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Armillaria spp.

30. roky 20. storočia 
– dve biologické
formy Armillaria 
mellea (Vahl) Kumm

70.- 80. rokoch 20. 
storočia 40 druhov 
podpňoviek



Armillaria spp.  v Európe

V Európe je na základe 
genetických štúdii 
(Korhonen, 1978) 
a nasledujúcich 
taxonomických
a nomenklatorických prác 
rozlíšených päť druhov 
prstenatých podpňoviek 
a dva druhy 
bezprstenných
podpňoviek.



Armillaria spp. v Európe

- podpňovka smreková- Armillaria ostyae (Romagn). Hering
- podpňovka olivovohnedá - Armillaria mellea (Vahl) Kumm. 
- podpňovka hľúzová- Armillaria gallica Marxmüller et Romanegnesi 
- podpňovka obyčajná - Armillaria borealis Marxmüller et Korhonen
- podpňovka drobná - Armillaria cepistipes Velenovský
- podpňovka bezprstenná - Armillaria socialis (DC.) Fayod 
- podpňovka rašelinná - Armillaria ectypa (Fr. Emel)



Armillaria spp.  parazit aj saprofit
Jednotlivé druhy rodu 
Armillaria - rôzne ekologické
nároky a rôznu virulenciu
parazitické podpňovky

v Európe
Armillaria mellea -napáda 
hlavne listnaté dreviny 
Armillaria ostoyae -
zodpovedá za väčšinu 
koreňových hnilôb
vyskytujúcich sa na smreku 
a borovici v nižších 
a stredných polohách 
Vážnym patogénom
stresovaných stromov 
Armillaria cepistipes



Armillaria spp. na území Slovenska

šesť druhov rodu Armillaria je bežne rozšírených na celom území
Slovenska

- podpňovka smreková- Armillaria ostyae (Romagn). Hering
- podpňovka olivovohnedá - Armillaria mellea (Vahl) Kumm. 
- podpňovka hľúzová- Armillaria gallica Marxmüller et Romanegnesi 
- podpňovka obyčajná - Armillaria borealis Marxmüller et Korhonen
- podpňovka drobná - Armillaria cepistipes Velenovský
- podpňovka bezprstenná - Armillaria socialis (DC.) Fayod

Výnimku tvorí bezprstenná podpňovka rašelinná Armillaria ectypa.

V staršej literatúre sa mimo siedmych uvedených druhov uvádzajú aj ďalšie 
podpňovky, ktoré boli nájdené na našom území. (A. polymyces, bulboca, 
nigra, incana)



Armillaria ostoyae (Romagn.) 
Hering

Z lesníckeho hľadiska najvýznamnejšia 
podpňovka smreková - Armillaria ostoyae
(Romagn). Hering 
Ekologické optimum má v skupinách lesných 
typov Querceto – Fagetum

významným parazitom na koreňoch smrekov
primárne infikuje aj koreňový systém  jedle, duba 
a buka
Poškodenie autochtónnych drevín nie je tak 
významné ako v prípade smreka, ktorý je tu na okraji 
ekologickej optima 



Armillaria ostoyae (Romagn.) 
Hering

Plodnice obvykle tmavé - klobúk
mäsovo hnedý s výraznými 
tmavými pyramidálními šupinami.
Prsteň mohutný, vatovitý, s dvoma
okrajmi.
Foto M. Tomšovský



Armillaria mellea (Vahl) Kumm.

Podpňovka olivovohnedá (žltoprstenná) 
- Armillaria mellea (Vahl) Kumm.

v teplejších oblastiach, prevažne na listnatých 
a ovocných drevinách. 
Na ihličnanoch sa udáva najmä z oblastí
južnej Európy 
V teplejších oblastiach Slovenska je dosť
hojná, v chladnejších sa vyskytuje zriedkavo



Armillaria mellea (Vahl) Kumm.

Plodnice v bohatých trsoch.
Klobúk s nevýraznými šupinami, v 
mladosti veľmi tmavý, v dospelosti svetlý, 
až belavý.
Prsteň výrazný, blanitý, obvykle žltý.
Výrazná aróma

Foto:1 Júlio Reis, 2, M. Tomšovský



Armillaria borealis Marxmüller et 
Korhonen

Podpňovka obyčajná - Armillaria borealis
Marxmüller et Korhonen. 

