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Abstract: In May 2019 a beetle species Baranowskiella ehnstromi of the family Ptiliidae,
new for the Slovak territory, has been found. Its bionomy is closely related with its host
fungal species Phellinopsis conchata upon which it is totally dependent. P. conchata is
rather rare, but after understanding its ecology and distribution author found many
localities of its occurrence, which were at the same time the localities of B.
ehnstromi. The beetle has been recorded by the field research, but also from the dried
specimens of P. conchata deposited in mycological collections. The oldest records are
those of Viktor Greschik from 1888 and Andrej Kmeť from 1889 deposited at the
mycological herbarium of the Slovak National Museum‐Natural History Museum.
Presented article brings the knowledge about the ecology of the beetle and its host
fungus, with an emphasis on their relationship, supplemented by the detailed botanical
description of the localities.
Key words: Coleoptera, Nanosellini, Ptiliidae, Phellinopsis conchata, Fomitoporia
punctata, Slovakia

ÚVOD
Pierkavček Baranowskiella ehnstromi Sörensson, 1997 bol opísaný pôvodne zo
Švédska a Fínska (SÖRENSSON 1997). Neskôr bol nájdený aj v Nórsku (ANDERSEN et al.
2003), Dánsku (SCIENCENORDIC 2012), Luxembursku, Nemecku, Belgicku, Francúzsku
(SCHULTHEIS et al. 2014, DODELIN et al. 2015, ROSE 2017), Švajčiarsku, Rakúsku (CORAY
et al. 2014), Českej republike (BEZDEK et al. 2016), Veľkej Británii (ANDREW et al.
2016) a Maďarsku (PAPP et al. 2017). Ako hostitelia tohto druhu boli opísané dva
druhy húb tvoriacich plodnice na dreve – ohňovec škľabkovitý Phellinopsis
conchata (Pers.) Y.C. Dai (SÖRENSSON 1997) a ohňovec bodkovaný Fomitoporia
punctata (Fr.) Murrill = Phellinus punctatus (P. Karst) Pilát) (ANDERSEN 2003),
z čeľade Hymenochaetaceae (Basidiomycetes).
Baranowskiella ehnstromi (Obr. 1‐2) patrí do celosvetovo pomerne hojne
rozšírenej čeľade Ptiliidae, pozostávajúcej z viac ako 70 rodov a okolo 550
opísaných druhov (HALL 1999, 2005). Z územia Európy je známych 21 rodov a viac
ako 130 druhov z podčeľadí Acrotrichinae a Ptiliinae (JOHNSON 2004). Tríbus
Nanosellini (Ptiliinae) zahŕňa viac ako 20 rodov rozšírených hlavne v Južnej,
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Strednej a Severnej Amerike, Papue Novej Guinei a na Novom Zélande. Niekoľko
druhov bolo opísaných aj z Afriky a Indie (SÖRENSON 1997). V palearktickej oblasti
žije z tohto tríbusu iba zopár zástupcov: okrem európskeho druhu Baranowskiella
ehnstromi tiež Nepalumpia markusi Hall, 1999 z Nepálu, Mikado japonicus
Matthews, 1889 z Japonska a Taiwanu a zástupcovia ďalších 3 novoopísaných
rodov a 11 nových druhov z ruského Ďalekého východu (JOHNSON 2004, POLILOV
2008a).
Zástupcovia tríbusu Nanosellini patria celosvetovo k najmenším druhom
chrobákov, najdrobnejšie opísané druhy Vitusella fijiensis Hall, 1999 z Fidži a
Scydosella musawasensis Hall, 1999 z Nikaraguy sú veľké 0,3 mm (HALL 1999,
POLILOV 2008b). Veľkosťou tela 0,49 – 0,56 mm je Baranowskiella ehnstromi
najmenším chrobákom známym z územia Európy (SÖRENSSON 1997).

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Nálezy Baranowskiella ehnstromi v teréne
Bodíky (Podunajská rovina; Obr. 3‐6) – 120 m n. m., sústava ramien Dunaja s
mäkkým lužným lesom tvoreným stromami Salix alba, Populus alba, Populus
sp., Acer negundo, Corylus avellana, na lokalite sú nepravidelne – príležitostne
vykonávané umelé záplavy. Všetky uvedené nálezy z tejto lokality pochádzajú z
toho istého ležiaceho kmeňa Salix alba.
4.V.2019 – na plodniciach huby Phellinopsis conchata rastúcich vodorovne
vedľa seba na padnutom kmeni Salix alba porastenom machmi ležiacom v
hustom podraste, cez dvesto imág na spodnej strane húb, v rúrkach alebo
lezúcich po póroch a ich okolí.
(Phellinopsis conchata (BRA CR31840) – L. Zíbarová, T. Tejklová, I. Kautmanová leg., L. Zíbarová
det., Baranowskiella ehnstromi – V. Kautman leg. et det.)

