Hubový internet
Plodnice húb, ktoré vidíme, sú len malou časťou
celého organizmu huby. Jeho hlavná časť, podhubie, je ukrytá v pôde, dreve či v koreňoch rastlín a vyzerá ako veľká pavučina. Podhubia jednotlivých druhov húb môžu byť navzájom prepojené a vytvárajú vzťahy nielen medzi sebou, ale aj
s baktériami, rastlinami a živočíchmi. Tieto vzťahy môžu byť vzájomne prospešné (symbiotické,
mykoríza ), parazitické (jeden druh žije na úkor
druhého ) alebo neutrálne (endofyty). Spleť
hubových vlákien spevňuje vrchnú vrstvu pôdy
a vytvára dynamickú, citlivú a veľmi efektívnu komunikačnú sieť. Táto sieť podhubia spája dospelé
stromy medzi sebou , semenáčiky s materskými
stromami , všetky živé aj odumreté organizmy
, aby ekosystémy mohli fungovať. Nazývame
to aj „hubový internet“ alebo „wood wide web“.

Najnápadnejšie jarné huby, často rastú ešte
pod snehom.

Listnáče

Ihličnany

Oba typy
Jedlý druh

Jeden z najbežnejších druhov
na mŕtvom dreve.

Pozor na zámenu s prudko jedovatými
kapucňovkami.

Zameniteľná za jedlú šupinačku menlivú.

Šupinačka
má korenistú,
hubovú vôňu.

Kapucňovka
má múčnu
vôňu.

Hlúbik je
v spodnej
časti pod
prsteňom
šupinatý.

Hlúbik je
v spodnej
časti pod
prsteňom
hladký.

Drobné trsy, ružovkasté klobúčiky a žlté
Trsy do 10 cm.
hlúbiky.

Vytvára veľké trsy podobné podpňovkám,
3–5 cm, trsy
ale má tmavohnedé lupene.
Najmä bukové a smrekové drevo.
20–40 cm.
Chutná.

Drobné trsy do 5 plodníc, šupinatý hlúbik
1–3 cm, trsy do 10 cm.
a hnedé lupene.
Najmä smrekové drevo.
Prudko až
smrteľne jedovatá.

Červenáčik obyčajný

Prilbička žltohlúbiková

Šupinačka menlivá

Kapucňovka okrovohnedastá

Obsahuje betaglukany, ktoré podpoujú imunitu,
dá sa pestovať.

Zriedkavý druh lužných lesov, prežil v hraničnej
oblasti Dunaja a Moravy.

Existuje viac ťažko odlíšiteľných druhov,
všetky sú jedlé.

Jedia sa iba klobúčiky, hlúbiky sú tuhé,
má aj liečivé účinky.

Bokom prirastené klobúčiky majú tmavosivú
až hnedosivú farbu a biele zbiehavé lupene.
5–10 cm, trsy až pol metra.
Často na orechoch a topoľoch.
Veľmi chutná.

Bokom prirastené klobúčiky sú zhora hnedo
chlpaté a lupene sú žlté až oranžové.
3–8 cm.
32 €.

Plodnice rastú vo veľkých trsoch, majú
belavé lupene a šupinaté klobúčiky, väčšinou
Klobúčiky 2–5 cm v priemere,
majú prsteň.
Na koreňoch a kmeňoch
hlúbiky 5–15 cm.
rôznych listnatých druhov drevín.

Drobné trsy, oranžové slizké klobúčiky
a čierne zamatové hlúbiky, rastie v zime.
0,5–3 cm, trsy do 20 cm
Veľmi chutná.

Hliva ustricovitá

Pahliva šafranová

Podpňovka obyčajná

Plamienka zimná

Miskovité plodnice sú zvnútra žiarivo
3–5 cm.
červené, zvonka biele.
Konáriky zanorené v pôde.

Ružové plodničky majú na klobúku vrstvu
slizu, ktorá vytvára mramorovanie.
3–10 cm.
74 €.

Ohnivec šarlátový

Sfarbuje drevo
do modrozelena.

Sarcoscypha coccinea

Drevina a odumreté
drevo, kde
najčastejšie rastie:

Zriedkavý druh lužných lesov, u nás prežil
v hraničnom pásme okolo Dunaja a Moravy.

Mycena renati

Rhodotus palmatus

Kuehneromyces mutabilis

Galerina marginata

Vysvetlivky

HUBY
RASTÚCE NA DREVE
Drevo živých i mŕtvych stromov je zdrojom života pre
stovky rôznych živočíchov, rastlín, ale najmä húb.
Huby sú spolu s baktériami jediné živé organizmy
schopné rozkladať hlavné zložky dreva, celulózu
a lignín, na základné živiny, ktoré potom môžu
využívať rastliny, hmyz a iné živočíchy.

Takzvané drevokazné huby tvoria veľmi početnú
a rozmanitú skupinu. Plodnice týchto druhov môžu mať
klobúk a hlúbik, môžu byť aj lastúrovité, kopytovité, kríčkovité, miskovité,
koralovité alebo môžu vytvárať kožovité povlaky na dreve. Väčšinou sú tuhé
a nevhodné na konzumáciu, sú však medzi nimi aj výborné jedlé druhy.
Niektoré z nich patria medzi najznámejšie liečivé huby, oddávna používané
v tradičnom ázijskom liečiteľstve, ktorých účinnosť potvrdila aj súčasná veda.

Zaujímavosť
Poznávacie znaky
Veľkosť plodnice

Drobné modrozelené miskovité plodničky.
3–10 mm.

