sciodes (Pers.)
C. Martín: 2 – pod Fa, Ab, leg. FF, det. RR (BRA); 7 – pod Fa, leg. JZ, det. JP
(BRA); zmiešaný les (Ab, Fa), leg. et det. KV (BRA); *Tricholoma stiparophyllum
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(N. Lunf.) P. Karst.: 2 – pod Be, leg. JZ, det. JW et VA (BRA); 11 – pod Be, Co, leg.
IT, det. VA (BRA); Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm.: 7 – pod Fa, Ab, leg.
IT, det. JW (BRA); Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.: 9 – zmiešaný les, leg.
et det. IM (BRA); Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm.: 2 – pod Fa, Ab, leg. IK, det.
JW (BRA); pod Fa, Ab, leg. PT, det. MK (BRA); *Tricholoma cf. virgatum (Fr.) P.
Kumm.: 2 – pod Ab, Fa, leg. et det. ZJ (BRA); Tricholomopsis decora (Fr.) Singer:
2 – na dreve Ab, leg. et det. FF (BRA); na Ab, leg. et det. KV (BRA); Trichophaea
woolhopeia (Cooke & Phillips) Arnold: 11 – na brehu potoka v hline, leg. VH, det.
SG et VH (VH-365); Tuber puberulum Berk & Broome: 9 – zmiešaný les (Ab, Fa,
Pc), v zemi pod Pc a Fa, leg. et det. VK (PVK 1439); Tuber sp.: 9 – zmiešaný les
(Ab, Fa, Pc), v zemi pod Pc, leg. et det. VK (PVK 1440); Typhula contorta
(Holmsk.) Olariaga: 2 – na konári listnáča, leg. et det. ST (BRA); Typhula erythropus
(Pers.) Fr.: 11 – na stopkách listov a v lístí, v opade pod Al pri potoku, leg. et det. VH
(VH-405); Typhula fistulosa (Holsk.) Olariaga: 9 – na konári Be, leg. JZ, det. JČ
(BRA); *Typhula uncialis (Grev.) Berthier: 2 – na brehu potoka, na tlejúcej stonke
Petasites sp., leg. VH, det. OJ (VH-364); Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst.: 2 –
zmiešaný les (Fa, Ab), na dreve, leg. FF, det. PT (BRA); zmiešaný les (Fa, Ab), na
dreve, leg. IT, det. PT (BRA); !Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev & Singer: 1 –
na ležiacich odkôrnených vetvách Fa, leg. MK et HL, det. HL; 3 – na konári Be, leg.
JZ, det. MT (BRA); 7 – pri potoku, na ležiacom kmeni, leg. VH, det. MT (BRA);
*Vararia ochroleuca (Bourdot & Galzin) Donk: 1 – na Fa, leg. et det. LH (LH);
*Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer: 1 – puklina v živom stojacom kmeni Fa,
leg. et det. VA et HŠ (BRNM 781313); *§!Volvariella caesiotincta P. D. Orton: 1 –
hnijúci Fa, leg. JP, det. VA (BRA); 11 – na dreve, leg. IT, det. HŠ (BRA); Volvariella
gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle: 10 – v tráve pri ceste, leg. et det. HŠ
(BRNM 781346); *Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers: 3 – na Be, leg. et det. LH
(LH); *Xerocomellus pruinatus (Fr. & Hök) Šutara: 2 – pod Fa, Ab, leg. et det. FF
(BRA); 9 – pod Ab, Fa, leg. IT, det. JČ (BRA); Xeromphalina campanella (Batsch)
Kühner & Maire: 8 – na pni Pc, leg. et det. HŠ (BRA); Xylaria hypoxylon (L.)
Grev.: 1b – na dreve Fa, leg. et det. KV (BRA); Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.:
7 – na Fa, leg. et det. PT (BRA); Xylaria longipes Nitschke: 1 – na dreve listnáča,
leg. et det. JČ (BRA); Xylodon nespori (Bres.) Hjortstam & Ryvarden: 9 – na Fa,
leg. et det. LH (LH); *°!Yuchengia narymica (Pilát) B.K. Cui, C. L. Zhao & Steffen:
1 – na ležiacom práchnivom kmeni Fa, leg. MK et HL, det. HL; 6 – na dreve, leg. et
det. HL; 7 – na Fa, leg. et det. LH (LH).
Skratky drevín:
Ab – jedľa (Abies), Ac – javor (Acer), Al – jelša (Alnus), Be – breza (Betula), Ca –
hrab (Carpinus), Co – lieska (Corylus) Fa – buk (Fagus), La – smrekovec (Larix), Pc
– smrek (Picea), Pi – borovica (Pinus), Po – topoľ (Populus), Qu – dub (Quercus),
Ro – agát (Robinia), Sa – vŕba (Salix), Ti – lipa (Tilia), Ul – brest (Ulmus).
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Skratky mien zberateľov a určovateľov:
AG – Andrej Gmitter, AJ – Anton Janitor, AP – Adam Polhorský, DJ – Dalibor Janda,
EP – Erika Pisarčíková, FF – Filip Fuljer; GM – Gabriela Macková; HL – Libor
Hejl; HŠ – Hana Ševčíková, IG – Ivan Gerula, IK – Ivona Kautmanová, IM – Ivan
Milan, IT – Iveta Tomášeková, JČ – Ján Červenka, JH – Jiřina Hrabáková, JP – Jozef
Pavlík; JV – Jaroslav Válek, JW – Jan Wipler, JZ – Jozef Zvonček, KU – Vladimír
Kunca; KV – Vincent Kabát, LH – Ladislav Hagara, ĽV – Ľudovít Varjú, MG –
Magdaléna Tomalová, MI – Ivan Mraček, MK – Martin Kříž, MP – Maroš Peiger,
MT – Michal Tomšovský, OJ – Oldřich Jindřich, PJ – Ján Pardovič, PK – Pavol
Kešeľák, PT – Pavol Tomka, RR – Ryszard Rutkowski, SG – Stanislav Glejdura,
SJ – Soňa Jančovičová, SK – Staffan Kyrk, ST – Stanislav Tutka, VA – Vladimír
Antonín, VH – Viktorie Halasů, VI – Viktor Kučera, VK – Václav Kautman, ZJ –
Josef Zedník.
Skratky vedeckých zbierok:
(BRA) – zbierka Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea
v Bratislave
(BRNM) – zbierka Moravského zemského muzea v Brne
(PRM) - zbierka Národního muzea v Prahe
(FF) – súkromná zbierka Filipa Fuljera
(LH) – súkromná zbierka Ladislava Hagaru
(PK) – súkromná zbierka Pavla Kešeľáka
(PVK) – súkromná zbierka Václava Kautmana
(SG) – súkromná zbierka Stanislava Glejduru
(VH) – súkromná zbierka Viktorie Halasů
Poznámky k taxónom (uvedené pred latinským názvom):
* – taxón nezaznamenaný z územia NP Poloniny v knihe J. Kuthan et al. (1999)
° – taxón nezaznamenaný z územia CHKO Vihorlat v knihe S. Ripková et al. (2007)
§ – taxón zaradený do Zoznamu chránených rastlín podľa vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z.
! – taxón zaradený do Červeného zoznamu húb Slovenska (Lizoň 2001)
Kuthan, J., Adamčík, S., Antonín, V., Terray, J., 1999: Huby národného parku
Poloniny. Správa národných parkov SR Liptovský Mikuláš, Správa NP Poloniny,
Snina, 1999, 198 s.
Lizoň, P., 2001: Červený zoznam húb Slovenska (3. verzia, december 2001). Ochr.
Prír. 20: 6–13
Ripková, S., Adamčík, S. Kučera, V., Palko, L., 2007: Huby chránenej krajinnej
oblasti Vihorlat. Botanický ústav SAV, Bratislava, 150 s.
Vyhláška č. 24/2003 Zb. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 31.
januára 2003.
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PERSONÁLIE