6.V.2019 – na plodniciach Phellinopsis conchata rastúcich vodorovne vedľa
seba na kmeni Salix alba, veľké množstvo imág aj lariev na spodnej strane húb.
(Phellinopsis conchata (BRA CR31844) – I. Kautmanová leg. et det., Baranowskiella ehnstromi – V.
Kautman leg. et det.)

15.V.2019 – na plodniciach Phellinopsis conchata rastúcich vodorovne na kmeni
Salix alba porastenom machmi, opäť veľké množstvo imág na spodnej strane húb.
(Phellinopsis conchata (BRA CR31839) – V. Kautman leg. et det., Baranowskiella ehnstromi – V.
Kautman leg. et det.)

15.IX.2019 – po umelých záplavách, na plodniciach Phellinopsis conchata
rastúcich vodorovne na kmeni Salix alba, kmeň bol zaplavený vodou (M.
Kautmanová, pers. comm.), niekoľko živých imág na každej z troch zobratých
plodníc, aj mŕtve exempláre a larvy v rôznych štádiách vývoja.
(Phellinopsis conchata (BRA CR31991) – V. Kautman leg. et det., Baranowskiella ehnstromi – V.
Kautman leg. et det.)
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Obr. 1. Imágo Baranowskiella ehnstromi, pohľad zhora (na pravom tykadle a na konci zadočka
s výtrusmi Phellinopsis conchata), pohľad zboku a pohľad zdola, foto A. Polhorský.
Fig. 1. Adult of Baranowskiella ehnstromi, upper view (on right antenna and on the end of
abdomen with spores of Phellinopsis conchata), lateral view and bottom view, photo A.
Polhorský.

Obr. 2. Imágo Baranowskiella ehnstromi, detail hlavy, foto A. Polhorský.
Fig. 2. Adult of Baranowskiella ehnstromi, detail of head, photo A. Polhorský.
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18.XI.2019 – na plodniciach Phellinopsis conchata rastúcich vodorovne na
kmeni Salix alba, cez 400 imág na troch plodniciach, imága zalezené v rúrkach
alebo lezúce po póroch. Tento nález bol urobený po chladnom období s
teplotami klesnutými na ‐4°C.
(Phellinopsis conchata, Baranowskiella ehnstromi – V. Kautman leg. et det.)

4.XII.2019 – na zmrznutých plodniciach Phellinopsis conchata rastúcich
vodorovne na kmeni Salix alba, nájdené nové miesto s množstvom zrastených
plodníc na spodnej strane kmeňa, desiatky imág v dobrej kondícii na väčšine
zobratých plodníc, imága lezúce po póroch alebo zalezené v rúrkach, po troch
dňoch počasia s teplotami klesnutými na ‐6°C.
(Phellinopsis conchata, Baranowskiella ehnstromi – V. Kautman leg. et det.)

Pavčina Lehota, PR Jelšie (Liptovská kotlina) – 690 m n. m., jelšový les tvorený
Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix caprea, Prunus
padus, Frangula alnus, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Sambucus nigra,
Picea abies, tri lokality vzdialené od seba 300 metrov.
12.VIII.2019 – na spodnej strane plodníc Phellinopsis conchata rastúcich
nad sebou na starej stojacej Prunus padus, v lese, veľké množstvo imág,
niekoľko imág aj na plodnici na padnutom konári pod čremchou.
(Phellinopsis conchata (BRA CR31785) – P. Tomka leg. et det., Baranowskiella ehnstromi – V.
Kautman leg. et det.)

12.VIII.2019 – na spodnej strane plodníc Phellinopsis conchata rastúcich
nad sebou na starej stojacej Salix alba, desiatky imág. Na plodniciach
Fomitoporia punctata nájdených na lokalite nebol pierkavček potvrdený.
(Phellinopsis conchata (BRA CR31846), Fomitoporia punctata – P. Tomka leg. et det.;
Baranowskiella ehnstromi – V. Kautman leg. et det.)

12.VIII.2019 – na starších plodniciach Phellinopsis conchata porastených
machom rastúcich vertikálne nad sebou na starom poškodenom kmeni Prunus
padus, na okraji lesa, desiatky imág.
(Phellinopsis conchata (BRA CR31842) – V. Kautman leg. et det., Baranowskiella ehnstromi – V.
Kautman leg. et det.)

