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HĽADÁME NÁLEZISKÁ VZÁCNYCH HÚB

Strmulec kyjovitý (Lyophyllum pseudosinuatum):
nový druh tmavnúceho strmulca zo Slovenska
Ján Červenka, Ladislav Tábi
Strmulce sú lupeňovité pečiarkotvaré huby s bielym výtrusným prachom patriace
do čeľade strmulcovité (Lyophyllaceae). Ich plodnice rastú na humusovitých pôdach
alebo medzi rašelinníkom, najčastejšie v lesoch, ale aj na otvorených stanovištiach,
a to buď jednotlivo, v skupinách, alebo v bohatých trsoch. Tvarovo môžu byť veľmi
variabilné – niektoré sú útle, iné mäsité, čírovkovitého vzrastu. Štruktúra pokožky
klobúka je charakteristicky radiálne vláknitá. Dužina zástupcov rodu tvoriacich mäsitejšie plodnice má nápadne pružnú konzistenciu a na reze buď nemení farbu alebo
po určitom čase modrie, sivie až černie.
Druhy strmulcov s tmavnúcou dužinou, tvoriace sekciu Lyophyllum, nepatria medzi príliš bežné, a preto sú veľmi zaujímavé z mykofloristického hľadiska. Líšia sa
medzi sebou najmä povrchom výtrusov a ich tvarom. Výtrusy sú väčšinou hladké,
len vzácne s bradavičnatou ornamentikou, ktorá mizne v zásaditých činidlách. Ich
tvar môže byť guľovitý, elipsoidný, vretenovitý až trojuholníkovitý.
Strmulec kyjovitý (Lyophyllum pseudosinuatum) bol prvýkrát opísaný až v roku
2004 z Talianska (Consiglio, Contu & Saar 2004). Odvtedy sa našiel ešte v Nemecku, Rakúsku a Českej republike (Hagara 2015). Jednu mladú, čiastočne dozretú
plodnicu objavil druhý z autorov tohto príspevku dňa 29. 8. 2014 nad obcou Banka
v pohorí Považský Inovec. Vďaka tomuto nálezu sa Slovensko stáva piatou krajinou
na svete so známym výskytom strmulca kyjovitého.
Študovaný zber: Považský Inovec, Banka (7473a) „Vápeništia“, listnatý les (dub,
buk) na svahu so SV orientáciou, vápnitá pôda, 250 m, 29. 8. 2014, leg. L. Tábi,
det. J. Červenka. Exsikát je uložený v zbierke Prírodovedného múzea Slovenského
národného múzea v Bratislave (BRA).
Tento zriedkavý druh rastie v listnatých lesoch na vápnitých pôdách, najmä pod
dubmi a bukmi. Klobúk má veľmi mäsitý, v mladosti s nápadne podvinutým okrajom, bledosivastý až sivastohnedý a v dospelosti podľa literatúry až 12 cm široký.
Na prvý pohľad pripomína hodvábnicu veľkú (Entoloma sinuatum), s ktorou môže
osídľovať rovnaké biotopy. Tá má však ružovkastý výtrusný prach a typicky hranaté
výtrusy. Lupene sú pri hlúbiku vykrojené alebo krátko prirastené, belavé až bledokrémové. Na poranených miestach sa sfarbujú do sivomodrasta. Hlúbik býva veľmi
výrazný, kyjakovitý, často s hľuzovitým príveskom, biely, pokrytý sivastými vláknami alebo šupinkami. Biela dužina na vzduchu mení farbu do hnedastosiva alebo až
černie. Výtrusy majú viac-menej guľovitý tvar. Významným znakom tohto strmulca
4
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je aj tvar koncových hýf na klobúku, ktoré sú mierne vzpriamené.
Mohutným vzrastom sa mu veľmi podobá strmulec Lyophyllum rhopalopodium, ktorý má trojuholníkovité výtrusy. Z guľatovýtrusných európskych strmulcov
s tmavnúcou dužinou je zreteľne útlejšieho vzrastu strmulec modrejúci Lyophyllum
caerulescens. Ten má navyše výrazný a nepríjemný zápach. Z oblasti Stredomoria je
známy strmulec Lyophyllum crassipodium, ktorý nemá vzpriamené hýfy na klobúku
(Consiglio, Contu & Saar 2004).
Consiglio, G., Contu, M., Saar, G., 2004: Lyophyllum pseudosinuatum spec. nova
(Tricholomataceae), a new blackening species found in Italy and Germany. Österr.
Z. Pilzk. 13: 119 – 122
Hagara, L., 2015: Ottova encyklopédia húb. Ottovo nakladatelství, Praha, 1200 s.

Strmulec kyjovitý (Lyophyllum pseudosinuatum), plodnica, výtrusy a bazídiá,
autor: J. Červenka
5
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Priaznivá sezóna pre výskyt žltavca drevového
(Buchwaldoboletus lignicola)
Ján Červenka
Nestáva sa bežne, aby sa zriedkavý žltavec drevový (Buchwaldoboletus lignicola)
našiel u nás viackrát za sezónu. Spolu so žltavcom teplomilným (B. sphaerocephalus) patrí medzi vysnívané trofeje mykofloristov a fotografov húb. Na Slovensku sa
vyskytuje len na niekoľkých lokalitách, napriek tomu u nás dosiaľ nemá zabezpečenú legislatívnu ochranu. Plodnice tejto huby navyše lákajú k zberu, keďže sa veľmi
podobajú na suchohríby (Xerocomus s. l.)
Žltavec drevový u nás po prvý raz našiel český mykológ Jan Kuthan dňa 13. 8.
1974 v Arboréte Mlyňany. Rástol v nadmorskej výške cca 250 m pod americkou
borovicou Jeffreyovou (Pinus jeffreyi) s tromi ihlicami vo zväzkoch. Ďalší známy
údaj pochádza zo Zvolenskej kotliny. Pod smrekovcami neďaleko obce Lukové,
v nadmorskej výške cca 400 m objavil tento vzácny druh P. Bobuľa dňa 16. 8. 1983.
Zbery z oboch lokalít sú uložené v zbierke Prírodovedného múzea SNM v Bratislave
(BRA).
Zo Slovenska neexistujú odvtedy žiadne ďalšie publikované údaje o výskyte tohto druhu. V priebehu minuloročného leta sa ho však len na území CHKO Malé Karpaty podarilo objaviť až na dvoch miestach. Nie je žiadnym tajomstvom, že sa často
objavuje v spoločnosti drevného parazita hnedáka škodlivého (Phaeolus schweinitzii). Presne takto sa mi ho aj podarilo nájsť 6. 8. 2014 počas prieskumu zaujímavých
pralesovitých porastov východne od zrúcaniny hradu Pajštún nad obcou Borinka.
Oba druhy rástli pod jedným zo skupiny starých, statných smrekovcov. Možno práve
to, že hnedák škodlivý je, aj podľa môjho dlhoročného pozorovania, v tejto lokalite
jedným z najvýznamnejších parazitov ihličnanov, je pre žltavec drevový lákadlom,
aby sa tu udomácnil. Túto hubu som hneď nasledujúci mesiac objavil medzi prinesenými exponátmi počas X. výstavy húb v Marianke. Našla ju Ľ. Gažíková v lesoch
nad Pezinkom neďaleko horárne Rybníček, kde rástla taktiež pod smrekovcami.
Zbery z oboch lokalít sa nachádzajú v zbierke Prírodovedného múzea SNM (BRA).
Pre zaujímavosť uvádzam aj mykofloristické údaje:
Malé Karpaty: Borinka (7768b) „Pajštún“, na koreňoch smrekovca (Larix decidua),
v spoločnosti Phaeolus schweinitzii, 460 m, 6. 8. 2014, leg. et det. J. Červenka;
Pezinok-Rybníček (7669a) „Vajčatý“, listnatý les s vtrúseným smrekovcom (Larix
decidua), 400 m, 20. 9. 2014, leg. Ľ. Gažíková, det. J. Červenka
Z doterajších nálezov vyplýva, že žltavec drevový u nás fruktifikuje v auguste (3
zbery) a septembri (1 zber), pričom ako hostiteľov vyhľadáva smrekovec (3 zbery)
a borovicu (1 zber). Uprednostňuje pahorkatiny v nadmorskej výške od 250 do 460
m. Známy je z Malých Karpát, Hronskej pahorkatiny a Zvolenskej kotliny. Aby sme
6
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sa o ekologických nárokoch tejto huby dozvedeli viac, nálezy podozrivých plodníc
hríbovitých húb pripomínajúcich tento druh treba hlásiť niektorému z mykologických pracovísk. Morfologické znaky plodníc a ich vyobrazenia sú publikované v nasledovnej literatúre:
Dermek, A., Lizoň, P., 1980: Malý atlas húb. SPN, Bratislava, 546 s.
Pilát. A., Dermek, A., 1974: Hríbovité huby. Veda, Bratislava, 206 s.

Pozoruhodný nález hlivy lievikovitej citrónovej
(Pleurotus cornucopiae var. citrinopileatus)
v Malých Karpatoch
Ján Červenka, Jaroslav Kuriplach, Ľubica Pešková
Hliva lievikovitá (Pleurotus cornucopiae) patrí na Slovensku medzi nie príliš
hojné druhy hlív. V porovnaní s h. bukovou (P. pulmonarius) či h. ustricovitou (P.
ostreatus) je známych nálezov tejto huby podstatne menej. Počas extrémne teplých
a suchých tropických dní na prelome júna a júla 2015 sa v tienistom lese nad Pe
zinkom podarilo nájsť nezvyčajne veľké množstvo plodníc hlivy lievikovitej na mŕtvych – ležiacich i stojacich kmeňoch dubov. Tento objav by možno nebol až taký
zaujímavý, keby v pochmúrnom a suchom lese plnom dotieravého hmyzu nesvietilo
v tesnom susedstve plodníc základnej sivohnedej variety niekoľko trsov hlív, ktorých klobúky boli sfarbené do žiarivo citrónovožlta.
Žlto sfarbená hliva označovaná ako Pleurotus citrinopileatus má svoj pôvod
v Ázii, kde je v prírode bežná a ako jedlá huba sa s obľubou aj umelo pestuje. Názory
taxonómov na to, či je táto huba samostatným druhom alebo iba varietou, sa rôznia.
Prihliadnuc k hromadnému výskytu plodníc oboch farieb v tesnej blízkosti na rovnakej lokalite, ako aj k prítomnosti výrazného znaku – rebernatého hlúbika u oboch
skupín plodníc, sa skôr domnievame, že žltá hliva z tejto konkrétnej lokality je iba
farebnou varietou hlivy lievikovitej. Odobraté plodnice sme opísali nasledovne:
Klobúk 40 – 150 mm široký, spočiatku lievikovitý, neskôr len mierne preliačený,
klenutý až plochý, v pôdoryse okrúhly až lopatkovitý; okraj rovný až poprehýbaný,
v mladosti celistvý, v dospelosti niekedy potrhaný, neryhovaný; pokožka hladká, suchá, citrónovožltá až zelenkastožltá. Lupene 3 – 9 mm široké, stredne husté, vystriedané kratšími lupienkami, na hlúbik hlboko zbiehajúce, belavé až krémové; ostrie
rovné až zvlnené, celistvé. Hlúbik 30 – 90 mm dlhý a 6 – 20 mm hrubý, valcovitý,
smerom k báze mierne zúžený, v mladosti centrálny, postupne excentrický a zahnutý, suchý, od presahujúcich lupeňov najmä v dospelosti výrazne sieťovito rebernatý.
Dužina biela, v klobúku mäkká, v hlúbiku húževnatá, s príjemnou vôňou a chuťou.
Výtrusný prach biely. Výtrusy 8,5 – 10,25 × 4 – 5 µm, valcovité až valcovito elipso7
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idné, hladké, bezfarebné. Bazídiá 31 – 38 × 6 – 8 µm, kyjakovité, štvorvýtrusné, bezfarebné. Pracky na hýfach prítomné, hojné. Lokalita: Malé Karpaty, Pezinok (7669c)
„Sirková“, listnatý les, na báze kmeňa stojaceho, suchého duba (Quercus sp.), 230
m, 2. − 4. 7. 2015, leg. J. Kuriplach, det. Ľ. Pešková, herb. BRA.
Pozorovania tejto variety vo voľnej prírode na území SR sú veľmi vzácne. Pravdepodobne jej vyhovujú teplejšie lokality, keďže bola doteraz hlásená len z nížin
a pahorkatín juhozápadného a juhovýchodného Slovenska. Vzhľadom na to, že sa
komerčná sadba tejto estetickej hlivy stáva čoraz dostupnejšou aj pre našich pestovateľov, nie je vylúčené, že sa do prirodzených biotopov rozširuje práve z umelých
kultúr.

