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HĽADÁME NÁLEZISKÁ VZÁCNYCH HÚB

Dva nové lúčne druhy húb z čeľade Hygrophoraceae 
nájdené na území Slovenska (Hygrocybe fulgens, 
Neohygrocybe pseudoingrata)

Filip Fuljer1, Ivona Kautmanová2, Milan Zajac3

1   Petrovice 608, 013 53 Petrovice, Slovensko; filipfuljer@gmail.com
2    Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2,  

P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava, Slovensko; ivona.kautmanova@snm.sk
3    Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Kysuce, U Tomali č.1511, 022 01 Čadca, 

Slovensko; milan.zajac@sopsr.sk

Do čeľade Hygrophoraceae dnes zaraďujeme okrem lesných druhov z  rodu 
Hygrophorus i druhy, ktoré v minulosti spadali do jedneho veľkého spoločného rodu 
Hygrocybe. Európske lúčne druhy z tejto čeľade sú skupinou húb, v ktorej je doposiaľ 
opísaných vyše 60 druhov a  boli súhrnne radené do rodu Hygrocybe (Boertmann 
2010). Dnes vďaka DNA analýzam bol tento rod rozčlenený do 7 nových rodov – 
Cuphophyllus, Gliophorus, Gloioxanthomyces, pôvodný rod Hygrocybe, Chromosera, 
Neohygrocybe a Porpolomopsis (Lodge et al., 2013). Na Slovensku sú rody nazývané 
spoločným názvom lúčnice. Sú to drobné až niekoľko centimetrov vysoké (do 15 
cm), zväčša pestro sfarbené huby, ktoré sú výrazným indikačným prvkom spoločen-
stiev zachovalých európskych lúk (Kautmanová 2001, Adamčík & Kautmanová 2005, 
Boertmann 2010). Z územia Slovenska bolo dosiaľ publikovaných niekoľko prác za-
meraných na práve túto skupinu húb (Singer & Kuthan 1976, Šebek 1977, Kuthan 
1987, Kautmanová 2001, Škubla 2003, Adamčík & Kautmanová 2005, Zajac & Za-
jacová 2013, Zajac et al. 2016, Fuljer & Zajac 2017, Fuljer et al. 2020., Crous et al. 
2021, Fuljer et al. 2022).

V tomto článku dokladujeme dva nové druhy lúčnic pre vedu z územia Sloven-
ska a to Hygrocybe fulgens – lúčnica žiarivá a Neohygrocybe pseudoingrata – lúčnica 
sivohnedá, ktoré boli nájdené na viacerých lokalitách v poslednom desaťročí na úze-
mí Slovenska a Českej republiky. Hygrocybe fulgens je druh charakteristický stredne 
robustnými plodnicami, skorým rastom (júl–september), elipsoidnými výtrusmi, 
suchým, šupinkatým, oranžovočerveným klobúkom, bieložltými lupeňmi a oranžo-
vožltým, žltým, či zlatožltým hlúbikom. Neohygrocybe pseudoingrata je charakteris-
tická častým rastom v trsoch, plodnice sú často robustné, rôzne pokrútené, s jemne 

mailto:milan.zajac@sopsr.sk
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nitróznym zápachom, dužina na reze a po otlačení nečervenie, klobúk je hnedosivý 
či sivohnedý, bezšupinkatý, lupene a hlúbik sú bielo sfarbené, niekedy so sivastým či 
hnedastým nádychom.

Hygrocybe fulgens Fuljer, Kautmanová & Boertm. – lúčnica žiarivá
Novoopísaný druh lúčnica žiarivá (Hygrocybe fulgens Fuljer, Kautmanová & Boertm . 
in Crous et al. 2021) je  stredne veľký, oranžovočervený, šupinkatý druh lúčnice. 
Na území Slovenska je zatiaľ dokladovaný výskyt z 3 lokalít. Prvýkrát bola nájdená 
23.8.2014 v Štiavnických vrchoch pri obci Ladzany. Ďalšie dve lokality sú z Javorní-
kov v Petroviciach pri Bytči (prvý nález z 30.8.2019) a z Beskydského predhoria zo 
Sniny (prvý nález z 24.8.2020).
Zaradenie druhu: Agaricomycetes, Agaricales, Hygrophoraceae, Pseudohygrocybe, 
Coccineae, Squamulosae.
Klobúk je v priemere 14–65 mm široký; najskôr polguľovitý, neskôr široko konvexný, 
až plochý so stlačeným stredom; jemne šupinkatý (šupinky rovnako sfarbené ako 
klobúk, prípadne svetlejšie), suchý; oranžový, žltooranžový s  tmavším až šarlátovo 
červeným stredom.
Lupene sú široko pripojené; krehké, riedke; najskôr takmer biele, neskôr svetlo žlté 
až svetlo oranžové.
Hlúbik je vysoký 25–60 mm, jeho šírka je 2.5–18 mm; valcovitý, stlačený, smerom ku 
báze často zúžený; hladký, suchý; zlatožltý, žltý, žltooranžový až oranžový.

Hygrocybe fulgens, Javorníky, Petrovice, Sádky, kosená lúka, 28. 7. 2020.  
Foto: F. Fuljer. 
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Dužina je s nevýraznou chuťou a vôňou, na reze a po otlačení bez farebných zmien.
Výtrusy sú hladké, neamyloidné, elipsoidné, až podlhovasto elipsoidné, (6.6–) 7.1–
9.9(–10.2) × (4.5–)4.8–6.3(–6.9) µm, Q = 1.3–1.9 (Qav = 1.54).
Bazídia sú 4 výtrusné, 38–55 × 5–8 µm, sterigmy na bazídiach sú dlhé 4–7 µm.
Cystidy nie sú prítomné.
Pokožka klobúka (pileipellis) je typu trichoderm, (29–)32–103(–145) × (5.2–) 
6.3–13.1(–15) µm.
Pokožka hlúbika (stipitipellis) je typu cutis, (28–)32–110(–111) × (3.8–)4.2–8.7 
(–9.1) µm.
Trama lupeňov je subregulárna, (42–)46–120(–145) × (8.5–)9.7–18(–19) µm.
Výskyt: Lúčnicu žiarivú môžeme nájsť už v júli po teplých letných búrkach a plodni-
ce často vytrvávajú aj počas teplých dní (vtedy tvorí menšie plodnice). Z doterajších 
zberov možno usúdiť, že sa jedná o taxón, ktorý rastie hlavne v lete až do začiatku 
jesene. Všetky lokality sú na kosených mezofilných lúkach. Geologické podložie na 
známych lokalitách je neutrálne (andezit – Ladzany) až mierne bázické (glaukonické 
pieskovce – Petrovice, Snina).
Zámeny: Hygrocybe fulgens je asi najviac podobná druhu Hygrocybe reidii, ktorá síce 
nemá na klobúku šupinky, ale môže tvoriť tzv. pseudošupinky. Vtedy ju od H . fulgens 
rozlíšime najmä podľa prítomností medovej vône (viac, či menej výrazná, pretrváva 
aj na exsikáte). Makroskopicky sa líši aj rovnomerne oranžovo sfarbeným klobúkom 
a hlúbikom (bez červených odtieňov) a väčšinou aj menším vzrastom. Veľmi podobné 
môžu byť aj niektoré plodnice H . quieta, ktorá sa odlišuje sýtožlto až lososovo sfarbe-
nými lupeňmi a viac či menej výrazným nepríjemným zápachom, výtrusy H . quieta sú 
obyčajne v strede stlačené (viac ako 75% výtrusov). Zámena je možná aj s inými šupin-
katými druhmi lúčnic, H . calciphila sa líši široko elipsoidnými až takmer guľovitými 
výtrusmi, taktiež tvorí aj menšie plodnice (napr. H . fulgens má hlúbik široký do 18 mm, 
pokiaľ H . calciphila len do 3 mm). H . miniata má hruškovité výtrusy, klobúk je výraz-
ne šupinkatý, jednofarebný a plodnice sú menšieho vzrastu (hlúbik široký do 5 mm).  
H . substrangulata má výtrusy až do 14,5 µm dlhé a jej lupene sú často až zbiehavé.
Lokality: 1. Slovensko, Javorníky, Petrovice pri Bytči, Sádky, kosená južne orien-
tovaná lúka (s  porastom Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Agrostis capilaris, 
Fragaria vesca...), 49.255922°N 18.535728°E, 355 – 365 m. n. m., 30.8.2019 
(BRACR32958 – holotyp; PHFF10521), 31.8.2019 (PHFF10522), 28.7.2020 
(PHFF11158), 8.9.2020 (BRACR32959 – paratyp), 10.9.2020 (PHFF11215), 1.10.2020 
(PHFF11366), leg. Filip Fuljer, Imrich Fuljer, Milan Zajac
2. Slovensko, Beskydské predhorie, Snina, mestský park pri hoteli Vihorlat, 
48.989278°N 22.160861°E, 220 m. n. m., 24.8.2020 (bez exsikátu), 9.9.2020 (bez ex-
sikátu), 10.9.2020 (BRACR33659 – paratyp, PHFF11229), 31.8.2021 (bez exsikátu), 
leg. Jozef Pavlík
3. Slovensko, Štiavnicke vrchy, Ladzany, lúka, 23.8.2014 (BRACR22121), leg. Ryszard 
Rutkowski
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(BRACR – herbár SNM Prírodovedné múzeum; PHFF – herbár Filip Fuljer).
Odlíšenie lúčnice žiarivej od iných druhov lúčnic je často pomerne zložité a vyža-

duje si istú prax. Ideálne je určovať z viacerých plodníc rozličného veku, keďže varia-
bilita je pomerne vysoká. Vzhľadom k pomerne náročnému odlišovaniu oranžových 
druhov lúčnic možno predpokladať, že lúčnica žiarivá je zamieňaná za iné druhy 
rodu a jej výskyt možno predpokladať aj v iných európskych krajinách. Z dostupných 
fotografií na internete je tento druh zaznamenaný napríklad aj zo Slovinska (Gobice 
2021).

Neohygrocybe pseudoingrata Fuljer, Zajac, Boertm. & Kautmanová – lúčnica si‑
vohnedá
Lúčnica sivohnedá (Neohygrocybe pseudoingrata) je novoopísaný druh (Fuljer et 
al. 2022), ktorý je charakteristický najmä vďaka svojim pomerne robustným, často 
rôzne pokrúteným plodniciam, nečervenejúcej dužine a častým rastom v trsoch. Je 
dokladovaná (exsikáty) z 25 lokalít zo Slovenska a z 1 lokality z Českej republiky. 
Tento druh bol prvý krát nájdený na území Slovenska v roku 2010 (27.8.2010 – Milan 
Zajac, 1.9.2010 – Ľubica Pešková a Jaroslav Kuriplach, kedy oba nálezy zostali bez 
exsikátov).

Zaradenie druhu: Agaricomycetes, Aga-
ricales, Hygrophoraceae, Pseudohygrocy-
be, Neohygrocybe.
Klobúk má priemer 20–80 mm; polguľo-
vitý, neskôr konvexný až plochý, nepravi-
delný, niekedy skrútený; hladký, niekedy 
mierne vláknitý, suchý; svetlo hnedý, sivo-
hnedý, tmavo hnedosivý.
Lupene sú pripojené; biele, niekedy s jem-
ne hnedastým alebo sivastým nádychom.
Hlúbik je kyjakovitý, vretenovitý, 35–100 
× 8–32 mm; často poprehýbaný, stlačený 
a  rozdvojený, dutý; hladký, suchý; biely, 
niekedy s  jemne hnedastým alebo sivas-
tým nádychom.
Dužina chutí neutrálne, má jemne nitróz-
ny zápach, na reze a po otlačení bez fareb-
ných zmien.
Výtrusy sú hladké, neamyloidné, široko 
elipsoidné, elipsoidné, až podlhovasto 
elipsoidné, (6.5–)7.2–10.2 × (4.4–)4.7–
6.4(–7.5) µm, Q = 1.1–2.1 (Qav = 1.56).

Neohygrocybe pseudoingrata, Javorníky, 
Štiavnik, Baránkovci, kravami spásaný 
pasienok, 8. 7. 2020. Foto: F. Fuljer. 
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Bazídia sú kyjakovitého tvaru, najmä 4 výtrusné, (33.5–)35–51(–55) × (5.5–)6.8–
9.5(–11.3) µm, av. = 42 × 8 µm, sterigmy na bazídiach sú dlhé (2.5–)2.7–6.6(–6.9) µm.
Bazidioly sú kyjakovitého tvaru, (30.5–)33–46(–49) × (5.4–)5.9–8.7(–10.1) µm.
Cystidy nie sú prítomné.
Pokožka klobúka (pileipellis) je typu cutis, 28–146 × 3.5–15 µm.
Pokožka hlúbika (stipitipellis) je typu cutis, 25–160 × 3.9–17 µm.
Trama lupeňov je subregulárna, 30–155 × 4–26.5 µm (niektoré bunky môžu byť dlhé 
až 400 µm).
Výskyt: Lúčnicu sivohnedú môžeme nájsť na lúkach od  júla až do konca októbra. 
Rastie na mezofilných lúkach, pasienkoch, na rôznych typoch podložia. Pravidelne 
ju možno nájsť aj na lúkach, ktoré nesú výraznejšie známky rekultivácií v minulosti.
Zámeny: Sú možné najmä s inými druhmi zo sekcie Neohygrocybe. Od Neohygrocybe 
ingrata má zreteľne červenejúcu dužinu po otlačení, alebo na reze, tiež tvorí väčši-
nou menej robustné plodnice s  tenším hlúbikom. N . nitrata je menšia (vysoká do 
70 mm), hlúbik má tenký, valcovitý, klobúk je tmavo hnedý a veľmi často šupinkatý. 
N . ovina má čiernohnedé až takmer čierne plodnice, klobúk výrazne šupinkatý a du-
žina silno červenie po dotyku. Podobné farebné odtiene majú aj plodnice Cuphophyl-
lus fornicatus, sú však menšie, dužina nemá nitrózny zápach a  lupene sú pomerne 
husté a tenké.

Neohygrocybe pseudoingrata, Javorníky, Vysoká nad Kysucou, Zákysučie,  
zarastená mezofilná lúka, 10. 10. 2020. Foto: F. Fuljer. 
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Lokality:
Slovensko, Biele Karpaty, Horné Orechové, Kopánka, kravami spásaný pasienok, 

48.925364°N 18.033228°E, 261 m. n. m., 20.10.2020 (BRACR34361 – paratyp, 
PHFF11549), leg. Marián Kudrna & Filip Fuljer

Slovensko, Jablunkovské medzihorie, Skalité, Poľana, mezofilná kosená lúka, 
49.504528°N 18.925806°E, 730 m. n. m., 25.7.2020 (BRACR34381, PMZ554), leg. 
Milan Zajac

Slovensko, Javorníky, Bytča -Pšurnovice, Na Salaš (Tomborov Salaš), kravami spása-
ná lúka, 49.234125°N 18.533317°E, 384 m. n. m., 4.10.2014 (BRACR34502), leg. 
Filip Fuljer – 49.233458°N 18.532503°E, 373 m. n. m., 25.7.2020 (BRACR34364, 
PHFF11148), leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Hvozdnica, pod Holým vrchom, kosená lúka na zásaditom 
podloží, 49.212922°N 18.450186°E, 547 m. n. m., 19.9.2019 (BRACR34377 – pa-
ratyp, PHFF10723), leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Kolárovice, Čiakov, zarastená lúka, 49.324272°N 18.523622°E, 
674 m. n. m., 25.7.2020 (BRACR34365, PHFF11147), leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Krásno nad Kysucou, Zákysučie, zarastajúce mezofilné vreso-
visko, 49.378939°N 18.816486°E, 559 m. n. m., 10.10.2020 (BRACR34356 – pa-
ratyp, PHFF11446), leg. Filip Fuljer – 49.379078°N 18.816906°E, 556 m. n. m., 
21.10.2020 (PHFF11554), leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Papradno, Kržeľ, zarastený mezofilný pasienok za zjazdovkou, 
49.294581°N 18.337583°E, 772 m. n. m., 24.7.2020 (BRACR34366, PHFF11143), 
leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Petrovice, Benková, kosená mezofilná lúka, 49.267925°N 
18.514694°E, 451 m. n. m., 2.10.2019 (BRACR34371, PHFF10821), leg. Fi-
lip Fuljer & Milan Zajac – 49.267294°N 18.513064°E, 477 m. n. m., 13.7.2020 
(BRACR34369, PHFF11124), leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Petrovice, Brezie, kosená mierne rekultivovaná lúka, 
49.261408°N 18.516008°E, 456 m. n. m., 12.9.2020 (BRACR34355, PHFF11223), 
leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Petrovice, Medvedie 2, malá zarastajúca mezofilná lúka, 
49.262903°N 18.514381°E, 466 m. n. m., 26.10.2020 (BRACR34357, PHFF11597), 
leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Petrovice, Medvedie, zarastená mezofilná lúka, 49.264944°N 
18.515856°E, 444 m. n. m., 27.10.2019 (BRACR34370), leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Petrovice, pod vrchom Medvedie, zarastená mezofilná lúka, 
49.263006°N 18.517167°E, 422 m. n. m., 2.10.2019 (BRACR34372, PHFF10820), 
leg. Filip Fuljer & Milan Zajac