Prosiek, ústie Prosieckej doliny (Chočské vrchy) – 690 m n. m., alúvium potoka
Prosiečanka, brehový porast tvorený Salix eleagnos, Salix caprea, Alnus incana,
Prunus padus, Acer sp., Lonicera xylosteum.
15.VIII.2019 – na plodniciach Phellinopsis conchata rastúcich nad sebou,
na starých stojacich živých kmeňoch Salix eleagnos, na piatich miestach,
desiatky živých aj uhynutých imág. Na plodniciach Fomitoporia punctata
nájdených na lokalite nebol pierkavček potvrdený.
(Phellinopsis conchata (BRA CR31843), Fomitoporia punctata – M. Peiger leg. et det.;
Baranowskiella ehnstromi – V. Kautman leg. et det.)
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Obr. 3. Bodíky, mäkký luh ‐ lokalita prvého nálezu Baranowskiella ehnstromi na Slovensku,
15.IX.2019, foto V. Kautman.
Fig. 3. Bodíky, floodplain forest ‐ locality of the first record of Baranowskiella ehnstromisite
in Slovakia, 15.IX.2019, photo V. Kautman.

Obr. 4. Bodíky, mäkký luh, 15.IX.2019, foto V. Kautman.
Fig. 4. Bodíky, floodplain forest, 15.IX.2019, photo V. Kautman.
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Obr. 5. Bodíky – vnútro mäkkého lužného lesa, 15.IX.2019, foto V. Kautman.
Figs. 5. Bodíky – iterior of the floodplain forest, 15.IX.2019, photo V. Kautman.

Obr. 6. Bodíky – ležiaci kmeň Salix alba s horizontálne rastúcimi plodnicami Phellinopsis
conchata – miesto výskytu Baranowskiella ehnstromi, 15.IX.2019, foto V. Kautman.
Figs. 6. Bodíky – fallen trunk of Salix alba with horizontally growing basidiomata of Phellinopsis
conchata – the place of occurrence of Baranowskiella ehnstromi, 15.IX.2019, photo V. Kautman.
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Malužiná, Skribňovo (Nízke Tatry) – 700 m n. m., pri potoku Bocianka, brehový
porast s Alnus incana, Alnus glutinosa, Salix alba, Salix eleagnos, Salix caprea,
Prunus padus, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Ribes sp., Picea abies, Tilia
cordata.
16.VIII.2019 – na plodniciach Phellinopsis conchata rastúcich nad sebou
na starom poškodenom kmeni Prunus padus, desiatky živých aj uhynutých imág.
Na Fomitoporia punctata nájdených na vŕbach nebol pierkavček potvrdený.
(Phellinopsis conchata (BRA CR31845) a Fomitoporia punctata – V. Kautman leg. et det.,
Baranowskiella ehnstromi – V. Kautman leg. et det.)

Kráľova Lehota (Nízke Tatry) – 620 m n. m., sútok Čierneho Váhu a Bieleho
Váhu, na brehu rieky v brehovom poraste tvorenom Salix alba, Salix eleagnos,
Salix caprea, Prunus padus, Alnus incana, Frangula alnus, Corylus avellana,
Lonicera xylosteum, Euonymus europaeus, Sambucus nigra, Ribes sp., Viburnum opulus.
17.VIII.2019 – na veľmi mladých plodniciach Phellinopsis conchata
rastúcich rozliato vedľa seba na tenkom padnutom, vo vzduchu zavesenom
konári Salix eleagnos a na kmeni toho istého stromu rastúce vertikálne,
niekoľko imág v rúrkach, na póroch aj mimo nich. Na plodniciach Fomitoporia
punctata na lokalite nebol pierkavček potvrdený.
17.VIII.2019 – na kmeni Salix eleagnos ležiacom priamo v naplaveninách,
na veľmi drobných plodniciach Phellinopsis conchata (do 12 mm) rastúcich
pôvodne v praskline nad sebou, ležiacich v naplavenine, asi 10 imág na dvoch
malých plodniciach.
(Phellinopsis conchata (BRA CR31841) a Fomitoporia punctata – V. Kautman leg. et det.,
Baranowskiella ehnstromi – V. Kautman leg. et det.)

2.XI.2019 – na brehu rieky v brehovom poraste, na ležiacom kmeni
Prunus padus, 3 mŕtve larvy, bez imág, po silných nočných mrazoch.
(Phellinopsis conchata (BRA CR32011) – P. Tomka leg. et det., Baranowskiella ehnstromi – V.
Kautman leg. et det.)