Hodvábnice podrodu Pouzarella na Slovensku
Vincent Kabát
Entoloma dysthales (Peck.) Sacc
Hodvábnica
Syn.: Agaricus dysthales Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist. 32: 28 (1880)
[1879]
Astrosporina bucknallii (Massee) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 213 (1922)
Entoloma dysthales f. acystidiosum Noordel., Persoonia 10(2): 219 (1979)
Entoloma dysthales (Peck) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 9: 83 (1891) f. dysthales
Entoloma dysthales (Peck) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 9: 83 (1891) var. dysthales
Entoloma dysthales var. keralense Manim. & Noordel. [as ‘dysthalis’], in Manimohan, Noordeloos & Dhanya, Persoonia 19(1): 52 (2006)
Inocybe bucknallii Massee [as ‘bucknalli’], Ann. Bot., Lond. 18: 473 (1904)
Leptonia dysthalis (Peck) Konrad & Maubl., Les Agaricales 2: 184 (1953)
Nolanea dysthales (Peck) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 10(2) (1917)
Pouzarella dysthales (Peck) Mazzer, Biblthca Mycol. 46: 105 (1976)
Pouzarella dysthales var. acystidiosa (Noordel.) Karstedt & Capelari, Mycotaxon
102: 148 (2007)
Pouzarella dysthales (Peck) Mazzer, Biblthca Mycol. 46: 105 (1976) var. dysthales
Pouzaromyces dysthales (Peck) P. D. Orton, Mycologist 5(4): 174 (1991)
Rhodophyllus dysthales (Peck) Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 53: 328
(1937)
Druh na Slovensku neznámy, bol zaevidovaný na Slovensku až v poslednom období vďaka prispievateľom na internetové stránky „Na huby“.
Plodnica svojím tvarom, sfarbením a chlpatým povrchom, hnedým sfarbením
lupeňov, najmä vo včasnom štádiu pripomína druhy z rodu vláknica (Inocybe).
8
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Klobúk má priemer 5 − 20 mm, je úzko kužeľovitý, kužeľovito zvoncovitý, plocho kužeľovitý, často akoby s predĺženým vrcholom, nakoniec plochý s trochu rozpraskaným okrajom, nepatrne hygrofánny, čiernohnedý až sivohnedý, v centre tmavší, zvyčajne k okraju bledší, do polovice ryhovaný. V mladosti hodvábne vláknitý
povrch je na začiatku hnedý, potom dochádza k opadávaniu povrchových vláken
až ostanú v malom bode na vrchole a na okraji zväzkovito odstávajúce sivé vlákna.
Klobúk zdanlivo šupinatý, na okraji sú vlákna voľné, alebo drobno šupinkaté.
Lupene dĺžky 20 a šírky 1 − 3 mm, riedke, ku hlúbiku úzko prirastené alebo
vykrojené, úzko odsadené, na okraji zreteľne hrubšie, akoby dvojité, tmavosivé až
hnedosivé, v dospelosti s ružovým nádychom, s výrazne vločkatým, rovnako sfarbeným alebo trochu bledším ostrím.
Hlúbik 30 − 50 mm dlhý a 0,5 − 2 mm hrubý valcovitý, pevný, rúrkovitý, trochu
rozšírený v báze, rovnako sfarbený ako klobúk, hodvábne vláknitý, riedko až zubato
chlpatý, vločkatý až skoro šupinatý s bledšími až tmavohnedými vláknami, báza má
dlhé, ježato odstávajúce bledo žltohnedé vlákna.
Plodnica tenkomäsitá. Vôňa nevýrazná. Chuť mierna.
MIKROZNAKY:
Výtrusy sú podľa literatúry 13,5 − 19,5 (21,5) × (7,5) 8,0 − 10,5 (11,0) μm, Q =
1,5 − 2,1, heterodiametrické, mnohohranné vo viacerých líniách, tenkoblanité, hnedasté vo vode. Bazídiá 4-výtrusné, bez praciek, abortované bazídiá s vnútrobunkovým pigmentom. Ostrie lupeňov je sterilné. Cheilocystidy 15 − 90 × 10 − 25 μm,
postupne zúžené od bázy po vrchol. Pokožka hlúbika a klobúka je z valcovitých 4
− 17 μm hrubých hýf úplne septovaných, minimálne 1 − 2 priehradky na koncových
a až 5 priehradiek na dlhých bazálných elementoch 20 − 55 μm dlhých a hrubých
5 − 12 μm. Pigment na všetkých hýfach plodnice je jemne až hrubo inkrustovaný.
Pracky nie sú prítomné v žiadnom pletive.
Výskyt a ekológia: V literatúre sa uvádza výskyt často v skupinách na zemi a
humóznej pôde, v listnatých lesoch najčastejšie pod jelšami a jaseňmi, ale tiež v
priekopách, v ihličnatých lesoch, v opade vŕb a zvyškoch vegetácie.
Nálezy na Slovensku – sú zobrazené na stránkach „www.nahuby.sk“, ktorých položky som mal možnosť mikroskopovať:
- Nález J. Pavlík, 19. 09. 2010, Laborecká vrchovina, Snina, Stambočská úboč, 290
m n. m., v mladom agátovom lesíku. Našiel ju na troch miestach vždy pod agátmi.
- Nález J. Pavlík, 05. 07. 2008, Laborecká vrchovina, Snina. Lokalita: kopec «Širkáň», listnatý les (agát biely, baza čierna, javor poľný), v opade.
- Nález J. Hermann, 07. 11. 2014, Považský Inovec, Kálnica, Drieňový Vrch. okraj
lesa (agát, trnka, borovica), na zemi.
Plodnice nálezov zo Slovenska boli štíhlejšie ako sa uvádza v literatúre. Výška plodníc dosahovala 5 − 8 cm. Medzi významnejšie mikroznaky patria akoby dvojitý
tvar a veľkosť výtrusov, ktoré sú akoby husenicovitého tvaru, menšie, okolo 15 μm,
9
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(s pomerom dĺžka/šírka), Q je okolo 1,5, pričom dlhšie majú 20 μm, aj viac ako 21,5
μm a Q je okolo 2,1. Bazídiá sú valcovité a majú výrazne dlhé sterigmy. Cheilocystidy sú valcovité, nevýrazné a v hyméniu sa strácajú. Pri nálezoch na Slovensku sa
vyskytoval agát (Robinia). Druh sa zatiaľ nenašiel pod jaseňmi (Fraxinus) a jelšami
(Alnus).
Podobné sú hodvábnice z podrodu Pouzarella majúce plstnaté plodnice (podľa systému Noordeloosa), najmä tenkomäsité, mycenoidné, hnedé druhy zo sekcie
Dysthales, napríklad Entoloma strigosissimum, ktorá však má neryhovaný klobúk
s červenohnedým nádychom, hlúbik s odstávajúcimi červenými hýfami, minimálne
v báze. Hýfy sú hrubostenné, málo septované. Cheilocystidy sú výraznejšie a niektoré majú fľaškovito predĺžený vrchol. Entoloma dysthaloides má klobúk plocho kužeľovitý, lupene tmavohnedé, tmavšie ako klobúk, na ostrí iba jemne brvité. Výtrusy
sú kratšie, v hyméniu je množstvo tmavohnedých cystíd (degradované bazídiá?),
ktoré spôsobujú tmavé a nepravidelné sfarbenie plochy lupeňov.

1. Výtrusy

2. Bazídiá

3. Hýfy pokožky klobúka

Hodvábnica (Entoloma dysthales), autor: V. Kabát
10

10 μm

SPRAVODAJCA SMS

BIODIVERZITA HÚB SLOVENSKA

Súhrny referátov zo seminára
Biodiverzita húb Slovenska 14
Slovenská mykologická spoločnosť
Botanický ústav SAV, Bratislava
9. december 2014
ABSTRAKTY REFERÁTOV
1. Nový druh rodu Taphrina na Armeniaca vulgaris na Slovensku
Kamila Bacigálová, Jana Petrýdesová, Marek Slovák
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava,
kamila.bacigalova@savba.sk
V rámci mykofloristických prác sme na marhuľových stromoch v súkromných záhradách zistili výskyt doteraz neznámych symptómov hubovej infekcie na marhuliach – kučeravosť listov a tvorbu grmanov plodov, ktoré nás upozornili na nový druh
huby rodu Taphrina, ktorej výskyt nebol doteraz zistený ani na európskom kontinente. Keďže ide o ojedinelý výskyt uvedeného druhu rodu Taphrina na našom území,
bude v najbližšom období predmetom našich štúdií izolácia a komplexná taxonomická determinácia zistených izolátov huby v našich ekologických podmienkach.
2. Melanoleuca juliannae – nový druh na Slovensku?
Ondrej Ďuriška1, Soňa Jančovičová1, Michal Tomšovský2, Vladimír Antonín3
1
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky,
Révová 39, 811 02 Bratislava
2
Mendelova Univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zemědělská 3,
613 00 Brno
3
Moravské zemské muzeum, Botanické oddělení, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Melanoleuca juliannae je nový druh rodu Melanoleuca (Basidiomycota, Tricholomataceae) opísaný z Maďarska. Je charakteristický unikátnym fialovým sfarbením
dužiny na báze hlúbika. Vo svojej nefarbenej podobe – Melanoleuca juliannae var.
decolorans – sa vyskytuje aj v Českej republike a v Taliansku. Vzhľadom na výskyt
tohto taxónu v okolitých štátoch a na jeho ekologické nároky si kladieme otázku, či
sa môže vyskytovať aj u nás. [Informácie obsiahnuté v tejto prezentácii sme získali
vďaka projektom GUK: UK/231/2014 a APVV: APVV SK-CZ-0052-11.]
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3. Prehľad druhov rodu Otidea (Pezizales) na Slovensku
Stanislav Glejdura
Kováčová, glejdura@gmail.com
V súčasnej dobe poznáme zo Slovenska 11 druhov rodu Otidea (21 druhov v Európe). Z celkového počtu 10 publikovaných druhov boli po revízii herbárového materiálu resp. opisov vylúčené 3 druhy. Ďalšie 4 druhy nové pre Slovensko zbierané v poslednom období a uvedené v príspevku nie sú ešte publikované. Dichotomický kľúč
slovenských druhov rodu Otidea je zostavený predovšetkým na makroskopických
znakoch, ktoré sú v tomto rode najdôležitejšie. Výskyt všetkých druhov je potvrdený
zbermi v posledných rokoch.
4. Spooneromyces helveticus a Spooneromyces microsporus na Slovensku
Stanislav Glejdura1, Pavol Tomka2
1
Kováčová, glejdura@gmail.com
2
1. mája 2044/179, SK-031 01 Liptovský Mikuláš, palonahuby@gmail.com
Rod Spooneromyces, vystavený v roku 1989, zahŕňa 4 druhy. Tri sú Európske, jeden sa vyskytuje v Číne. Všetky druhy rodu sú extrémne vzácne, nachádzané len
sporadicky. Na Slovensku boli v nedávnej dobe zbierané dva druhy, Spooneromyces
helveticus a Spooneromyces microsporus. V príspevku je uvedený kľúč všetkých
druhov rodu Spooneromyces. Pri oboch druhoch je uvedené rozšírenie v Európe,
pri druhu S. microsorus bolo nájdené staršie meno Lachnea velenovskyi. Tento druh
opísal Vacek z územia Českej republiky.
5. Vzácne druhy húb zbierané v rokoch 2013 – 2014 na Poľane
Stanislav Glejdura1, Katarína Bučinová2, Ivan Mihál2
1
Kováčová, glejdura@gmail.com
2
Ústav ekológie lesa, SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen
Výsledky uvedené v príspevku sú výstupom dvojročného výskumu húb Poľany
v rámci projektu „Zmeny biodiverzity lesných ekosystémov v závislosti na ich hospodárskom využití“, projekt VEGA 1/0362/13. Prvá časť príspevku je venovaná indikačným a vzácnym druhom sledovaného územia. V druhej časti je rozoberaný výskyt dvoch vzácnych druhov v kontexte celej Európy, Tatraea dumbirensis a Tectella
operculata, ktoré boli vo vrcholovej časti Poľany zaznamenané v prekvapivo veľkom počte zberov. Rozloženie zberov v pralesovitých územiach aj hospodárskych
lesoch je zobrazené na mape.
6. Čo je čo v rode Rimbachia (Tricholomataceae, Basidiomycota)
Soňa Jančovičová1, Drahoš Blanár2, Pavol Tomka3, Katarína Mišíková1
1
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky,
Révová 39, SK-811 02 Bratislava, sona.jancovicova@fns.uniba.sk,
katarina.misikova@fns.uniba.sk
12
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Správa Národného parku Muránska planina, Janka Kráľa 12, SK-050 01 Revúca,
drahos.blanar@sopsr.sk
3
1. mája 2044/179, SK-031 01 Liptovský Mikuláš, palonahuby@gmail.com;
Prezentujem úskalia pri identifikácii dvoch recentných zberov rodu Rimbachia
z územia Slovenska. [Informácie obsiahnuté v tejto prezentácii sme získali vďaka
projektu VEGA 02/0075/14.]
2