Slovensko, Javorníky, Petrovice, Setechov, zarastená lúka, 49.268611°N 18.496311°E, 
560 m. n. m., 16.7.2020 (BRACR34368 – paratyp, PHFF11127), leg. Filip Fuljer
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Slovensko, Javorníky, Petrovice, Škápová, kosená mezofilná lúka, 49.248514°N 
18.529856°E, 458 m. n. m., 1.9.2019 (BRACR34370, PHFF10530), leg. Fi-
lip Fuljer – 49.250558°N 18.531272°E, 426 m. n. m., 2.10.2019 (BRACR34376, 
PHFF10806), leg. Filip Fuljer & Milan Zajac – 49.251425°N 18.531042°E, 413 m. 
n. m., 15.10.2020 (PHFF11502), leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Štiavnik, Baránkovci, kravami spásaný pasienok, 49.280753°N 
18.420139°E, 692 m. n. m., 8.7.2020 (BRACR34363 – paratyp, PHFF11080), leg. 
Filip Fuljer – 49.280731°N 18.420453°E, 682 m. n. m., 18.7.2020 (PHFF11129), 
leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Veľké Rovné, Melocík, kravami spásaná, príležitostne kosená 
mezofilná lúka, 49.342617°N 18.508661°E, 791 m. n. m., 29.8.2019 (BRACR34375, 
PHFF10510), leg. Filip Fuljer – 49.341150°N 18.510458°E, 798 m. n. m., 21.7.2020 
(BRACR33023 – holotyp, PHFF11131), 23.7.2020 (PHFF11136), leg. Filip Fuljer

Slovensko, Javorníky, Vysoká nad Kysucou, Dučkov, kosená mezofilná lúka, 
49.360711°N 18.530917°E, 722 m. n. m., 31.8.2019 (BRACR34374, PHFF10528, 
PHFF10529)

Slovensko, Javorníky, Vysoká nad Kysucou, Vrchrieka, kosená mezofilná lúka, 
49.361453°N 18.551039°E, 790 m. n. m., 22.7.2020 (BRACR34367, PHFF11135), 
leg. Filip Fuljer

Slovensko, Kysucká vrchovina, Nová Bystrica, Harvelka, ovcami spásaný pasienok, 
49.357528°N 19.147269°E, 808 m. n. m., 25.9.2019 (BRACR34378, PHFF10748), 
leg. Filip Fuljer & Milan Zajac –49.357003°N 19.134553°E, 783 m. n. m., 17.9.2020 
(BRACR34359, PHFF11256), leg. Filip Fuljer

Slovensko, Kysucká vrchovina, Povina, Tatarovci -Senkov, kosená mezofilná lúka, 633 
m. n. m., 11.9.2019 (BRACR34384, PMZ484), leg. Zuzana Václavová

Slovensko, Kysucká vrchovina, Snežnica, Brodenec, mezofilná kosená lúka, 
49.261908°N 18.784558°E, 459 m. n. m., 7.10.2020 (BRACR34360, PHFF11407), 
leg. Filip Fuljer

Slovensko, Kysucké Beskydy, Skalité, Serafínov vlek, mezofilná kosená lúka, 
49.494194°N 18.963556°E, 725 m. n. m., 28.9.2019 (BRACR34383, PMZ511), leg. 
Milan Zajac

Slovensko, Turzovská vrchovina, Klokočov, Hlavice -Flintovci, kosená mezofilná lúka, 
49.464556°N 18.609222°E, 720 m. n. m., 10.9.2019 (BRACR34382, PMZ540), leg. 
Milan Zajac

Slovensko, Turzovská vrchovina, Korňa, Boháčovci, mezofilná kosená lúka, 
49.442592°N 18.530331°E, 714 m. n. m., 8.9.2019 (BRACR34362, PHFF10594), 
leg. Filip Fuljer & Milan Zajac

Slovensko, Turzovská vrchovina, Korňa, Ďurajčíkovci, mezofilná kosená lúka, 
49.429481°N 18.517889°E, 698 m. n. m., 8.9.2019 (BRACR34379, PHFF10611), 
leg. Filip Fuljer
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Česká republika, Českotřebovská vrchovina, Česká Třebová, mezofilná kosená lúka, 
27.7.2020 (BRACR34358 – paratyp, PHFF11276), leg. Martin Mička

(BRACR – herbár SNM Prírodovedné múzeum; PHFF – herbár Filip Fuljer)
Odlíšenie lúčnice sivastej od iných druhov lúčnic si podobne ako pri predošlom 

druhu vyžaduje istú prax. Napriek tomu sa jedná o pomerne dobre makroskopicky 
určiteľný druh so stabilnou kombináciou znakov, preto je prekvapivé, že dosiaľ uni-
kal pozornosti mykológov, resp. bol zamieňaný za iné druhy. Vzhľadom k pomerne 
veľkému počtu lokalít z  územia severozápadného Slovenska, často aj na „horších“ 
v minulosti rekultivovaných lúkach, kde rastie len niekoľko bežných druhov lúčnic, 
možno usudzovať, že sa nejedná o  výnimočne vzácny druh. Najčastejšie býva za-
mieňaný s  väčšími plodnicami  H . ingrata, ktoré sú farebne veľmi podobné, avšak 
vždy po otlačení červenejú. Zaujímavým pozorovaním pri tomto druhu je častý rast 
v trsoch, kedy sú plodnice rôzne pokrútené. Celkom iste sa tento druh vyskytuje aj 
v iných európskych krajinách. Z dostupných fotografií na internete sú typické plod-
nice tohto druhu zaznamenané napríklad aj z Talianska (Bogiphoto 2021, Funghiita-
liani 2021).  Výskum bol umožnený vďaka podpore v rámci Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra pre projekt: DNA barcoding Slovenska (SK -BOL), súčasť 
medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (ITMS2014+313021W683).
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Leucoagaricus brunneolilacinus – nový druh bedlice 
na Slovensku

Ján Červenka

V  apríli 2021 našli pracovníci Botanickej záhrady Univerzity Komenského v  Bra-
tislave Ján Čapka a  Norbert Zlámal v  skleníku pod Ardisia elliptica, Ficus tincto-
ria, Cryptanthus sp ., Leea guineensis ‘Burgundy’ Thunbergia grandiflora a  medzi 
zbytkami mŕtvych koreňov Bougainvillea sp . na rašelinovom substrate prevažne 
estónskeho pôvodu plodnice neznámej agarikoidnej huby s  hnedofialovým klo-
búkom a červenejúcou dužinou. Po dôkladnom preštudovaní plodníc a ich mikro-
morfologických znakov sme dospeli k záveru, že sa jedná o bedlicu Leucoagaricus 
brunneolilacinus Babos, ktorá podľa našich informácií nebola dosiaľ zo Slovenska 
známa.
 
Leucoagaricus brunneolilacinus Babos

Klobúk je 20–80 mm široký, v mladosti polguľovitý, neskôr široko kužeľovitý až kle-
nutý, napokon plochý až prehĺbený, s celistvým až jemne rozstrapkaným okrajom, na 
bielom podklade husto pokrytý vláknitými až vlnatými šupinkami čokoládovohne-
dej farby s fialovkastým odtieňom, občas prevažujúco biely, suchý, matný. Lupene sú 

Leucoagaricus brunneolilacinus . Autor: J. Červenka.
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2–5 mm široké, veľmi husté, len riedko vystriedané kratšími lupienkami, pri hlúbiku 
voľné, s rovným, celistvým ostrím belavej až hnedej farby (tmavne smerom k okraju 
klobúka), po poranení slabo červenejúce, zasychaním sivejúce až hnednúce. Hlúbik 
je 45–95 mm dlhý a 3–12, v báze až 18 mm hrubý, smerom nadol mierne rozšíre-
ný, často s hľuzovitou bázou, v hornej tretine s vlnatým prsteňom čokoládovohnedej 
až fialovohnedej farby, ktorý je pozostatkom čiastočnej plachtičky, nad ním belavý, 
pod ním na belavom podklade s kontrastnými,  tmavohnedými až fialovohnedými 
vláknitými šupinkami, najmä na vrchole po poranení červenejúci, v  starobe sive-
júci až černejúci, vnútri vatovito vypchatý, na báze s hojnými belavými rizomorfa-
mi. Dužina je v  klobúku biela, v  hlúbiku belavá až sivohnedá, na reze červenejú-
ca, predovšetkým v klobúku a v hornej časti hlúbika, má miernu chuť a  slabú, no 
príjemnú vôňu, v rozlomenom hlúbiku pripomínajúcu bedľu vysokú (Macrolepiota 
procera). Zahnívajúce plodnice majú túto vôňu výraznejšiu. Výtrusný prach je biely. 
Výtrusy sú 4–5 × 2–2,5 (–3) µm veľké, elipsoidné až vajcovité, hladké, bezfarebné, 
silno dextrinoidné, s centrálnou tukovou kvapkou, bez klíčneho póru a s výrazným, 
excentricky vybiehajúcim apikulom. Bazídiá sú 9–14 × 4–6 µm veľké, kyjakovité, 
štvorvýtrusné, bezfarebné. Cheilocystidy sú 10–23 × 3–6 µm veľké, hýfoidné, sep-
tované, terminálne bunky sú valcovité až mierne kyjakovito rozšírené, bezfarebné až 
hnedasté, na vrchole často s hustejším, zrnitým a výraznejšie pigmentovaným obsa-
hom. Pleurocystidy neboli nájdené. Plachtička na klobúku je tvorená valcovitými, 

Leucoagaricus brunneolilacinus: Ba – bazídiá, Ch – cheilocystidy, Sp – výtrusy, 
Ve – hýfy plachtičky. Autor: J. Červenka.
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hladkými, hojne rozvetvenými hýfami fialovohnedej farby, bez praciek. Terminálne 
bunky sú nezhrubnuté až mierne kyjakovité, na konci zaoblené. Lokalita: Podunaj-
ská rovina, Bratislava, Botanická záhrada Univerzity Komenského, 150 m n. m., 12. 4. 
2021, v skleníku pod Ardisia elliptica, Ficus tinctoria, Cryptanthus sp ., Leea guineensis 
‘Burgundy’ Thunbergia grandiflora a medzi zbytkami mŕtvych koreňov Bougainvillea 
sp . na rašelinovom substrate prevažne estónskeho pôvodu, leg. J. Čapka et N. Zlámal, 
det. J. Červenka, herb. BRA.

Tento druh prvýkrát opísal M. Babos v roku 1980 zo subtropického skleníka v bu-
dapeštianskej botanickej záhrade, kde plodnice rástli jednotlivo alebo v skupinách 
medzi strelíciami (Strelitzia). Typová položka z tejto lokality pochádza z roku 1975. 
Autor uvádza, že dužina môže mať niekedy nepríjemnú vôňu ako bedličky Lepiota 
cristata či Echinoderma asperum (Babos 1980), my sme však zaznamenali príjemnú 
vôňu, pripomínajúcu bedľu vysokú – Macrolepiota procera. Významnými znakmi  
L . brunneolilacinus sú drobné, silno dextrinoidné výtrusy, dĺžkou spravidla nepresa-
hujúce 5 µm, hýfoidné cheilocystidy s výraznejšou pigmentáciou na vrchole a červe-
nejúca dužina. Rozšírenie tejto huby vo svete nie je dostatočne preskúmané. Okrem 
zberov z typovej lokality v Maďarsku je známy aj jeden zber z kanadského Montrealu 
(Archambault 2019).

Podobný druh Leucoagaricus clavipes Gubitz & Contu bol prvýkrát opísaný v roku 
2012 z tropického skleníka v Nemecku (Gubitz & Contu 2012). Jeho plodnice sa líšia 
menším vzrastom a nápadne kyjakovitým zakončením hlúbikov. Okrem toho sa majú 
líšiť nevýraznou až príjemnou hubovou vôňou. U nášho zberu vôňa síce viac zodpo-
vedá druhu L . clavipes (nepríjemná vôňa po bedličkách nebola zistená) avšak celkový 
vzhľad – veľkosť plodníc a  len nevýrazne rozšírený tvar hlúbikov súhlasí s opisom 
L . brunneolilacinus. Napriek tomu, že v  dostupnej literatúre je vôňa dužiny a  tvar 
hlúbika u  oboch druhov jasne definovaná, vzhľadom k  malému počtu doterajších 
nálezov nemožno vylúčiť ani výskyt prechodných znakov či foriem oboch druhov. 
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für Mykologie 78(1): 9–52
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Nová podtatranská lokalita masliaka sibírskeho 
(Suillus americanus)

Ján Červenka, Jaroslav Stromko

Hubárske skupiny na sociálnych sieťach sa stávajú čoraz častejším zdrojom fo-
tografií vzácnejších druhov húb. Nálezom zriedkavého masliaka sibírskeho (Suillus 
americanus) sa v  skupine s  názvom „Mykologická poradňa“ pochválil 26. ok-
tóbra 2020 Jaroslav Stromko. Niekoľko plodníc vyrástlo v  záhrade v  Mengusov-
ciach, v  blízkosti niekoľkých límb (Pinus cembra) a  smreka pichľavého (Picea 
pungens). Vďaka spolupráci s  nálezcom boli zbierky SNM -Prírodovedného mú-
zea v  Bratislave (BRA) obohatené o  kvalitne spracovaný material z  novej lokality. 
 
Suillus americanus (Peck) Snell
Syn. Suillus sibiricus (Singer) Singer

Klobúk je 20–100 mm široký, klenutý až plocho klenutý, v pôdoryse často nepravi-
delný, v mladosti s podvinutým, neskôr rovným okrajom, ktorý je ovešaný belavými 
zvyškami čiastočnej plachtičky, na slamovožltom až hnedožltom podklade tmavšie 
žltohnedo až červenohnedo políčkovito rozpukaný, slizký. Rúrky sú 3–8 mm dlhé, 
pripojené až zbiehavé, žlté až olivovožlté, s  nepravidelne tvarovanými, pretiahnu-
tými ústiami s miestami vystúpenými hranami. Dužina je bledožltá, citrónovožltá, 
miestami až hnedastá, s príjemnou vôňou a miernou chuťou. Hlúbik je 50–80 mm 
dlhý a 7–20 mm hrubý, valcovitý, na báze kyjakovito zhrubnutý, plný, v hornej časti 
žltý, na báze ružovkastý, ozdobený tmavými škvrnami okrúhleho až pretiahnutého 
tvaru, v hornej tretine s belavým, blanitým prsteňom, ktorý je pozostatkom čiastočnej 
plachtičky, v mladosti zakrývajúcej hymenofor. Výtrusný prach je hnedý. Výtrusy sú 
10–12,5 × 4–5,5 µm veľké, elipsoidné až vretenovité, hladké, väčšinou so zreteľnou 
suprahilárnou jamkou, na vrchole zaoblené až mierne zahrotené, žltohnedé, s  jed-
nou podlhovastou alebo viacerými nepravidelnými tukovými kvapkami. Lokalita: 
Popradská kotlina, Mengusovce, v záhrade pod Pinus cembra a Picea pungens, 820 m 
n. m., 26. 10. 2020, leg. et det. J. Stromko, herb. BRA.

Masliak sibírsky – Suillus americanus tvorí v Európe mykorízu a borovicou balkán-
skou Pinus peuce (Tortić 1968) a borovicou limbovou – Pinus cembra, v Ázii s bo-
rovicou sibírskou – Pinus sibirica a v pacifickej oblasti Spojených štátov amerických 
s borovicou podhorskou – Pinus monticola (Příhoda 1971).

Nález z Mengusoviec je zatiaľ posledným známym nálezom masliaka sibírskeho 
na Slovensku, pričom sa jedná o najjužnejšiu a s nadmorskou výškou 820 m aj o naj-
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nižšie položenú lokalitu u nás. Antonín Příhoda predpokladal jeho výskyt vo Vyso-
kých, Západných a Belianskych Tatrách a po neúspešných pokusoch nájsť ho v pô-
vodných porastoch s limbou, ho koncom septembra 1970 našiel v Tatranskej Javorine 
v Belianskych Tatrách, v limbovom sade založenom v roku 1958, pod sadenicami po-
chádzajúcimi z lesnej škôlky na Štrbskom Plese (Příhoda 1971). Vo Vysokých Tatrách 
na bližšie neuvedenom mieste ho 5. septembra 1971 našiel F. Hošek (Dermek & Li-
zoň 1980). V zbierke Slovenského národného múzea -Prírodovedného múzea (BRA) 
boli dosiaľ uložené len nasledovné tri zbery tohto druhu od J. Kuthana – dňa 21. júla 
1989 ho našiel na Štrbskom Plese pri vile Hviezdoslav a v ten istý deň aj na Solisku, 
ďalší zber zo 7. augusta 1989 je z úpätia Soliska vo Furkotskej doline, z nadmorskej 
výšky 1550 m a jedná sa o najvyššie položenú lokalitu na Slovensku. Niekoľko plod-
níc v dňoch 3. augusta 2008 a 13. augusta 2013 našiel P. Kešeľák na Štrbskom Plese. 
Na rovnakom nálezisku zaznamenal 22. augusta 2009 J. Kandra dve, už vytrhnuté 
plodnice. V tejto tatranskej osade masliak sibírsky našli 25. septembra 2010 a 15. au-
gusta 2018 J. Polčák a Y. Janotová. Od týchto zberateľov máme údaje aj z Tatranskej 
Lomnice zo dňa 25. septembra 2010 (Hagara 2015) a zo 6. augusta 2019. V parkovej 
zeleni vo Vyšných Hágoch sa 24 plodníc podarilo nájsť M. Peigerovi dňa 10. septem-
bra 2018, doklad sa nachádza v nálezcovej súkromnej zbierke. Ďalšie tri nálezy, za-
znamenané T. Tejklovou a L. Zíbarovou, pochádzajú z terénnych vychádzok v rámci 
6. česko -slovenskej mykologickej konferencie. Dva z nich – jeden z 22. augusta 2019, 
pochádzajúci z parku pri pošte v Tatranskej Lomnici a ďalší z 23. augusta 2019, z par-

Masliak sibírsky, Suillus americanus, Mengusovce, 26. 10. 2020. Foto: J. Stromko.
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ku pri reštaurácii Plesnivec na Štrbskom Plese, má vo svojej zbierke Muzeum východ-
ních Čech v Hradci Králové (HR). Tretí nález z 22. augusta 2019 nie je dokladovaný 
a pochádza z Hlavnej ulice v Starej Lesnej, spod okrasnej výsadby v blízkosti hotela 
Fourton. O ďalších nálezoch a zberoch masliaka sibírskeho na Slovensku nemáme 
informácie. Taktiež nie je známe, či sa masliak sibírsky niekedy našiel aj v osade Sibír.
Z doterajších nálezov vyplýva, že masliak sibírsky má na Slovensku veľmi úzky areál 
rozšírenia, obmedzený len na Vysoké Tatry a Popradskú kotlinu, kde tvorí mykorízu 
s borovicou limbovou (Pinus cembra). Mykoríza s inými druhmi borovíc u nás do-
teraz nebola zaznamenaná. Táto huba fruktifikuje od polovice júla do konca októbra 
v nadmorskej výške od 810 do 1550 m. Pre zaujímavosť, na poľskej strane Tatier bola 
nájdená v nadmorskej výške 1800 m (Nespiak 1962).