Hybe, Hybická tiesňava (Podtatranská kotlina) – 800 – 860 m n. m., staré
zarastené pasienky, v lese s Picea abies, Corylus avellana, Salix caprea, Salix alba,
Populus tremula, Alnus incana, Ribes sp., Lonicera nigra, Lonicera xylosteum.
21.VIII.2019 – na plodniciach Phellinopsis conchata na starých Salix
caprea aj na ležiacich aj na stojacich kmeňoch v malom počte niekoľkých
jedincov až po veľké množstvo imág na jednotlivých plodniciach, na štyroch
miestach. Na plodniciach Fomitoporia punctata na lokalite nebol pierkavček
potvrdený.
(Phellinopsis conchata (BRA CR31838), (BRA CR32008) – M. Kolényová, l. Jánošík, V. Kautman leg.
et det., Fomitoporia punctata, Baranowskiella ehnstromi – V. Kautman leg. et det.)
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Bratislava, PR ostrov Kopáč (Podunajská rovina) – 132 m n. m., ostrovčeky
vegetácie na stepnej lokalite s Quercus sp., Populus alba, Populus sp., Ailanthus
altissima, Salix eleagnos, Crataegus sp., Prunus spinosa, Rosa sp., Swida sanquinea.
4.IX.2019 – na spodnej strane plodníc Phellinopsis conchata rastúcich
vodorovne aj vertikálne na rozvalenej, pololežiacej ešte žijúcej Salix eleagnos,
niekoľko živých aj mŕtvych imág.
(Salix eleagnos – M. Zaliberová det.; Phellinopsis conchata (BRA CR32009) – V. Kautman leg. et
det., Baranowskiella ehnstromi – V. Kautman leg. et det.)

Jakubovany (Liptovská kotlina) – 825 m n. m., ústie Trnoveckej doliny, pri
potoku Trnovec, smrekový les s prímesou Salix caprea, Alnus incana, Abies alba.
7.IX.2019 – na 2 menších plodniciach Phellinopsis conchata rastúcich
horizontálne na ležiacej, machom porastenej Salix caprea, 3 imága.
(Phellinopsis conchata – M. Peiger leg. et det., Baranowskiella ehnstromi – M. Peiger leg. et det.)

Šiba (Čergov) – 530 m n. m., údolie potoka Šibská voda, pri lesnej ceste,
zmiešaný les s Fagus sylvatica, Abies alba, Carpinus betulus, Salix caprea, Salix
sp., Alnus incana, Acer sp., Corylus avellana, Prunus avium.
11.X.2019 – na plodniciach Phellinopsis conchata rastúcich vertikálne na
starej Salix caprea, niekoľko imág, aj zvyšky uhynutých jedincov. Na plodniciach
Fomitoporia punctata nájdených na lokalite nebol pierkavček potvrdený.
(Phellinopsis conchata (BRA CR32013) a Fomitoporia punctata – V. Kautman leg. et det.,
Baranowskiella ehnstromi – V. Kautman leg. et det.)

Terňa (Čergov) – 410 m n. m., údolie potoka Ternianka, brehový porast tvorený
Alnus incana, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Salix alba, Salix caprea, Prunus padus,
Prunus avium, Crataegus sp., Corylus avellana, Swida sanquinea, pri lesnej ceste.
12.X.2019 – na plodniciach Phellinopsis conchata rastúcich vertikálne po
celom obvode starej Salix caprea do výšky 3 m, 10 imág na dvoch plodniciach,
aj uhynuté imága.
(Phellinopsis conchata (BRA CR32012) – V. Kautman leg. et det., Baranowskiella ehnstromi – V.
Kautman leg. et det.)