7. Niektoré druhy hodvábnic Entoloma na Orave
Vincent Kabát
Martinčekova 30, 821 01 Bratislava, konstrukt@zutom.sk
Počas mykologického výskumu sa našlo pestré spoločenstvo druhov z r. Entoloma.
Zoznam druhov ktoré sa našli do r. 2008 a boli fotografované na diapozitívy priblížime, ale z technických dôvodov ich nemôžeme ukázať. Predvedené budú len druhy
nájdené po a v r. 2008.
8. Clavaria incarnata a Clavaria roseoviolacea na Slovensku
Ivona Kautmanová
SMN-PM, Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava,
ivona.kautmanova@snm.sk
V roku 2010 bola na území Bielych Karpát zozbieraná položka ružovo sfarbeného
kyjačika (Clavaria), o ktorej sa predpokladalo, že patrí druhu kyjačik pleťový –
Clavaria incarnata Weinm.. Pri revízii položky v roku 2014 autorka zistila, že táto
položka sa nápadne odlišuje tvarom výtrusov a patrí druhu Clavaria roseoviolacea
R. H. Petersen, čo neskôr potvrdila aj analýzy DNA. C. roseoviolacea bola dosiaľ
známa len z Nového Zélandu, odkiaľ bola opísaná v roku 1988. Príspevok prináša
opis makro- a mikroznakov slovenského nálezu a porovnanie s typovým materiálom
aj inými príbuznými druhmi.
9. Vymedzenie rodov v rámci čelade Placynthiaceae (Ascomycota)
Alica Košuthová1, Martin Westberg2, Mats Wedin2
1
Botanický ústav SAV, Bratislava, alica.kosuthova@savba.sk
2
Swedish Museum of Natural History, Stockholm
Čeľaď Placynthiaceae je jedna z málo preskúmaných čeľadí vreckatých húb (Ascomycota), tvoriaca lichenizované symbiózy s cynanobaktériami. Na základe konceptu
boli v rámci Placynthiaceae vyčlenené tri rody: Placynthium, Collolechia a Vestergrenopsis. Rod Vestergrenopsis je v súčastnosti vylúčený z čeľade. Cieľom výskumu
bolo zistiť postavenie rodu Collolechia v rámci čeľade Placynthiaceae na základe
analýzy viacerých génov a morfologických znakov. Zistený stav je v rozpore s doteraz známym konceptom.
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10. Poznámky k niektorým vzácnym nálezom húb (Ascomycota) na strednom
Slovensku
Ivan Mihál1, Drahoš Blanár2
1
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, mihal@savzv.sk
2
Správa Národného parku Muránska planina, J. Kráľa 12, 050 01 Revúca,
drahos.blanar@sopsr.sk
Autori uvádzajú vzácny výskyt šiestich druhov askomycétnych húb z Muránskej
planiny, Revúckej vrchoviny a Rimavskej kotliny na strednom Slovensku. Ako
prvonálezy pre Slovensko sú uvádzané druhy Cosmospora rishbethii, Dothiora ribesia, Encoelia carpini, Melanomma pulvis-pyrius a Tympanis corylina, pričom sa
uvádzajú konkrétne lokality ich výskytu a trofický substrát. Ako druhý nález pre Slovensko je uvedený druh Hysterium pulicare. Konštatuje sa, že o uvedených druhoch
existuje málo údajov o ich výskyte aj v okolitých krajinách, kde sa vyskytujú tiež iba
ojedinele. Napr. druh Dothiora ribesia je známy aj z Česka, Rakúska a Slovinska,
Encoelia carpini z Česka a Poľska, Hysterium pulicare z Česka, Rakúska a Poľska
a Melanomma pulvis-pyrius z Česka a Rakúska. [Príspevok je súčasťou grantovej
úlohy VEGA č. 2/0039/14]
11. Zaujímavé mykologické nálezy z Oravy (2013 – 2014)
Peter Tomáň1, Vincent Kabát2, Ryszard Rutkowski3
1
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 027 41 Oravský Podzámok,
mykologia@oravskemuzeum.sk
2
Martinčekova 30, 821 01 Bratislava, konstrukt@zutom.sk
3
Swinná, Poľsko, rysiekrudek@gmail.com
Počas rokov 2013 a 2014 na území Oravy pokračoval jednak cielený mykologický
výskum v oblasti obcí Liesek, Trstená, Oravice (2013) a Oravská lesná (2014) a zároveň individuálne výskumy na vytypovaných lokalitách. Počas týchto výskumov
bolo nájdených niekoľko desiatok zriedkavých a vzácnych nálezov ako napríklad:
Amanita friabilis, Flammulaster granulosus, Cortinarius venetus, Hygrophorus
camarophyllus, Lactarius lilacinus, Tricholoma roseoacerbum, Clavaria zollingeri, Hohenbuehelia pinacearum, Hygrophoropsis olida, Hypocreopsis lichenoides,
Chamonixia caespitosa, Hydnellum geogenium, Tuber ferugineum a ďalšie.
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Súhrny referátov zo seminára
Diverzita a ekológia húb 1
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV
11. marec 2014
ABSTRAKTY REFERÁTOV
1. Aktuálny výskyt druhov rodu Nectria (Fr.) Fr. na Slovensku
Ivan Mihál
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, mihal@savzv.sk
Na území Slovenska je doposiaľ opísaných a výskytom dokázaných celkovo 25
druhov húb prináležiacich k širšiemu okruhu druhov rodu Nectria s.l. z čeľadí Bionectriaceae a Nectriaceae. Z čeľade Bionectriaceae sú u nás zastúpené rody Hydropisphaeria, Nectriopsis, Paranectria, Pronectria a Sphaerostilbella. Z čeľade
Nectriaceae sú to rody Cosmospora, Monographella, Nectria, Neonectria, Pseudonectria a Viridispora. Medzi najvzácnejšie huby, t. j. prvonálezy pre Slovensko môžeme zaradiť druhy: Monographella nivalis, Nectria berolinensis, N. coryli, N. decora, Nectriopsis tatrensis, Neonectria radicicola, Paranectria oropensis, Pronectria
pertusariicola, Pseudonectria rousseliana a Viridispora alata. U druhov Nectria
tuberculariformis, Nectriopsis indigens a Pronectria tincta možno predpokladať ich
extrémnu vzácnosť alebo aj vymiznutie z našej mykoflóry, pretože od ich starých
nálezov ešte v rokoch 1956 až 1966 (vtedy ako prvonálezy) neboli zaznamenané
žiadne novšie údaje o ich výskyte. Naše druhy rodu Nectria s.l. obsadzujú prevažne
drevný substrát rozličných lesných drevín, niektoré z nich sú mykoparazitické.
[Príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0362/13.]
2. Doposiaľ zo Slovenska nepublikovaný nález z rodu kruhovka (Orbilia)
na Salix sp.
Pavol Tomka
ul. 1. mája 2044/179, 031 01 Liptovský Mikuláš, palonahuby@gmail.com
Autor oboznamuje o náleze z rodu Orbilia na Salix sp. – Orbilia phragmotricha,
a prináša pohľad na makro a mikroznaky. Druh Orbilia phragmotricha s výraznými
hrubostennými okrajovými chĺpkami, zo sekcie Aurantiorubra, z územia Slovenska
doposiaľ nebol publikovaný.
3. Psilopezioidné huby na Slovensku
Stanislav Glejdura
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen,
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glejdura@gmail.com
Termínom psilopezioidné huby sú označované operkulátne diskomycéty (Pezizales)
rastúce na čiastočne alebo úplne zanorenom dreve vo vode. Plodnice sú ploché alebo
vankúšikovité, široko prirastené k substrátu a vďaka vysokému obsahu vody sú exsikáty tenké ako film. Sú to rody Adelphella, Pachyella a Psilopezia. V príspevku sú
predstavené všetky doteraz známe druhy zo Slovenska. V dichotomickom kľúči sú
uvedené aj druhy doteraz u nás nezaznamenané, ale vyskytujúce sa v Európe.
4. Nové druhy z rodov Lamprospora a Octospora (Pezizales) na Slovensku
Stanislav Glejdura, Linda Majdanová
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen,
glejdura@gmail.com
Rody Lamprospora a Octospora sú huby parazitujúce na machorastoch (Bryophyta). Väčšina druhov fruktifikuje v chladnom období roka od decembra do marca.
Teplá zima 2013/2014 bez snehovej pokrývky priniesla niekoľko desiatok nálezov
z oboch týchto rodov, zväčša zo synantropných stanovíšť. V príspevku prinášame
prehľad zbieraných taxónov z posledného obdobia. Viaceré z nich sú prvé nálezy
pre Slovensko: Lamprospora areolata, L. annulata, L. aff. retispora, L. seaveri, L.
tortulae-ruralis, L. tuberculata, Octospora coccinea, O. gemmicola, O. grimmiae,
O. gyalectoides, O. musci-muralis, O. pseudoampezzana a dve štvorvýtrusné variety
O. axillaris var. tetraspora, O. gemmicola var. tetraspora. Za najbežnejšie druhy
považujeme Octospora gyalectoides a O. leucoloma.
5. Nové poznatky o žezlovkách Ekvádoru
Václav Kautman
Mierová 16, 821 05 Bratislava, vkautman@post.sk
Od roku 2011 sa venujem štúdiu žezloviek a iných entomopatogénnych húb Ekvádoru. Počas štyroch návštev tejto krajiny sme našli na rôznych lokalitách v rôznych
oblastiach vyše 45 druhov žezloviek z rodov Metacordyceps, Ophiocordyceps a Cordyceps. V tomto príspevku sa venujem vybraným druhom ako napr. Cordyceps ignota, C. acridophila, C. diapheromeriphila, C. locustiphila a predstavujem aj niektoré
z iných zaujímavejších nálezov.
6. Vybraní zástupcovia rôsolovitých húb (Dacrymyces, Tremella)
Pavol Tomka
ul. 1. mája 2044/179, 031 01 Liptovský Mikuláš, palonahuby@gmail.com
Príspevok prináša pohľad na rozlišovacie makro a mikroznaky niektorých druhov
rôsolovitých húb z rodov Dacrymyces a Tremella zbieraných na území Liptova a pohľad na ich ekológiu: Dacrymyces adpressus, D. capitatus, D enatus, D. tortus,
Tremella karstenii. Druhy Dacrymyces adpressus a D. enatus neboli zatiaľ z územia
Slovenska publikované.
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7. Rozmanitosť a ekológia jelenkovitých húb (Bankeraceae) v regióne Liptova
Maroš Peiger
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky,
Komenského 1483/20, 031 01, Liptovský Mikuláš, peigermaros@gmail.com
Jelenkovité huby partia medzi vzácnejšie druhy našej mykoflóry. Počas ich dlhodobého monitorovania na území Liptova sa podarilo doposiaľ zaznamenať 17 druhov spolu z 5 rodov (Hydnellum, Sarcodon, Phellodon, Bankera, Boletopsis). Niektoré sú bežnejšie, niektoré veľmi vzácne. Skúmali sa ich ekologické nároky, počet,
distribúcia a stavba vytvorených plodníc v závislosti od množstva zrážok počas roka.
8. Ekologické hodnotenie lokalít s výskytom druhov rodu Hygrocybe
na Kysuciach
Jarmila Zajacová1, Milan Zajac2
1
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen
2
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Výskum travinno-bylinných biotopov (11 lokalít) na Kysuciach v rokoch 2008 –
2013 poukázal na vysokú diverzitu druhov rodu Hygrocybe. Druhové bohatstvo tejto
skupiny húb indikuje vysokú prírodnú hodnotu spoločenstiev. Pri ekologickom hodnotení dosiahli 4 lokality (Vysoká nad Kysucou, Vrchrieka; Vysoká nad Kysucou,
Klinkovský vrch; Čadca, Vojty; Čadca, Sihelník) najvyššie hodnotenie ekologickej
významnosti – lokalita medzinárodného významu. Národný význam má 1 lokalita
a 3 lokality lokálneho významu.
9. Vzácne druhy húb Malých Karpát
Ivona Kautmanová1, Radovan Bednár2, Václav Kautman3
1
SNM-PM, Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava,
ivona.kautmanova@snm.sk
2
Saratovská 17, 841 02 Bratislava, radino1@yahoo.com
3
Mierová 16, 821 05 Bratislava, vkautman@post.sk
Malé Karpaty síce patria rozlohou k najväčším pohoriam Slovenska, z mykologického hľadiska sú však pomerne neprebádané, aj keď im venovali pozornosť viacerí významní mykológovia už od 19. storočia. V príspevku prinášame prehľad niektorých
zaujímavých nálezov vyšších húb z posledných rokov, ktoré znamenali významný
príspevok k poznaniu biodiverzity tejto zaujímavej a pestrej časti Slovenska. Sú to
druhy Cantharellus melanoxeros, Discisedsa calva, D. bovista, Elaphocordyceps
longisegmentis, Gastrosporium simplex, Geastrum corollinum, G. elegans, G. melanocephalum, G. minimum, G. saccatum, G. schmidelii, Geopora arenosa, G. arenicola, Hydnobolites cerebriformis, Hymenogaster bullardii, H. luteus, Myriostoma
coliforme, Peziza gerardii, Pisolithus arhizus, Sarcoscypha jurana, Tulostoma melanocyclum, T.squamosum, Wakefieldia macrospora, Montagnea radiosa a iné.
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10. Distribúcia a ekológia bazídiových makromycétov v Arboréte Borová hora
vo Zvolene
Ján Imrišek
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen
Arborétum Borová hora má rozlohu 47,84 ha, z toho približne 15 ha tvoria pôvodné
porasty. Podstatu Arboréta tvoria predovšetkým vysadené domáce, ale aj množstvo
introdukovamých drevín. V roku 2013 bol v predmetnom území sledovaný výskyt
bazídiových húb so zameraním na ich diverzitu, distribúciu, abundanciu a ekológiu.
Výsledky pozorovaní sú porovnané s predchádzajúcimi diplomovými prácami z 90tych rokov minulého storočia.
11. Makromycéty pralesovitých a hospodárskych porastov CHKO-BR Poľana
Katarína Bučinová1, Stanislav Glejdura2, Ivan Mihál1, Vladimír Kunca2
1
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, bucinova@savzv.sk;
mihal@savzv.sk
2
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen,
glejdura@gmail.com
V chránenej pralesovitej východnej časti CHKO-BR Poľana na 65 trvalých plochách
bolo v roku 2013 zistených 426 taxónov húb s prevahou lignikolných druhov najmä
na mŕtvom dreve väčších rozmerov, na ktoré sa viažu najmä vzácne indikačné druhy
(napr. Trametopsis cervina, Hydropus marginellus, Camarops tubulina, Mycoacia
nothofagi, Pluteus umbrosus). V západnej a juhovýchodnej časti CHKO-BR Poľana
je lokalizovaných 45 hospodárskych plôch, na ktorých boli tiež potvrdené niektoré
vzácne indikačné a chránené druhy (Tatraea dumbirensis, Entoloma versatile).
[Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0362/13.]
12. Hliva ustricovitá Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. a jej mnohoraké využitie
Martin Pavlík
Katedra ochrany lesa a poľovníctva, Lesnícka fakulta, Technická univerzita
vo Zvolene, mrtnpavlik1@gmail.com
Mohlo by sa zdať, že predstavovať hlivu ustricovitú profesionálnym či amatérskym
mykológom je zbytočné. Bežne ju poznajú aj sviatoční hubári, malé deti z rôznych
sirupov či cukríkov, vo forme čajov či tabliet ju konzumujú aj ľudia, ktorí huby inak
vôbec nejedia. Pre väčšinu ľudí je to chutná huba, kulinársky využiteľná na množstvo spôsobov, pre stále väčšiu skupinu ľudí je to aj huba pozitívne ovplyvňujúca
ich zdravotný stav. Určitá skupina ľudí na ňu pozerá ako na lignivornú drevokaznú
hubu, rozkladajúcu drevo listnatých drevín. Jej schopnosti sa učíme stále dôkladnejšie využívať pri čistení ľuďmi znečistenej prírody. Ľudia na celom svete na ňu
pozerajú s veľkými nádejami. Preto je veľmi potrebné nielen hovoriť o hlive ustricovitej, ale tiež ju spoznávať a využívať. [Príspevok je súčasťou riešenia projektu
APVV-0744-12]
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13. Vyššie huby s liečivým potenciálom v lesoch Slovenska
Martin Pavlík
Katedra ochrany lesa a poľovníctva, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, mrtnpavlik1@gmail.com
Využitie húb na účely liečby najrôznejších chorôb človeka má v niektorých častiach sveta veľmi dlhú tradíciu. Na Slovensku rastie relatívne veľký počet druhov
húb, pričom väčšinou ani netušíme, že viaceré z nich obsahujú veľmi vzácne látky,
schopné vyliečiť aj tie najťažšie choroby človeka. Desiatky druhov drevokazných a
terestrických húb, vyskytujúcich sa najmä v lesných porastoch Slovenska, sa podieľajú nielen na hospodárení, ochrane a výžive našich lesov, ale môžu byť aj nesmierne zaujímavé ako doplnok zdravej výživy človeka, no najmä podpory jeho zdravia
či liečby množstva chorôb. Medzi najvzácnejšie a najúčinnejšie patria Cordyceps
militaris, Flammulina velutipes, Ganodernma lucidum, Grifola frondosa, Hirneola
auricula-judae, Phallus impudicus, Pleurotus ostreatus, Trametes versicolor a mnoho iných. [Príspevok je súčasťou riešenia projektu APVV-0744-12]