Uplynulo 20 rokov odkedy nás opustil Ľuboš Anovčin
Anton Janitor
Nechce sa mi veriť, že 21. decembra 2016 ubehlo už plných 20 rokov, keď som
sa s ním lúčil v bratislavskom krematóriu. Žiaľ, je to krutá pravda, ktorá je zakódovaná už len v milých spomienkach na dobrého človeka a priateľa. Spomínam si,
akoby to všetko bolo len pred pár dňami. Blížili sa Vianoce, sviatky pokoja a radosti.
Spomínam si na ten početný zástup priateľov, ktorí milujú prírodu, jej dary, medzi
ktoré bezpochyby patria aj huby. Boli to nielen ich konzumenti, ale najmä ochrancovia, ktorí ich po celý rok zbierali nielen pre radosť a potešenie vlastné, ale aj iných.
Odhaľovali tajomstvo ich života, pomáhali pri ich určovaní a aktívne prispievali
svojimi zbermi na rôzne výstavky niekedy aj priamo v lesnom prostredí. Hlavnou
osobou, ktorá to všetko organizovala, propagovala a realizovala, bol práve veci oddaný, náš Ľuboš Anovčin.
Milý Ľuboš, začínal si po boku svojho otca Milana, ktorý Ťa zasväcoval do tajomného sveta húb. Boli ste širokej verejnosti známi ako dvojica otec a syn, Vaša
spoločná práca, zanietenosť až vášeň pre dobro veci bola nielen obdivuhodná, príkladná, ale pre mnohých z nás aj veľmi poučná. Vždy ste si dobre rozumeli a navzájom ste sa doplňovali.
Začínal si skromne získavaním odbornej literatúry. Keď som Ťa prvýkrát stretol,
debata sa niesla, nuž o čom, samozrejme o hubách. Rozhovor s Tebou ma presvedčil,
že Tvoje vedomosti ďaleko prevyšovali požadovaný limit pre odborného znalca húb
a v tom momente som Ťa navrhol za člena skúšobnej komisie krajského hygienika
pre vydávanie osvedčenia o základných znalostiach húb. Od prvého dotyku s hubami ako člena komisie bolo radosťou pozorovať Ťa, s akou trpezlivosťou a ochotou si
vysvetľoval a učil ľudí spoznávať huby. Dbal si o to, aby predavači húb na trhovisku
na Miletičovej ulici v Bratislave predávali len huby zdraviu neškodné a najmä, aby
poznali huby jedovaté. Dbal si predovšetkým o zdravie kupujúcich konzumentov.
Bol si okrem toho hlavným organizátorom prvých väčších výstav pre širokú bratislavskú verejnosť. Vďaka Tvojim organizačným schopnostiam, ako aj pochopeniu
Tvojho zamestnávateľa PKO (Park kultúry a oddychu) si výstavy húb získali dobré
meno a tisíce priaznivcov húb ich aj vysoko hodnotili. Pred každou výstavou si so
všetkými dobrými tu nemenovanými priateľmi chodil na zbery a dbal si o to, aby
sa vystavilo čo najviac húb. Venoval si pre to aj vlastné finančné prostriedky a svoj
voľný čas. Spoločne s Tebou tešili sme sa všetci, aby sme huby predstavili verejnosti
v čo najlepšom a najkrajšom svetle.
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Ako kontrolór a znalec húb si na bratislavských trhoch vykonal nezastupiteľnú
službu pre dobrú propagáciu húb pre laickú verejnosť. Tvoj predčasný odchod bol
pre nás, Tvojich dobrých priateľov veľmi bolestivý. Ako skúšobná komisia v zložení
autor príspevku, Tvoj otec Milan a Ondrej Prokeš sme si dobre rozumeli a navzájom sa dopĺňali. Môžem i touto cestou konštatovať, že činnosť komisie bola veľmi
úspešná a získala si patričný rešpekt tak u zdravotníckych pracovníkov, predavačov
aj širokej verejnosti. Ako predseda komisie, ktorú som viedol skoro 25 rokov, môžem povedať, že sa nestala ani jedna mimoriadna udalosť, ktorá by bola spojená
s kontrolou a predajom húb.
Mal si bezhraničný priateľský vzťah k tým, ktorí Tvoju radu a pomoc potrebovali. Nebol si skúpy ani na dobré slovo pre novinárov. Vedel si o hubách vždy tak zaujímavo a pútavo rozprávať. To preto, že si hubám dobre rozumel. Posledné výstavy
húb, ktoré si robil spolu s otcom na Partizánskej lúke pri Červenom moste mali vždy
svojich vďačných obdivovateľov. Chýr sa o nich rýchlo rozšíril a ďaleko prekročil
hranice Bratislavy.
Vedel som o Tvojom pláne vydať knihu Jedlá z húb, pre ktorú si mal zozbierať
stovky receptov. Chcel si zároveň zriadiť miesto, kde by sa podávali špeciality z húb.
Žiaľ, zostali už len plány a zbožné želania.
Bol si hrdý na to, čo vieš, ale zároveň aj skromný. Vždy si chcel spoznať správnu
odpoveď na mnohé otázky a bez ostychu sa opýtať a poradiť bez pocitu nejakého
poníženia. Mal si úctu k novým poznatkom a sám si sa v tom vzdelával. V tom bola
Tvoja zdravá hrdosť. Bol si skromný, ale zároveň aj pedant na to, aby sa informácie
o hubách podávali pravdivo. Je to nakoniec základná požiadavka popularizácie húb
i zdravotnej prevencie.
Vďaka Ti za všetko, čo si pre slovenskú mykológiu i pre praktických hubárov
vykonal. Mali sme spolu viacero plánov v oblasti hubárskeho poslania na Slovensku.
Žiaľ, tieto plány boli aj dlhodobo nedokončenou otázkou – kto namiesto Teba.
Odpočívaj v pokoji a ostávaš navždy v našich srdciach v tých najkrajších spomienkach.