Šarišské Sokolovce (Čergov) – 480 m n. m., údolie Veľkého potoka, brehový
porast tvorený Alnus incana, Salix eleagnos, Salix alba, Salix caprea, Carpinus
betulus, Fagus sylvatica, Corylus avellana, Acer sp., Prunus avium, Populus tremula,
Fraxinus sp., Prunus spinosa, v širokom alúviu potoka v hustom starom poraste.
12.X.2019 – na plodniciach Phellinopsis conchata rastúcich na veľmi
starých Salix caprea, množstvo starých plodníc s niekoľkými mladými, 15 imág
lezúcich po póroch alebo ukrytých v rúrkach, len na mladých plodniciach, aj
zvyšky uhynutých imág.
(Phellinopsis conchata (BRA CR32010, BRA CR32014) – V. Kautman leg. et det., Baranowskiella
ehnstromi – V. Kautman leg. et det.)
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Nálezy Baranowskiella ehnstromi v herbároch
V herbári SNM–Prírodovedného múzea v Bratislave som prezrel 48 herbárových
položiek – exikátov Phellinopsis conchata, kde v deviatich prípadoch boli
nájdené uhynuté imága Baranowskiella ehnstromi z čoho v šiestich prípadoch
zo staršieho dátumu ako rok 1997 kedy bol druh B. ehnstromi opísaný.
Najstaršími nálezmi sú imága tohto druhu z rokov 1888 a 1889 nevedomky
zbierané Viktorom Greschikom 1 a Andrejom Kmeťom 2 spolu s hostiteľskou
hubou.
Levoča – vrch Brezová
(Levočské vrchy) – Fungi
Tatranses.
In
truncis
putridis Salicis Capreae in
monte Gr. Rehberg pr.
Leutschoviam, 1888 IV.,
Greschik, ako Polyporus
conchatus Fr. (Obr. 7).
Rev. 26.III.1971 F. Kotlaba.
Est! Phellinus conchatus.
IV.1888 – imágo B.
ehnstromi bez hlavy –
hruď, bruško a krovky.
(Phellinopsis conchata (BRA
CR32137) – V. Greschik leg. et
det.,
F.
Kotlaba
rev.,
Baranowskiella ehnstromi – V.
Kautman det.)

Obr. 7. Schéda herbárovej položky BRA CR32137 od
Viktora Greschika z vrchu Brezová pri Levoči z roku
1888 v ktorej bola potvrdená prítomnosť imág
Baranowskiella ehnstromi, foto I. Kautmanová.
Fig. 7. Schede of Viktor Greschik´s herbarium specimen
BRA CR32137 from Brezová hill near Levoča from
1888, at which the presence of Baranowskiella
ehnstromi has been confirmed, photo I. Kautmanová.

1

Viktor Greschik (*29.III.1862 Levoča – †17.VIII.1946 Levoča) – slovenský botanik a
historik. R. 1882 pôsobil ako učiteľ v Kežmarku, 1887 – 1914 v Levoči. Zaoberal sa flórou
Spiša a Tatier najmä machorastov, lichenizovaných húb a húb. Zostavil herbár
obsahujúci okolo 25 tisíc rastlinných položiek, z ktorých sa zachovala len časť.
2
Andrej Kmeť (*19.XI.1841 Bzenica – †16.II.1908 Turčiansky Sv. Mar n) – rímsko‐
katolícky kňaz, slovenský archeológ, geológ, mineralóg, paleontológ, historik, etnograf a
botanik. Pôsobil ako kňaz v Krnišove, Prenčove a Martine, venoval sa rastlinám a hubám
hlavne z územia Štiavnických vrchov. Zostavil herbár, ktorý obsahuje 72 tisíc položiek, z
toho okrem rastlín 25 tisíc húb a slizoviek. Známa je aj jeho zbierka semien. Herbár je
uložený v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.
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Prenčov – Sitno (Štiavnické vrchy) – !Mercurio corrosivo praeparatum! FUNGI
SCHEMNITZIENSES. In trunco emort. Populi trem., Prenčow, M. Sytno, 21. nov.
1889, legit Andr. Kmeť, ako Polyporus conchatus Pers. (Obr. 8).
Rev. 24.III.1971 F. Kotlaba. Est! Phellinus conchatus.
21.11.1889 – dve torzá B. ehnstromi s krovkami.
(Phellinopsis conchata (BRA CR32136) – Andrej Kmeť leg. et det., F. Kotlaba rev., Baranowskiella
ehnstromi – V. Kautman det.)

Obr. 8. Schéda herbárovej položky BRA CR32136 od Andreja Kmeťa zo Sitna 1889 v ktorej
bola potvrdená prítomnosť imág Baranowskiella ehnstromi, foto I. Kautmanová.
Fig. 8. Schede of Andrej Kmeť´s herbarium specimen BRA CR32136 from Sitno hill near Prenčov from
1889, at which the presence of B. ehnstromi has been confirmed, photo I. Kautmanová.

Levoča (Hornádska kotlina) – Mycotheca carpathica, Leutschau actu Hammers [?]
von Robinia pseudoacacia, ako Fomes torulosus Fr. var. pseudoacaciae Bourd.
Rev. 2.IV.1971 F. Kotlaba. Est Phellinus conchatus!!
X. 1932 – torzo imága s krovkami a samostatná krovka B. ehnstromi.
(Phellinopsis conchata (BRA CR32135) – V. Greschik leg. et det., F. Kotlaba rev., Baranowskiella
ehnstromi – V. Kautman det.)