Súhrny referátov zo seminára
Diverzita a ekológia húb 2
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV
5. marec 2015
ABSTRAKTY REFERÁTOV
1. Prehľad druhovej diverzity makromycétov v NPR Zadná Poľana (CHKO-BR Poľana) za roky 2013 – 2014
Katarína Bučinová1, Stanislav Glejdura2, Ivan Mihál1
1
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 96053 Zvolen, bucinova@savzv.sk;
mihal@savzv.sk
2
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96001 Zvolen,
glejdura@gmail.com
V rokoch 2013 – 2014 bolo v NPR Zadná Poľana (CHKO -BR Poľana) urobených
celkovo 640 záznamov. Jednoznačne determinovaných je zatiaľ len 245 druhov, medzi nimi sú vzácne druhy ako napr. Ascotremella faginea, Camarops tubulina, Plectania melaena, Mycoacia nothofagi, Hydropus marginellus, Tatraea dumbirensis,
Entoloma versatile. Okrem týchto druhov indikujú minimálny vplyv ľudskej činnosti v pralesovitej časti NPR Zadná Poľana aj lignikolné saprotrofické druhy napr.
Chrysomphalina chrysophylla, Pluteus umbrosus, Hericium spp. a ďalšie.
[Prezentácia je súčasťou projektu VEGA 1/0362/13.]
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2. Aktuálne poznatky o druhovej diverzite a ekológii vreckatých húb z rodu
Daldinia na Slovensku
Ján Červenka1 , Pavol Tomka2
1
Starhradská 6, 851 05 Bratislava, jancervenka.mail@gmail.com
2
ul. 1. mája 2044/179, 031 01 Liptovský Mikuláš, palonahuby@gmail.com
Daldínie (Daldinia) sú vreckaté huby z čeľade drevnatcovité (Xylariaceae). Veľmi
ľahko sa dajú spoznať podľa relatívne veľkých, guľovitých, bochníkovitých až kyjakovitých stróm, ktoré majú na priečnom reze charakteristické koncentrické kruhy.
Rastú na živom aj mŕtvom, nezriedka na obhorenom dreve listnatých, len výnimočne ihličnatých drevín. Donedávna sa u nás okrem daldínie koncentrickej (Daldinia
concentrica) sporadicky rozlišoval ešte druh Daldinia fissa. Štúdiom herbárového
materiálu sa však zistilo, že počet druhov rastúcich u nás je oveľa vyšší, ako sa pôvodne predpokladalo a daldínia koncentrická, kedysi považovaná za náš najbežnejší
a všeobecne rozšírený druh, je v skutočnosti známa len z jedinej lokality na Podunajskej nížine.
3. Rod Peziza na Slovensku I. – druhy s hladkými výtrusmi
Stanislav Glejdura
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96001 Zvolen,
glejdura@gmail.com
V Európe sa vyskytuje viac ako 100 druhov rodu Peziza. Na Slovensku je známych
takmer 60 druhov. Rastú na pôde, dreve, truse a na spáleniskách. Základným znakom rodu je čiaškovitý tvar a pozitívna reakcia vreciek na činidlá obsahujúce jód.
Taxonómia rodu spočíva okrem vzhľadu na vlastnostiach výtrusov a bunkových
štruktúr excipula. Výtrusy sú hladké alebo s rôznym typom ornamentiky. V príspevku sú predstavené všetky druhy rodu Peziza (19 druhov) s hladkými výtrusmi doposiaľ nájdenými na Slovensku. Súčasťou prezentácie je kľúč založený na podstatných
makro a mikroznakoch.
4. Poznatky o žezlovkách Ekvádoru – časť 2.
Václav Kautman
Mierová 16, 821 05 Bratislava, vkautman@post.sk
Od roku 2011 mám možnosť venovať sa štúdiu žezloviek a iných entomopatogénnych húb Ekvádoru nielen v herbároch, ale aj priamo v teréne. Počas štyroch návštev tejto krajiny sme našli na rôznych lokalitách v rôznych oblastiach 55 druhov
žezloviek z rodov Cordyceps, Ophiocordyceps a Metacordyceps. Predchádzajúci
príspevok sa venoval vybraným druhom ako napr. Cordyceps ignota, Cordyceps
acridophila, Cordyceps diapheromeriphila, Cordyceps locustiphila a predstavil aj
niektoré z iných zaujímavých nálezov druhov parazitujúcich pavúkovce, pakobylky,
rovnokrídlovce, motýle, cikády a vajíčka slimákov. Druhá časť predstavuje ďalšie
nemenej zaujímavé druhy žezloviek tých istých rodov parazitujúcich na chrobá20

SPRAVODAJCA SMS

koch, motýľoch, bzdochách, muchách, koníkoch, cvrčkoch, lumkoch, osách a hlavne mravcoch nespomínaných v prvej časti s poznámkami k niektorým vzácnym a
významným nálezom týchto húb.
5. Clavaria mesapica - nový druh ružovo sfarbeného kyjačika
Ivona Kautmanová
SNM-PM, Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava,
ivona.kautmanova@snm.sk
V roku 2014 bol z Talianska opísaný nový druh kyjačika z okruhu kyjačika pleťového (Clavaria incarnata).Tento druh sa vyskytuje aj na území Slovenska a príspevok
prináša jeho opis a porovnanie s inými podobnými druhmi ako aj údaje o jeho rozšírení a ekológii.
6. Staršie novinky o drobnojazýčkoch z domova i zo sveta
Kučera Viktor1 , Kunca Vladimír2, Lizoň Pavel1
1
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
viktor.kucera@savba.sk, pavel.lizon@savba.sk
2
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky,
T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen, vkunca@tuzvo.sk
Príspevok prezentuje aktuálnu úroveň poznania druhov rodu Microglossum (drobnojazýček). V súčasnosti sa v rode Microglossum uvádza 22 taxónov. Väčšina je
známych len z pôvodného opisu a typovej položky. Za ostatné dva roky pribudli tri
nové druhy pre vedu. Jeden, Microglossum cyanobasis bol opísaný zo Španielska
a dva – Microglossum griseoviride a M. parvisporum boli opísané zo Slovenska. Z
nášho územia, sú okrem dvoch spomenutých, známe ešte tri druhy (Microglossum
rufescens, M. olivaceum a M. nudipes). Medzi základné rozlišovacie znaky patrí
farba plodnice, prítomnosť šupín na hlúbiku a z mikromorfologických znakov veľkosť výtrusov a vreciek. Dôležitú úlohu hrá podľa pozorovaní aj reakcia substrátu na
ktorom huby rastú. Ani prechádzaním potencionálnych lokalít výskytu sa nepodarilo
potvrdiť výskyt drobnojazýčka zeleného (Microglossum viride), huby uvedenej aj v
Červenom zozname húb Slovenska. Všetky zbery predstavujú príbuzný drobnojazýček sivozelený (Microglossum griseoviride).
[Príspevok vznikol vďaka podpore projektu VEGA 2/0008/15.]
7. Vzácne a indikačné druhy makromycétov nájdené v prírodnej rezervácii
Jelšovec
Vladimír Kunca
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky,
T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen
Nepravidelný monitoring v podhorskom lužnom lese s prevahou jelše lepkavej
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) a prímesou borovice lesnej a smreka obyčajného trvá
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už 6 rokov. V časti rezervácie sa nachádzajú aj podmáčané časti a rašelinisko. Počas
tohto obdobia sa našlo viacero chránených a vzácnych druhov húb s indikačnou
hodnotou ako Amanita friabilis, Entoloma euchroum, Gomphidius roseus, Mitrula
paludosa, Pachyella babingtonii, Russula alnetorum a Vibrissea truncorum.
[Príspevok vznikol pri riešení grantových úloh VEGA č. 1/0362/13 a 2/0008/15]
8. Poznámky k výskytu húb rodu Nectria s.l. (Bionectriaceae, Nectriaceae, Hypocreales, Ascomycota) v Bulharsku
Ivan Mihál1, Alojz Cicák1, Christo Cakov2
1
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, mihal@savzv.sk,
cicak.alojz@gmail.com;
2
Lesnícky výskumný ústav BAV, 132, St. Kliment Ohridski Blvd. 1756 Sofia,
hristotsakovbg@abv.bg
Autori uvádzajú výskyt celkovo 14 druhov húb rodu Nectria s.l., ktoré sú doposiaľ
známe z územia Bulharska. Medzi vzácne sa vyskytujúce huby rodu Nectria s.l. v
Bulharsku môžeme zaradiť druhy: Bionectria ochroleuca, Cosmospora aurantiicola, Haematonectria haematococca, Nectria auratiaca, N. coryli, Neonectria punicea
a N. ramulariae. Ako prvonálezy uvádzame druhy Cosmospora coccinea, C. purtonii, Nectria aurantiaca, N. coryli, Neonectria fuckeliana a N. punicea, ktoré neboli
doposiaľ z územia Bulharska uvádzané. Viaceré druhy húb rodu Nectria s.l. spôsobujú významne mykotické infekcie lesných drevín. [Príspevok je súčasťou grantovej
úlohy VEGA č. 2/0039/14 ako aj ako spoločných projektov medzi ÚEL SAV Zvolen
a LVÚ Sofia: “The structure, health status and soil conditions of beech forest ecosystems in South-Eastern and Central Europe“ a “The assessment of risk of the health
status, structure and necrotisation in beech dendrocoenoses depending on changing
anthropogenic conditions in Central and South-Eastern Europe“]
9. Mykorízne percento a stav lesného porastu
Martin Pavlík
Katedra ochrany lesa a poľovníctva, Lesnícka fakulta, Technická univerzita
vo Zvolene, mrtnpavlik1@gmail.com
Zhodnotenie spektra druhov húb môže dať dôležitú informáciu o stave a perspektíve
lesného porastu, v ktorom sa vyskytujú. Výskyt plodníc terestrických aj drevoobsadzujúcich húb je jednoznačným dôkazom ich prítomnosti a funkčnej existencie na
danej lokalite. Podiel počtu druhov terestrických ektomykoríznych húb z celkového
počtu druhov vyšších húb zaregistrovaných v lesnom poraste je vyjadrený tzv. mykoríznym percentom. Získané výsledky v rôznych rastových podmienkach potvrdzujú priamu súvislosť medzi zdravotným stavom lesných drevín, stabilitou a perspektívou lesných porastov na jednej strane a výškou hodnoty mykorízneho percenta
na strane druhej. V príspevku sú prezentované príklady z rôznych oblastí Slovenska.
[práca je súčasťou riešenia projektu APVV-0744-12]
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10. Tri najvzácnejšie nálezy jelenkovitých húb (Bankeraceae) roku 2014
Maroš Peiger
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky,
Komenského 1483/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, peigermaros@gmail.com
Jelenkovité huby predstavujú minimálne v rámci Slovenska málo preskúmanú skupinu húb. Dlhodobým monitoringom preukázal región Liptova veľmi veľký potenciál pre ich výskyt. Doposiaľ tu bolo zaznamenaných 23 druhov z 5 rodov čeľade Bankeraceae, od relatívne bežnejších až po extrémne vzácne, niektoré dokonca
predstavujú prvé nálezy pre územie Slovenska. Cieľom tohto príspevku je stručne
predstaviť 3 druhy, ktoré sú v celej Európe veľmi vzácne a sú to: Boletopsis grisea
patriaci do zoznamu 33 najohrozenejších druhov húb Európy a ktorý u nás bol zriedkavo nachádzaný aj v minulosti, ďalej Hydnellum mirabile a Sarcodon martioflavus,
ktoré boli nájdené na Slovensku vôbec po prvýkrát.
11. Vzácne nálezy rôsolovitých húb (Exidia, Tremella) vo vrbinách
Pavol Tomka,
ul. 1. mája 2044/179, 031 01 Liptovský Mikuláš,palonahuby@gmail.com
Prezentujem dva nové druhy rôsolovitých húb, Exidia badioumbrina a Tremella moriformis, zbieraných na území Slovenska vo vrbinách . Priblížim ich základné makroznaky a známe aj novo získané poznatky o ekológii. Na mikroskopických snímkoch ukážem podstatné znaky pre určenie oboch druhov. Prinášam kľúč na určenie v
rámci skupiny „Indecorata“ spojenej s výskytom na pyrenomycétoch.
12. Nové poznatky k výskytu druhov rodu Hygrocybe na Kysuciach
Milan Zajac2, Jarmila Zajacová1
1
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen
2
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Počas výskumu travinno-bylinných biotopov na Kysuciach v rokoch 2013 – 2014
boli doplnené údaje o výskyte niektorých vzácnych druhov rodu Hygrocybe (H. calyptriformis, H. citrinovirens, H. flavipes, H. ingrata, H. nitrata, H. phaeococcinea
a H. spadicea). V okolí obce Skalité boli objavené tri lokality s počtom 15 (2 návštevy), 10 a 7 druhov (obe 1 návšteva). Ďalšie lokality boli objavené v okolí obcí
Turzovka, Makov a Zákopčie.
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PERSONÁLIE