Dermek, A., Lizoň, P. Malý atlas húb. 1980. Bratislava
Hagara, L. Ottova Encyklopédia húb. 2015. Praha
Nespiak, A. Notatki mikologiczne z Tatr II. Fragm . Flor . et Geobotan . 8 (2): 215–225
Příhoda, A. 1971. Klouzek sibiřský – Suillus sibiricus (Sing.) Sing. a mykorrhizy limby 
(Pinus cembra) v Československu. Česká Mykologie 25 (3): 140–146
Tortić, M. 1968. Fungus collections in the Pinus peuce forests in the Pelister National 
Park (Macedonia, Jugoslavia). Česká Mykologie 22 (3): 189–201

Masliak sibírsky, Suillus americanus, Mengusovce, 26. 10. 2020. Foto: J. Stromko.
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Masliak duglaskový (Suillus lakei) na Slovensku

Ján Červenka

Zaujímavý druh masliak duglaskový (Hagara 2015; Mikšík & Kunca 2015), zo staršej 
slovenskej literatúry známy aj ako hríbovec duglaskový Landkammerov (Dermek & 
Pilát 1974; Dermek & Lizoň 1980; Pilát & Dermek 1974), patrí medzi najznámej-
šie introdukované druhy našej mykoflóry. V  Československu ho prvýkrát našiel 
V. Landkammer už v  roku 1949 neďaleko obce Roblín v  okrese Praha -západ pod 
duglaskou tisolistou (Pseudotsuga menziesii). Tento nález bol pôvodne opísaný po 
nálezcovi ako Boletinus tridentinus var. landkammeri Pilát & Svrček (Pilát & Svrček 
1949). Až v roku 1954, kedy bolo možné porovnať čerstvé plodnice základnej variety 
Boletinus tridentinus (Bres.) Sing. s novoopísanou varietou, sa podrobným štúdiom 
zistilo, že tieto taxóny sa od seba značne líšia nielen morfologicky ale aj ekologicky 
a Landkammerov zber bol stotožnený s americkým druhom Boletinus lakei (Murr.) 
Sing., mykorízne viazaným na duglasku (Chinková & Pouzar 1955).

Prvá zmienka o výskyte tohto druhu na Slovensku pochádza z roku 1968. Pod 
menom Boletinus amabilis (Peck) Snell in Slipp et Snell. ho uvádza A. Dermek 
z lokality nad bratislavskou Račou v Malých Karpatoch. Zber uložený v zbierke Slo-
venského národného múzea -Prírodovedného múzea (BRA), určený J. Herinkom 
pochádza z 1. októbra 1967. Nálezca J. Glonec uviedol lokalitu ako „zmiešaný les 
blízko vrchu Sakrament“ (Dermek 1968). Názov vrchu nápadne pripomína na ma-
pách uvádzaný „Sakrakopec“, kde len necelý rok predtým, dňa 24. 11. 1966 došlo 
k najväčšej leteckej tragédii v Československu. V tesnej blízkosti tohto vrchu ešte 
aj dnes nachádzajú fragmenty pôvodných porastov duglasky. Domnelú lokalitu pr-
vonálezcu som sa 1. novembra 2020 podujal vypátrať v hornej časti Vajnorskej do-
liny, na vrchu nachádzajúcom sa nad jej rozvetvením. Napriek tomu, že zmiešaný 
les s duglaskou, smrekom a bukom v bezprostrednej blízkosti Sakrakopca celkom 
presvedčivo zodpovedal historickej lokalite, plodnice masliaka duglaskového sa mi 
tam nepodarilo nájsť.

Ďalší nález pochádza z 18. augusta 1969 z  lokality „Račianske hory“ v Malých 
Karpatoch. Keďže sa pri zbere uvádza iný nálezca, p. J. Lenčo, je možné, že sa jednalo 
o plodnice nájdené na inej lokalite nad bratislavskou Račou. V  týchto lesoch bola 
duglaska pokusne vysádzaná na viacerých miestach, pričom najrozsiahlejší porast sa 
nachádza na severovýchodnom svahu vrchu Veľká Baňa (444 m n. m.). Osud zberu  
J. Lenča síce nie je známy, plodnice v rôznych štádiách vývinu sú však aspoň vyobra-
zené v Malom atlase húb (Dermek & Lizoň 1980).



20

SPRAVODAJCA SMS

Dňa 8. októbra 1978 sa tento druh podarilo nájsť A. Smolkovej na bližšie neu-
vedenom mieste v Bojniciach. Ďalší nález masliaka duglaskového pochádza až z 24. 
októbra 2002, kedy sa tento druh podarilo nájsť B. Borsukovi v okolí Myjavy na lo-
kalite Hoštáky, v záhrade pod Pseudotsuga menziesii. O takmer štyri roky neskôr, 3. 
októbra 2006 ho zbierala I. Kautmanová v záhrade v obci Bajč na južnom Slovensku. 
Geograficky sa k miestu prvého nálezu zo Slovenska priblížil zber od K. Ondrejkovi-
ča zo 16. 11. 2012, pochádzajúci zo Svätého Jura pri Bratislave. Všetky uvedené zbery 
sú uložené v herbári Slovenského národného múzea -Prírodovedného múzea (BRA).

V pandemických časoch v roku 2020 mal masliak duglaskový nezvyčajne vyda-
renú sezónu a v priebehu októbra bol hlásený z viacerých lokalít. Do improvizovanej 
hubárskej poradne vo vestibule Prírodovedného múzea v  Bratislave bol prinesený 
z bratislavských Kramárov, kde 21. októbra niekoľko plodníc v súkromnej záhrade 
objavil V. Horváth. Jednu z plodníc sa mi podarilo získať do muzeálnej zbierky. Tento 
zber ma počas režimu vychádzania do prírody len v rámci okresu podnietil k pre-
skúmaniu duglaskových porastov nad bratislavskou Račou, kde som tento masliak 
neúspešne hľadal už od septembra 2013. Štastie sa na mňa usmialo až 23. októbra 
2020, kedy sa mi konečne podarilo potvrdiť jeho výskyt v  „Račianskych horách“. 

Duglaskový les, Bratislava-Rača, Veľká Baňa, 1. 9. 2013. Foto: J. Červenka.
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V poraste duglasky, buka a hraba na vrchu Veľká Baňa rástlo osem plodníc v rôz-
nych vývinových štádiách. Pri opätovnej návšteve lokality 30. októbra 2020 som na 
tom istom mieste našiel ďalších päť plodníc. Plodnice z oboch zberov mi poslúžili 
na opis, ktorý uvádzam nižšie. V priebehu toho istého týždňa sa v skupine „Myko-
logická poradňa“ na sociálnej sieti Facebook objavili fotografie plodníc zo záhradky 
v bratislavskom Lamači z 25. októbra 2020, ktoré sa mi po kontaktovaní nálezkyne A. 
Gimenez podarilo získať do zbierky. Aby tých nálezov z Malých Karpát nebolo málo, 
hneď nato ho našiel aj V. Kautman v súkromnej záhrade v Modre -Harmónii a v obci 
Jablonové na Záhorí. O naozaj priaznivých podmienkach pre fruktifikáciu maslia-
ka duglaskového svedčí aj fotografia od R. Fülöpa, ktorú mi zaslal cez e -mail spolu 
s ďalšími nálezmi húb zo Štiavnickych vrchov. V lese na Tlstom vrchu pri Žemberov-
ciach objavil 1. novembra 2020 plodnicu huby, ktorú považoval za masliak tridentský 
– Suillus tridentinus. Z  fotografie je však zrejmé, že sa jedná o  masliak duglasko-
vý, ktorý pravdepodobne vyrástol v zmiešanom lese s vysadenými duglaskami. To-
muto druhu sa v  tom čase darilo aj na východnom Slovensku. Dňa 20. novembra 
2020 ho v Snine, v parku pri Vihorlate našiel Jozef Pavlík v machu pod duglaskami. 
 
Suillus lakei (Murrill) A.H. Sm. & Thiers
Syn.: Boletinus lakei subsp. landkammeri (Pilát & Svrček) Pilát & Dermek
 
Klobúk je 30–110 mm široký, spočiatku polguľovitý, neskôr klenutý, plocho klenutý 
až nízko vankúšovitý, v pôdoryse zväčša nepravidelného tvaru, s rovným, zvlneným, 
laločnatým až potrhaným okrajom, ktorý je v mladosti podvinutý a olemovaný be-
lavými zvyškami čiastočnej plachtičky, ktorá spočiatku zakrýva hymenofor, na ble-
dožltkastom podklade pokrytý v mladosti odstávajúcimi, čoskoro však miznúcimi 
vláknitými šupinkami žltkastej farby, neskôr krátkymi, pritlačenými, za vlhka hrdza-
vohnedými či červenohnedými, za sucha až tmavohnedými plstnatými šupinkami, 
suchý, matný. Rúrky sú 3–8 mm dlhé, pripojené až mierne zbiehavé, v mladosti sý-
tožlté až horčicovožlté, v dospelosti olivovožlté, s nepravidelne okrúhlymi až hrana-
tými, otlačením tmavnúcimi ústiami so zvlnenými až pílkovitými hranami. Dužina 
je v  sviežom stave špinavo žltohnedastá, u  zasychajúcich plodníc až bledožltá bez 
hnedého odtieňa, v hlúbiku, najmä v  jeho báze, nápadne modrejúca, nad rúrkami 
niekedy slabo červenejúca, s príjemnou hríbovou vôňou a miernou chuťou. Hlúbik 
je 30–60 mm dlhý a 10–30 mm hrubý, valcovitý až kyjakovitý, často zahnutý, plný, 
v spodnej časti na belavom až žltkastom podklade popretkávaný hnedastými až tma-
vohnedými vláknami, nad vatovitým prsteňom belavej farby, ktorý sa v dospelosti 
nachádza v hornej tretine hlúbika, citrónovožltý, od zbiehajúcich rúrok sieťkovaný, 
na báze od podhubia bielo plstnatý. Výtrusný prach je hnedý.

K opisu pripájam ešte jednu poznámku. Niektorí autori uvádzajú, že dužina mas-
liaka duglaskového nemodrie (Dermek & Lizoň 1980), mení farbu do hneda či čer-
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vena (Chinková & Pouzar 1955) alebo je po rozkrojení takmer bez farebnej zmeny 
(Hagara 2015). Dužina plodníc opisovaných v tomto príspevku však v báze hlúbika 
zreteľne menila farbu do modrozelena, čo dokazujú aj pripojené fotografie. Pravde-
podobne sa však jedná len o zriedkavú farebnú zmenu u tohto druhu masliaka.

Literatúra:
Chinková, C., Pouzar, Z. 1955. Hřibovec Lakeův – Boletinus lakei (Murr.) Sing. roste 

v Československu. Čes . Mykol . 9(2): 76–82
Dermek, A. 1968. Príspevok k mykoflóre hríbovitých húb Záhorskej nížiny a okolia 

Bratislavy. Čes . Mykol . 22(2): 106–111
Dermek, A., Lizoň, P. Malý atlas húb. 1980. Bratislava
Dermek, A., Pilát, A. Poznávajme huby. 1974. Bratislava
Hagara, L. Ottova Encyklopédia húb. 2015. Praha
Mikšík, M., Kunca, V. 1000 slovenských a českých húb. Praha
Pilát A., Dermek, A. Hríbovité huby. 1974. Bratislava
Pilát, A., Svrček M. 1949. Boletinus tridentinus (Bres.) subsp. Landkammeri subspe-

cies nova Bohemica. Acta Mus . Nat . Pragae 5(7): 1–8

Masliak duglaskový, Suillus lakei, Bratislava-Rača, Veľká Baňa, 23. 10. 2020.  
Foto: J. Červenka.
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Nález stopkovca Kotlabovho (Tulostoma kotlabae) 
v centre Bratislavy

Ján Červenka, Iveta Tomášeková, Peter Tomášek

 
Stopkovce – Tulostoma poznáme ako takzvané bruchatkovité huby s malými plodni-
cami so sterilnou štíhlou stopkovou a guľovitou až sploštenou vrchnou časťou, ktorá 
je tvorená vnútornou a  vonkajšou zákrovkou, obaľujúcou plodnú dužinu – glébu. 
V  súčasnom systéme sa zaraďujú do čeľade pečiarkovité – Agaricaceae. Na svete 
ich rastie viac ako sto druhov (Wright 1987). Sú to huby pieskomilnej flóry, rastúce 
na suchších stanovištiach. Stopkovec Kotlabov – Tulostoma kotlabae Pouzar patrí me-
dzi ohrozené taxóny našej mykoflóry, pričom jeho rozšírenie zatiaľ nie je dostatočne 
preskúmané. V Červenej knihe ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov 
SR a ČR (Kotlaba et al. 1995) sa uvádza len zo štyroch lokalít na Slovensku, nachádza-
júcich sa pri obciach Kúty, Borský Mikuláš, Malacky (Borská nížina) a Bajč (Podunaj-
ská rovina), v zbierke Slovenského národného múzea -Prírodovedného múzea sa však 

Stopkovec Kotlabov, Tulostoma kotlabae, Bratislava, 11. 10. 2021.  
Foto: I. Tomášeková.
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nachádzajú aj novšie zbery z okolia Plaveckého Mikuláša, Rohožníka, Šaštína -Stráží 
(Borská nížina), Chotína a Marcelovej (Podunajská rovina). V Červenom zozname 
húb Slovenska je zaradený do kategórie EN – endangered – ohrozený (Lizoň 2001).

Na veľmi netradičnom mieste našiel tento druh 2. septembra 2020 Peter Tomášek 
a 2. októbra 2020 aj Iveta Tomášeková. Niekoľko plodníc rástlo na piesčitom sub-
stráte s bližšie nezisteným zložením v betónovom kvetináči s vysadenými rastlinami 
na Kamennom námestí v centre Bratislavy, neďaleko obchodného domu Prior. Nie 
je vylúčené, že sa v substráte nachádzal piesok z niektorej lokality prirodzeného vý-
skytu tohto zriedkavého druhu a spolu s ním sem bolo zavlečené aj jeho mycélium. 
O rok neskôr, 11. októbra 2021, sa I. Tomášekovej podarilo nájsť na rovnakom mieste 
jednu menšiu, už zrelú plodničku, čím sa potvrdilo, že huba na tejto lokalite stále 
pretrváva.

Tulostoma kotlabae Pouzar
Plodná časť je 6–10 mm široká, guľovitá až takmer guľovitá, s krátkym rúrkovitým 
otvorom – peristómom na vrchole, hladká, suchá, belavá až sivastobelavá, od vý-
trusov až bledokávová, na spodnom okraji až černastá. Hlúbik je 15–23 mm dlhý 
a 1,5–2,5 mm hrubý, valcovitý, hladký až jemne odstávajúco šupinkatý, suchý. Duži‑
na je biela, v plodnej časti dozrievaním výtrusov tmavne do hrdzava. Výtrusný prach 
je hrdzavohnedý. Výtrusy majú 5–6 µm v priemere, sú guľovité a jemne bradavičnaté. 
Kapilícium je hrubostenné, v septách nezhrubnuté, bledohnedé, 3,5–6,5 µm hrubé.

Tento druh je charakteristický bledo sfarbenými plodnicami s krátkym rúrkovi-
tým peristómom, ktorý je rovnako sfarbený ako jeho okolie. Podobné druhy stop-
kovec hrdzavohnedý – Tulostoma melanocyclum a  stopkovec zimný – Tulostoma 
brumale majú hnedo až červenohnedo sfarbené okolie peristómu, často i hrdzavo-
hnedý hlúbik.