Hamuliakovo (Podunajská nížina) – Slovacia occid., Podunajská nížina: ad
corticem Salics sp. prope pag. Hamuliakovo, ako Phellinus conchatus.
20.IV.1979 – torzo imága B. ehnstromi a tri krovky.
(Phellinopsis conchata (BRA CR32133) – P. Lizoň leg. et det., Baranowskiella ehnstromi – V.
Kautman det.)
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Ladzany (Krupinská vrchovina) – Slovacia centr., Krupinská vrchovina:
ad corticem Betulae in silva frond. situ occid. a pago Ladzany, ako Phellinus
conchatus.
18.IX.1979 – dve kompletné imága B. ehnstromi.
(Phellinopsis conchata (BRA CR32134) – P. Lizoň et M. Svrček leg., M. Svrček det., Baranowskiella
ehnstromi – V. Kautman det.)

Banská Štiavnica – Počúvadlo (Štiavnické vrchy) – západná úboč Petrovho
vrchu (zelená značka), nad Počúvadlianskym jazerom, 810 m n. m., Salix caprea
– ležiaci kmeň, ako Phellinus conchatus.
7.IX.1996 – hruď s krovkami B. ehnstromi.
(Phellinopsis conchata (BRA CR15695) – L. Hagara leg., P. Vampola det., Baranowskiella ehnstromi
– V. Kautman det.)

Tatranská kotlina (Vysoké Tatry – Belianske Tatry) – potok Biela, v poraste
Picea abies, Abies alba, Alnus incana, Salix sp., Salix caprea, na ležiacom kmeni
Salix caprea, ako Phellinus conchatus.
8.X.2002 – 5 uhynutých imág B. ehnstromi a ich zvyšky.
(Phellinopsis conchata (BRA CR15699) – L. Hagara leg. et det., Baranowskiella ehnstromi – V.
Kautman det.)

Bratislava – Rusovce (Podunajská rovina) – ľavý breh Rusoveckého ramena, 550
m JV – VJV od kostola, lužný stromový porast, pník Salix alba, 128 m n. m., ako
Phellinus conchatus.
20.VI.2004 – 9 lariev a jedno imágo B. ehnstromi trčiace z rúrky.
(Phellinopsis conchata (BRA CR15702) – L. Hagara leg. et det., Baranowskiella ehnstromi – V.
Kautman det.)

Zádielská tiesňava – na Pyrus pyraster, ako Phellinus conchatus.
15.IX.2004 – 3 krovky a torzo tela B. ehnstromi.
(Phellinopsis conchata (BRA CR12144) – M. Beran leg., P. Vampola det., Baranowskiella ehnstromi
– V. Kautman det.)

V herbári CBRB SAV (Centrum biológie rastlín a biodiverzity pri SAV) som
preštudoval jednu položku Phellinopsis conchata, kde boli nájdené exempláre
B. ehnstromi.
Švédsko, Grimsheden, bez uvedenia hostiteľskej dreviny, ako Phellinus
conchatus.
15.IX.2012 – 3 imága a krovka B. ehnstromi.
(Phellinopsis conchata (SAV F–10599) – C. G. Mellberg leg., M. Jeppson det., Baranowskiella
ehnstromi – V. Kautman det.)
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Boli preštudované aj dve položky P. conchata z herbára mykológa Ľudovíta
Varjú, B. ehnstromi v týchto exikátoch nebola nájdená.
Všetky exempláre Baranowskiella ehnstromi sú uložené v depozitári SNM‐
Prírodovedného múzea v Bratislave a v zbierke autora, exikáty Phellinopsis
conchata z jednotlivých lokalít sú v mykologickom herbári toho istého múzea.
Nálezy imág z exikátov hostiteľskej huby z deviatich herbárových položiek v
SNM (BRA CR32137, BRA CR32136, BRA CR32135, BRA CR32133, BRA CR32314,
BRA CR15695, BRA CR15699, BRA CR15702, BRA CR12144) a herbárovej položky
z CBRB (SAV F‐10599) sú priložené v epruvetách k jednotlivým nálezom huby.