Zomrel prof. Jozef Kodrík
Anton Janitor
Napísal som viacero nekrológov, ale tento je pre mňa obzvlášť bolestivý. Nie je
jednoduché v spomienkach precítiť stratu dobrého človeka a navyše osobného dobrého priateľa. Ani tými najkrajšími slovami nemožno zahojiť rany a bolesť najbližších, ktorí jeho odchod do večnosti najviac prežívajú. V tej chvíli, keď sa 3. februára
2015 zatvorila posledná stránka knihy života pána prof. Ing. Jozefa Kodríka, CSc.,
keď dohorela svieca jeho života, zastavil sa čas. Nie na chvíľu, ale žiaľ navždy. Všetko, čo bolo spojené s jeho plodným životom, začíname hodnotiť už len v minulom
čase. Čas, ten úžasný fenomén nášho bytia, dal za všetkým pekným a duchaplným
definitívnu bodku.
Osobnosť prof. J. Kodríka chcem priblížiť najmä mladšej generácii, ktorá nemala
príležitosť ho osobne poznať. Navyše aj nám starším dobre padne, keď si prostredníctvom nášho Spravodaja oživíme spomienky na človeka, ktorý nám bol blízkym
priateľom a na poli fytopatológie a mykológie zanechal po sebe kus dobrej a statočne odvedenej práce.
Zosnulý priateľ bol popredným odborníkom, vedcom a pedagógom v oblasti
ochrany lesa, lesníckej fytopatológie, odumierania lesných drevín a realizácie protiopatrení, ochrane lesa pred abiotickými škodlivými činiteľmi, odolnostného potenciálu lesov, užitej mykológie a včelárstva. Obzvlášť posledné roky na zaslúženom
odpočinku venoval svojim včielkam láskavú pozornosť a svoje vedomosti odovzdával početnými prednáškami širokej včelárskej obci v okrese Zvolen. Keď sme spolu
sedeli blízo nich, vedel nielen pútavo rozprávať, pozorovať ich život, pracovitosť,
ale považoval ich za zázrak prírody a najväčší dar pre človeka, ktorý mu príroda
ponúkla. Som presvedčený, že vzor pracovitých včiel prenášal svojím spôsobom aj
do svojho pracovného programu.
Široká vedecká obec ho poznala nielen ako vynikajúceho znalca lesníckej problematiky, ale predovšetkým ako človeka, ktorý svoje profesionálne lásky vedel spojiť
a pretaviť medzi svojich študentov, u ktorých mal mimoriadny úspech, úctu a patričný rešpekt. Jeho pedagogický dar, pochopenie a snahu spoločne objavovať tajomstvá
lesníckej vedy vedeli jeho žiaci aj patrične úspešne zužitkovať.
Rodák zo Zvolena, kde pred 83 rokmi bolo do knihy života dňa 4. októbra 1930
napísané jeho meno Jozef. V rodnom meste ukončil gymnaziálne štúdiá. Ďalšia cesta
ho viedla na štúdium lesného inžinierstva Vysokej školy poľnohospodárskej a lesného inžinierstva v Košiciach. Štúdium ukončil už na Vysokej škole lesníckej a drevárskej v roku 1953 vo Zvolene ako jeden z jej prvých absolventov.
Prvá profesionálna cesta viedla na vtedajšiu Správu lesného hospodárstva v Čadci
a neskoršie na Lesoprojekt vo Zvolene vo funkcii špecialistu na ochranu lesa. V roku
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1961 nastúpil ako odborný asistent na Katedru ochrany lesa a zoológie VŠLD vo Zvolene.
V roku 1966 obhájil dizertačnú prácu, v roku
1972 sa habilitoval a v r. 1990 sa stal riadnym
profesorom v odbore „Ochrana lesa“.
Celý svoj profesionálny život, viac ako 40
rokov, vložil do služieb zvolenskej Alma mater. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice
„Ochrana lesa“, akceptovanej doma i v zahraničí, autorom viacerých učebných textov z ochrany lesa a lesníckej fytopatológie. Publikoval 87
pôvodných vedeckých prác, 3 monografie, 210
odborných príspevkov, mal 108 vystúpení na
domácich a zahraničných konferenciách. Vychoval celú generáciu diplomantov, ašpirantov
a doktorandov, ktorí dnes ako významní odborníci obhajujú česť slovenskej lesníckej vedy.
Dlhé roky (1970 – 1985) vykonával funkciu
prodekana LF pre vedeckovýskumnú činnosť.
V rokoch 1988 – 1996 po prof. M. Stolinovi
viedol katedru ochrany lesa a poľovníctva. Bol popredným funkcionárom viacerých
odborných komisií, vedeckých spoločností, redakčných rád, vedeckých rád a ďalších. Dlhodobo viedol odborovú komisiu „Ochrana rastlín“ pre obhajoby DP. Bol
ocenený celým radom vyznamenaní. Za významné vedecké a pedagogické výsledky
mu v roku 2010 bolo vedeckou Spoločnosťou pre vedy poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárne pri SAV udelené najvyššie vyznamenanie – pamätná
medaila Juraja Fándlyho.
Dovolím si na tomto mieste zhodnotiť aj jeho ľudský profil. Prof. Kodrík patril
medzi tých, ktorí plným náručím rozdávali optimizmus a reálny pohľad na život, na
jeho dobré i tie horšie stránky.
V oblasti vedeckovýskumnej pozornosť venoval ochrane lesa, najmä mykologickým problémom, t. j. hubám, ktoré spôsobujú vážne ochorenia lesných drevín.
Nemalú pozornosť venoval pestovaniu húb, najmä hlivy ustricovitej na pňoch po
výrube dospelých bukov. Získané metódy práce a ich realizácia v praxi pomohli
v skrátenom čase oproti prirodzenému rozkladu a likvidácie pňov. Nemalú pozornosť spolu s nebohým Ing. Karolom Vaníkom, CSc. venovali praktickej mykológii.
Ako predseda mykologickej sekcie pobočky Slovenskej spoločnosti pre racionálnu
výživu viac než 25 rokov organizovali výstavy húb, prednášky a vydávali osvedčenia
o základných znalostiach húb ako povolenia na ich predaj. Touto prácou významnou
mierou prispeli k zdravotnej osvete a propagácii praktickej mykológie v stredoslovenskom regióne. Nemožno nespomenúť úspešné zorganizovanie Mykologických
dní v roku 1979 vo Zvolene.
Napriek tomu, že viacerí z vás, mladší priatelia, ste nemali príležitosť osobne
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spoznať prof. Kodríka, mám na vás predsa jednu prosbu. Prof. Kodrík bol v určitom
čase osobnosťou, ktorá si i po jeho smrti zaslúži úctu a obdiv k práci, ktorú odviedol
počas svojho plodného života. Nestavajme na tom, že to bolo už tak dávno. Človek
a jeho dielo ostávajú i po čase ako dokument historickej pravdy, že ten človek tu
žil medzi nami a patrí mu za všetko i po rokoch určité poďakovanie. Nezabúdajme
práve na tento čisto ľudský prístup k hodnotám i ľuďom, ktorí už nie sú medzi nami.
Milý Jožko, všetci tvoji dobrí priatelia ti vystavili tento certifikát na cestu do
večnosti. Nech najvyšší ho prijme a spravodlivo odmení. Odišiel si navždy, ale tvoje
dielo naďalej ostáva živé a naše spomienky na teba žijú v našich srdciach.
Nech ti je zem slovenská ľahká! Odpočívaj v pokoji.

Medaila Aurela Dermeka
Dušan Mlynarčík
Vracať sa k osobnosti a dielu Aurela Dermeka treba najmä teraz, keď si pripomíname jeho nedožité 90. narodeniny. Bol to velikán, ktorý sa vypracoval z milovníka húb na svetoznámeho mykológa. Zanechal trvalú stopu v taxonómii húb,
bol autorom skvelých atlasov a unikátnych vyobrazení húb, ktoré publikoval doma
i v zahraničí. Bol príkladom toho, ako môže amatér vysoko prerásť domáce pomery a dospieť na výslnie v odbore, ktorému sa cieľavedome venuje. Vypracoval sa
na popredné miesto medzi predstaviteľmi československej mykológie a jeho meno
stále figuruje pri vedeckých menách viacerých zaujímavých taxónov. Jeho atlasy
húb urobili prielom v dovtedajšej vydavateľskej politike, lebo presvedčili, že dobrá
hubárska literatúra je stálicou na knižnom trhu a nemusia to byť len diela malého
formátu. Jeho maľby plodníc okrem neopakovateľnej estetickej hodnoty poskytujú
to, čo nemôže mať nijaké fotografické vyobrazenie a našli svoje miesto aj v zahraničnej mykologickej literatúre.
Aurel Dermek je osobnosťou, ktorá vysoko prerástla pomery, v ktorých žil. Zaslúžil by si, aby po ňom bola pomenovaná niektorá ulica (štýlovejšie by bolo pomenovať po ňom niektorý les). Zaslúžil by si vydať na jeho počesť poštovú známku,
čo by nesmierne potešilo mykofilatelistov. To nemá. Zato má medailu, o ktorej asi
vie len málokto.
Medaila vznikla pri príležitosti jeho 60. narodenín na podnet jeho kolegov z pracoviska a priateľov a bol to od nich dar k jubileu vynikajúcemu a úctyhodnému človeku. Autorkou je popredná slovenská výtvarná umelkyňa a vynikajúca medailérka
akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová. Medaila s priemerom 20 cm je zhotovená zo zliatiny hydronálium. Dominuje na nej antický portrét oslávenca. Ostro
rezaný profil, vysoké múdre čelo, výrazný nos a brada, ústa s náznakom úsmevu,
bujná čuprina. Je taký, ako sme ho poznali v jeho najlepších rokoch, lebo osud mu
nedožičil dorásť do stareckej podoby.
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Pod portrétom je vyobrazený štetec a ceruzka. Po obvode v dolnej časti je najvýraznejšími písmenami napísané meno „Aurel Dermek“, v hornom oblúku je nápis
„bádateľ v mykofloristike“. Obidva nápisy sú oddelené letopočtami – vľavo 1925
a vpravo 1985 – a navyše aj vyobrazeniami plodníc húb: vľavo mnohokrčka (Myriostoma), vpravo dva hnojníky.
Pani Cvengrošová si v čase práce na tejto medaile sotva mohla uvedomiť, aký
význam a dosah bude mať toto jej dielo. Pre nás, ktorí sme mali to šťastie občas sa
motať okolo Aurela Dermeka, zanechala fascinujúcu pamiatku na skvelého človeka,
ktorý mnohých ovplyvnil svojím zápalom pre huby, mnohému nás naučil a bol nám
vzorom aj starším kamarátom. Buď vďaka umelkyni za to, že vytvorila dielo, ktoré
okrem výtvarnej hodnoty je vzácnym kamienkom do mozaiky histórie slovenskej
mykológie.
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Z našej spoločnosti

Výstava húb na základnej škole v bratislavskej Rači
Ján Červenka, Iveta Tomášeková
V dňoch 6. a 7. októbra 2014 sa vari po prvý raz konala výstava húb v bratislavskej Rači. Nápad osloviť s hubárskou tématikou špecifickú cieľovú skupinu, žiakov
základnej školy, dostala autorka príspevku. Veď kde inde ako priamo na školách
majú žiaci lepšiu príležitosť dôkladne si zo všetkých strán poprezerať najznámejšie jedlé, nejedlé a jedovaté druhy húb? Tentokrát sa takáto jedinečná možnosť naskytla žiakom a učiteľom ZŠ na Tbiliskej ulici. Viac ako 190 taxónov muselo byť
roztriedených až do troch radov, aby sa pomestili na pripravené stoly. Vystavenie
bohatej palety húb rôznych tvarov, farieb a veľkostí by nebolo možné bez podpory
obetavých zberačov, medzi ktorými boli najmä naši kolegovia zo Slovenskej mykologickej spoločnosti a ďalší dobrovoľníci. Bohatou zbierkou hríbovitých húb, ktoré
sú vždy neodmysliteľnou súčasťou takýchto akcií, prispel aj starosta mestskej časti
Peter Pilinský s manželkou.
Za vrchstolom otvárali expozíciu lyofilizované huby zapožičané z Prírodovedného múzea. Špeciálne vysušené plodnice s presvedčivo zachovaným tvarom a farbou
mnohí zvedavci považovali za čerstvo nazbierané. Hneď vedľa nich bola umiestnená
skromná zbierka vreckatých húb. V smere expozície ďalej nasledovali rôznotvaré
huby a drevné parazity. Začiatkom októbra sa darilo najmä lúčniciam (Hygrocybe), ktoré návštevníkov pútali pestrou škálou farieb. Núdza však bola o podpňovky
(Armillaria), ktorých biedny počet naznačoval, že sa im na jeseň príliš nedarilo.
Smrteľne a prudko jedovaté huby, ktorých rozlišovacie znaky sme sa snažili žiakom
vštepiť, boli zastúpené muchotrávkou zelenou (Amanita phalloides), muchotrávkou
tigrovanou (Amanita pantherina) a hodvábnicou veľkou (Entoloma sinuatum). Medzi hríbovitými hubami dominovali statné hríby smrekové (Boletus edulis), nechýbali však ani kozáky, masliaky a suchohríby, ktoré sú všetky jedlé. Za bohatou zbierkou plávok a rýdzikov nasledovali už len prášnice a hviezdovky. Vystavené plodnice
pochádzali najmä z Bielych Karpát, Považského Inovca a okolia Bratislavy.
Počas výstavy prebehla súťaž o najkrajšiu kresbu húb a vedomostná súťaž o desiatky vecných cien. Zapojili sa do nej najmä triedy prvého stupňa. O zabezpečenie
najväčšej huby výstavy sa postaral zoológ Vladimír Janský. Gigantická plodnica
mramorovca brestového (Hypsizygus ulmarius) vyvolala na výstave taký rozruch,
že nikomu z prítomných ani len nenapadlo tento unikát zmerať. Svedkovia sa však
zhodli na tom, že priemer klobúka tohto, vyše trojkilogramového obra bol väčší ako
štyridsať centimetrov. Ideálne podmienky pre svoj rast a pokoj od hubárov našiel
pod uzamknutou mrežou v bratislavskej Lisztovej záhrade. Na báze monumentál28

SPRAVODAJCA SMS

neho, vari storočného pagaštana, vyrástli trsy plodníc mramorovca aj v polovici minuloročného decembra. Konkurovať tohtoročnej račianskej hube výstavy by však
určite nemali šancu.

Mramorovec brestový (Hypsizygus ulmarius), autor: J. Červenka

A. Mészároš a M. Gažík so svojím úlovkom, foto: V. Janský
29

SPRAVODAJCA SMS

X. výstava húb v Marianke
Ján Červenka
V spoločenskej sále nového polyfunkčného centra na Štúrovej ulici v Marianke
sa v sobotu 20. septembra 2014 od 9. do 18. hodiny konala jubilejná X. výstava
húb, ktorú zorganizoval Spolok Permon. Spojená bola s ukážkou fosílií nájdených
v Malých Karpatoch.
Vďaka nadpriemernej jesennej hubárskej sezóne nebola o huby núdza, čo sa odrazilo aj na počte vystavených taxónov. Tých bolo až 224, čím bol prekonaný doterajší rekord o desať exponátov. V zberoch, ktoré pochádzali z Bratislavy, Marianky,
Pezinskej Baby, Bielych Karpát, južných svahov Považského Inovca, Záhoria, ale
tiež z okolia Ľubietovej, sa objavil aj zriedkavý žltavec drevový (Buchwaldoboletus
lignicola), ktorý sa stal hodnotným príspevkom do vedeckej zbierky Prírodovedného múzea v Bratislave. Za hubu výstavy sme zvolili neprehliadnuteľný pavučinovec
mohutný (Cortinarius praestans), ktorý sa však dlho netešil obdivu návštevníkov.
Zatienil ho totiž obrovský trs plodníc šupinovca nádherného (Gymnopilus junonius).
Z hríbovitých húb sa nám podarilo vytvoriť naozaj unikátnu reprezentatívnu zbierku. Pravé dubáky, ktoré mali ideálne obdobie pre svoj rast, a ktoré bývajú povinnou
súčasťou každej výstavy, nám doslova padali zo stola. Z obávaných jedovatých húb
nechýbala muchotrávka zelená (Amanita phalloides) a pomerne vzácne sa vyskytujúci pavučinovec plyšový (Cortinarius orellanus). Návštevníci, ktorí sa opäť zišli
v hojnom počte, mali možnosť zasúťažiť si o vecné ceny v novej určovacej súťaži.
Z troch druhov umiestnených na podnosoch bolo potrebné správne identifikovať
aspoň dva. Vyžrebovaným súťažiacim ceny odovzdali predseda spolku Ján Sand,
a člen spolku, šéfredaktor Montanrevue Jozef Kráľ.
Za úspešnú jubilejnú výstavu organizátori ďakujú Botanickému oddeleniu SNM
za pomoc pri inštalovaní výstavy (každoročne pomáha vystavovateľom odbornými pomôckami pri identifikácii plodníc), Mykologickému krúžku z Ratíškovic na
Morave, ľubietovským hubárom za poskytnuté čerstvé exempláre nádherných húb,
členom a členkám Hubárskej poradne SNM, ktorí(é) usilovne dopĺňali spolu s Montanistami bohato zdobené stoly, na ktorých sa skveli dary lesov a lúk v celej svojej
kráse.