Literatúra:
Kotlaba, F. et al. Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov 

SR a ČR, 4. diel, Sinice a riasy, huby, lišajníky, machorasty. 1995. Bratislava.

Lizoň, P. 2001. Červený zoznam húb Slovenska. 3. verzia. In: Baláž, D., Marhold, K., 
Urban, P. (eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody 
20 (suppl.): 6–13.

Wright, J. E. 1987. The genus Tulostoma (Gasteromycetes): a world monograph. Bibl 
Mycol 113: 1–338.
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Hromadný výskyt vzácneho pakyjačika purpurového 
(Alloclavaria purpurea) na banských odkaliskách

Ivona Kautmanová, Václav Kautman

V rokoch 2018 až 2021 prebiehal mykofloristický výskum na banských odkaliskách 
v oblasti bývalých antimónových baní, 7 – 10 km južne od obce Dúbrava v Nízkych 
Tatrách. Ťažba rúd tu prebiehala od začiatku 18. storočia a vyvrcholila v 40. rokoch 
20. storočia, kedy boli založené najstaršie haldy. Odpad po ťažbe bol vo forme odka-
liskových kalov uložený v štyroch odkaliskách v údolí potoka Paludžanka, v nadmor-
skej výške 850 až 900 metrov, v celkovej rozlohe asi 15,5 ha. V roku 1991 bola ťažba 
ukončená a opustené odkaliská odvtedy pomaly zarastajú lesným porastom s domi-
nanciou smreka (Picea abies) s prímesou borovice lesnej (Pinus silvestris), smrekovca 
opadavého (Larix decidua), buka lesného (Fagus sylvatica) a jedle bielej (Abies alba).

Huby sú známe svojou schopnosťou viazať a akumulovať ťažké kovy z kontamino-
vanej pôdy a mnohé druhy obsahujú kritické množstvá toxických látok, čo v prípade 
jedlých húb mže predstavovať hrozbu pre zdravie ľudí. Mykofloristický výskum na 

Pakyjačik purpurový, Alloclavaria purpurea, Dúbrava, 27. 8. 2019.  
Foto: I. Kautmanová. 
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uvedených lokalitách je súčasťou rozsiahleho interdisciplinárneho výskumu zamera-
ného na monitorovanie rizík kontaminácie a možnosti bioremediácie kontaminova-
ných pôd. Diverzita vyšších húb bola prekvapivo vysoká aj na tých najkontaminova-
nejších biotoch. Celkovo tu bolo zistených 126 druhov vyšších húb.

Medzi najprekvapujúcejšie nálezy patrí nesporne pakyjačik purpurový 
(Alloclavaria purpurea). Táto vzácna kyjačikovitá huba, ktorá je od roku 2021 za-
radená do zoznamu zákonom chránených húb Slovenska, rastie od leta do jesene 
v podmáčaných a rašelinovitých smrečinách a na brehoch potokov vo vyšších polo-
hách, kde tvorí mykorízu so smrekom. Na Slovensku je známa z niekoľkých nálezov 
v Nízkych a Vysokých Tatrách, ako aj v Podtatranskej koline. Je uvedená v Červenom 
zozname makromycétov ČR v kategórii EN (ohrozený druh).

Je teda dosť prekvapivé, že tento inak zriedkavý druh, sa v  smrekových mladi-
nách zarastajúcich dve z monitorovaných odkalísk vyskytoval doslova v tisíckach a to 
v niekoľkých po sebe idúcich vegetačných obdobiach 2019 – 2021. Fialové jazýčky 
husto porastali lesnú pôdu na ploche asi pol hektára a bolo jasne vidno, ako sa mla-
dé plodnice predierajú cez zvyšky starých odumretých, takže fruktifikácia musela 
kontinuálne prebiehať niekoľko týždňov. O príčinách takéhoto hromadného výskytu 
sa môžeme len dohadovať. Odkaliská v Dúbrave ničím nepripomínajú podmáčané 
biotopy charakteristické pre výskyt pakyjačikov. Odkaliskový kal vyzerá ako hru-
bozrnný piesok, je priepustný a  lokality sú skôr suché ako vlhké. Ani nedostatok 
konkurenčných druhov nebude príčinou, pretože okrem pakyjačikov sme tu zazna-
menali rôzne druhy hríbovitých húb, plávky, rýdziky, muchotrávky a mnoho iných 
mykoríznych partnerov smrekov.

Súčasťou výskumu bolo aj zisťovanie obsahu potenciálne toxických prvkov v plod-
niciach húb a aj z tohto hľadiska pakyjačiky prekvapili. V ich plodniciach bol zistený 
najvyšší obsah stroncia zo všetkých sledovaných húb (8.4 mg/kg). Zároveň sa tento 
druh prejavil svojou vysokou schopnosťou akumulovať z pôdy vysoko toxickú ortuť, 
jeho plodnice obsahovali až 16 x viac ortuti ako okolitá pôda, 1,16 mg/kg, pričom 
limitná hodnota ortuti v jedlých hubách je 0,5 mg/kg. Okrem ortuti sa v plodnicich 
pakyjačikov hromadili vo vysokých koncentráciách aj kadmium (2,87 mg/kg), meď 
(14.36 mg/kg) a zinok (229.3 mg/kg). Obsah medi a zinku neprekročil limitné hod-
noty, ale obsah toxického kadmia vysoko prekračoval limitnú hodnotu 0,1 mg/kg.

Pakyjačik purpurový sa síce uvádza v literatúre ako potenciálne jedlá huba, ale ur-
čite nepatrí medzi bežne konzumované druhy. A vzhľadom na jeho vzácnosť, zákon-
nú ochranu a pestrú škálu toxických látok, asi ani tak skoro medzi ne patriť nebude.

Výskum bol finančne podporený Agentúrou na podporu výskumu a  vývoja 
v rámci projektu APVV-17-0317.



27

SPRAVODAJCA SMS

BIODIVERZITA HÚB SLOVENSKA

Príspevok k poznaniu mykoflóry obce Novoť 
v CHKO Horná Orava

Ján Červenka
 

 
Počas dvoch hubárskych stretnutí v obci Novoť v dňoch 20.–22. júla 2017 a 27. júla 
2018 sa z mojej iniciatívy a s podporou ďalších účastníkov uskutočnil mykofloristický 
prieskum lokalít v katastrálnom území obce. Cieľom bolo prispieť novými údajmi 
k  dlhoročnému výskumu Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava. Ka-
tastrálne územie bolo rozparcelované na 27 lokalít. Pôvodný zámer navštíviť všetky 
parcely sa však podarilo naplniť len čiastočne. Z dosiaľ 12 preskúmaných lokalít až 
7 susedí so slovensko -poľskou štátnou hranicou.

Mykofloristického prieskumu sa v rôznej miere zúčastnilo 10 účastníkov, ktorých 
mená sú v nasledovnom zozname uvedené v skratkách: DK – Dana Karasová, DS 
– Dušan Solár, JČ – Ján Červenka (určovateľ všetkých zberov), JV – Jaroslav Válek, 

Mapa lokalít.
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ĽČ – Ľudmila Čillíková, ME – Marta Everlingová, MM – Miroslav Mikuš, PI – Peter 
Ivanov, RC – Rudolf Cáfal, ŠK – Štefan Kolenčík. V zápise uvádzam čísla jednotlivých 
lokalít (1–12) a skratky rodových názvov drevín: Ab – jedľa, Fa – buk, Pc – smrek.

Zoznam lokalít:
1 – Mikolajovo, 2 – Kopánky, 3 – Fajkova grapa, 4 – Doštený vrch, 5 – Tŕstie, 6 – 
Ostrý grúň, 7 – Malý kopec, 8 – Zimná voda, 9 – Magurka, 10 – Solisko, 11 – Pient-
kuľa, 12 – Grúnik.

Mapový podklad bol získaný z  programu ArcGIS Pro a  upravený v  programe 
MS Paint.
Všetky zbery uvedené v tomto zozname sú uložené v depozitári Slovenského národ-
ného múzea -Prírodovedného múzea v Bratislave (BRA):
 
Amanita battarrae (Boud.) Bon: 3 – pod Pc, Ab, 20. 7. 2017, leg. JČ; 5 – pod Pc, 22. 
7. 2017, leg. JČ; 6 – podmáčaný les s Pc, Ab, 22. 7. 2017, leg. DK; Amanita fulva Fr.: 
3 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. PI; Amanita rubescens Pers.: 2 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. 
JČ; 3 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. ĽČ; 4 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; pod Pc, 22. 7. 2017, 
leg. RC; 5 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. JČ; 7 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. ĽČ; 8 – pod Pc, 
21. 7. 2017, leg. ĽČ; 12 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; Amanita spissa (Fr.) P. Kumm.: 
1 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. JV; 2 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 3 – pod Pc, Ab, 20. 7. 
2017, leg. JČ; pod Pc, 21. 7. 2017, leg. ME; 7 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. DK; 8 – pod Pc, 
21. 7. 2017, leg. PI; 11 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 12 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 
Amanita submembranacea (Bon) Gröger: 8 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. PI; Amanita 
vaginata (Bull.) Lam.: 8 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. PI; pod Pc, 27. 7. 2018, leg. ĽČ; 
Asterophora parasitica (Bull.) Singer: 8 – na starej plodnici Russula sp ., 27. 7. 2018, 
leg. JV; Boletus edulis Bull.: 3 – pod Pc, Ab, 20. 7. 2017, leg. JČ; 4 – pod Pc, 20. 7. 2017, 
leg. JČ; 6 – pod Pc, Ab, 22. 7. 2017, leg. DK; 10 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. JČ; 11 – pod 
Pc, Ab, 20. 7. 2017, leg. JČ; Butyriboletus subappendiculatus (Dermek, Lazebn. & 
J. Veselský) D. Arora & J. L. Frank: 3 – pod Pc, Ab, 21. 7. 2017, leg. PI; 4 – pod Pc, 
22. 7. 2017, leg. RC; 8 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. ĽČ; pod Pc, Fa, 27. 7. 2018, leg. ME; 
Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini: 3 – pod Pc, Ab, 21. 7. 2017, leg. JČ; 4 – pod Pc, 
22. 7. 2017, leg. RC; 8 – pod Pc, Fa, 27. 7. 2018, leg. JČ; Calocera viscosa (Pers.) Fr.: 
2 – na zanorenom dreve Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 3 – na práchnivom pni ihličnatého 
stromu, 20. 7. 2017, leg. JČ; na zanorenom dreve pod Pc, Ab, 21. 7. 2017, leg. JČ; 6 – 
na zanorenom dreve ihličnana, 22. 7. 2017, leg. DK; 7 – na zanorenom dreve pod Pc, 
22. 7. 2017, leg. DK; 9 – na zanorenom dreve pod Pc, Ab, 22. 7. 2017, leg. ĽČ; 10 – pod 
Pc, 22. 7. 2017, leg. JČ; Cantharellus cibarius Fr.: 2 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 4 – 
pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 9 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. DK; Catathelasma imperiale 
(P. Karst.) Singer: 8 – pod Pc, 27. 7. 2018, leg. MM; pod Pc, Ab, Fa, 27. 7. 2018, leg. 
ĽČ; Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille: 1 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. DS; 2 – pod 
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Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 9 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. JČ; Cortinarius bolaris (Pers.) 
Fr.: 8 – pod Ab, Pc, Fa, 27. 7. 2018, leg. ME; Cortinarius collinitus (Sowerby) Gray: 
12 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; Cortinarius sanguineus (Wulfen) Gray: 2 – pod 
Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; Elaphomyces granulatus Fr.: 2 – pod Pc, Ab, 20. 7. 2017, leg. 
JČ; Entoloma incanum (Fr.) Hesler: 8 – pod Pc, v tráve medzi Epipactis sp ., Petasites 
albus, Fragaria vesca, 27. 7. 2018, leg. ME; Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.: 4 – rú-
banisko, na lež. kmeni Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 8 – na stojacom, zlomenom Pc, 21. 7. 
2017, leg. PI; 11 – na kmeni listnáča, 20. 7. 2017, leg. JČ; Gloeophyllum odoratum 
(Wulfen) Imazeki: 2 – na ležiacom kmeni Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; Gloeophyllum 
sepiarium (Wulfen) P. Karst.: 1 – mŕtvy kmeň Pc, 21. 7. 2017, leg. JČ; Gomphidius 
glutinosus (Schaeff.) Fr.: 4 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. RC; Gomphus clavatus (Pers.) 
Gray: 8 – pod Pc, 27. 7. 2018, leg. MM; Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Hailing 
& Noordel.: 1 – pod Pc, na zemi, 21. 7. 2017, leg. DS; 6 – pod Pc, Ab, 22. 7. 2017, leg. 
ĽČ; Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill: 3 – pod Fa, Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 8 – pod 
Pc, 21. 7. 2017, leg. ĽČ; Hydnellum peckii Banker: 6 – ihličnatý les, 21. 7. 2017, leg. 
ŠK; Hydnum repandum L.: 1 – pod Fa, 21. 7. 2017, leg. MM; 8 – pod Pc, Fa, 27. 7. 
2018, leg. JČ; Hydnum rufescens Schaeff.: 2 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 8 – pod Pc, 
21. 7. 2017, leg. ĽČ; Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.: 2 – na dreve Pc, 22. 7. 
2017, leg. JČ; Hypomyces viridis P. Karst.: 5 – pod Pc na starej plodnici Russulaceae, 
22. 7. 2017, leg. JČ; 9 – pod Pi, Ab na starej plodnici Russulaceae, 22. 7. 2017, leg. ĽČ; 
Imleria badia (Fr.) Vizzini: 4 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 5 – pod Pc, 22. 7. 2017, 
leg. JČ; 8 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. JČ; Inocybe lanuginosa (Bull.) P. Kumm.: 2 – pod 
Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 11 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; Laccaria amethystina Cooke: 
8 – pod Pc, Fa, 27. 7. 2018, leg. JČ; Lactarius deterrimus Gröger: 4 – pod Pc, 20. 7. 
2017, leg. JČ; 8 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. ĽČ; pod Pc, 27. 7. 2018, leg. JČ; Lactarius 
helvus (Fr.) Fr.: 8 – pod Pc, 27. 7. 2018, leg. JČ; Lactarius lignyotus Fr.: 1 – pod Pc, 
21. 7. 2017, leg. JV; 3 – pod Pc, Ab, na práchnivom pni ihličnatého stromu, 20. 7. 
2017, leg. JČ; pod Pc, 21. 7. 2017, leg. JČ; Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair: 
11 – pod Ab, 20. 7. 2017, leg. JČ; Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.: 8 – pod Pc, 27. 
7. 2018, leg. ME; Lentinus substrictus (Bolton) Zmitr. & Kovalenko: 1 – na dreve 
listnáča, 21. 7. 2017, leg. JV; Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.: 8 – pod Pc, 27. 7. 
2018, leg. JČ; Lycoperdon perlatum Pers.: 6 – pod Pc, Ab, 22. 7. 2017, leg. DK; 8 – pod 
Pc, 21. 7. 2017, leg. JČ; pod Pc, Fa, Ab, 27. 7. 2018, leg. JČ; Megacollybia platyphylla 
(Pers.) Kotl & Pouzar: 3 – pod Pc, Ab, 20. 7. 2017, leg. JČ; 8 – pod Pc, 21. 7. 2017, 
leg. JČ; Mycena pura (Pers.) P. Kumm.: 8 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. PI; Neoboletus 
luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini: 3 – pod Pc, Ab, 20. 7. 2017, leg. JČ; 
4 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 7 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. JČ; 8 – pod Pc, 21. 7. 2017, 
leg. ĽČ; 9 – pod Pc, Ab, 22. 7. 2017, leg. DK; 10 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. JČ; Panellus 
stipticus (Bull.) P. Karst.: 6 – na dreve listnáča, 22. 7. 2017, leg. ĽČ; Paragymnopus 
perforans (Hoffm.) J. S. Oliveira: 3 – pod Pc, Ab, 21. 7. 2017, leg. JČ; 8 – na ihličí pod 
Pc, 21. 7. 2017, leg. JČ; Phaeocollybia jennyae (P. Karst.) Romagn.: 8 – pod Pc, 27. 
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7. 2018, leg. ME; Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.: 1 – na pni Pc, 21. 7. 
2017, leg. JV; Rhizina undulata Fr.: 10 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. JČ; Russula azurea 
Bres.: 2 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.: 3 – pod 
Fa, Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 4 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 6 – pod Pc, Ab, 22. 7. 2017, 
leg. DK; 8 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. JČ; Russula cyanoxantha f. peltereaui Singer: 
8 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. ME; Russula delica Fr.: 11 – pod Pc, Fa, 20. 7. 2017, leg. 
JČ; Russula emetica (Schaeff.) Pers.: 2 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 3 – pod Pc, Ab, 
21. 7. 2017, leg. JČ; 6 – pod Pc, Ab, 22. 7. 2017, leg. DK; 8 – na pni Pc, 27. 7. 2018, leg. 
JČ; 10 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. JČ; 11 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; Russula integ‑
ra (L.) Fr.: 1 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. DS; Russula ochroleuca Fr.: 8 – pod Pc, Ab, 
Fa, 27. 7. 2018, leg. JČ; Russula olivacea Pers.: 9 – pod Pc, Ab, 22. 7. 2017, leg. DK; 
Russula puellaris Fr.: 2 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 3 – pod Pc, Ab, 21. 7. 2017, leg. 
JČ; 8 – pod Pc, 21. 7. 2017, leg. JČ; Russula queletii Fr.: 4 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. 
JČ; Russula vinosa Lindblad: 2 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 3 – pod Pc, 20. 7. 2017, 
leg. JČ; 4 – pod Pc, 20. 7. 2017, leg. JČ; 10 – pod Pc, 22. 7. 2017, leg. JČ; 12 – pod Pc, 
20. 7. 2017, leg. JČ; Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst.: 8 – pod Pc, 27. 7. 2018, leg. JČ; 
Xeromphalina campanella (Batsch) Kühner & Maire: 1 – na pni Pc, 21. 7. 2017, leg. 
JČ; 8 – na pni Pc, 21. 7. 2017, leg. JČ.
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ROZŠÍRTE SI SVOJE VEDOMOSTI

Exotické rody húb (8. časť): Geomorium

Ján Červenka
 

V tomto čísle si predstavíme ďalší rod vreckatých húb, tentokrát z čeľade Geomoriace-
ae. Druhy rodu Geomorium svojimi mozgovito poprehýbanými apotéciami pripomí-
najú ušiaky – Gyromitra. Niektoré z nich sú rozlíšené na vrchnú – plodnú časť a hlú-
bik, iné sú hľuzovité, rastúce pod zemou (hypogeické). Rod ako nový pre vedu opísal 
v  roku 1922 botanik a  mykológ Carlos Luis Spegazzini. Typový druh Geomorium 
fuegianum rástol na spadnutom kmeni v Tierra del Fuego v Argentíne. V roku 1957 
ho Gamundí preradil do rodu Underwoodia a v roku 1968 sa vďaka Eckbladovi do-
stal dokonca medzi chriapače – Helvella. Pôvodné rodové meno sa opäť dočkalo po-

zornosti až v roku 2020 vďa-
ka systematickej štúdii 
druhov rodov Underwoodia 
a  Gymnohydnotrya (Krai-
situdomsook et al. 2020). 
Okrem toho, že autori oživili 
pôvodné meno Geomorium 
fuegianum, používané do 
roku 1957, do rodu zaradili 
aj ďalších sedem druhov, pô-
vodne patriacich do príbuz-
ných rodov a navrhli pre ne 
aj samostatnú čeľaď.