Prof. Ján Martin Novacký
Anton Janitor
V roku 2016 uplynulo 60 rokov od smrti popredného prírodovedca so zameraním
na botaniku, floristiku a geobotaniku. Zaslúžil sa najmä o slovenskú botanickú terminológiu a botanické názvoslovie.Vydal Slovenskú botanickú nomenklatúru (1954)
a počas svojho vysokoškolského pôsobenia viedol prednášky z botaniky, všeobecnej
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botaniky, anatómie a morfológie rastlín a systematickej botaniky výtrusných rastlín.
Narodil sa 11. novembra 1899 v Tvrdošíne. Zomrel 19. augusta 1956, pochovaný je v Prievidzi. Študoval na univerzitách v Budapešti a v Prahe, kde v roku
1925 ukončil vysokoškolské štúdium. Bol vynikajúci prírodovedec, vedecký pracovník a ochranár, priekopník slovenskej vedeckej terminológie, profesor a prvý
rektor Vysokej školy lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva v Košiciach.
Zaslúžil sa o vybudovanie Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave
a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bol prvým predsedom novovzniknutej Československej botanickej spoločnosti na Slovensku a predsedom Terminologickej komisie SAV. Pozornosť sústredil na flóru územia Slovenska.
V roku 1946 vydal samostatnú prácu „Fytogeografický obraz hornej Nitry“, spracoval geobotanické pomery Jurského Šúru a okolia Šiah. Napísal tri učebnice botaniky
pre gymnáziá a je spoluautorom jedenástich stredoškolských učebníc.
Hoci prof. Novacký sa nezaoberal priamo mykológiou, ale ako univerzitný
profesor svojimi prednáškami a učebnicami botaniky otváral priestor pre mladých
prírodovedcov, ktorí neskoršie ako vedeckí pracovníci, resp. pedagógovia pomáhali mladým talentom pri vedeckom bádaní nielen v botanike, ale aj v mykológii.
Jeho vedecké a pedagogické pôsobenie treba hodnotiť a prijať s úctou, pretože jeho
pričinením neskoršie vyrástla talentovaná generácia úspešných prírodovedcov, ktorí
pomáhali aj rozvoju slovenskej mykológie.