30

SPRAVODAJCA SMS

Exkurzia Švédskej mykologickej spoločnosti
na Slovensku
Ivona Kautmanová, Milan Sliva
V dňoch 19. až 26. októbra 2014 sa konala v poradí už druhá exkurzia Švédskej
mykologickej spoločnosti na Slovensku. Prvá exkurzia sa konala v roku 2008 na
Muránskej Planine a bola zameraná najmä na biotopy karpatských bučín. Švédskym
mykológom sa u nás zrejme zapáčilo, lebo sa vrátili znova, tentokrát so želaním
„zamykologizovať“ si v Bielych Karpatoch a zamerať sa na lúčne huby. Krásnych
a výborne zachovaných druhovo bohatých lúk je v Bielych Karpatoch naozaj veľa
a mnohé z nich sú dodnes tradične obhospodarované a ručne kosené dobrovoľníkmi v spolupráci s organizáciami ochrany prírody. Organizátori, Ivona Kautmanová,
Viktor Kučera a Erika Pisarčíková v spolupráci s domácim podporným tímom v zložení Milan Sliva a Jano Fulek, stáli pred ťažkým rozhodnutím, ktorú oblasť zvoliť
za východislový bod a miesto ubytovania. Nakoniec vyhral penzión Stará škola na
lokalite pod Kykulou nad dedinou Chocholná-Velčice a ukázalo sa, že to bolo mimoriadne šťastné rozhodnutie. Nielen preto, že neďaleká Erikina chata poskytovala vítané zázemie, ale aj preto, že lúky v tejto oblasti manažuje biofarma s ekologickým
chovom hovädzieho dobytka. Jej majiteľ Peter Šprtel je nielen výborný hospodár,
ale aj dobrý kamarát, ktorý trpezlivo znášal pobehovanie stáda vedychtivých mykológov po svojich pastvinách a vo všetkom nám vychádzal v ústrety.
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Ani výber lokalít nebol jednoduchý. Nakoniec voľba padla na lúky v okolí Krásina, sedlo Lysá pod Vršatcom, prírodné pamiatky Grúň a Blažejová a samozrejme aj
lúky priamo na Kykuli. Keďže zahraniční návštevníci si chceli aspoň na jeden deň
odskočiť do susednej Českej republiky, navštívili sme aj rezervácie Huty a Žitková,
neďaleko hraníc. K týmto lokalitám sme pridali aj pasienky v okolí dediny Kálnica
v Strážovských vrchoch, ktoré sa v minulom roku ukázali ako mimoriadne zaujímavé.

Zo Švédska sa akcie zúčastnilo 18 mykológov, zo známejších to bol napríklad
Mikael Jepsson, Tommy Knutsson, Anders Dahlberg, Ellen Larsson a z Nórska
Per Marstad. Výsledky mykologického výskumu na vybraných lokalitách priniesli
množstvo cenných a nových údajov pre mykoflóru Bielych Karpát, ale aj Slovenska. Paradoxom je, že ako najlepšie sa ukázali biotopy, kde sa trvale hospodári,
pričom iba jedna z týchto lokalít, prírodná pamiatka Grúň, je zároveň aj chráneným
územím. Na pasienkoch na Kykuli a pri Kálnici bolo zistených až do 50 druhov lúčnic, kyjačikovitých a jazýčkovitých húb, ktoré sú považované za indikátorové druhy
a mnohé z nich sa nachádzajú na červených zoznamoch, či sú chránené zákonom
vo viacerých krajinách Európy. Z tých najvzácnejších to boli napríklad Hygrocybe aurantiosplendens, H. flavipes, H. ovina, H. russocoriacea, H. splendidissima,
Ramariopsis umbrinella, Clavaria zollingeri a Thuemenidium atropurpureum. Počtom zistených druhov sa tieto biotopy zaradili medzi najlepšie lokality na Slovensku a možno ich považovať za významné aj z medzinárodného hľadiska. Výsledky
mykologického výskumu týchto biotopov budú predmetom samostatnej publikácie.
O exkurzii na Krásin napísal pár slov aj Milan Sliva:
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“Raz mi Ivonka Kautmanová rozprávala, že hľadá niekoho, kto by sprevádzal
skupinu švédskych mykológov po zaujímavých lúkach so skalnou dominantou obce
Dolná Súča, vrchom Krásin. Nuž, keď som rodák práve z tejto obce a k uvedenej
lokalite sa viaže moja mladosť, tak spiklenecká dohoda bola raz-dva na svete. S Janom Fulekom sme sa dohodli, že pre našich hostí pripravíme opekačku špekáčkov.
Pekné jesenne a slnečné počasie nám prialo a tri dni pred akciou sme narezali lieskové palice aby bolo na čom opekať. Zbytočne! V deň exkurzie pršalo nepretržite,
ale iba slabo. Aj preto neváhal ani jeden účastník pokračovať v prieskume terénu.
Príjemným prekvapením pre hostí bolo pozvanie od starostu Dolnej Súče Ing. Paľa
Kvasnicu na obecný úrad. Dobre padlo posedenie s občerstvením a najmä kalíštek
domácej slivovice z jeho záhrady prijali všetci spontánne. Preklad príhovoru starostu
zabezpečovala Ivonka. Exkurzia v Dolnej Súči sa páčila aj členom SMS, ktorí boli
v tejto lokalite prvýkrát a to: Erika Pisarčíková, Soňa Jančovičová a Jano Fulek.
S hosťami sme sa rozlúčili v ich jazyku pozdravom Hajdó (Dovidenia).”
Záverom teda možno zhrnúť, že Švédom sa na Slovensku znova páčilo, k čomu
prispelo aj úsilie všetkých zúčastnených Slovákov. Určite tak skoro nezabudnú na
prednášku Katky Devánovej o minulosti a súčasnosti Bielych Karpát, pozvanie na
pohárik k starostovi Dolnej Súče, či makové šúľance u Eriky na chate.
Za všetkých organizátorov ďakujeme tým, ktorí prispeli k tomu že sa tu naši kamaráti cítili ako doma a veríme, že sa sem budú radi a často vracať.

Prednáška o hubách
pre zdravotne postihnutých občanov
Ján Červenka
V Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Gaštanovej ulici č. 19 v Bratislave som sa 13. októbra 2014 v úlohe náhradníka podujal na poslednú chvíľu
zachrániť program schôdze organizácie ZO ZŤP na požiadanie jej predsedníčky.
Príprava prednášky o aktuálne rastúcich jesenných hubách prebiehala krátko pred
podujatím v neďalekom lesoparku nad Patrónkou, odkiaľ sa mi aj napriek začínajúcemu suchému počasiu počas nefalšovaného babieho leta podarilo priniesť reprezentatívnu vzorku čerstvých húb z rôznych skupín. Otázok k jednotlivým ukážkam bolo
neúrekom, preto ani chýbajúca premietacia technika nijako neohrozila prednášku.
Aj tých vyhradených deväťdesiat minút sa nám všetkým zdalo málo. Niekoľko desiatok prítomných účastníkov malo možnosť prezrieť si jednotlivé vzorky húb na
kolujúcich papierových podnosoch s priloženými, v teréne operatívne zhotovenými
štítkami, obsahujúcimi názov a informáciu o jedlosti. V závere prebehla neplánovaná diskusia o ochrane húb na Slovensku.
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Jarné prednášky v Prírodovednom múzeu
Ján Červenka
V rámci programu činnosti Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV na rok
2015 sa v predjarnom a jarnom období konali v priestoroch Objavovne Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží č. 2 v Bratislave dve zaujímavé prednášky
o hubách.
Až z ďalekého Liptova sa o svoje taxonomické postrehy a ekologické poznatky
z ríše jelenkovitých húb prišiel 17. marca podeliť náš kolega Maroš Peiger. Vo svojej
prezentácii sa zameral najmä na hlavné rozlišovacie znaky zástupcov rodov jelenkovka - Hydnellum, korkovec – Phellodon, jelenkovec – Sarcodon či hrboľnačka –
Boletopsis. Na základe vlastných pozorovaní plodníc v teréne nás upozornil na také
detailné rozdiely medzi dvoma druhmi v jednotlivých fázach vývinu, ktoré môžu
významne pomôcť pri náročnom určovaní.
Témou druhej prednášky boli gasteromycéty stepí a pieskov. Tieto, takzvané bruchatkovité huby, oplývajú najrôznejšími tvarmi. Radovan Bednár, ktorý sa výborne
orientuje najmä medzi stopkovcami – Tulostoma, nás 28. apríla oboznámil s pestrou
paletou druhov z viacerých rodov, ktoré môžeme stretnúť na potulkách najteplejšími
piesčitými lokalitami južného a juhozápadného Slovenska, a to aj v zime, keďže
mnohé z nich zotrvávajú na stanovišti do nasledujúcej sezóny.

Otváranie lesa v roku 2015
Ján Červenka
Po niekoľkých úspešných oficiálnych štartoch hubárskych sezón v bufete „Na
konci sveta“ pri horárni Topoľové neďaleko Podunajských Biskupíc sme sa tento
rok rozhodli experimentálne zmeniť lokalitu. Plní očakávania, že práve lužné lesy
na pravom brehu Dunaja budú bohaté na prvé jarné huby, sme sa 11. apríla stretli
v počte asi tridsať účastníkov pri Yankee Pube na Balkánskej ulici v bratislavských
Rusovciach, odkiaľ naše kroky viedli do blízkeho parku a okolitých lesov.
Na počasie sme sa naozaj nemohli sťažovať, veď práve v apríli sa ustálené a slnečné počasie obzvlášť cení. Smrčkovité huby si však takmer každý rok naplánujú
svoju sezónu v inom termíne a ani tohtoročná jar nebola výnimkou. Možno iba nemáme také skúsenosti či zručnosti pri ich hľadaní a hubársku intuíciu ako náš kamarát Juraj Bojnanský, ktorý nám opäť ukázal, že sa treba len trochu viac snažiť a mať
v hlave mapu osvedčených lokalít, z ktorých keď aspoň jedna nesklame, jarná žatva
býva zaručená. Na dne jeho košíka sme objavili niekoľko desiatok plodníc útlejšieho
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vzrastu, čo bol na ten deň obdivuhodný úlovok. Ako znalec najrôznejších farebných
a tvarových variet týchto húb nám venoval krátku prednášku priamo v teréne.
Tí, ktorých neodradil počiatočný neúspech v rusoveckom parku, sa vybrali až
za dunajskú hrádzu. Práve tam sa podarilo vystriehnuť prvý smrčok hybridný tejto
sezóny. Objekt merajúci sotva jeden centimeter však pre prítomných fotografov
nebol príliš zaujímavý. Svoje zručnosti radšej investovali do dokumentovania zástupcov flóry, hmyzu a vtáctva lužných lesov. Popoludní zostalo v reštaurácii ešte
dosť priestoru na spoločné teoretizovanie o hubách a diskusie plné optimistických
scenárov vývoja aktuálnej sezóny.

Výstava húb Dvorníky 2014
Juraj Bojnanský
Na južných úpätiach Považského Inovca na ľavom brehu Váhu medzi Hlohovcom a Sereďou leží vinárska obec Dvorníky. Patrí k stredným strediskovým obciam
s rozvinutou poľnohospodárskou výrobou. Žije tu niečo cez 2000 ľudí, z ktorých
väčšina dochádza za prácou do okolitých miest. Extravilán obce tvorí väčšinou poľnohospodárska pôda. Nájdu sa tu však aj menšie lesíky – Borina, Mladé háje, Rábel,
Petrov húšč, Podborodský a Posádský háj, Agačiny, Igmál a popri Váhu sú zbytky
lužného lesa s prevahou topoľov a vŕb s prímesou rôznych krovín (šípka, trnka,
hloh) a ovocných drevín (orech, slivka, mirabelka, čerešňa, hruška, jabloň, marhuľa, broskyňa, oskoruša a i.) Zrážky sú v posledných rokoch biedne – darí sa tu
predovšetkým jesenným a zimným hubám. Huby, ktoré škodia poľnohospodárom,
ovocinárom a vinárom sú naopak hojné.
Po 30 rokoch strávených v Bratislave som sa vrátil do tejto obce a nakoľko mi
huby od mlada prirástli k srdcu, rozhodol som sa zorganizovať 1. výstavu húb
v obci. Konala sa 3. októbra 2014 od 08:00 do 18:00 h v budove miestnej Základnej
školy s materskou školou v interaktívnej učebni.
Za pomoc pri jej príprave týmto ďakujem riaditeľke školy Mgr. Ivane Hruškovej, pani učiteľke prírodopisu Mgr. Miške Karabovej a ostatnému personálu školy.
Osobitné poďakovanie patrí doc. PhDr. Jánovi Sandovi a Mgr. Jánovi Červenkovi
– členom SMS pri SAV, ktorí sa nezištne zaslúžili o zbery 169 položiek, ich prípravu
na výstavu, určovanie druhov a prednášky pre všetkých žiakov školy a ostatných
návštevníkov. Vystavené položky boli nazberané v okolitých lesíkoch a lúkach a deň
pred výstavou sme boli v Horčanskej doline pod Panskou Javorinou. Celkovo výstavu videlo 248 miestnych občanov. Výstava bola pozitívne hodnotená aj starostom
obce Mgr. Ľubošom Gubáňom.
Na základe záujmu v obci plánujeme druhú výstavu 17. 10. 2015.
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Z DOMOVA A ZO SVETA