V  roku 1989 vyšiel v  ča-
sopise Mycological Research 
článok o  novom rode hy-
pogeických vreckatých húb, 
v ktorom autori B. C. Zhang 
a  D. W. Minter opisujú 
z  Austrálie typový druh 
Gymnohydnotrya australiana 
a do rodu preradili už vtedy 
známe druhy Sphaerozone 
echinulatum G. W. Beaton Geomorium fuegianum. Autor: J. Červenka.
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( po novom ako Gymnohydnotrya echinulata) a Sphaerozone ellipsosporum J. W. Cribb 
(po novom ako Gymnohydnotrya ellipsospora). Ďalšie taxonomické zmeny sa dotkli 
druhov G . australiana a G . echinulata až v roku 2020, kedy boli aj tieto podzemné 
huby preradené do rodu Geomorium v už spomínanej systematickej štúdii.

Literatúra:
Zhang, B. C., & Minter, D. W. (1989). Gymnohydnotrya: a new hypogeous ascomycete 

genus from Australia. Mycological Research, 92(2): 192–198

Kraisitudomsook, N., Healy, R. A., Pfister, D. H., Truong, C., Nouhra, E., Kuhar, F., 
Mujic, A. B., Trappe J. M., Smith, M. E. (2020). Resurrecting the genus Geomorium: 
Systematic study of fungi in the genera Underwoodia and Gymnohydnotrya 
(Pezizales) with the description of three new South American species. Persoonia: 
Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 44: 98–112
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Pobyt v lese má nielen pozitívne účinky, ale môže 
spôsobiť aj nežiaduce závažné zdravotné problémy

Peter Gavorník, Ľudovít Gašpar, Andrej Dukát
 

Globálne otepľovanie, extrémne tropické horúčavy a  suchá spôsobili okrem iných 
negatívnych následkov aj premnoženie lojníc v  našich lesoch, pasienkoch, lúkach 
a na iných miestach v prírode.

Je to dvojkrídly hmyz – malá mucha, ktorá sa volá kuklorodka jelenia Lipoptena 
cervi, ľudovo lojnica, lietajúci kliešť, okrídlený kliešť, jelenia mucha, srnčia mucha, 
lietajúci pijak, otravná mucha; kloš jelení; deer ked (fly) atď.

Živí sa krvou vysokej zveri (jelene, daniele), srnčej a  inej srstnatej zveri, nuž 
a  nepohrdne ani človekom. Z  mladosti si pamätám, že premnožená bola iba na 
jeseň v čase jelenej ruje, ale v ostatných rokoch je jej výskyt hromadný už počas 
leta až do neskorej jesene. Napáda človeka jednotlivo i vo veľkých rojoch, najmä 
v  hustých kroviskách. Ukryté sú často aj medzi lupeňmi na spodnej strane klo-
búka niektorých plodníc húb, odkiaľ nie všetky pri manipulácii húfne vyletujú, 
takže môžeme si ich takto priniesť s  hubami v  košíku aj domov. Najčastejšie je 
to pri bedle vysokej Macrolepiota procera a  muchotrávke červenkastej Amanita 
rubescens . Kuklorodka je veľká 2-5 mm, zalieza medzi vlasy a chlpy, aj pod šaty. 
Na koncoch končatín má háčikovité prsty, umožňujúce pevné prichytenie, ktoré 
sťažuje aj ich odstránenie z povrchu tela. Ich štípance sú obdobné ako komárie, ale 
našťastie, nie každá sa zabodne. Zatiaľ nebol dokázaný prenos špecifických chorôb, 
ale určite môžu prenášať vírusové, bakteriálne (bartonelóza) či iné infekčné cho-
roby, ktorými je postihnutý predchádzajúci hostiteľ. Inak by to bola mimoriadna 
rarita medzi krvou sa živiacim (hemotrofným) lietajúcim hmyzom, kam patria 
aj komáre, pakomáre, muchničky, ovady, ovadíky, bzikavky, bodavky, bzdochy a i. 
Najčastejšie sa vyskytujú po uštipnutí rôzne lokálne i systémové alergické reakcie, 
vrátane angioedému i anafylaktického šoku.

Tento rok už je to lojnicová kalamita, zaliezajú do očí, uší, nosa, až do intímnych 
miest.

Návštevníci lesa, vrátane hubárov, by mali chodiť do lesa vo vhodnom ľahkom 
ochrannom oblečení, pracovnou obuvou, rukavicami, sieťovými ochrannými mas-
kami a šatkami, s kvalitným repelentom, ktorý chráni aj pred inými hemotrofnými 
organizmami, najmä kliešťami napr. kliešť obyčajný Ixodes ricinus . K ľudovým spô-
sobom prevencie patrí zjedenie strúčika cesnaku, pekárskeho droždia (kvasníc) a i. 
Deti v kočíkoch treba chrániť jemnými ochrannými sieťkami.

Po príchode domov je potrebné sa celkovo prezrieť a osprchovať. To isté urobiť aj 
sprevádzajúcim domácim miláčikom.
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Spochybňovanie a podceňovanie rôznych zdravotných rizík sú smutnou kapito-
lou histórie ľudstva i aktuálneho pandemického koronavírusového obdobia, najmä 
pri nedostatočnej relevantnej informovanosti verejnosti. Žiaľ, uvedomenie si pravdi-
vej reality, prichádza často už neskoro.

Používanie adrenalínovych pier – (auto)injektorov (u nás registrovaný EpiPen 
0,3 mg a Jext 300 µg pre dospelých; EpiPen Jr a Jext 150 µg pre deti) sa dnes pova-
žuje za súčasť štandardného vybavenia do prírody u človeka s pozitívnou alergickou 
anamnézou. Injekcia sa aplikuje asi zo vzdialenosti 10 cm tak, že prudko zabodneme 
čierny koniec do vonkajšej strany stehna v 90-stupňovom uhle do svalu (intramus-
kulárne – i.m.). Ihlu treba podržať na mieste 10 sekúnd, potom autoinjektor vytiah-
neme. Miesto vpichu masírujeme 10 sekúnd. Opakovaná injekcia môže byť podaná 
v prípade potreby po 15 minútach.

Štípance (bites) ošetriť mydlom a vodou, dezinfekčným prostriedkom alebo prí-
pravkom pri bodnutí hmyzom, pri väčších zdravotných problémoch je potrebné 
navštíviť svojho ošetrujúceho lekára. Pri masívnej kuklorodkovej invázii domácich 
psov (lipoptenóza) je potrebné navštíviť i veterinárneho lekára, ktorý môže predpísať 
aj lokálne lieky s insekticídnym účinkom.

Ďalším nebezpečenstvom okrem jedovatých húb, sú sekundárne pravé otravy 
hubami (intoxicatio fungina vera secundaria), ktoré môžu vzniknúť aj konzu-
máciou jedlých húb, v ktorých sekundárne vzniknú nešpecifické toxíny pri autoly-
tických procesoch v hubách (biogénne amíny), alebo pri kontaminácii húb takými 
mikroorganizmami, ktoré tvoria toxíny, napr. Clostridium botulinum (botulotoxín) 
a pod. Huby totiž podliehajú nežiaducim zmenám jednak vplyvom vlastného látko-
vého zloženia a  jednak vplyvom prostredia (na stanovišti rastu, pri transporte, pri 
skladovaní húb i hubového jedla) atď. Uplatňujú sa pritom mechanické, mikrobiolo-
gické a fyzikálno -chemické faktory. A hodnoty teploty sú tento rok naozaj extrémne. 
Pritom sa nemusia nápadnejšie meniť, ale v ich dužine skôr či neskôr začína prebie-
hať rozklad. Autolýza je rýchlejšia v plodniciach húb, ktoré sú poškodené slimákmi, 
hlodavcami, zverou a ktoré sú rozvŕtané larvami hmyzu. K autolýze prispieva konta-
minácia húb niektorými mikroorganizmami, slinami, močom a výkalmi hlodavcov, 
výlučkami hmyzu a pod.

Záver: V rámci protiepidemických opatrení voči novej koronavírusovej chorobe 
(Covid-19) sa odporúča častý pobyt v prírode. Hemotrofný hmyz však môže byť vý-
znamným etiopatogenetickým faktorom viacerých cievnych, alergických, toxických 
a infekčných chorôb, na čo treba myslieť ešte pred vstupom do lesa, zásadne s vhod-
ným ochranným oblečením a vystrojením. Akumulácia väčšieho množstva ľudí na 
určitých miestach v prírode, je tiež kontraproduktívna. Pozor na skutočnosť, že jedo-
vaté môžu byť za určitých okolností aj tzv. jedlé huby.
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Kuklorodka jelenia, Lipoptena cervi, mierka = 1 mm. Foto: F. Šaržík.
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Niektoré hodvábnice z podrodu Claudopus, sekcie 
Undata (trávničky)

Vincent Kabát

V  rode Entoloma (hodvábnice) je podrod Claudopus počtom druhov stredne až  
 početný. V  podrode sú druhy s  tvarom plodníc: hlivovitým alebo lievikovitým,  
kalichovkovitým, často iba v  strede mierne prehnutým. Hlúbik (Hl.) je centrálny, 
excentrický, redukovaný, alebo aj chýbajúci. Podrod má dve sekcie – Claudopus  
a Undati.

V sekcii Claudopus sú druhy s  lopatovitými plodnicami bez hlúbika – hlivovi-
tého typu alebo so silne redukovaným, excentrickým hlúbikom. Pigment v hýfach 
je inkrustovaný. Výtrusy (Vt.) sú heterodiametrické, zriedka nodulózne, iba 
u E . parasiticum subizodiametrické. Typický druh je E . byssisedum.

Druhá sekcia podrodu - Undati má plodnice s tvarom omphaloidným, s klobú-
kom (Kl.) lievikovitým, preliačeným, alebo iba v strede nepatrne prehnutým, Hl. je 
zreteľný, centrálny, pigment hrubo inkrustovaný, ale môže byť v plodnici prítomný aj 
intracelulárny (vnútrobunkový) pigment. Výtrusy majú plodnice heterodiametrické 
aj izodiametrické.

V príspevku sa zoznámime s niekoľkými druhmi, ktoré majú Vt. izodiametrické, 
lebo aj subizodiametrické. Lupene (L.) bývajú hlboko zbiehavé, zriedka zúbkom zbie-
havé. Druhy s týmto typom Vt. sú:

a)  druhy s  cheilocystidami (Chc.): E. rhodocylix, E . graphitipes f. cystidiatum, 
E . halophilum a E . almeriense;

b)  druhy bez Chc.: E. iodiolens, E. rusticoides, E. flocculosum, E . rugosum, 
E . phaeocarpum, E . graphitipes f. graphitipes, E . muscoalpinum, 
E . rickenellaeformis a E . chelone.

c)  druh, ktorý môže aj nemusí mať Chc. a môže mať aj lilavosivé L.: E. phaeocyathus . 

Entoloma rhodocylix (Lasch) M. M. Moser
Syn.: Agaricus rhodocylix Lasch
Claudopus rhodocylix (Lasch) P. D. Orton
Eccilia rhodocylix (Lasch) Sacc.
Rhodophyllus rhodocylix (Lasch) Quél.

Je to drobný druh s priemerom max. 10 mm, s Chc. a prackami.

Klobúk je hygrofánny, s priemerom 3–10 mm, v strede zreteľne prehnutý, konečnom 
štádiu je až lievikovitý. Okraj je zvlnený, hygrofánny, takmer do stredu ryhovaný. 
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Farba je bledohnedastá, bledo žltohnedá, zosychaním vybledá. V  strede je trocha 
tmavšia.
Lupene sú zbiehavé, majú bielu farbu, postupne ružovejú. Ostrie je rovnako sfarbené 
ako plocha.
Hlúbik je len 0,5–2 mm hrubý a jeho dĺžka bola 20–40 mm. Má valcovitý až nitko-
vitý tvar, ktorý je v báze málinko zhrubnutý a zaoblený, dole býva často zahnutý. Je 
rovnako sfarbený ako Kl. Je hladký, lesklý, ojedinele vláknitý.
Dužina: Vôňa bola nevýrazná. Chuť jemná, nevýrazná.
Mikroskopia: Vt. sú izodiametrické, so zreteľnými rohmi. Ich rozmer podľa litera-
túry je 8–10 × 7–9 µm, namerané 7,5–10,9(–11,7) × 7,3–9(–9,9) µm. Cheilocystidy 
sú nepravidelne valcovité až flaškovité a sú roztrúsené medzi bazídiami. Pracky sú 
prítomné, pigment je inkrustovaný.
Výskyt: Rastie v  lesoch na machu, často na poduškách bieleho machu, na zotle-
tých kmeňoch listnatých stromov, v  lete a  na jeseň. Plodnice nájdené M. Bera-
nom boli vždy v  ihličnatých lesoch na machnatých bázach žijúcich smrekov. 
Nálezy: Oravská Lesná, lokalita Tanečník, 16. 8. 2014 (položka 014/52) a Oravská 
Magura, Lomná, 5. 8. 2021 (položka 021/42) v oboch prípadoch plodnice našiel M. 
Beran na machom porastenej báze žijúceho smreka.
Podobnosť: E. iodolens je podobne sfarbená, ale má bledšie sivohnedastý Kl. Dužina 
zapácha podobne ako jodoform. Nemá Chc. ani pracky.

 
Entoloma rhodocylix, Oravská Magura, Lomná, 5. 8. 2021. Foto: V. Kabát.

 
Entoloma rhodocylix, pracky na inkrustovaných hýfach. Foto: V. Kabát.
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Entoloma rhodocylix, výtrusy. Foto: V. Kabát.

 
Entoloma rhodocylix, štvorvýtrusné a dvojvýtrusné bazídiá spolu s cheilocystidami. 

Foto: V. Kabát.

 
Entoloma rhodocylix, valcovité cheilocystidy. Foto: V. Kabát.