V našich podmienkach sa vyskytuje na 
ihličnatých aj listnatých drevinách od 
stredných polôh vyššie.
Ťažisko jej výskytu je prevažne v horských 

a chladnejších oblastiach. 
Plodnice sa vyskytujú vysoko na kmeni. 



Armillaria borealis Marxmüller et 
Korhonen

Plodnice rastúv trsoch.
Klobúk obvykle okrový až oranžovo-
hnedý s tmavohnedými šupinami, u 
starších plodníc  len v strede
Prsteň (tenký) blanitý, 

Foto M. Tomšovsky



Armillaria gallica Marxmüller et 
Romanegnesi. 

podpňovka hľuzovitá - Armillaria gallica
Marxmüller et Romanegnesi. 
Druhom dominantným v lužných lesoch
Hlavný hostitelia - listnaté dreviny aj z toho 
dôvodu, že v nižšie položených oblastiach je 
minimálne zastúpenie ihličnatých drevín. 
Podpňovka hľuzovitá sa vyskytuje spoločne 
s podpňovkou smrekovou v stredných polohách 
a môže vystupovať až do podhoria. V týchto 
oblastiach napáda aj ihličnaté dreviny.



Armillaria gallica Marxmüller et 
Romanegnesi. 

Plodnice jednotlivé, alebo
v trsoch.
Klobúk často s dlhými, 
šedými, hnědými, žltými
až belavými šupinami.
Prsten (tenko blanitý) 
vláknitý, často  
hviezdovite sa trhajúcí
Foto:  M Tomšovský



Armillaria cepistipes Velenovský

Podpňovka drobná - Armillaria cepistipes
Velenovský 
prevažne saprofyt na drevných zbytkoch 
v pôde, najmä v bučinách
Druh je bežnými metódami ťažko 

odlíšiteľný od podpňovky hľúzovitej. 



Armillaria cepistipes Velenovský

Plodnice jednotlivé alebo v 
trsoch.
Šupiny obvykle tmavohnedé, 
najvýraznejšie v strede
Prsteň vláknitý (pavučinovitý) 
až velmi tenko blanitý.



Armillaria cepistipes a Armillaria gallica

morfologicky veľmi podobné druhy podpňoviek,  podľa
morfologických znakov takmer nerozpoznateľné.
z ekologického hľadiska A. gallica preferuje teplejšie 
oblasti v nížinách (dúbravy, lužné lesy) 
A. cepistipes je hojnejšia v bučinách. 
oba druhy sa vyskytujú aj sympatricky
Presná identifikácia - možná len laboratórnym testom 

intersterility haploidných mycélií, alebo DNA metódou 
polymerázovej reťazovej reakcie -PCR



Armillaria socialis (DC.) Fayod

Podpňovka bezprstenná - Armillaria socialis
(DC.) Fayod 
patrí do podrodu Desarmillaria. 
Je teplomilným druhom podpňovky vyskytujúcim 
sa v Európe, USA, Japonsku a Číne. Severné
hranice jej rozšírenia prechádzajú cez strednú
Európu
Na Slovensku rastie len v teplých oblastiach, na 
pňoch aj bázach živých a odumretých kmeňov 
listnáčov, najmä dubov. Je zriedkavá



Armillaria socialis (DC.) Fayod

Quercus cerris, Q. 
frainetto, Q. petraea, 
Q. robur, 
Acer campestre
Fraxinus angustifolia,
Ulmus



Armillaria ectypa (Fr. Emel)

Podpňovka rašelinná - Armillaria ectypa
(Fr. Emel)
vzácny druh s ohrozeným výskytom
na Slovensku nebola nájdená
známe sú popísané nálezy v Českej 
republike na rašeliniskách  pri Třeboni, 
Bošilec a Žďár nad Sázavou 



Armillaria ectypa (Fr. Emel)

Foto M. Wilhelm



Druhy rodu Armillaria na Kysuciach

V oblasť Kysúc dochádza k chradnutiu a rozpadu prevažne 
smrekových porastov
Zamerali sme sa na predrubné a rubné porasty v blízkosti Novej 
Bystrice  a Oščadnice
Na oboch lokalitách sme prítomnosť václaviek zisťovali na 

jedincoch smreka s rozdielnou vitalitou. 
Z jedincov sme odoberali vzorky plodníc, rizomorf alebo syrócii na 
DNA analýzu
Determináciu druhovej príslušnosti vzoriek sme uskutočnili metódou 
polymerázovej reťazovej reakcie (Polymerase Chain Reaction -
PCR) a restrikčnej analýzy (Restriction fragment lenght 
polymorphism – RFLP)