4. česko-slovenská vedecká mykologická konferencia
vo Zvolene
Vladimír Kunca
V dňoch 7. až 10. 9. 2015 sa už po štvrtýkrát uskutočnila česko-slovenská vedecká
mykologická konferencia, tento krát vo Zvolene. Okrem stálych spoluorganizátorov
akými sú Slovenská mykologická spoločnosť, Česká vědecká společnost pro mykologii
a Botanický ústav SAV sa na úlohu hlavného organizátora podujala Technická
univerzita vo Zvolene. V mieste konferencie sa zaregistrovalo 42 účastníkov.
Dňa 8.9.2015 odznelo v hlavnej budove univerzity 19 vedeckých prednášok
z rôznych oblastí mykológie a na ňu nadväzujúcich odborov – od fytopatologicky
a paraziticky pôsobiacich húb, cez mykofloristické štúdie, výskumu venujúcemu
sa konkrétnym rodom, molekulárnym a chemickým analýzam až po mikromycéty
a huby priestoroch využívaných a obývaných človekom. Úvodná prednáška sa
venovala historickému prehľadu osobností slovenskej mykológie a slovenského
názvoslovia húb. V podobnom obsahovom kontexte bolo prezentovaných aj 12
posterov. Konferenciu poctila svojou návštevou aj legenda slovenskej mykológie
Ing. Anton Janitor, CSc. Tento deň konferencie ukončil spoločenský večer.
Ďalší deň konferencie sme navštívili Národnú prírodnú rezerváciu Badínsky prales.
Aj napriek dlhodobo suchému počasiu v regióne sa podarilo nájsť niekoľko desiatok
druhov húb, a to nielen veľmi vzácnych drevných húb, ale aj húb terestrických –
lupeňovitých a hríbovitých, a dokonca aj jeden druh podzemnej huby.
Úvodný referát 4. česko-slovenskej vedeckej mykologickej konferencie vo Zvolene predniesla Doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.
O hubách po slovensky
Let’s Talk About Fungi in Slovak
(vyžiadaná prednáška)
Soňa Jančovičová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky,
Révová 39, 811 02 Bratislava, Slovensko; sona.jancovicova@fns.uniba.sk
Súbor mien v určitom jazyku a pravidlá na ich tvorbu sa označujú ako názvoslovie
(nomenklatúra). V mykológii sa rozlišuje vedecké a národné názvoslovie. Vedecké
názvoslovie sa riadi aktuálnym medzinárodným kódom nomenklatúry rias, húb
a rastlín (v súčasnosti Melbourne Code, McNeil ed. 2012). Na tvorbu a revíziu
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národných, v našom prípade slovenských názvov húb dosiaľ neexistujú oficiálne
zásady, pravidlá a odporúčania. Autorka v úvode prednášky predstavuje niekoľko
osobností, ktoré sa na tvorbe slovenských názov húb výrazne podieľali. Na
príkladoch uvádza rozdiely medzi ľudovými a odbornými slovenskými názvami.
Zamýšľa sa tiež nad potrebou slovenských názvov húb. Významné medzníky
v slovenskom názvosloví od polovice 50-tych rokov minulého storočia po súčasnosť
dokumentuje prostredníctvom zásadných prác ako sú napr. Slovenské mená húb,
Kľúč na určovanie výtrusných rastlín II. diel, Zoznam nižších a vyšších rastlín
Slovenska, Mycoflora Slovaca. Na záver autorka poukazuje na rôzne vlastnosti húb,
ktoré prezrádzajú ich slovenské názvy.
Súhrn abstraktov referátov a posterov z konferencie bol uverejnený v čísle 41
Spravodajcu SMS. Nasledujúci abstrakt bol dodaný až po uzávierke čísla 41.
Anamorfní zástupci rodu Chalara – jejich diverzita a pozice v rámci řádu
Helotiales
Anamorphic members of the genus Chalara – their diversity and placement in the
order Helotiales
Koukol O.*, Bundová K., Seifertová P.
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2,
Praha 2 128 43, Česká republika, *e-mail: ondrej.koukol@natur.cuni.cz
Keywords: taxonomy, conidiogenesis, pleomorphic fungi, Ascomycota
Zástupci anamorfního rodu Chalara jsou charakterističtí svou morfologií
konidiogenní buňky, tj. fialidou s dlouhým válcovitým límečkem, a produkcí
převážně hyalinních, cylindrických konidií. Tento typ fialidy nicméně vznikl
v evoluci opakovaně, zástupci tohoto rodu náleží do cca desítky řádů několika tříd
v rámci Pezizomycotina. Největší spektrum druhů nacházíme v řádu Helotiales.
Řada z nich je v současnosti propojena s teleomorfními stádii, nicméně pro většinu
druhů toto propojení není známo, což je možné přičíst jejich vzácnému výskytu a
poklesu zájmu mykologů o nepatogenní zástupce. Intenzivní studium mykobioty
opadu jehličnatých dřevin ukázalo na stále ještě skrytou diverzitu zástupců tohoto
rodu a pravděpodobně i nové druhy a to nejen v temperátních a boreálních lesích,
ale i v tropech. Díky kultivaci zaznamenaných druhů a využití molekulárních dat
byly také některé druhy propojeny se známými teleomorfami. Tato propojení nutně
vedou k přesnějšímu zařazení některých zástupců do systému v rámci Helotiales
i k jejich přejmenování podle stávajících nomenklatorických pravidel. Dosud
ale chybí spolehlivé zařazení typového druhu rodu Chalara, tj. C. fusidioides,
v rámci řádu Helotiales, takže není možné definovat monofyletickou skupinu
Chalara s. str.
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XXIII. jarní setkání českých a slovenských mykologů
Václav Koplík, Ladislav Špeta
Rekordních sedmdesátdva (44 z Čech a 28 ze Slovenska) účastníků XXIII. jarního setkání českých, moravských a slovenských mykologů hostil jako základna
autokemp na Lučině ve dnech 19. – 21. června 2015. Pořadateli byla Česká vědecká
společnost pro mykologii a ratíškovický mykologický kroužek.
Ještě před zahájením setkání se část slovenské výpravy zúčastnila pietního aktu
v obci Brodské u příležitosti nedožitých 90 let významného slovenského mykologa
Aurela Dermeka (foto).

Přestože jižní Moravu trápí sucho, nakonec účastníci odjížděli vcelku spokojeni. To
i díky tomu, že většina z nich není jen bigotními houbaři, ale i obdivovatelé krásy přírody. Téměř všichni účastníci exkurze vedené Romanem Maňákem viděli poprvé naživo palečku zrzavou (Tulostoma fulvellum) a mykology potěšily i nálezy pstřeňovce
dubového (Piptoporus quercinus), polničky bažinné (Agrocybe paludosa), houževnatce pohárovitého (Neolentinus schaefferi), muchomůrky šupinaté (Amanita ceciliae),
hřibu Quéletova (Boletus queletii), různopórky pleťové (Abortiporus biennis), choroše oříše (Polyporus umbellatus) či pečárky Bohusovi (Agaricus bohusii).
Na nádherných kvetoucích loukách, jako objekt lovců okamžiků, sloužila lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), tořič včelonosný
(Ophrys apifera), starček stinný (Senecio umbrosus), srpice karbincolistá (Serratula
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lycopifolia). Poutavým výkladem o přírodě nadchl Jan W. Jongepier. I proto si odvážejí všichni spoustu fotografií z Čertoryjí (foto), Vlčnovského háje či ze Stráně pod
Travičnou.

Obohacením byl určitě i korespondenční lístek s přítiskem hřibu Dupainova
(Boletus dupaini) a mapky okolí s názvem „Víno teče přes hranice“, věnované
ratíškovickou radnicí.
Součástí tohoto setkání bylo i uvedení největšího houbařského atlasu (Ottova
encyklopedie hub) autora Ladislava «Slavo» Hagary, jehož českou podobu zvládl
brněnský mykolog Vladimír Antonín. Předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa při této příležitosti předal významné ocenění za propagaci hub a jejich
osvětu. Na místě byli vyznamenáni: Václav Koplík – Zlatý Cantharellus, Jan Kramoliš – Stříbrný Cantharellus, blahopřejeme!
Snad stojí za zmínku, že ratíškovičtí se na této akci podíleli již potřetí. Tak za rok
na shledanou, přátelé!
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Konferencia World Society of Mushroom Biology
and Mushroom Products v Indii.
Martin Pavlík
World Society of Mushroom Biology and Mushroom Products organizuje veľké
konferencie v rôznych častiach sveta každé 3 roky a tento rok ju organizoval Directorate of Mushroom Research patriaci pod Indian Council of Agricultural Research
a Mushroom Society of India. Rokovanie prebiehalo od 19. do 22. novembra 2014
paralelne v dvoch prednáškových sálach impozantného vedeckovýskumného komplexu (National Agricultural Science Centre) v hlavnom meste Indie – New Delhi
a zúčastnilo sa na ňom viac ako 300 návštevníkov z 30 krajín všetkých kontinentov.
231 príspevkov vo forme abstraktov bolo rozdelených do 10 odborných sekcií: (1)
Biodiverzita a taxonómia; (2)Genomika, genetika a pestovanie; (3)Bioinformatika
a nanotechnológie; (4)Biológia, biochémia, fyziológia a rozvoj; (5)Využitie a rozklad odpadov, príprava substrátov; (6)Liečivé a výživné vlastnosti; (7)Mykorízne
a entomopatogénne huby; (8)Škodcovia a choroby; (9)Pridaná hodnota a výrobky
z húb; (10)Ekonomické, sociálne a marketingové záležitosti. Spolu bolo na koferencii odprezentovaných 86 príspevkov.
Celkove však možno povedať, že najväčší záujem účastníkov konferencie bol
o oblasť pestovania a využívania húb. Vzhľadom na početné zastúpenie indických
pestovateľov húb, bol najmä z ich strany veľký záujem o praktické rady odborníkov
z celého sveta zamerané na optimalizáciu
pestovných postupov
a možnosti dosiahnutia
maximálnej produkcie
húb pri čo najvyššej
biologickej efektívnosti. Diskusia bola naozaj veľmi intenzívna
až búrlivá, no bol z nej
cítiť obrovský záujem
pestovateľov o praktické rady, ale aj o nové
trendy v pestovaní.
Moderné technológie
a optimalizácia pro- Klasické pestovanie pečiarok na policiach v oblasti
dukčných podmienok Haryana, foto: M. Pavlík
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na západný spôsob je však pre nich väčšinou len vysnívaný ideál. Títo ľudia vo
veľmi náročných podmienkach, vlastnými rukami, väčšinou bez akejkoľvek mechanizácie či modernej technológie, dopestujú však toľko pečiarok, hlív či obľúbených
čírovníc (Calocybe indica), že to uživí ich rodiny.
Veľmi dôležitou a často prezentovanou témou, bola problematika využívania
schopností a vlastností húb a ich plodníc. Plodnice húb obsahujú významné množstvá bielkovín, vitamínov a minerálov a preto sú, a iste aj budú významným zdrojom potravín. Pestovanie húb v chudobných a rozvojových krajinách je teda jednoznačne zamerané na produkciu čo najväčšieho množstva kvalitných plodníc húb,
s využívaním jednoduchých produkčných postupov a technológií, s využitím lacných, domácich zdrojov substrátu. Najvyužívanejšou hubou v týchto krajinách je
hliva, ktorá je schopná prerásť a spracovať najrôznejší rastlinný materiál a vyprodukovať kvalitné, chutné a zdravé plodnice v nesterilných podmienkach, bez použitia
modernej, drahej technológie. Najviac pestovanou je Pleurotus ostreatus, no veľký
záujem je aj o P. cystidiosus, P. nebrodensis a P. eryngii. Veľmi jednoduché spôsoby
pestovania, s využitím lacných domácich surovín ako substrátov, sa taktiež využívajú pri pestovaní pečiarok Agaricus bisporus. Preto pestovanie týchto húb je veľmi
populárne najmä v Afrike, Ázii, ale aj v Južnej Amerike.
To, čo o liečivých schopnostiach rôznych druhov húb vedeli a čo prakticky využívali v rôznych krajinách najmä ďalekého východu dávno pred našim letopočtom,
s veľkým záujmom a veľkými očakávaniami v posledných desaťročiach skúma a
objavuje západná medicína. Možnosti pestovania týchto húb, spôsoby extrahovania
liečivých látok z nich, ako aj výsledky testovania rôznych druhov húb pri liečbe
viacerých, najmä civilizačných chorôb, boli obsahom viacerých referátov. O pestovanie húb so zameraním na využitie ich liečivých účinkov, je veľký záujem na celom
svete, no potreba moderného technologického vybavenia a vysoké finančné náklady
sú hlavným dôvodom toho, že takýto výskum na najvyššej úrovni sa realizuje najmä
v bohatých krajinách Ameriky, Európy a Ázie. Prezentované výsledky v tomto smere však jednoznačne poukazujú na veľký potenciál nielen najznámejších žezloviek
(Cordyceps sinensis, Cordyceps militaris), lesklokôrovky „Reishi“ (Ganoderma
lucidum), či húževnatca „Shiitake“ (Lentinula edodes), ale aj v našich podmienkach rastúcich druhov húb, ako je napríklad trsovnica (Grifola frondosa), plamienka
(Flammulina velutipes) a predovšetkým hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus).
Prirodzené schopnosti húb, na ktorých je založená ich existencia a život, sa človek pokúša využiť vo svoj prospech, ale aj v prospech prírody, ochrany životného
prostredia, či na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Využitie rozkladných
schopností saprofytických húb bolo prezentované v príspevkoch o pôsobení hubových enzýmov na rôzne druhy rastlinných aj živočíšnych odpadov a ich následnú
premenu na novú biomasu, využiteľnú napríklad v poľnohospodárstve. Aj v tomto
prípade sa ako veľmi účinné a perspektívne javí využitie známej hlivy ustricovitej.
Využívanie parazitických schopností vybraných druhov húb na aktívny boj pro42
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ti významným hmyzím škodcom lesných drevín je príkladom aktívneho a zároveň
ekologického prístupu k ochrane lesa. Výsledky testovania rôznych druhov tzv.
entomopatogénnych húb (Beauveria bassiana, Metarhhizium anisopliae, Isaria fumusorosea) proti tvrdoňovi smrekovému (Hylobius abietis), ktorý je významným
hmyzím škodcom semenáčikov a sadeníc ihličnatých drevín, sú obsahom príspevku
kolektívu autorov z Katedry ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (M. Pavlík, M. Lalík, M. Noge, J. Škvarenina: Testing of
entomopathogenic fungi in biological control against pine weevil) a ich prezentácia
bola vyžiadaná organizátormi konferencie.
Z celkovej svetovej produkcie húb asi 27 miliónov ton za rok tvoria pečiarky
(Agaricus) 30 %, hlivy (Pleurotus) okolo 27 %, húževnatec jedlý – „šiitake“ (Lentinula edodes) 17 %, uchovce (Auricularia) asi 6 % a plamienka (Flammulina) 5%.
No nie je to len táto „veľká päťka“, ktorá zaujímala účastníkov svetovej konferencie v indickom hlavnom meste. Sú to aj žezlovky (Cordyceps), lesklokôrovky
(Ganoderma), pošvovce (Volvariella), čírovnice (Calocybe) a ďalšie druhy húb,
ktorých ročná produkcia síce nedosahuje milióny ton, no ich význam pre výživu,
zdravie a život ľudí na celom svete je obrovský. S pestovaním a využívaním húb
je každoročne spojený stále väčší biznis, stále viac ľudí sa k nim obracia s nádejou
na lepší život. Konferencia bola výbornou príležitosťou najmä na získanie odborných kontaktov a inšpirácie pre výskum aj nové projekty realizovateľné aj v našich
podmienkach.