 
Entoloma iodiolens Arnolds & Noordel.
Plodnica je štíhla, vodnato bledá, bez Chc. a praciek. Za vlhka vidieť ryhovanie na 
Kl. Nemá Chc. ani pracky.
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Klobúk je v strede preliačený, na okraji zvlnený. Má priemer 8–13 mm. Povrch je 
hygrofánny, hladký, zrnitý, za vlhka ryhovaný, najmä v mladosti v strede poprehýba-
ný. Farba je bledo mäsovohnedá, bledo hnedosivá, za sucha bledšia.
Lupene boli riedke, zbiehavé. Mali bielu farbu a na staršej plodnici náznak ružovenia. 
Ostrie je rovnako sfarbené ako plocha.
Hlúbik je tenký, s priemerom 1,2–1,5 mm a jeho dĺžka bola 10–30 mm. Má valcovitý, 
píšťalovitý tvar. Je rovnako sfarbený ako Kl., s viac vodovým nádychom. Je hladký, 
lesklý a má veľmi jemne zrnitý povrch.
Dužina: Vôňa nepríjemná, pripomína jodoform, chuť jemná, nevýrazná.
Mikroskopia: Vt. sú (sub-)izodiametrické, so zreteľnými rohmi. Ich nameraný roz-
mer bol 8,8–9,75 × 6,5–7,5 µm. Podľa literatúry (7,5–) 8–9,5(–10) × (6–)6,5–8 µm.. 
Cheilocystidy nie sú prítomné, pracky nie sú prítomné, pigment je inkrustovaný.
Výskyt: Uvádza sa, že rastie v slabej vegetácii drsného druhu tráv a zvyškoch na hu-
móznej pôde s obsahom vápnika. Plodnice rástli na úpätí svahu na rozhraní ihlična-
tého a listnatého lesa v riedkom bylinnom podraste.
Plodnice doložené položkou 017/31, sú z lokality Mútňanská Píla, Pilsko, a našiel ich 
29. 7. 2017 M. Beran.
Podobnosť: Zameniteľná s bledšie sfarbenými drobnými druhmi.
E. rhodocylix je podobne sfarbená, ale má viac hnedej, výraznejšie ryhovanie a ako-
by volánkovitý okraj Kl. Výtrusy má trochu väčšie. Predovšetkým má však Chc. 
a pracky.
E. rugosum má Kl. tenko mäsitý, neryhovaný a čistobiely. Má Chc. aj pracky. Rastie 
v teplejších oblastiach s dubom cezmínovým a v poraste kostihoja.

Entoloma iodiolens, Mútňanská Píla, Pilsko, 29. 7. 2017. Foto: V. Kabát.
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Entoloma iodiolens, bazídiá. Foto: V. Kabát.

  
Entoloma iodiolens, výtrusy. Foto: V. Kabát

Entoloma rusticoides (Gillet) Noordel.
Syn.: Claudopus rusticoides (Gillet) P. D. Orton
Eccilia rusticoides Gillet
Paraeccilia rusticoides (Gillet) Largent
Rhodophyllus rusticoides (Gillet) J. E. Lange

Podobná druhom zo skupiny s izodiametrickými Vt., tmavo sfarbenými plodnicami 
so zbiehavými tmavšími L., bez Chc. a bez praciek: E . flocculosum, E . phaeocyathus, 
E . phaeocarpum.
Klobúk je v  mladosti polguľovitý, s  podvinutým okrajom, široko prehnutý alebo 
preliačený len v strede. Mal až 10 mm v priemere. Je ryhovaný, ale niekedy, najmä 
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na mladých plodniciach ryhovanie nie je zreteľné, je hygrofánny a vybledá do sivo-
hneda. Povrch je hladký, vrastene vláknitý, v strede môže byť vločkatý, Farba tmavo 
červenohnedá, môže byť až tmavohnedá, v strede zreteľne tmavšia.
Lupene sú mierne oblúkom zbiehavé, hrubé, bledohnedé alebo svetlo sivohnedé, ča-
som pribúda červená farba. Ostrie je rovnako sfarbené ako plocha.
Hlúbik má hrúbku 1,5 mm a dĺžku až 15 mm. Má valcovitý tvar, v báze je málinko 
zhrubnutý, s prerasteným substrátom. Je rovnako sfarbený ako Kl., ale môže byť aj 
trocha bledší. Povrch je hladký, lesklý, miestami má biele odstávajúce vlákna.
Dužina je tenká, svetlo sivohnedá, v dolnej polovici tmavšia, vôňa nazreteľná, chuť 
necítiť.
Mikroskopia: Vt. sú heterodiametrické s výraznými rohmi. Ich nameraný rozmer 
bol (7,35–)8–10,8 × (6,31–)6,5–9 µm. (podľa literatúry môžu mať 8,3–9,3 × 6,9–8,9 
µm, ale aj 8–10 × 6,9–10,4 µm). Cheilocystidy nie sú prítomné. Pracky nie sú prítom-
né. Pigment je vnútrobunkový, v pokožke Kl. je inkrustovaný.
Výskyt: Plodnice našiel M. Lazor v lokalite Východoslovenská rovina, Malý Horeš, 
na piesčitom pasienku, 14. 4. 2018..
Ďalšia slovenská lokalita je Liptovský Hrádok, Borová Sihoť a jedná sa o nález z au-
gusta 1986 (publikované v diele Mycoflora Slovaca od P. Škublu).
Podobnosť: Dá sa zameniť s druhmi bez Chc a praciek, s tmavými plodnicami a L.
E. flocculosum nemá ryhovaný Kl., ale povrch je hrubo vločkatý.
E. phaeocyathus má aj napriek zosychaniu tmavý Kl..
E. phaeocarpum má často excentrický Hl. a L. sivohnedasté s jemne lilavým nády-
chom.

  
Entoloma rusticoides, Východoslovenská rovina, Malý Horeš, 14. 4. 2018.  

Foto: M. Lazor.
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Entoloma rusticoides, tetrasporické bazídiá. Foto: V. Kabát.

  

Entoloma rusticoides, inkrustované, ku koncu zúžené hýfy klobúka. Foto: V. Kabát.

 

Entoloma rusticoides, izodiametrické výtrusy. Foto: V. Kabát.
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Entoloma flocculosum (Bres.) Pacioni
Syn: Leptonia flocculosa Bres.
 
Patrí do okruhu druhov s izodiametrickými Vt., bez praciek a Chc., ako sú: E . chelone, 
E. phaeocyathus, E . phaeocarpum, E .rusticoides, E . graphitipes f . graphitipes.
Klobúk je široko pologuľovitý, v strede zreteľne preliačený, podvinutý, s trvalo zvlne-
ným okrajom, s priemerom až 10–15 mm. Povrch je neryhovaný, nakoniec výrazne 
vločkatý až šupinkatý. Farba vybledá schnutím v radiálnych pásoch v odtieňoch hne-
dej až čiernohnedej.
Lupene sú mierne zbiehavé, tmavohnedé, časom dostávajú aj červené sfarbenie. 
Ostrie je rovnako sfarbené ako plocha.
Hlúbik má hrúbku 1–2 mm a jeho dĺžka bola 10–15 mm. Má valcovitý tvar, ktorý 
je v báze zaoblený. Je rovnako sfarbený ako Kl., ale na konci trocha bledší. Povrch 
hladký, často lesklý, ale s odstávajúcimi bielymi vláknami.
Dužina: Vôňu ani chuť necítiť.
Mikroskopia: Vt. sú izodiametrické s nevýraznými rohmi, takmer guľovité. Ich na-
meraný rozmer bol 10–12 × 8,5–10(–10,5) µm. (podľa literatúry môžu mať 8–11 × 
7–9,5 µm, ale aj 8–10,7 × 6,9–10,4 µm). Cheilocystidy nie sú prítomné..Pracky nie sú 
prítomné. Pigment pokožky Kl. je tmavohnedý, hrubo inkrustovaný, v hornej trame 
pokožky Kl. aj vnútrobunkový.
Výskyt: Rastie v nízkej tráve, slnkom vypálených lokalitách na zemi obsahujúcej váp-
nik. Plodnice rástli 5. 12. 2009 v lokalite Hronská pahorkatina, Kozárovce, na zemi 
takmer bez porastu.
Podobnosť: S tmavo sfarbenými druhmi, spočíva v tvare izodiametrických a subizo-
diametrických Vt. Na rozdiel od nich má neryhovaný Kl. a zrnitý povrch.

 
Entoloma flocculosum, Hronská pahorkatina, Kozárovce, 5. 12. 2009. Foto: V. Kabát.
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Entoloma flocculosum, subizodiametrické výtrusy. Foto: V. Kabát.

 
Entoloma flocculosum, inkrustované hýfy. Foto: V. Kabát.

Entoloma flocculosum, tetrasporické bazídiá. Foto: V. Kabát.
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Entoloma phaeocyathus Noordel.

Klobúk je polguľovitý, neskôr plochý, len v  strede výrazne preliačený, v  mladosti 
s podvinutým, neskôr rovným, zvlneným okrajom. Kl. mal priemer do 10–15 mm. 
Povrch je časom aspoň od okraja ryhovaný, drsný, hrubo vrastene vláknitý, predo-
všetkým v strede až vločkatý, trochu hygrofánny. Farba je tmavo sivohnedá až tmavo 
červenohnedá, v strede zreteľne tmavšia, až čierna, k okraju svetlejšia, vysychaním 
bledne na hnedo, pokožka praská na šupinky.
Lupene sú mierne oblúkom zbiehavé, hrubé, tmavosivé alebo hnedé, časom pribud-
ne červená. Ostrie je rovnako sfarbené ako plocha.
Hlúbik bol 5–12 mm dlhý a  1–2 mm hrubý. Má valcovitý tvar, s  malou hľuzkou 
v báze. Je tmavohnedý, sfarbený trocha tmavšie ako Kl. Povrch hladký, lesklý, miesta-
mi odstávajúco hodvábne hnedo vláknitý.
Dužina: Vôňa silno múčna, zriedka bez vône, chuť múčna až plesňová.
Mikroskopia: Vt. sú (sub-)izodiametrické s nevýraznými rohmi, skoro guľovité. Na-
meraný rozmer bol 8,16–9,92 × 6,75–8,26 µm (podľa literatúry môžu mať (7,5–)8–10 
× (6,5–)7–9 µm). Bazídiá sú štvorvýtrusné, vzácne dvojvýtrusné. Cheilocystidy sú 
kyjakovité, mechúrikovité, vzácne fľaškovité. Pracky nie sú prítomné. Pigment po-
kožky Kl. je inkrustovaný.
Výskyt: Plodnice rástli v strede poľnej cesty s nízkym bylinným porastom na okraji 
lužných lesov pri Bratislave.
Podobnosť: S tmavo sfarbenými druhmi bez praciek a Chc.
E. flocculosum má Kl. neryhovaný a hrubo vločkatý, otrubnatý.
E. phaeocyathus má Kl hladký asi do polovice ryhovaný (často iba na okraji) a plo-
chý Kl., v dospelosti bez zahnutého okraja.

Entoloma phaeocyathus, Podunajská nížina, lužný les pri Bratislave, 11. 6. 2020. 
Foto: V. Kabát.
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Entoloma phaeocyathus, mechúrikovité cheilocystidy. Foto: V. Kabát.

Entoloma phaeocyathus, tetrasporické bazídiá. Foto: V. Kabát.

 
Entoloma phaeocyathus, výtrusy. Foto: V. Kabát.
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PERSONÁLIE

Osemdesiatnik Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.

Vincent Kabát

Náš priateľ a  zakladajúci člen našej spoločnosti 
oslávil 7. júna 2021 osemdesiate narodeniny. Je až 
neuveriteľné, že uplynulo už desať rokov, odkedy 
sme mu blahoželali k  sedemdesiatinám. Odvtedy 
pokračoval vo svojej úspešnej odbornej práci s bo-
hatými výsledkami vedeckej činnosti. Ďalej pub-
likoval výsledky svojich výskumov a  štúdií. Svoje 
bohaté celoživotné vedecké poznatky a skúsenosti 
si nenechal len pre seba, ale popri prednáškach pre 
študentov vypracoval aj učebnicu farmaceutickej 
mikrobiológie.

Svoje náročné a často stresujúce pôsobenie vo 
vedení Farmaceutickej fakulty Univerzity Komen-
ského ukončil vo veku 73 rokov. Stále, aj po ukon-
čení svojho zamestnania, sleduje vývoj poznatkov 
vo farmácii a mikrobiológii, ktoré boli jeho láskou 
aj koníčkom.

Aj naďalej sa venuje svojej druhej láske a koníčku, mykológii. Prispieva aj do ča-
sopisu Spravodajca slovenských mykológov, pri ktorého zrode bol od začiatku ako 
člen  redakčnej rady. Vo svojich  príspevkoch informoval napríklad o  okolnostiach 
vzniku medaily Aurela Dermeka. V článku „Aróma hľuzoviek je požičaná“ nezaprel 
svoju odbornosť v organickej chémii a znalosti tvorby chemických zlúčenín mikro-
organizmami, ktoré dávajú vôňu a iné vlastnosti nielen hubám, ale aj iným organiz-
mom. Zo smútkom zaspomínal na dobrého priateľa Paľa Michaličku a  jeho pestrý 
a bohatý život. Pre slovenskú spoločnosť milovníkov húb preložil knihu Huby ako 
liek, od autorov Antonín, Jablonský, Šašek, Vančurová a priblížil tak bežným milov-
níkom húb liečivé účinky divo rastúcich húb. Dodnes sa aktívne zúčastňuje na spol-
kovom živote Slovenskej mykologickej spoločnosti. Pre členov spoločnosti aj širokú 
verejnosť pripravil  prednášku o  liečivých hubách, ktorá vychádzala z  obsahu ním 
preloženej knihy aj z jeho dlhoročných skúseností a vedomostí z organickej chémie 
a farmácie. Vtipným a pútavým spôsobom vysvetlil, ktoré chemické zlúčeniny prí-
padne ich kombinácie majú blahodarný účinok pre imunitný systém, resp. priamy 
účinok na niektoré životne dôležité orgány človeka.

Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, 
DrSc. Foto: M. Zápařka.
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Rád spomínam na chvíľky, keď sme s Dušanom, spolu s Mirkom Procházkom 
vnikali do tajov ríše húb, predstavovali si premietaním svoje zaujímavé nálezy a dis-
kutovali o nich. Dušanovi vďačím aj za spoznanie krásy lužných lesov v okolí Bratisla-
vy, najmä za horárňou Lieskovec, lokalite, ktorej je doteraz verný. Rád si spomínam 
na záverečné „sedenia“ pri uzatváraní jednotlivých čísel časopisu, kde kontroloval 
jazykovú stránku ešte v posledných úpravách textov.

Stretnutia s našim jubilantom sú vždy príjemné a radostné. Dušan, len si želáme, 
aby sme si tieto príjemné stretnutia s Tebou mohli užívať po mnoho, mnoho ďalších 
rokov.

V spoločnosti priateľov počas 22. jarného stretnutia mykológov v Hornej Marikovej. 
Zľava J. Sand, J. Pavlík, L. Hagara, D. Mlynarčík, P. Lizoň, 21. 6. 2014. Foto: J. Fulek.
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Spomienka na Ing. Jána Magála, CSc.

Ján Červenka
 

Dňa 4. apríla 2021 nás vo veku 98 rokov navždy 
opustil čestný člen Ing. Ján Magál, CSc. Patril medzi 
osobnosti, ktoré sa v povojnovom období významnou 
mierou zaslúžili o začiatky organizovania novodobé-
ho mykologického diania na Slovensku.

Narodil sa 11. septembra 1922 ako jeden zo šty-
roch synov. Pochádzal z Kopaníc, z osady Hrubá stra-
na a časti Podvišňové, z kraja na úpätí Veľkej Javori-
ny, ktorý bol veľmi bohatý na rast najrozmanitejších 
druhov húb. Myšlienka organizovania mykológie na 
Slovensku sa u Ing. Jána Magála, CSc., už ako riadite-
ľa Slovliku, zrodila veľkou náhodou. V bratislavskom 
parčíku našiel huby, ktoré pokladal za podpňovky 
a chcel si svoje určenie overiť. Obrátil sa preto na Čes-
kú mykologickú spoločnosť v Prahe, kde mu Ing. Mi-
roslav Smotlacha odporučil osloviť pána Igora Fábry-
ho, žijúceho v  Bratislave. Pod vedením Ing, Jána Magála, CSc a  Igora Fábryho sa 
postupne vytvorila širšia skupina nadšencov z radov amatérov i vedeckých pracovní-

kov, ktorí sa 24. októbra 1963 
zišli na ustanovujúcej 
schôdzi mykologickej sekcie 
pri Slovenskej spoločnosti 
pre racionálnu výživu. Krát-
ko nato, v  roku 1964 bola 
zriadená hubárska poradňa 
pre širokú verejnosť. Medzi 
aktivity mykologickej sek-
cie patrili výstavy húb, huby 
sa popularizovali v  televízii 
a tlači, zriadila sa aj odborná 
skúšobná komisia pre pre-
davačov húb na trhoviskách 

a  hubárske kurzy, o  ktoré 
bol mimoriadny záujem. 

Ing. Ján Magál, CSc. 
Foto: archív M. Magálová.

Ing. Ján Magál, CSc. s Ing. Antonom Janitorom, PhD. 
Foto: archív M. Magálová.
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Vďaka mykologickej sekcii sa ďalej rozvíjal aj my-
kofloristický výskum, ktorý bol podporený stále 
pribúdajúcimi amatérskymi mykológmi. Vďaka 
tomu, že pán Magál v  tom čase zastával význam-
né funkcie v  Slovenskej spoločnosti pre racionál-
nu výživu – najprv ako tajomník pobočky a sekcie 
a neskôr aj ako predseda redakčnej rady časopisu 
„Výživa a zdravie“, príspevky týkajúce sa húb mali 
značnú podporu a  tešili sa vysokému záujmu ve-
rejnosti.

Okrem toho sa Ing. Ján Magál, CSc. dlhoročne 
venoval aj podpore cestovného ruchu u  nás a  vo 
svete, najmä však propagáciou rodného kraja pod 
Veľkou Javorinou. Bol spoluautorom, organizačne, 
ale aj finančne zabezpečil publikácie Spevy Podja-
voriny, Ovocno – destilátová cesta na Podjavorinu, 
Ovocinárstvo na Podjavorine, Jedlá na Podjavorine 

a ďalšie. Okrem toho mal svoj spoluautorský podiel aj na publikácii Príručka hubára, 
ktorá vyšla v roku 2006 vo vydavateľstve Príroda.