Z NAŠEJ SPOLOČNOSTI

11. mykologické dni na Slovensku
Ján Červenka
Pri príležitosti okrúhlych výročí významných osobností slovenskej mykológie,
ktoré sme si pripomenuli v 44. čísle Spravodajcu, sa v dňoch 2.–8. októbra 2016 konali 11. mykologické dni na Slovensku. Bohatý program, zorganizovaný Slovenskou
mykologickou spoločnosťou pri SAV, Slovenským národným múzeom – Prírodovedným múzeom a Technickou univerzitou vo Zvolene zlákal do hotela Vihorlat v Snine
viac ako 40 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Ruska a Švédska.
Niektorí z nich sa sem vrátili po dvadsiatich rokoch, keďže v týchto priestoroch sa
konali mykologické dni už v roku 1996. Cieľom tohtoročného stretnutia bola návšteva lokalít na území CHKO Východné Karpaty, CHKO Vihorlat a NP Poloniny.
Väčšina účastníkov prišla už v nedeľu 2. októbra. Po večeri boli 11. mykologické dni
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slávnostne zahájené a konala sa prednáška Vladimíra Kuncu o pralesoch. Predpoveď
počasia na celý nasledujúci týždeň nebola príliš priaznivá a bolo zrejmé, že pršiplášte a nepremokavá obuv budú po celý čas povinnou výbavou.
Prognóza meteorológom žiaľ dokonale vyšla a tak sme si v pondelok ráno trochu
zaspomínali na mykologické dni na Bielych Vodách v roku 1998, kedy počas takmer
celého podujatia tiež nebolo možné vykročiť do sucha. Našou prvou mykologickou
destináciou bola národná prírodná rezervácia Havešová nad obcou Kalná Roztoka. Nebyť predchádzajúceho sucha, tento, prevažne bukový prales v pohorí Nastaz
by určite ponúkol väčšiu nádielku terestrických húb. Situáciu však zachránili huby
rastúce na mŕtvom dreve, ktorých tu bolo niekoľko desiatok druhov.

Zľava: V. Kautman, P. Tomka a J. Červenka v NPR Havešová.
Foto: E. Pisarčíková.
Menej nároční účastníci sa uspokojili aj s lesmi mimo územia rezervácie, ktoré
sa nachádzali v okolí prístupovej cesty. Autobus, ktorým sme sa vyviezli až pod hranicu rezervácie, sa na jedinom možnom mieste vďaka zručnému vodičovi našťastie
podarilo otočiť a tak sme sa mohli včas pustiť do určovania a spracovávania nazbieraného materiálu. Po večeri sme si vypočuli zaujímavú prednášku o hubách z okolia
Sniny, s ktorými nás zoznámil Jozef Pavlík, znalec miestnej mykoflóry.
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V utorok sme sa presunuli k prírodnej rezervácii Udava. V Osadnom na nás čakal
Juraj Lukáč, predseda lesoochranárskeho zoskupenia VLK, ktorý bol naším sprievodcom nedotknutou prírodou v blízkosti hranice s Poľskom. Po telese prístupovej
cesty, ktorá už niekoľko rokov od vyhlásenia rezervácie zarastá mladými jedľami,
sme sa dostali k zradnému potoku a už nás čakal len súboj s blatom, aby sme sa
dostali do jadra rezervácie, kde boli vystavené k obdivu mohutné stromy, no núdza
nebola ani o mykorízne druhy húb pod nimi, z ktorých sa tu našli najmä plávky a rýdziky. Vzhľadom k intenzívnemu dažďu, ktorý nenechal náš odev suchý, sme exkurziu v najzachovalejšej časti rezervácie skrátili na necelú hodinu. Súčasťou programu
dňa bol spoločenský večer, ktorý sa predĺžil až do neskorých nočných hodín.