Tab. 1 Identifikácia druhov rodu Armillaria 
z lokalít Nová Bystrica a Oščadnica

vzorka OZ LS hostiteľ Poznámka Druh

1 OZ Čadca LS Čadca Smrek Č.p. 888 A. ostoyae

2 OZ Čadca LS Oščadnica Smrek Č.p.207 A. ostoyae

3 OZ Čadca LS Oščadnica Smrek Tichá A. cepistipes

4 OZ Čadca LS Oščadnica Smrek Tichá A. ostoyae

5 OZ Čadca LS Oščadnica Smrek Ttichá A. ostoyae

6 OZ Čadca LS Stará Bystrica Smrek Č.p. 225 A. ostoyae

7 OZ Čadca LS Stará Bystrica Smrek Šadibolovci A. cepistipes

8 OZ Čadca LS Stará Bystrica Smrek Šadibolovci A. gallica

9 OZ Čadca LS Stará Bystrica Smrek Šadibolovci A. cepistipes

10 OZ Čadca LS Stará Bystrica Buk Šadibolovci A. ostoyae

11 OZ Čadca LS Stará Bystrica Buk Šadibolovci A. cepistipes

12 OZ Čadca LS Stará Bystrica Buk Šadibolovci A.cepistipes/gallica

13 OZ Čadca LS Stará Bystrica Buk Šadibolovci A. cepistipes

14 OZ Čadca LS Stará Bysrtica Buk Šadibolovci A. mellea



Zistené 4 druhy rodu Armillaria
6 vzoriek - patogénna Armillaria ostoyae , hostiteľ: smrek buk
5 vzoriek - Armillaria cepistipes, hostiteľ: smrek buk.

Tento druh je bežne prevažne saprofyt, parazitom resp. patogénom sa 
stáva na stresovaných jedincoch hostiteľských drevín (smrek, buk, 
jedľa). 

1 vzorka - patogénna A. mellea, hostiteľ: buk
1 vzorka - prevažne saprofytická A. gallica, hostiteľ: smrek.
Všetky štyri determinované druhy sa naraz vyskytli na lokalite
Šadibolovci pri Novej Bystrici. 
Na lokalite Oščadnica boli prítomné Armillaria  ostoye a A. gallica.
sympatrický výskyt druhov A. cepistipes a A.gallica, 



Prečo je dôležité rozlišovať
jednotlivé druhy ?

Z lesníckeho hľadiska sú podpňovky 
jednými z najvýznamnejších hubových 
patogénov a deteminácia druhovej 
príslušnosti podpňoviek je dôležitá kvôli 
rozdielom v patogenite (nebezpečnosti) 
a aj odlišnostiam v prevažujúcich 
hostiteľských drevinách jednotlivých 
druhov.



v sledovaných porastoch na lokalitách Šadibolovci a 
Oščadnica v porastoch smreka k ich chradnutiu 
najväčšou mierou prispievajú

Armillaria ostoyae 
Armillaria cepistipes (v súlade s predpokladmi)

dôležitým javom je prítomnosť Armillaria cepistipes na 
Kysuciach nielen na jedincoch smreka, ale aj na buku. 

To nabáda k opatrnosti v súvislosti s plánmi na podstatné
zvýšenie zastúpenia buka v rámci nápravných  resp. 
adaptačných opatrení. Malo by sa zvážiť v porastoch, kde sa 
zistí jej prítomnosť. 

prítomnosť Armillaria mellea, ktorá je vo všeobecnosti 
pokladaná za druh teplejších polôh, v nadmorskej výške 
takmer 1000 m.n.m. 



Jednotlivé druhy podpňoviek si vzájomne konkurujú
Po vyťažení porastov napadnutých parazitickými resp. 
patogénnymi A. ostoyae, A. cepistipes stúpa kompetičná
schopnosť A. gallica.  
Prostredníctvom vhodnej úpravy drevinového zloženia 
následných porastov by bolo možné tento jav využiť na 
zníženie dominancie najnebezpečnejších príslušníkov 
rodu Armillaria.

Na tento účel by však bol potrebné založiť systematický pokus 
zameraný na kompetíciu podpňoviek a toleranciu jednotlivých 
hostiteľských drevín voči nim v rôznych stanovištných 
podmienkach.



Ďakujem za pozornosť
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