Keďže sa neradím medzi pamätníkov, ktorí boli najmä v  60. rokoch minulého 
storočia v  centre mykologického diania, prispejem aspoň osobnými spomienkami 
z  posledných rokov. S  pánom Magálom som sa prvýkrát stretol na jednej z  brati-
slavských výstav húb. Okrem toho, že sme mali veľmi zaujímavú diskusiu o hubách, 
pripomenul mi, že aj my, o tri generácie mladší, by sme sa mali zaujímať o históriu 
mykológie na Slovensku. Priznám sa, že o mnohých udalostiach, na ktoré si v mojej 
prítomnosti zaspomínal, som vôbec netušil, preto ma jeho krátka prednáška veľmi 
obohatila o nové informácie. O tom, že Ing. Ján Magál, CSc. by o formovaní novo-
dobej mykológie na Slovensku vedel rozprávať aj hodiny, sme sa v posledných ro-
koch mohli presvedčiť na členských schôdzach Slovenskej mykologickej spoločnosti. 
Aj vo svojom úctyhodnom veku, vďaka výbornej fyzickej a duševnej kondícii, stále 
patril medzi najaktívnejších členov, hlavne pri vybavovaní priestoru pre mykológiu 
v slovenských médiách, aby sa osveta dostala od oborníkov k čo najširšiemu okruhu 
hubárskych nadšencov. A darilo sa mu to veľmi úspešne.

Na záver si dovolím pripomenúť, že 11. septembra 2022 by Ing. Ján Magál, CSc. 
oslávil svoje 100. narodeniny. Vážení kolegovia, venujme mu, prosím, v  tento deň 
tichú spomienku.

 
Česť jeho pamiatke!

Ing. Ján Magál, CSc. v rodin-
nom kruhu, 22. 12. 2020. 
Foto: archív M. Magálová.
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Za MUDr. Zdenkou Jesenskou, DrSc.

(*6 . 3 . 1931 Užhorod – +16 . 1 . 2022 Bratislava)

Vo veku nedožitých 91 rokov zomrela v nedeľu 16. januára 2022 MUDr. Zdenka 
Jesenská, DrSc., významná česko ‑slovenská odborníčka v oblasti lekárskej myko‑
lógie, mykológie potravín a krmív, mykológie životného prostredia a mykotoxi‑
kológie.

Pani doktorka Jesenská sa počas celého pracovného života venovala mikroskopic-
kým hubám a mykotoxínom v potravinách, krmivách, vode, pôde, ovzduší, v pracov-
nom, domácom a nemocničnom prostredí. Rovnako sa zaoberala vplyvom húb na 
humánne i veterinárne zdravie.

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe začínala spo-
lu s manželom MUDr. Jánom Jesenským ako vedúca mikrobiologického laboratoria 
hygienickej stanice v okrese Gelnica na východnom Slovensku. Spoločne tu úspeš-
ne bojovali s  epidémiami záškrtu, osýpok a významne sa podieľali na pozdvihnu-
tí hygienického povedomia obyvateľov. Po celý život na kraj Spiša, spolu s rodnou 
Zakarpatskou Ukrajinou, rada farbisto spomínala. Odtiaľ prešla na miesto odbornej 
asistentky pre lekársku mykológiu na Doškoľovacom ústave pre lekárov a farmaceu-
tov v Bratislave.

Od roku 1974 pracovala na vtedajšom Výskumnom ústave preventívneho lekár-
stva, neskôr pod názvom Ústav preventívnej a  klinickej medicíny, dnes Slovenská 
zdravotnícka univerzita v Bratislave. Tam získala vedecké hodnosti kandidátky, a ne-
skôr doktorky vied, v odbore hygiena. Na ústave založila laboratórium pre mikrosko-
pické huby a mykotoxiny, ktoré bolo do roku 1993 česko -slovenským referenčným 
pracoviskom. Išlo o  priekopnícke pracovisko venujúce sa výlučne mykológii mik-
roskopických húb v našich podmienkach. Krátkodobo pôsobila aj v Centraalbureau 
voor Schimmelcultures v Baarne, Holandsko.

Je autorkou dvoch monografií a rozsiahleho počtu odborných článkov a príspev-
kov na domácich a zahraničných vedeckých fórach, celkom 139 publikácií s vyše 200 
ohlasmi. Osobitne je cenená jej knižná monografia „Mikroskopické huby v požívati-
nách a v krmivách“ vydaná v roku 1987 a v roku 1993 v anglickej verzii „Micromycetes 
in foodstuffs and feedstuffs“ vo vydavateľstve Elsevier v Amsterdame. Išlo, a stále ide, 
o prvú a jedinú komplexnú publikáciu z mykológie potravín a krmív u nás. Niekoľ-
ko česko -slovenských prvoizolátov termorezistentných mikromycét z jej laboratória 
bolo vyžiadaných na depozíciu v americkej zbierke mikroorganizmov. Na jej počesť 
nesie jedna z alternárií jej meno – Alternaria jesenskae.

Doktorka Jesenská, laureátka Patočkovej medaily ČSSM, rozhodujúcou mierou 
prispela k etablovaniu lekárskej mykológie a mykotoxikológie na Slovensku ako rov-
nocennej disciplíny k bakteriológii, virológii a parazitológii a v mezinárodnom kon-
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texte svojou vedeckou prácou ďaleko presiahla domáce hranice. Vo svojej vedeckej 
škole vychovala jednu docentku a troch doktorov filozofie (PhD.). Dlhoročne, prak-
ticky až do odchodu do dôchodku, v polročných intervaloch organizovala odborné 
semináre o najnovších vedeckých poznatkoch v mykológii pre pracovníkov akade-
mickej a terénnej hygienickej služby a laboratórnych diagnostikov. Mnoho kolegov 
na tieto mimoriadne plodné pravidelné stretnutia doteraz s  nadšením a  obdivom 
spomína. V r. 1994 sa pani doktorka podieľala na príprave a úspešnom priebehu 7. 
medzinárodného kongresu IUMS v Prahe, doteraz najväčšieho svetového stretnutia 
bakteriológov, aplikovaných mikrobiológov a mykológov organizovaného ČSSM.

Touto cestou chceme pani doktorke Zdenke Jesenskej poďakovať za jej celoživot-
nú obetavú prácu v oblasti mykológie a mykotoxikológie a za veľmi ľudský a férový 
prístup k spolupracovníkom.

Česť jej pamiatke!
Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí 
několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny .

Jiří Wolker

Doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD., Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., SZÚ -CZVP v Brně



53

SPRAVODAJCA SMS

Zbohom, Božka

Jarmila Richmanová
 
8. marca 2021 nič nenasvedčovalo tomu, že to bude pre nás posledná spoločná vy-
chádzka. Pravidelne sme dva -trikrát do týždňa chodili do „terénu“ za hubami a ak 
huby neboli, tak na prieskum nových lokalít. Tentokrát sme sa vybrali na Mešterovú 
lúku. Nebola to žiadna ťažká, náročná prechádzka, napriek tomu skoro na jej konci, 
pár sto metrov od auta, Božku postihla srdcová nevoľnosť, ktorá sa jej stala osudnou.
Božka Kuzmová bola úžasný človek, vynikajúca kamarátka, priateľka, na ktorú sa 
veľa ľudí mohlo obrátiť o pomoc, ak ju niekto potreboval. Bola bezkonfliktná, otvo-
rená, spoľahlivá.

Božka Kuzmová pri fotografovaní ohnivcov, 24. 2. 2007. Foto: J. Richmanová.

Narodila sa 6. 6. 1949 v  Novom Meste nad Váhom. Posledných 10 rokov žila 
v Lábe pri Malackách spolu so svojím synom Martinom. Od roku 2005 bola členkou 
Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV. V tom období začala pravidelne pri-
spievať svojimi fotkami na portál nahuby.sk, kde našla veľa priateľov so spoločnými 
záujmami a kde som sa s ňou zoznámila aj ja.

Bola priateľkou, ktorá navždy zostane v mojom srdci. Nikdy na Teba, drahá moja 
Božka, nezabudnem.
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Spomíname na Milana Knoppa

Ján Červenka

Hubárska poradňa v  Bratislave prišla zjari 
o  jedného zo stálych členov. Krátko pred za-
hájením jej ďalšieho ročníka, dňa 27. apríla 
2021 sme sa dozvedeli, že nás vo veku 79 rokov 
opustil náš priateľ a člen Slovenskej mykologic-
kej spoločnosti pri SAV Milan Knopp. Pozna-
li sme ho ako veľmi pozorného hubára, ktorý 
v  bratislavskej Dúbravke, kde býval, poznal 
množstvo zákutí medzi panelákmi, kde by hoj-
ný výskyt húb nikto nepredpokladal. On však 
aj v  časoch najväčšieho sucha oživil poradňu 
bohatými nálezmi.

Vždy sme obdivovali Milanovu schopnosť 
odčítať z našich pier každé jedno slovo, takže 
sme sa spolu mohli porozprávať aj bez znako-
vej reči, ktorú nás často učil. Mal zmysel pre 
humor a vedel sa zasmiať aj na nie príliš vhod-
ných vtipoch.

Som rád, že som mal tú česť absolvovať s Milanom pravú sídliskovú hubačku. Aby 
jeho hubárske chodníčky neupadli do zabudnutia, prezradím, že jeho trasa viedla 
z Homoľovej ulice cez ulicu Pri kríži na Ožvoldíkovú a Gallayovu popri Dúbravskej 
pivárni, kde sme sa zvrtli a cez miestne „boriny“ pokračovali naspäť popri areáli zá-
kladnej školy a  materskej školy, kde vysadené stromy poskytovali útočisko najmä 
mykoríznym hubám.

Milanova zbierka húb z Dúbravky, ktorú opatrujem, predstavuje vyčerpávajúci 
materiál, ktorý nám, ktorí nie sme až takí skúsení v sídliskovej mykológii, napovie, 
na čo sa v parkoch medzi panelákmi pripraviť.

Ďakujeme Ti, Milan!

Milan Knopp. 
Foto: J. Červenka.
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Odišiel človek s veľkým srdcom

Milan Sliva

Dovoľujem si oznámiť členom Slovenskej mykologickej 
spoločnosti, že dňa 10. januára 2022 nás opustil skvelý 
človek, starostlivý manžel, dobrý otec, prajný deduško, 
môj dobrý priateľ p. Janko Fulek. Zomrel vo veku 85 ro-
kov. Svoje významné jubileum oslávil len nedávno, 16. 
decembra 2021. Naša spoločnosť, ktorej členom bol od 
roku 2012, stratila ochotného fotografa. Zúčastňoval sa 
každého podujatia, ako bola cezhraničná spolupráca Slo-
vákov a  Čechov, celoslovenských výstav v  Bratislave, či 
regionálnych výstav v Považskej Bystrici, nielen ako fo-
tograf, ale aj ako aktívny zberateľ plodníc. Vždy a všade 
sme obaja tvorili nerozlučnú dvojicu. Vďačím náhode, že 
mi poskytla príležitosť spoznať človeka, ktorého som dlho 
hľadal. Naše priateľstvo ukončil nenávidený covid-19.

Janko, odpočívaj v pokoji.
Česť Tvojej pamiatke!

K spomienke na Janka sa pripája aj redakcia Spravodajcu. Dlhé roky dokumento-
val všetky podujatia našej Spoločnosti a nezištne sa s kamarátmi delil o svoje vyda-
rené fotografie, s ktorými ste sa stretávali aj na stránkach tohto časopisu. Bude nám 
všetkým chýbať jeho srdečný úsmev, ako aj on sám, dobrý človek a dobrý priateľ.

Janko, odpočívaj v pokoji!

Zľava J. Fulek, L. Hagara a M. Sliva. Foto: archív J. Fulek.

Ján Fulek. 
Foto: archív J. Fulek.
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Z NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Považania oslávili malé jubileá

Jozef Rybárik
 

Ako voda prešlo 15 rokov, kedy Jarko Candrák zaktivoval bystrických zálesákov v Po-
važskej Bystrici do Mykologického spolku. Postupne sa vyformoval skvelý kolektív, 
ktorý sa rozrástol na 21 členov.

Spoločnou pomocou, aj za podpory našich mimobystrických priateľov sme uspo-
riadali piaty ročník výstavy, ktorý považujeme za prvé malé jubileum. Aj v  tomto 
roku sa členom spolku a ostatným aktívnym záujemcom podarilo nazbierať to, čo 
na predchádzajúcich výstavách na stoloch chýbalo. Paleta vzoriek bola široká a púta-
vá. Nadšenie a chuť do ďalšej práce nám dodali hubárski profesionáli z Bratislavy – 
Ivonka, Erika, Janko Červenka a náš spoľahlivý dodávateľ vzoriek Juro Bojnanský, ku 
ktorému pribudol Filip Fuljer. Výstava sa konala tradične v priestoroch Centra voľ-
ného času na Lánskej ulici a opäť splnila svoje poslanie. Stáli návštecníci si opäť prišli 
na svoje a čo nás teší, každoročne nám pribúdajú noví záujemcovia. Atmosféra bola 
vynikajúca, prebiehala živá výmena skúseností v oblasti zberu, spracovania a hlavne 

Paľko Panák (prvý sprava), Marcela (v strede) a Jozef (štvrtý sprava).  
Foto: archív J. Rybárik.
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identifikácie húb. Jubilejná výstava mala napriek neprítomnosti žiakov základných 
škôl a epidemiologickým opatreniam početnú návštevnosť. Je to škoda. Deti sú zve-
davé, absolvovali sme niekoľko úspešných posedení v školách. Teší nás aj množstvo 
návštev z  iných okresov. Prekvapili nás známi a ďalší záujemcovia, ktorí sa o akcii 
dozvedeli zo sociálnych sietí a nadšenci z Ružomberka, Žiliny, Ilavy, Prievidze, Nitry 
a Piešťan. Teší nás ich pochvala a záujem zúčastniť sa aj na ďalších podujatiach.

Vzhľadom k tomu, že hubárska sezóna na Považí skončila veľmi skoro, uzatvá-
ranie lesa sme pre zmenu výnimočne uskutočnili na chate pri vode a venovali sme 
sa rybárčeniu. Jedným z dôvodov bola aj oslava Marceliných narodenín a Jozefova 
sedemdesiatka. Oboch oslávencov nespája len láska k prírode, hubárčeniu, rybolo-
vu, ale teraz aj spoločné priezvisko, ktoré získali uzavretím manželstva. Pre našich 
kolegov to bolo prekvapenie, keď sa Marcela predstavila novým menom Rybáriková. 
Takže náš spolok drží ďalší rekord. Vo svojich radoch má najstarších novomanželov 
v Považskej Bystrici. Dôvodov na oslavu bolo teda viac. Podával sa guláš z diviny, 
kapustnica, množstvo špecialít a  huby mali zastúpenie v  pečeňovej plnke. Radosť 
spravila fantastická torta a zákusky od profesionálky Ivky Dorincovej.

Záver sezóny sa niesol sa niesol v krásnych hubárskych a iných zážitkoch, ale aj 
smutnej spomienke na poľovníka, rybára, člena spolku a skvelého kamaráta Paľka 
Panáka, ktorý nás po náhlej chorobe opustil 13. januára vo veku 59 rokov.

Preto touto cestou prajeme všetkým našim priateľom a priaznivcom veľa zdravia, 
vitality, optimizmu a radosti v roku 2022. V Považskej Bystrici ste všetci vítaní.

Organizátori 5. výstavy húb v Považskej Bystrici. Foto: archív J. Rybárik.
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28. „jarné“ stretnutie slovenských a českých 
mykológov

Ján Červenka

V dňoch 13.–15. augusta 2021 sa po dvoch rokoch opäť stretli priaznivci jarných my-
kologických stretnutí, tentokrát na Slovensku. Rovnako ako v roku 2016 sme sa zišli 
v osvedčenej Zlatníckej doline neďaleko Skalice. Ešte krátko pred pandémiou padlo 
organizátorom do rany ubytovacie zariadenie Chata Emmy, ktoré si očividne pamätá 
už veľa dobrých aj zlých hubárskych sezón, avšak okolnosti nás prinútili stretnutie 
na tomto mieste odložiť na nasledujúci rok. Situácia nebola príliš priaznivá ani na jar 
2021, napriek tomu sa podarilo využiť pokojné letné obdobie a zmobilizovať sa na 
posunuté „jarné“ stretnutie. Vzhľadom k napätej situácii medzi dvoma pandemický-
mi vlnami nebolo jednoduché prilákať na podujatie toľko ľudí ako po iné roky a preto 
sa nás nazbierala len necelá tridsiatka.