Ekológia Baranowskiella ehnstromi
Baranowskiella ehnstromi bola v teréne nájdená na Slovensku v Podunajskej
rovine, Liptovskej kotline, Nízkych Tatrách, Podtatranskej kotline a v pohorí
Čergov na lokalitách: Bodíky, Pavčina Lehota – Jelšie, Prosiek, Malužiná –
Skribňovo, Kráľova Lehota – sútok Bieleho a Čierneho Váhu, Hybe – Hybická
tiesňava, Bratislava – ostrov Kopáč, Jakubovany a v dolinách nad obcami Šiba,
Terňa a Šarišské Sokolovce.
V teréne bola zistená na 11 lokalitách na ktorých bola nájdená hostiteľská
huba Phellinopsis conchata na 19 miestach. Až na jednu mikrolokalitu nad
Hybickou tiesňavou na ďalších 18 miestach bol výskyt chrobáka na hostiteľskej
hube potvrdený.
Z exikátov hostiteľskej huby uložených v herbári SNM‐Prírodovedného
múzea v Bratislave bola zistená prítomnosť imág B. ehnstromi v Levočských
vrchoch, Štiavnických vrchoch a Podunajskej rovine v zberoch od Levoče (2
lokality), Ladzian, Prenčova, Hamuliakova, Počúvadla, Tatranskej kotliny,
Rusoviec a Zádielskej tiesňavy, čím sa počet lokalít na Slovensku zvýšil na
dvadsať. Imága boli nájdené aj v herbárovej položke P. conchata zo Švédska v
herbári CBRB SAV. Ďalšie nálezy tohto druhu sa dajú viac ako predpokladať,
vždy pôjde o úzku spojitosť chrobáka a jeho hostiteľskej huby.
Hostiteľskou hubou bol na našom území vždy Phellinopsis conchata.
Huba Phellinopsis conchata (= Phellinus conchatus) (Obr. 9‐12) je hlavným
hostiteľom Baranowskiella ehnstromi, druh Fomitoporia punctata = Phellinus
punctatus bol ako hostiteľ zaznamenaný len v jednom prípade z Nórska na
dreve liesky obyčajnej (Corylus avellana) (ANDERSEN 2003). Huba Fomitoporia
punctata bola v rámci výskumu nájdená a skúmaná na lokalitách Jelšie,
Prosiecka dolina, Skribňovo, sútok Bieleho a Čierneho Váhu, okolia Hybickej
tiesňavy, v pohorí Čergov a iných, avšak prítomnosť Baranowskiella ehnstromi
na tejto hube nebola ani v jednom prípade potvrdená.
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Obr. 9. Phellinopsis conchata na
Salix eleagnos – detail
plodníc zhora porastených
machom, Prosiecka dolina,
foto M. Peiger.
Fig. 9. Phellinopsis conchata on
Salix eleagnos – detail of
basidiomata outgrown with
mosses, Prosiecka dolina
valley, photo M. Peiger.

Obr. 10. Phellinopsis conchata,
plodnice rastúce vertikálne
na starej Salix eleagnos,
Prosiecka dolina, foto M.
Peiger.
Fig. 10. Phellinopsis conchata,
basidiomata growing vertically
on old tree of Salix eleagnos,
Prosiecka dolina valley,
photo M. Peiger.
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Obr. 11. Phellinopsis conchata, staršie podnice na Salix alba, PR Jelšie, foto P. Tomka.
Fig. 11. Phellinopsis conchata, old basidiomata on Salix alba, PR Jelšie, photo P. Tomka.