Liečivý druh

Jedovatý druh

Chránený druh
s pokutou za zber

Obdobie rastu

Slovenský názov
Vedecký názov

Zelenica medenková
Chlorociboria aeruginosa
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Pleurotus ostreatus

Crepidotus crocophyllus
BÁDAME V L ESE

Armillaria mellea

Flammulina velutipes
BÁDAM E V LE SE

Foto: Kautmanová I.

Nejedlý druh

Bádame
v lese

BÁDAM E V LE SE

Je známy aj ako čínska čierna huba,
súčasť mnohých ázijských pokrmov.
Je liečivý, má protizápalové
účinky.

Jedna z najstarších a najznámejších liečivých
húb, známa pod čínskym menom rei-shi.

Dužina má mierne zvieravú chuť, je dobré
namočiť ju pred varením do mlieka.

Obsahuje látky, ktoré pôsobia protizápalovo,
protivírusovo, aj protinádorovo. Je to jedna
z najúčinnejších liečivých húb.

Miskovité, akoby chrupavkovité
2–5 cm.
hnedočierne plodnice.
Baza, agát, topoľ a iné. Najmä na
odumretých konároch.

Červenkasté plodnice vyzerajú ako
5–15 cm.
Na pňoch
nalakované.
a koreňoch listnatých drevín, najmä dubov.

Žiarivá žltooranžová farba plodníc.
30–50 cm, rekordné plodnice môžu mať
Vŕba, topoľ, čerešňa a iné.
až 10 kg.
Mladé šťavnaté plodnice sú chutné.

Uchovec bazový

Lesklokôrovka obyčajná

Drevo napadnutých dubov sa sfarbuje do
krásnej hnedej farby, čo sa v minulosti
využívalo v nábytkárstve.

Ganoderma lucidum

Auricularia auricula-judae

Jediný druh
ušiaka, ktorý
rastie na jeseň.

Cenený pre svoju výdatnosť, jedlé sú iba
mladé plodnice.

Obľúbená huba najmä
pre svoju výdatnosť.

Vrchná strana klobúčikov je pásikavá,
2–5 cm, súvislé
spodná strana belavá.
Rôzne druhy, najmä buk
porasty aj 1m.
a dub.

Plodnice bývajú často obrovské, zhora
30–50 cm.
šupinkaté, s tmavým hlúbikom.
Chutný.

Veľké plodnice sa skladajú z desiatok
20–50 cm.
drobných klobúčikov.
Na koreňoch dubov a bukov.
Chutný.

Sírovec obyčajný

Trúdnikovec pestrý

Trúdnik šupinkatý

Trúdnik klobúčkatý

Koralovec trúdnikovitý

Koralovec ježovitý

V časoch hladu sa plodnice mleli a pridávali do
múky. Pripisujú sa mu aj liečivé účinky.

Jeden z najväčších
škodcov bukového
dreva, v minulosti
slúžil na prenášanie
ohňa.

Má kyslastú chuť, hodí sa na
nakladanie do octu.

Veľmi chutná a aromatická huba, vhodná na
výrobu hubového prášku.

Pripisujú sa mu liečivé účinky.

Vynikajúca jedlá huba, vhodná napríklad
do polievok.

Vejárovité plodnice vytvárajú obrovské trsy,
Až 1 m.
dužina na reze černie.
Dub, buk.
Mladé plodnice.

Podobná ako vejárovec, ale nečernie a nemá
30–50 cm.
kyslastú chuť.
Najmä na duboch.
Mladé plodnice.

Rozkonárené koralovité biele plodnice
30–50 cm.
Najmä
s krátkymi ostňami.
Veľmi chutný.
bukové drevo.

Vejárovec obrovský

Trsovnica lupeňovitá

Koralovec bukový

Laetiporus sulphureus

Trametes versicolor

Polyporus umbellatus

Cerioporus squamosus

Veľmi zriedkavý a vzácny druh, chránený
aj na európskej úrovni.

Škridlicovité plodnice s krátkymi ostňami.
30–50 cm.
Najmä bukové drevo.
, Ohrozený druh.

Hericium cirrhatum

Je liečivý a na tieto účely sa aj pestuje,
priaznivo vplýva na choroby nervovej sústavy.

Biele guľovité plodnice s veľmi dlhými
Do 40 cm.
Najmä dub.
ostňami.
69 €.

Hericium erinaceus

Podobne ako
ostatné druhy
ušiakov je nejedlý
a pravdepodobne
aj jedovatý.
Sedlovitý hnedý klobúk a biely poskrúcaný
5–10 cm.
Rozložené drevo.
hlúbik.

Červenohnedá farba plodníc, dužina na reze
pripomína hovädzie mäso a roní červenkastú šťavu.
10–30 cm.
Dub.
Mladé plodnice.

Ušiak mitrovitý

Pečeňovec dubový

Gyromitra infula

Fistulina hepatica
B Á DA M E V L E SE

Biele bochníkovité plodnice.
10–30 cm.
Breza.

Brezovník obyčajný
Piptoporus betulinus

Veľké, sivé kopytovité plodnice.
20–50 cm.
Buk.

Práchnovec kopytovitý
Fomes fomentarius
BÁDAME V L ESE

Meripilus giganteus

Grifola frondosa
BÁDAM E V LE SE

Hericium coralloides

Lupeňovité plodnice vytvárajú veľkú guľu.
20–50 cm.
Borovica.
Veľmi chutná.

Kučierka veľká
Sparassis crispa
BÁDAM E V LE SE