Zľava: J. Zvonček, D. Janda, Ľ. Varju, A. Gmitter, I. Kautmanová, S. Kyrk,
L. Hagara, P. Kešeľák, O. Ďuriška, J. Zedník a V. Kunca v PR Udava.
Foto: E. Pisarčíková.
Na stredu vyšla návšteva regiónu s vysídlenými obcami Veľká Poľana a Ruské
nad vodnou nádržou Starina. Zarastajúce lúky s brezami boli bohaté najmä na rôzne
druhy kozákov. Časť účastníkov sa zastavila v okolí Sniny na lokalite Tri kopce, ďalšia skupina vyrazila do Vihorlatských vrchov neďaleko Remetských Hámrov, aby
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preskúmala mykoflóru rezervácie Jedlinka na severovýchodnom úpätí vrchu Motrogon. Večer sme si vypočuli prednášku Juraja Lukáča, venovanú významu pralesov
a z veľkej časti aj vlkom a ich úlohe v prírode.
Na najnáročnejšiu vychádzku do rezervácie Stužica v severovýchodnom cípe
Slovenska sa vybrali len tí najvytrvalejší. Autobus už ďalej ako do Novej Sedlice
nemohol pokračovať a tak sa partia odvážnych mykológov vydala po vlastných po
červeno značenom turistickom chodníku. Koho neodradil terén s prudkým stúpaním
a klesaním, vybral sa až na vrch Kremenec, hraničiaci s Poľskom a Ukrajinou. Z tejto zriedkavo navštevovanej a už čiastočne zasneženej lokality boli prinesené viaceré

L. Hagara cestou na Kremenec v NPR Stužica. Foto: E. Pisarčíková.
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hodnotné zbery. Večer si pamätníci prostredníctvom vzácnych filmových záberov,
ktoré premietol Ján Pardovič, s úsmevom na tvári a miestami aj s nezastaviteľným
záchvatom smiechu zaspomínali na 6. mykologické dni na Slovensku v roku 1996.
Kvôli technickým problémom sme si pozreli iba časť prezentácie fotografií pavučinovcov od Pavla Kešeľáka.
Zrážky napokon prechodne ustúpili a tak sme sa v piatok ráno vybrali do Palotskej jedliny. Z obce Palota to k rezervácii bol asi kilometer, takže aj po predchádzajúcom blúdení autobusom po zákutiach obce nám ešte zostalo dosť času na to, aby sme
vzácny jedľový les dôkladne preskúmali. Pochvaľovali si najmä účastníci zameraní
na huby rastúce na dreve. Tých tu na malom priestore rástlo neúrekom a preto nebolo treba chodiť ďaleko. Nemenej zaujímavým bodom piatkového programu bola
návšteva Sninského kaštieľa, kde sa o 15. hodine začala vernisáž výstavy fotografií
Jozefa Pavlíka s názvom Svet húb, spojená s výstavkou čerstvo nazbieraných plodníc rozdelených podľa jedlosti. Nasledovala beseda na tému Národný park Poloniny
s Ing. Ivetou Buraľovou. Večer sa konala prednáška Jána Červenku a Pavla Tomku
o šiestich druhoch daldínií vyskytujúcich sa u nás.

Na vernisáži fotografickej výstavy Jožka Pavlíka „Svet húb“, zľava S. Kyrk,
J. Pavlík, A. Polhorský, S. Jančovičová a M. Tomšovský. Foto: E. Pisarčíková.
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Počas 11. mykologických dní jednotliví účastníci participovali na zbere, určovaní či spracovávaní materiálu nazbieraného vo vzácnych zákutiach severovýchodného cípu Slovenska. Za krátky čas sa podarilo zozbierať stovky údajov o viac ako
250 druhoch húb, pričom mnohé z nich sa v navštívených lokalitách našli po prvý
raz v histórii. Z mykologického podujatia na severovýchode Slovenska aj napriek
nepriaznivému počasiu odchádzali účastníci spokojní a so želaním, aby sa podobná
akcia v tomto regióne konala častejšie.

Zatváranie lesa 2016
Ján Červenka
Navzdory chladnému počasiu a súvislej snehovej nádielke, ktorá, v súvislosti
s poslaním nášho podujatia, prišla v pravý čas, sme sa 12. novembra v celkom hojnom počte stretli pri bufete na bratislavskom Kačíne, aby sme definitívne ukončili
V. Kabát a M. Polák na Zatváraní lesa na Kačíne. Foto: E. Pisarčíková.

Usmiaty šéfkuchár J. Bojnanský. Foto: L. Hagara.
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tohtoročnú sezónu, ktorá bola snáď aspoň o trochu lepšia, ako tá minuloročná. Boj o
teritórium v teple vykúreného prístrešku sme krátko po nakrájaní surovín do guláša
víťazoslávne vzdali a v zmysle nezverejniteľnej modifikácie príslovia o múdrejšom,
ktorý ustúpi, sme lukratívny priestor prenechali inej, s nami nie príliš spriaznenej
partii. Z drsných podmienok pri menšom krbe, ktorý len ťažko dokázal zásobovať
teplom vonkajší priestor, sa účastníci jednotlivo, v malých skupinkách, popoludní
hádam aj trsovito presúvali do bufetu, kde bolo posedenie pri teplom čaji s rumom
príjemným spestrením programu a ponuky vonku podávaných nápojov. Po trinástej
hodine bol guláš dovarený a autor tohto gastronomického diela, Juraj Bojnanský,
mal dôvod na úsmev. Na mokrých stoloch lákali náhodných okoloidúcich posledné
huby sezóny, medzi ktorými dominovali záhorácke „sviňurky“. V okolí miesta nášho stretnutia bolo možné pod vrstvou snehu objaviť premrznuté bedle a peniazovky,
ktoré zjavne prekvapil jeden deň meškajúci Martin na bielom koni. V tomto roku už
zrejme naozaj posledné.
Svojou návštevou nás po dlhom čase poctil aj dlhoročný člen hubárskej poradne
Miroslav Polák, ktorý si rozlúčku so sezónou nikdy nenechá ujsť. Túto vzácnu príležitosť využili prítomní kamaráti, aby mu, aj keď trochu oneskorene, zablahoželali
k 80. narodeninám. K blahoželaniu sa pripája aj redakcia:
Milý Miro, želáme Ti veľa zdravia, pohody, hubárskych radostí a tešíme sa na
stretnutie pri niektorej ďalšej mykologickej akcii. Všetko najlepšie!
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ZO SVETA I DOMOVA