V piatok sa účastníci postupne schádzali a zapĺňali priestor pri stole medzi chat-
kami, kde prebiehala plodná diskusia. Konečne po dlhej dobe sme sa mohli stretnúť, 
aj keď v značne okresanej zostave. Niektorí z nás sa dali zlákať na krátku exkurziu za 
farebnými hríbmi, ktoré si Rudo Cáfal vyhliadol už predtým a tak nám stačilo už len 
vytiahnuť statívy a fotoaparáty, aby sme si urobili zopár záberov hríbov satanských 
či striebristých. Mali sme veľké šťastie, keďže na satany si tu podľa jeho slov údajne 
robia zálusk aj miestni odvážlivci. Výstavka z nazbieraných húb sa rozrastala každou 
hodinou a keďže sme dátumovo vystihli ešte koniec letnej rastovej vlny, bola aj po-
merne bohatá. Krátko pred zotmením nás priatelia z Považia pohostili chuťovkami, 
ktorým dominovali rybacie špeciality od Petra Martáka. Tento ich pravidelný po-
čin už vnímame ako tradíciu, ktorou si členovia miestneho Mykologického spolku 
Považská Bystrica vždy vo veľkom štýle uctia svojich hubárskych kolegov. A aby to 
bolo oficiálne, pripomínam, že ich šéf Jaro Candrák si už niekoľko rokov vopred za-
rezervoval organizáciu jubilejného tridsiateho ročníka, ktorý by sa mal konať už na 
budúci rok.

Sobota bola vyhradená pre terénne vychádzky do viacerých lokalít v Zlatníckej 
doline a na priľahlých svahoch Bielych Karpát. Znalci miestnych lokalít ochotne ro-
bili sprievodcov, aby tieto končiny predstavili v čo najlepšom svetle. Vo večerných 
hodinách nás vôňa grilovaných špecialít pritiahla do prístrešku pri hlavnej chate. Su-
šičky s pravými hríbmi, aj s nádejnými herbárovými položkami bežali na plné obrát-
ky. Produkty sušenia budú ešte dlho pripomínať nezvyčajný dátum nášho stretnutia.
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20 rokov od prvého „zatvárania lesa“ na Kačíne

Ján Červenka

V sobotu 17.  novembra 2001 sa na bratislavskom Kačíne zišli skalní členovia Sloven-
skej mykologickej spoločnosti, aby sa pri dobrom guláši od Juraja Bojnanského po 
prvý raz dôstojne rozlúčili s hubárskou sezónou a oficiálne zamkli les. Počasie prí-
tomným prialo a napriek chladnému počasiu nepršalo. Tomu zodpovedali aj biedne 
nálezy v okolitých lesoch – našlo sa len zopár drevokazných húb a starých podpňo-
viek. V podobnom duchu sa pri miestnom bufete niesol aj druhý ročník podujatia, 
ktorého termín bol stanovený na 9. novembra 2002. Sychravé počasie vtedy neveštilo 
nič dobré a popoludní boli vo výhode tí, ktorí si nezabudli pribaliť dáždniky. Napočí-
tali sme až jeden kus a ten si účastníci predávali ako štafetu. Ušiel sa však aj podpred-
sedovi Tonkovi Janitorovi, ktorý sa v tom nečase zhostil miešania guláša. 

Zatváranie lesa v roku 2002 na Kačíne. Zľava D. Ďuriška, J. Červenka,  
J. Ďuriač, P. Lučenič, B. Bojnanská a J. Bojnanský. Foto: J. Červenka.

Čas ubehol ako voda a my sme sa opäť stretli 8. novembra 2003, aby sme popriali 
zimný spánok posledným prežívajúcim mycéliám. Tých v tej slabej a monotónnej se-
zóne bolo naozaj poriedko. O to hustejší bol však tradičný guláš. Kačínu sme zostali 
verní aj 6. novembra 2004, kedy sme sa stretli pod starým prístreškom za horárňou, 
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vpravo od asfaltovej cesty. O rok neskôr, 5. novembra 2005 sme sa stretli na rovnakom 
mieste a počasie konečne prialo aj hubám, pričom ich bolo aj celkom dosť. Mnohé 
preto boli nemilosrdne nakrájané do hrnca. Novembru a Kačínu sme zostali verní aj 
11. novembra 2006, kedy sme les zatvorili veľmi predčasne pred extrémne miernou 
zimou a stretli sme sa tu aj 10. novembra 2007, kedy sa nám hrozivo vyzerajúce mra-
ky zrejme snažili dohovoriť, že les je ešte priskoro zatvárať a že ešte bude zaliate na 
ďalšiu vlnu húb. Náš šéfkuchár popri vlastnom jubileu oslavoval aj narodenie vnuka 
a preto si dal na stvárnení guláša mimoriadne záležať. Popoludní sa počasie umúdrilo 
a my sme, ako to už býva, skončili v tme pri rozprávaní si čoraz neslušnejších vtipov. 

V ďalších rokoch sme sa na Kačíne v rovnako dobrej nálade stretli 18. októbra 
2008, 7. novembra 2009, 23. októbra 2010, 5. novembra 2011 (vtedy ktosi napočítal 
až 48 účastníkov!), 27. októbra 2012 a 26. októbra 2013. Po trinástich úspešných roč-
níkoch sme zmenili lokalitu a vzácne nás bolo možné zazrieť 8. novembra 2014 pri 
bufete na Kamzíku. Na tomto exponovanom výletnom mieste spočiatku panovala 
výborná atmosféra, no za zvuku gitár a kontrabasu sme si postupne začali uvedomo-
vať, že sa k nám infiltrovali aj isté podgurážené turistky, ktoré nás svojím vyčíňaním 
uistili v presvedčení, že sa na budúci rok predsa len vrátime na starý dobrý Kačín. 
Vrcholom večera bolo skupinové hľadanie stratených okuliarov jednej z  družných 
dám. Keď sme sa opäť stretli 7. novembra 2015 na Kačíne, privítal nás dážď, na-
šťastie v bufete sa našlo dosť miesta, kým zatiaľ vonku v hrnci bublali ingrediencie. 
Pri jednom zo stolov sa dali obdivovať aktuálne rastúce makromycéty. Keďže sa huby 
v  mimoriadne zlej sezóne, po dlhotrvajúcich, neznesiteľných letných horúčavách 
rozhodli rásť až na jeseň, akcia mohla skôr pripomínať otváranie sezóny. Pravé zimné 

Zatváranie lesa v roku 2002 na Kačíne. Zľava J. Bojnanský, D. Ďuriška,  
A. Janitor, J. Ďuriač a L. Hagara. Foto: J. Červenka.
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počasie s bohatou snehovou nádielkou sme zažili 12. novembra 2016. Mráz nás pre-
kvapil, takže sme sa všemožne snažili byť za dobre s nezávisle pôsobiacou partiou vo 
vyhriatom prístrešku. Dobrých ľudí sa však očividne nie všade zmestí dostatok a tak 
sme sa napokon radšej uskromnili s priestorom pri menšom krbe. Uzimení sme sa 
po skupinkách presúvali do bufetu, kde vyzeral obzvlášť lákavo teplý čaj s rumom. Na 
stole, zaviate čerstvým snehom, ležali posledné „sviňurky“ a v okolitých lesoch vytŕ-
čali nad snehovou pokrývkou prekvapené bedle. Po dlhej dobe sme mali tú česť zvítať 
sa s naším kamarátom Mirkom Polákom. V znamení osláv nového okrúhleho jubilea 
nášho gulášmajstra Juraja sa 4. novembra 2017 na obvyklom mieste pri bufete Lesan-
ka niesol ďalší ročník nášho podujatia. Oslávencovi v tento slnečný deň prišla zagra-
tulovať aj bohatá zostava priateľov z Mykologického spolku v Považskej Bystrici na 
čele s predsedom Jarom Candrákom. V sobotu 10. novembra 2018 sme symbolicky 
uzamkli les v novej lokalite – pri Chate Poľovník na Plácku nad Záhorskou Bystricou 
a zatiaľ naposledy, ešte pred pandémiou, sme sa 9. novembra 2019 zišli netradične 
pri Podunajských Biskupiciach vedľa Bufetu na konci sveta, teda na mieste, kde les 
zvyčajne odomykáme v jarných mesiacoch. Tentokrát to bolo aj s neodmysliteľným 
gulášom, ktorý sa varil len niekoľko metrov od bufetu. Problematický prístup cez ob-
chádzkové trasy počas výstavby diaľničného obchvatu v kombinácii s nepriaznivým 
počasím spôsobil, že sa nás zišlo len zopár. Ročník 2020 sme vzhľadom k zhoršujúcej 
sa pandemickej situácii museli z plánu činnosti neplánovane vyradiť. Zostáva veriť, 
že sa spolu v dohľadnom čase opäť stretneme v hojnom počte ako kedysi na Kačíne.

Zatváranie lesa v roku 2004 na Kačíne. Zľava P. Lučenič, V. Kautman a J. Červenka. 
Foto: archív I. Kautmanová.
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Úspešná výstava húb v Malinovej

Pavol Remiaš

Po ročnej pauze, spôsobenej protipandemickými opatreniami, sa v dňoch 8. až 10. 
októbra 2021 uskutočnil v Malinovej v okrese Prievidza 8. ročník regionálnej výstavy 
húb. Napriek obavám, keďže v tom čase huby už prestávali rásť, môžeme povedať, že 
bola úspešná. Početní hubári zo širokého okolia, prakticky z celého okresu, priniesli 
dovedna 211 druhov húb. Je to v histórii malinovských výstav druhý najväčší počet. 
Prevažovali však nejedlé, alebo verejnosti menej známe druhy húb. Bolo to vďaka 
inštrukciám, ktoré hubári dostali na plagátoch, aby na výstavu priniesli všetko, čo 
v lese či na lúkach nájdu. Hríbovitých húb bolo málo, takmer žiadne suchohríby, aj 
masliakov boli iba dva druhy. Priniesli tiež viacero druhov kozákov, pôvabnice fialo-
vé, strmuľky inovaťové a bedle, ale aj tých bolo na toto ročné obdobie málo.

Čo je potešiteľné, približne 90 percent prinesených plodníc sa podarilo podľa 
makroskopických znakov pomerne spoľahlivo určiť. U pavučinovcov a niektorých 
iných druhov boli pri určovaní najväčším problémom staršie aj čiastočne poškodené 
plodnice. Organizátorom pri určovaní húb významne pomohli skúsení znalci húb, 
členovia SMS Vilo Ridzoň, Braňo Ivčič, Laco Tábi, Peter Kučmáš a Stano Jankech.

Medzi exponátmi sa vyskytli viaceré zriedkavé, na malinovských výstavách nie 
často vídané druhy húb. Boli medzi nimi napríklad tri druhy hviezdoviek, dva druhy 
lúčnic, ale aj plodnice srnky obyčajnej a ježatej, čiaškovca pásikavého a iné. Pozor-

8. výstava húb v Malinovej. Foto: P. Remiaš.
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nosť početných návštevníkov však 
pútala jedna, sotva 15 milimetrová 
huba, žezlovka oranžová (Cordyceps 
militaris), ktorú na výstavu priniesol 
Stanislav Jankech. Objavil ju náhodou 
na lúke pri hľadaní lúčnic. Vyrástla 
z  kukly motýľa. Najväčšie plodnice 
patrili sírovcu obyčajnému (Laetiporus 
sulphureus) a  koralovcu bukovému 
(Hericium coralloides). Zaujímavosťou 
bola plodnica lesklokôrovky hnedo-
červenej (Ganoderma lucidum), ktorá 
vyrástla na drevenej banskej výstuži 
v uhoľnej bani.

Predchádzajúce výstavy sme orga-
nizovali v  rozsiahlej prekrytej terase 
miestneho hostinca Cachovanka. Pre-
tože sme v  tomto roku tieto priesto-
ry nedostali k  dispozícii a  chceli sme 
výstavu uskutočniť v  exteriéroch, aby 

sme nemuseli čeliť rýchlemu podliehaniu skaze niektorých plodníc, postavili sme 
v parku veľký stanový prístrešok. Výstava bola osvetlená aj v nočných hodinách.

Exponáty si prišlo pozrieť 232 návštevníkov. Toľko sa ich podpísalo do našej kro-
niky. Ďalšie desiatky sa nepodpísali, pretože prichádzali priebežne až do neskorého 
večera a aj v posledný deň výstavy, teda v nedeľu popoludní, keď už kronika nebola 
k dispozícii. Odhadujeme, že počet návštevníkov prekročil tristo osôb. Potešiteľné je, 
že prichádzali často celé rodiny aj s deťmi, ktoré sa o huby živo zaujímali. Vďaka dob-
rej propagácii výstavy, ale tiež slovenskej televízie, ktorá priniesla z výstavy reportáž, 
zavítali na výstavu ľudia nielen z okresu Prievidza, ale tiež Trenčína, Bratislavy, ba 
aj z Českej republiky, ktorí boli na návšteve u príbuzných. Väčšinou sa priznali, že 
sú vášnivými hubármi, radi spoznávajú nové druhy húb a takáto výstava im pritom 
najviac pomáha. Edukačná úloha výstavy je jej hlavný cieľ.

Počas výstavy prebiehala aj hubárska poradňa, v  interiéri susedného Partizán-
skeho domu si návštevníci mohli prelistovať odbornú hubársku literatúru, prezrieť 
výstavu fotografií a videoprojekciu o hubách. Organizátori pripravili z čerstvých húb 
aj ochutnávku hubových jedál. Niektorí hubári zostavili aj ucelené kompozície húb. 
Najlepší si z výstavy odniesli vecné ceny. Okrem iného aj atlasy s venovaním, ktoré 
daroval mykológ a ich autor Ladislav Hagara.

Podujatie zorganizovali a  materiálne podporili Občianske združenie Benedikt 
Malinová, obec Malinová, Miestna akčná skupina Žiar a Občianske združenie Hor-
nonitrie.

Žezlovka oranžová, Cordyceps militaris 
ako exponát 8. výstavy húb v Malinovej. 
Foto: P. Remiaš.
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Z DOMOVA

MykoLOM 2021

Jonáš Gruska

Posledný septembrový víkend prebehol už tretí ročník bratislavského festivalu myko-
LOM. Festival bol tradične zameraný na rozvíjanie poznatkov o svete húb a mycélií 
a jeho presahy do umenia alebo ekológie.

Festival sa začal nočnou prechádzkou za 
fluorescentnými hubami, ktorá sa tešila hojnej 
účasti všetkých vekových kategórii. Odhadom 
sa na Železnej studničke teda stretlo asi 30 ľudí. 
Po krátkej inštruktáži sme sa spoločne vybrali, 
pomocou UV bateriek (vydávajúcich ultrafia-
lové svetlo na vlnovej dĺžke 365 nanometrov), 
hľadať prvé svietiace úlovky. Najpôsobivejšie 
reagovali strapcovka zväzkovitá (Hypholoma 
fasciculare) a rôzne druhy prilbičiek (Mycena 
sp .). Občas sme natrafili aj na fluorescentný 
hmyz či rôzne povlaky na hnijúcom dreve. 
Návštevníci si z lesa odniesli veľa pôsobivých 
fotografií a  dožadovali sa opakovania takejto 
akcie.

Nedeľný program sa začal na bratislav-
skom Kamzíku v  hojnom počte hubárov, ale 
aj úplných začiatočníkov. Trasu našej mykolo-
gickej výpravy tentokrát vymyslela Zora Janíč-
ková. Zaviedla nás skrz rôzne biotopy, listnaté 

aj ihličnaté lesy. Hubám sa však až tak nedarilo a nepodarilo sa nám teda prekonať 
minuloročný rekord – 64 druhov húb, našli sme asi len 40. Za vinu to dávame dlhým 
suchám, ktoré sužovali Bratislavu veľkú časť septembra.

Poobedný program začal predstavením rôznych hubových startupov – My-
-celium.org, Hubičky a prezentáciou pestovateľa húb a samouka Michala Vranu. Po-
kračovali sme prednáškou „Metodika štúdia agarikoidných bazídiových húb“ od Jána 
Červenku, ja som hovoril o tom čo obnáša svet mykológie z pohľadu začiatočníka. 
Lýdia Pribišová si pripravila prezentáciu na tému húb v umení s názvom „Štastné 
náhody“ a mykoLOM sme ukončili krátkou a veľmi zábavnou prezentáciou o hubár-
skych poradniach na Facebooku od Kateřiny Šlachtovej.

Nočná prechádzka za fluorescent-
nými hubami, 25. 9. 2021. 
Foto: archív J. Gruska. 
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Teším sa, že napriek pandemickým opatreniam sa nám podarilo podujatie znova 
zorganizovať a už chystám program na budúci rok – 24.-25. 9. 2022.

Účastníci rannej mykologickej výpravy na Kamzík, 26. 9. 2021. 
Foto: archív J. Gruska. 

Výstavka z nazbieraných húb, 26. 9. 2021. Foto: archív J. Gruska.
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NA POBAVENIE

D. Ďuriška: Kreslený vtip

Riešenie slabikovej krížovky z 53. čísla časopisu
Správne znenie tajničky je NÁRAMKOVKA CISÁRSKA. Takto odpovedali štyria 
riešitelia, z  ktorých bola na výročnej členskej schôdzi Slovenskej mykologickej 
spoločnosti vyžrebovaná Katarína Pastirčáková. Získava knihu Atlas jedlých húb 
s osvedčenými receptmi od Ladislava Hagaru (aj s autorským venovaním). 
Gratulujeme!



Jelenkovec škridlicovitý, Sarcodon imbricatus, Novoť, 27. 7. 2018.  
Foto: J. Červenka, s. 27–30.

Lievikovec kyjakovitý, Gomphus clavatus, Novoť, 27. 7. 2018.  
Foto: J. Červenka, s. 27–30.
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Hygrocybe fulgens, Javorníky, Petrovice, Sádky, kosená lúka, 31. 8. 2019.  
Foto: F. Fuljer, s. 4–12. 