Smardzowanie 2014
Ryszard Rutkowski, Ján Červenka
Ako každý rok, tak aj na jar 2014 sa už po ôsmy raz konalo na Hornej Orave
stretnutie priaznivcov poľskej webstránky „www.grzybland.pl“. Podujatia na Slanej
Vode sa v dňoch 1. až 4. mája zúčastnili milovníci prírody, najmä však hubári, ktorí
sa týmto spôsobom rozhodli otvoriť novú hubársku sezónu.
Všetci vieme, že typicky jarnými hubami sú smrčky (v poľštine „smardze“), preto
sa dátum stretnutia s výstižným názvom zhoduje práve s obdobím ich rastu.
Nie náhodou sa podujatie uskutočňuje práve na Slovensku. V Poľsku sú totiž
všetky druhy smrčkov chránené, a preto, aby sezóna bola zahájená dôstojne, výber
lokality padol na kraj blízky polohou a bohatý na huby z tejto skupiny.
Stretnutia a terénne hubárske exkurzie umožňujú zahraničným účastníkom zoznámiť sa s kultúrou a tradíciami tohto nášho regiónu. Prednášky o hubách a výstavy
organizované na týchto podujatiach zvyčajne pokračujú diskusiami, ktoré nezriedka
končia až v neskorých večerných hodinách pri plameňoch ohňa.
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Najväčší atlas húb na svete
Anton Janitor
Nebýva častou príležitosťou, aby sme mykologickej odbornej a vedeckej obci
mohli v našom Spravodaji predstaviť dve významné publikácie, ktoré vyšli z pera
jedného autora, nášho kolegu a priateľa, v súčasnosti predsedu Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV, spisovateľa PhDr. Ladislava Hagaru, PhD. (1944).
Vo svojom recenznom posudku prednosť dám najskôr tej, ktorá svojím obsahom
vzbudila v odbornej i laickej verejnosti doslova milé prekvapenie, ak nie šok. Dostala prívlastok „Najväčší atlas húb na svete“, ktorý sa koncom roka 2014 dostal na
slovenský a český knižný trh. Druhým dielom je atlas jedlých húb s osvedčenými
receptmi v spoluautorstve s Oldřichom Jindřichom a Alešom Vítom.
Ak sa vám náhodou toto veľdielo dostalo do rúk, získate osobné vnútorné presvedčenie, že svojím rozsahom, obsahovou náplňou, technickým spracovaním, fotografickou dokumentáciou a sprievodným slovom prekročilo naše i európske hranice.
Je jedinečným reprezentantom a propagátorom malej krajiny pod Tatrami, nadčasovo, úspešne vypĺňa celosvetový mykologický knižný priestor. Je to jedinečná propagácia mykologickej vedy na Slovensku, tohoto kúska zeme, jej obrovského bohatstva vyšších húb, t.j. tých, s ktorými sa môžeme voľným okom stretnúť v našich
lesoch, lúkach a stráňach. Toto dielo len potvrdzuje názory svetových mykológov,
že Slovensko je veľmi bohaté na huby a má pre ich rast doslova ideálne podmienky.
Vďačíme za to priaznivým prírodným podmienkam, najmä pestrému geologickému podložiu, prítomnosti širokej škály pôdnych a klimatických typov, zastúpeniu
všetkých výškových stupňov od nížin po vysokohorské pásmo, viac ako 45 % zalesnenosti územia a veľkým trávnatým plochám, ktoré sú po lesoch druhým hlavným
biotopom húb, čo významne napomáha ich diverzite.
Dr. Hagara je v súčasnosti najplodnejším autorom mykologickej literatúry na Slovensku. Je autorom, resp. spoluautorom 36 knižných vydaní o pestrosti húb rastúcich
na našom území, ktoré široká hubárska verejnosť s vďakou oceňuje. Autor vložil do
nich svoj talent priblížiť túto problematiku čitateľovi takou prijateľnou formou, že
čitateľ ľahko a zrozumiteľne pochopí zámer a snahu autora. Navyše čitateľ vďaka dobrej mykologickej literatúre má vyššie ambície poznať čo najlepšie život húb
a úspešne pokračovať vo vlastnom záujme v oblasti praktickej i odbornej mykológie
a ďalej sa vzdelávať. Je to prínos nielen pre samotného čitateľa, ale aj pre vedeckú
mykológiu, pre ktorú neskoršie ako mykológovia amatéri úspešne spolupracujú.
Viaceré z jeho publikácií vyšli aj v češtine, francúzštine, nemčine, holandčine
a maďarčine. Ako uvádza autor, doteraz sumárne vyšlo cez 300 tisíc kusov knižných
atlasov húb. Je to úctyhodné číslo, čo svedčí o širokom zápale autora vynaložiť ne44

SPRAVODAJCA SMS

malú obetu i touto formou pre úspešný rozvoj slovenskej mykológie. Navyše, autor
má aj iné osobné záľuby a koníčky, ktorým taktiež venuje nemalú pozornosť a čas.
Huby tvoria samostatnú ríšu v systéme živých organizmov na našej planéte Zem.
Tie, ktoré najviac zaujímajú praktických hubárov, sú tie, ktoré môžu využiť pre
kulinárske účely. Sú nesmierne bohaté čo do tvaru, veľkosti, farby a pod. Okrem
týchto najpopulárnejších autor v hodnotenom diele venoval dostatočný priestor hubám, ktorým sa z hľadiska mykofloristického nikto u nás doteraz v takom rozsahu
nevenoval. Nakoniec ani vo svete. Sú to drevné „kornatcovité“ (korticioidné) huby,
ktoré ani ako huby nevyzerajú. Sú to skôr rozliate povlaky na padlých kmeňoch
a vetvách stromov. Vďaka autorovi atlasu je táto veľká skupina húb veľmi úspešne
prezentovaná. Zároveň otvorila nový priestor pre tých, ktorí by v budúcnosti chceli,
resp. budú tejto skupine húb venovať profesionálnu pozornosť. Už z tohto perspektívneho pohľadu treba hodnotiť autorov čin ako veľmi záslužný.
Uvedené huby majú veľmi dôležité biologicko – ekologické poslanie v lesnom
ekosystéme. Spolu s baktériami rozkladajú odumreté drevo, kôru, lístie a ihličie
a pretvárajú ich na humus, čím pripravujú potrebné živiny a miesto pre nové dreviny
a rastliny. Bez nich by nemohla prebiehať normálna prirodzená obnova lesa.

Vladimír Antonín a Ladislav Hagara pri krste encyklopédie húb v Tvarožnej Lhote,
foto: I. Tomášeková
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V textovej časti za najväčší prínos považujem hodnoverné údaje pre každý druh
o čase jeho rastu (fruktifikácie), ich biotopov, t. j. miestach či substrátov vrátane
väzieb na dreviny a pôdne typy, ako aj údaje o vertikálnom rozšírení daného druhu,
t.j. od nížin po vysokohorské pásmo. Údaje sú zostavené na základe analýzy viac
než milióna reálnych údajov dostupných na hodnoverných európskych databázach
húb. Tieto veľmi dôležité poznatky v bežných atlasoch chýbajú alebo sú spomenuté
len veľmi okrajovo. Mykológia v ostatných 10 – 15 rokoch prechádza prudkým vývojom a budovaním nového systému húb, založeného okrem morfologických najmä
na genetických základoch. Ide o dôležité zmeny v systematike a nomenklatúre húb.
V encyklopédii sú huby zaradené do čeľadí a rodov na základe najnovších vedeckých
poznatkov, odvodených nie z vonkajších podobností, ale z genetickej príbuznosti.
Ottova encyklopédia húb má 1150 strán veľkého formátu. Je v nej popísaných
3230 druhov a odrôd húb, ktoré sú zobrazené na 4170 farebných fotografiách od 95
slovenských, českých a 10 zahraničných autorov. Sám autor prispel 2282 fotografiami. Je v nej viac než 3200 slovenských mien húb, z toho však viac ako tisíc nových
vytvoril sám autor, čo je veľkým prínosom pre rozšírenie slovenského názvoslovia
húb. Kniha má odborný charakter. Opisy húb sú úsporné, pritom veľmi výstižné,
dobre zrozumiteľné aj pre praktických hubárov.
Dr. Hagara je od roku 1996 predsedom Spoločnosti pre výskum húb. 35 rokov
študuje a mapuje, herbárovo a fotograficky dokumentuje výskyt húb na území Slovenska a Čiech. Vo svojom herbári má uložených viac než 20 000 položiek – exsikátov. Herbárové položky sú hlavným a jediným spoľahlivým dokladom o výskyte
jednotlivých druhov húb. Podľa nich sa objektívne posudzuje druhové bohatstvo
v jednotlivých krajinách a sú najspoľahlivejším podkladovým materiálom pre mikroskopické štúdiá.
Autor hodnoteného diela je aj autorom viacerých beletrií. Z nich spomeniem Kroky času, romány Slnovrat, Blíženci, Uzly a ďalšie, ako napr. Arzén, v ktorom ako
rodák z Hornej Nitry sa zaoberal priemyselnou devastáciou životného prostredia
a jeho dôsledkami na zdravie ľudí v okolí Novák. Ak autor dovolí, prezradím, že
medzi jeho záľuby patrí aj rybárčenie, pri ktorom sa odbúrava stres a naberá nová
energia.
Je namieste aj touto cestou vyjadriť autorovi dr. L. Hagarovi úprimnú vďaku,
uznanie za vynaložené úsilie a obetu pri spracovaní tohoto jedinečného atlasu húb.
Želáme mu zároveň, aby atlas oslovil čo najširší okruh milovníkov húb u nás i vo
svete. Je to dôstojná reprezentácia nášho krásneho Slovenska a jeho hubového bohatstva. Nech trvalo slúži tak praktickým hubárom, ako aj pracovníkom vedy, mladším kolegom – mykológom, aby z neho čerpali vedomosti pre vlastný profesionálny
rast, ako aj ďalší úspešný rozvoj slovenskej mykológie.
Osobne autorovi dr. L. Hagarovi želám zo srdca dobré zdravie, duševnú pohodu
v kruhu najbližších a spokojnosť z dobre vykonanej práce pre ďalší rozvoj slovenskej mykológie.
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Huby – atlas jedlých húb s osvedčenými receptmi
Anton Janitor
O druhom diele úspešného autora mykologickej literatúry na Slovensku PhDr.
Ladislava Hagaru, PhD. sa aj touto cestou rád zmienim v našom Spravodaji. Nie je
to nejaká útla knižôčka, ale úctyhodné dielo, prezentované na 440 stránkach. V uvedenej publikácii, ktorá vyšla skoro v rovnakom čase ako „Najväčší atlas húb na
svete“, autor v jej spracovaní nijako nepoľavil zo svojej dobrej povesti pri vydávaní
mykologickej literatúry. Jej spracovanie, najmä farebné fotografie, sú na vysokej
profesionálnej úrovni rovnako ako ostatné časti publikácie.
Uvedená publikácia má iné špecifické poslanie. Obsahová náplň publikácie je
rozdelená na všeobecnú časť, ktorá pojednáva najmä o kulinárskom význame, resp.
poslaní jedlých húb, t. j. vhodných pre všestranné využitie v našej strave. Nakoniec
je to najdôležitejšia časť, ktorá najviac zaujíma praktických či sviatočných hubárov.
Autor na podklade najnovších poznatkov hodnotí význam húb v našej strave, zhodnocuje ich nutričné vlastnosti, poukazuje na to, ako správne huby zbierať, spracovávať a konzervovať, ktoré huby zbierať na konzum a pod.
Časť Atlas jedlých húb je reprezentovaná farebnými fotografiami a ich stručným,
ale výstižným popisom. Predstavuje pre konzum rôzne spôsoby ich spracovania.
Ide o vreckaté huby, huby bez lupeňov, hríbovité huby, pečiarkotvaré huby, plávky a rýdziky. Špeciálnu časť reprezentujú jarné, letné a jesenné druhy húb, pozornosť je zameraná aj na huby rastúce v zimných mesiacoch a na jedlá z pestovaných
húb. Pri každej fotografii je piktogram, ktorým sa predstaví kulinárna hodnota pre
jej spracovanie. Na spôsoby využitia húb v kuchyni upozorňujú piktogramy, napr.
vhodná na polievku, vyprážanie, nakladanie do octových nálevov, sušenie, na šaláty,
do omáčok a pod. Najhlavnejšiu časť, t. j. huby v kuchyni i nespočetné množstvo
osvedčených receptov reprezentujú odborníci naslovovzatí pre kuchynské spracovanie húb. Sú to dvaja českí odborníci Oldřich Jindřich a Aleš Vít. Táto špeciálna, ale
praktická časť, str. 314 – 435, je napísaná ľahkým a veľmi zrozumiteľným štýlom.
Autori pri receptovom spracovaní húb zohľadňovali najmä tie ingrediencie, ktoré sa
najčastejšie používajú v domácnosti, t. j. tie naše, resp. tie, ktoré sú dostupné na trhu.
Naaranžované jedlá z húb doslova vyvolávajú rôzne chute, čo špecialisti gurmáni
iste vysoko ocenia. Želáme celému kolektívu autorov, aby táto jedinečná publikácia
našla u čitateľov dobrú odozvu a podnietila v rámci zdravej výživy častejšie využívanie bohatstva húb v našej strave. Ako autori často zdôrazňujú, konzumácia húb
má v našich zemiach veľmi starú tradíciu, preto vážme si zvyky a schopnosti našich
predkov aj v súčasnej tzv. modernej dobe.
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Zožeňte si
Igor Turanec
Náš kolega Mgr. Ján Červenka, tajomník Slovenskej mykologickej spoločnosti,
zostavil v októbrovom vydaní mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo brožovanú vreckovú hubársku prílohu s fotografiami a popismi 24 najbežnejších jesenných druhov
húb na 32 stranách. Nie je to jeho prvý časopisecký atlas, ktorý spracoval ako stály
spolupracovník redakcie časopisu Poľovnícvo a rybárstvo, v ktorom od roku 2008
vedie pravidelnú dvojstranu venovanú hubárom a mykologickej osvete. Prvým brožovaným atlasom nášho priateľa a zanieteného mykológa bolo rovnaké vreckové
vydanie brožúry Jarná hubačka na začiatku minuloročnej sezóny. Užitočná publikácia vtedy takisto tvorila časopiseckú prílohu mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo.
Mimochodom, je to na slovenskom mediálnom trhu jediné periodikum s mesačným
nákladom vyše 20 000 exemplárov, ktoré sa pravidelne venuje hubárskym aktualitám, odborným poznatkom a popularizácii zberov húb, nevykoreniteľnej vášne mnohých milovníkov prírody a gastronómie.
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Rudolf Cáfal a Ján Červenka na jarnom smrčkobraní. Stretnutie, ktoré bolo prvý
raz v Rusovciach pri Bratislave, neprinieslo hubárom štedrú žatvu chutných jarných
krásavcov, foto: I. Turanec

49

Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti
Vydala: Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Číslo 42 zostavili a na vydanie pripravili Ivona Kautmanová a Ján Červenka
Vydané za finančnej podpory Slovenskej akadémie vied
Grafická úprava: Erika Pisarčíková
Náklad: 200 ks
Nepredajné
ISSN 1335-7689

Foto na titulnej strane:
Hliva lievikovitá citrónová (Pleurotus cornucopiae var. citrinopileatus),
foto: Ľ. Pešková
Foto na poslednej strane:
Účastníci 4. česko-slovenskej vedeckej mykologickej konferencie vo Zvolene,
foto: A. Kubátová

Hodvábnica (Entoloma dysthales), foto: J. Pavlík

Strmulec kyjovitý (Lyophyllum pseudosinuatum), foto: L. Tábi