Hubárske stretnutie v Jelenci
Iveta Tomášeková
Bolo sucho. Na stránke nahuby.sk sa záujemcovia postupne odhlasovali. Môjmu
manželovi vyšiel víkend bez hotovosti, tak sme to využili. Sadli sme do auta, manžel si naložil bicykel a vyrazili sme na návštevu novej lokality do Jelenca pod Gýmeš. Cez nahuby.sk som sa spojila s Nitrančanom Ing. Stanislavom Husárom, takže
som vedela, že vo štvrtok na 14. hodinu, na oficiálny začiatok, príde.
Bolo nádherné počasie, dorazili sme o 12. hodine. Čakalo nás nevľúdne privítanie od chatárky, ktorá mala vidinu zárobku na ubytovaní a keďže sa údajne „všetci“
odhlásili, neunúvala sa pripraviť ani žiadne jedlo. Dorazil Dušan Kajaba, prezývaný
Dudo, hlavný organizátor stretnutia. Z našej prítomnosti zostal ako obarený.

Prišiel aj Stano Husár a vyrazili sme do okolitého lesa. To sucho bolelo, ale
podarilo sa nám nájsť kuriatka hrdzavejúce, dve nádherné plodnice pošvovca stromového, zrnule zlaté (hlúbiky), suchohríby karmínové, obschnuté hríby smrekové,
štítovku šarlátovú, kališníky hnedooranžové, bedličky, hlivu bukovú, hríb plavý. Po
návrate z lesa nás čakali ďalší traja účastníci stretnutia, takže nás bolo sedem. Večer
pri ohníku v blízkosti rybníka bol veľmi príjemný.
Ráno sme opäť vyrazili do lesa. Našli sme výstavné kúsky kališníka hnedooranžového, smolokôrovku, vykopnuté hríby striebristé, nádhernú plodnicu hríba horkého,
hríb plavý, drevovčeky, daldíniu, ukážkový suchohríb karmínový, plačlivku zamatovú, štítovničky, hrubatku. Manžel na cyklocestách po okolí urazil 73 kilometrov.
Obaja, spokojní, sme sa po obede rozlúčili, nasadli s krásnymi hubami do auta
a vyrazili za Radom Bednárom do Marianky, kde kolektív pripravoval výstavu húb.
Obrovský kališník sa stal hubou výstavy.

Z jesenných výstav húb
Ján Červenka

Zľava: V. Martišek, M. Vadkerti a D. Kajaba na hubárskom stretnutí v Jelenci.
Foto: I. Tomášeková.
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Spolok Permon Marianka a členovia Slovenskej mykologickej spoločnosti zorganizovali v sobotu 17. septembra už v poradí 12. výstavu húb v obci Marianka
neďaleko Bratislavy. Medzi 174 taxónmi nazbieranými v čase sucha dominovala
huba výstavy – jedovatý kališník hnedooranžový (Omphalotus olearius) a niekoľko vzácnych hríbovitých húb, ktoré z Jelenca pri Nitre priniesla Iveta Tomášeková.
Sprievodnou akciou podujatia bola výstava z názvom „Bridlicová písacia tabuľka
– školský zošit žiaka v druhej polovici XIX. storočia“, spojená s predajom montanistickej literatúry a výrobkov z bridlice. Návštevníci si taktiež mohli otestovať
svoje vedomosti v súťaži v určovaní húb a nechať si prekontrolovať svoje úlovky
v hubárskej poradni.
O týždeň neskôr, 24. septembra sa v priestoroch kultúrneho domu v Dvorníkoch
neďaleko Hlohovca konala výstava húb, ktorej iniciátorom a už po tretí raz aj hlavným organizátorom je člen Slovenskej mykologickej spoločnosti Juraj Bojnanský.
Spojenie akcie s tradičnou výstavou ovocia a zeleniny prilákalo k stolom s vyše 200
druhmi húb oveľa viac návštevníkov ako minulý rok. Exponáty pochádzali najmä
z osvedčených lokalít na Liptove, ale aj z blízkeho okolia obce.
Organizačný tím z Dvorníkov sa hneď na ďalší deň presunul za hranice do moravskej obce Ratíškovice, kde už v poradí 36. ročník výstavy húb prebiehal od soboty 24. do pondelka 26. septembra. Vystavené huby, ktoré podľa slov tamojších
expertov z miestneho hubárskeho krúžku pochádzali najmä z Beskýd, boli doplnené
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o niekoľko vzácnejších, zachovalých exemplárov zo slovenskej výstavy. Priestory
hasičskej zbrojnice chvíľami takmer prestávali zvládať nápor návštevníkov, prichádzajúcich aj z okolitých obcí. Niet sa čomu čudovať. Ak nie priamo huby, tak aspoň
vychýrené špeciality z húb, ktoré tu každý rok pripravujú, lákajú možno aj úplných
hubárskych laikov.
V Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene bolo možné zoznámiť sa s pestrou paletou jedlých, nejedlých a jedovatých húb v termíne 28.–30. septembra. Súčasťou výstavy s názvom „Objavujeme huby a ich tajomstvá“ bola aj mykologická
poradňa. Vďaka pomoci usilovných zberačov sa medzi približne 289 taxónmi húb
podarilo vystaviť aj také vzácnosti, akými sú druhy Boletus spretus či Pogonoloma
macrocephalum. Počas výstavy prebiehala aj súťaž o najväčší počet prinesených
druhov húb. Podmienkou súťaže je každý rok pripojenie údajov o nálezisku, vďaka
čomu môžu byť pripadné vzácne nálezy po skončení výstavy uložené vo vedeckej
zbierke. Takouto disciplínou pri zbere exponátov by sa mohli inšpirovať aj iní organizátori hubárskych výstav.
Zatienená bohatým programom podujatia „Európska noc výskumníkov“ sa
v Slovenskom národnom múzeu – Prírodovednom múzeu konala bratislavská výstava húb. Z dôvodu nedostatku čerstvých exponátov bola táto vzácna prehliadka
najrozmanitejších skupín makromycétov napokon obmedzená len na piatok 30. septembra. Do piatkovej polnoci si ju však mohli pozrieť stovky záujemcov všetkých
vekových kategórií. Tých lákal najmä pohľad na pestrú zbierku hríbovitých húb,
ktorej kraľoval zriedkavý hríb satanský (Boletus satanas).

ZAUJÍMAVOSTI

Aróma hľuzoviek je požičaná
Dušan Mlynarčík
Aromatické zložky patria k neodmysliteľnej súčasti identifikácie niektorých húb
a v mnohých prípadoch umocňujú radosť z pohľadu na plný kôš alebo tanier. Za
vôňu, ale aj jej náprotivok – zápach, popritom aj za chuť zodpovedajú rozličné organické zlúčeniny: alifatické alkoholy a aldehydy, ale aj aromatické aldehydy (benzaldehyd pripomína vôňou horké mandle), terpény, mastné kyseliny a ich estery,
pričom za zápach majú zodpovednosť o. i. organické zlúčeniny síry. Zvyčajne pri46

tom nejde o jednotlivé zlúčeniny, ale o ich pestré kombinácie, i keď niektorá zložka môže dominovať. Najrozšírenejší je medzi nimi nenasýtený alifatický alkohol
okt-1-én-3 ol, nazývaný aj „hubovým alkoholom“, vyskytujúci sa vo väčšine húb.
K častým zložkám v plodniciach húb patria aj terpény, dokázali sa v nich už desiatky
a poskytujú hubám príjemnú vôňu. Žijeme v predstave, že sú to všetko sekundárne
metabolity, ktoré si syntetizujú huby na nejakú svoju potrebu.
K hubám s najvýraznejšou aj najpríjemnejšou vôňou patria hľuzovky. Už od
antických čias opantávajú fantáziu gurmánov a mastia vrecká obchodníkom. Pred
dvomi - tromi rokmi v aukčnej sieni Sotheby`s v New Yorku predali plodnicu Tuber
magnatum vážiacu 1,89 kg za vyše 60 000 USD. Zaslúžene sú aj objektom záujmu
výskumníkov. Už v r. 2010 bola publikovaná úplná sekvencia genómu périgordskej
hľuzovky Tuber melanosporum a rozbehlo sa aj štúdium baktérií, osídľujúcich vonkajšiu (perídium) a vnútornú (gléba) časť ich plodníc. Kompletné zloženie bakteriálnych komunít je známe už pri viacerých druhoch hľuzoviek a vie sa aj to, že ich
huby získavajú počas rastu z pôdy.
Nemecko – francúzsky vedecký tím (Splivallo a spol.) pracoval s druhom T.
borchii, ktorý sa prirodzene vyskytuje v Európe, ale dá sa aj umelo pestovať a navyše aj rastie rýchlejšie ako iné druhy. V centre ich záujmu boli prchavé zlúčeniny
tiofénu, a to 3-metyltiofén a 3-metyl-4,5-dihydrotiofén, vyskytujúce sa v zrelých
plodniciach. Pri uchovávaní pri obyčajnej teplote sa ich koncentrácia zvyšuje. Uvedení autori zistili, že spomenuté deriváty tiofénu vznikli biotransformáciou neprchavých prekurzorov baktériami žijúcimi v symbióze s T. borchii.
S hľuzovkami kráčajú životom na vzájomný prospech predovšetkým baktérie
z kmeňov α-Proteobacteria a β-Proteobacteria. Prvé z nich osídľujú veľmi rozdielne
prostredie – oceánske i pevninské vody, ale aj pôdu a rastlinné telá a z húb sú to
okrem hľuzoviek aj Laccaria bicolor. Čo ich pohne k tomu, aby metabolizovali prekurzory tiofénu, zatiaľ ostáva tajomstvom. Mohlo by ísť o súťaž o využitie nezvyčajných substrátov, alebo o detoxikačný mechanizmus. Sú to však len špekulácie.
V každom prípade je ale zaujímavé, že mnohé druhy patriace medzi α-Proteobacteria sa svojou genetickou výbavou líšili podľa toho, či boli adaptované na rastliny,
alebo na huby. To naznačuje možnosť koevolúcie medzi baktériami a hubami a ich
rastlinnými symbiontmi.
Svet sa akoby zmenil, keď postupne pribúdali poznatky o kľúčovej úlohe mikroorganizmov pre „normálny chod“ živej prírody vrátane ľudského tela. Sme bohato
osídlení mikróbmi, ktoré nielenže rozhodujú o otázkach zdravia či choroby, ale napokon aj o našej psychike.
Žijeme vo svete, ktorý patrí mikroorganizmom. Okrem principiálnej zásluhy o
existenciu života v nám známej forme osídľujú aj naše telá a rozhodujú o našom telesnom i duševnom zdraví a o najrozličnejších detailoch okolo nás. Poskytujú svetlo
fluoreskujúcim rybám a iným tvorom, dávajú farbu ružovým plameniakom, rybám
fugu a iným vyrábajú tetrodoxín, aby ohrozovali životy fajnšmekrom, produkujú
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diacetyl dávajúci vôňu maslu a deriváty tiofénu, rozvoniavajúce z porcie hľuzoviek.
Človek aby sa spýtal. Načo to tým baktériám je?
Splivallo R., Deveau A., Valdez N., Kirchhoff N, Frey-Klett P., Karlovsky P.: Environ.
Mircobiol. 2015, 17, 2647 – 2660
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Huby Krkonôš

Výskyt húb vo viacerých regiónoch, národných parkoch či rezerváciách v Českej
i Slovenskej republike je už natoľko preskúmaný a aj fotograficky zdokumentovaný,
že by sa mohol spracovať v podobe lokálnej textovo-obrazovej mykoflóry. Problémom je nájsť vydavateľa takýchto publikácií. Pre komerčné vydavateľstvá to nie
je lákavé a vydanie vlastným nákladom je ešte riskantnejšie. Pomocnú ruku by však
mohli a mali podať buď regionálne inštitúcie, ako sa to stalo pri Hubách Liptova
(vydalo ich Liptovské múzeum v Ružomberku), alebo domáci či zahraniční sponzori (aj Fellnerove Houby podporili grantové príspevky z Islandu, Lichtenštajnska
a Nórska).

NA POBAVENIE

Ladislav Hagara
Správa Krkonošského národného parku vydala roku 2016 Atlas krkonošských
mechorostů, lišejníků a hub 2 – Houby. Kniha prináša opis a fotografie 540 druhov
húb doložených z územia Krkonošského národného parku. Textovú časť spracoval
český mykológ Rostislav Fellner, autormi fotografií sú Radek Drahný, Rostislav
Fellner, Jana Fellnerová a Martin Kříž. Kniha má 408 strán a vyšla na kriedovom
papieri. Tlačená verzia je nepredajná, záujemcovia však majú k dispozícii elektronickú verziu dostupnú na webovej adrese http://webserv.krnap.cz/data/atlasˍkrkonosˍ2.pdf
R. Fellner sa venuje vedeckému výskumu krkonošskej mykoflóry už od začiatku
deväťdesiatych rokov minulého storočia. Vo viacerých publikáciách dokázal priamy vzťah medzi extrémnou imisnou záťažou Krkonôš a ústupom či až zamedzením
rastu mnohých druhov húb, hlavne ektomykoríznych. Vďaka poznatkom získavaným výskumom trvalých plôch do roku 1995 a ich porovnaním s fruktifikáciou húb
v neskoršom období, keď veľmi výrazne poklesli emisie oxidu siričitého a oxidov
dusíka, sa aj štatisticky potvrdila postupná revitalizácia mykoflóry Krkonôš. Na základe doterajšieho monitoringu sa predpokladá, že na tomto území rastie okolo 2 000
druhov makromycét.
Fellnerove Houby sú veľmi vítaným a reprezentatívnym obrazom mykoflóry vymedzeného územia, nadväzujúcim na monumentálny Velký fotoatlas hub z jižných
Čech (vlastným nákladom vydal Tomáš Papoušek v spolupráci s Miroslavom Beranom, Josefom Vlasákom a ďalšími autormi). Na Slovensku sú nasledovaniahodným
príkladom lokálnej mykoflóry Huby Liptova, ktoré autorsky spracovali Maroš Peiger, Pavol Tomka a Milan Paulíny.
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