Obr. 12. Phellinopsis conchata, plodnice na konároch Prunus padus, PR Jelšie, foto P. Tomka.
Fig. 12. Phellinopsis conchata, basidiomata on branches of Prunus padus, PR Jelšie, photo
P. Tomka.
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Hostiteľská huba ohňovec škľabkovitý – Phellinopsis conchata rastie u nás na
viacerých druhoch stromov, uprednostňuje hlavne vŕby, ale osídľuje aj iné
druhy listnatých stromov. Zatiaľ boli zistené na Slovensku ako hostitelia tejto
huby s prítomnosťou Baranowskiella ehnstromi vŕba biela (Salix alba), vŕba
rakytová (Salix caprea), vŕba hlošinová (Salix eleagnos), čremcha obyčajná
(Prunus padus), hruška planá (Pyrus pyraster), agát biely (Robinia
pseudoacacia), topoľ osikový (Populus tremula) a breza (Betula sp.)
Huba tvorí svoje vytrvalé plodnice aj na vŕbe purpurovej (Salix purpurea),
vŕbe krehkej (Salix fragilis), vŕbe päťtyčinkovej (Salix pentandra), čerešni
mahalebkovej (Prunus mahaleb), drieni obyčajnom (Cornus mas), topole bielom
(Populus alba), jarabine vtáčej (Sorbus aucuparia), na introdukovanej katalpe
bignóniovitej (Catalpa bignoioides) a škumpe vlasatej (Cotinus coggyagria)
(KOTLABA 1984), slivke čerešňoplodej (Prunus cerasifera) a iných drevinách.
KOTLABA (1984) z bývalého Československa uvádza 23 druhov drevín na ktorých
táto saprofytická huba tvorí plodnice. Ako novú hostiteľskú drevinu pre
Phellinopsis conchata sme našli čremchu obyčajnú, agát biely, hrušku planú a
brezu. Vzhľadom na oveľa širšie rozšírenie tohto ohňovca aj mimo Európu
(Severná Amerika, tropická a subtropická Ázia, Austrália, Nový Zéland a i.) je
možné, že rozšírenie B. ehnstromi bude väčšie ako sa predpokladá.
Plodnice hostiteľskej huby môžeme nájsť rastúce vertikálne nad sebou na
stojacich, živých, väčšinou starých a poškodených kmeňoch alebo horizontálne
vedľa seba na padnutých ležiacich odumretých kmeňoch. Menej často sa
vyskytujú na tenkých vetvách v korunách alebo vzácnejšie na konároch
padnutých na zemi.
Pomerná zriedkavosť Phellinopsis conchata môže byť spôsobená aj jeho
nenápadným vzhľadom z pohľadu zhora a následným prehliadaním.
Horizontálne rastúce plodnice na ležiacich kmeňoch na rozdiel od vertikálnych
splývajú s kôrou a sú ťažko spozorovateľné aj z malej vzdialenosti. Vrchná,
tmavo sfarbená časť plodníc je často porastená machmi. Nápadnejšie,
škoricovohnedo sfarbené rúrky na spodnej strane plodníc sú vždy otočené
smerom dole a je ich vidieť iba na plodniciach, ktoré rastú (nie často) na vyšších
miestach. Huba niekedy tvorí plodnice rozrastené na spodnej strane konárov,
nediferencované na dve časti, vytvárajúce len spodnú vrstvu s rúrkami.
Na Slovensku je známych viac ako sto lokalít výskytu tejto huby viac‐menej
rovnomerne rozmiestnených po celom území. V Čechách je to vzácnejší druh
huby známy z menšieho počtu roztrúsených lokalít (KOTLABA 1984, KOTLABA et al.
1998, ZÍBAROVÁ pers. comm.).
Baranowskiella ehnstromi je spôsobom života úzko viazaná na hostiteľskú
hubu, presnejšie na jej spodnú časť – hymenofór vybavenú husto
usporiadanými rúrkami, ktorých póry sú sfarbené svetlohnedo až škoricovo,
podobne ako sú sfarbené imága chrobáka (Obr. 13). Hlava a oči imág sú
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sfarbené tmavšie, tykadlá sú desaťčlánkové, posledné dva články sú rozšírené,
tvoriace paličku. Pretiahnuté, ochlpené, veľmi úzke a vretenovité telo je
uspôsobené na vnikanie do jednotlivých rúrok, ktoré imága používajú ako úkryt,
vždy jedno imágo v jednej rúrke (Obr. 18). Často ostávajú trčiace zadočkom von
čo je pre nich typické (Obr. 14, 16). Autor viackrát pozoroval párenie imág v
tejto polohe bez toho, aby vyliezli z jednotlivých susediacich rúrok (Obr. 15).
Imága vždy vchádzajú do jednotlivých rúrok hlavou dolu, z rúrok vždy cúvajú,
nikdy to nebolo pozorované naopak. Často preliezajú po ich povrchu – póroch,
striedavo vliezajú a vyliezajú. Zriedkavo opúšťajú spodnú stranu plodníc a
preliezajú aj na vrchnú stranu, no často sa urýchlene vracajú k rúrkam na
spodnej strane. Živia sa výtrusmi a hýfami hostiteľskej huby (HALL 2005).
Pri imágach boli často pozorované aj bielo sfarbené larválne štádia, ktoré sa
chovali podobne ako imága, preliezali po ústiach rúrok alebo sa ukrývali v
jednotlivých otvoroch (Obr. 17). Častejšie je možné nájsť aj zvyšky uhynutých
imág, ktoré dokladujú dávnejšiu prítomnosť druhu na plodniciach hostiteľskej
huby.
Počty imág sa pohybovali od niekoľkých desiatok (50 – 70 – 100 – 200) až po
ojedinelé exempláre na jednej plodnici, najpočetnejšie nálezy boli uskutočnené
na jar a jeseň v Bodíkoch a tiež na plodniciach z lokality Jelšie. Celkový počet
imág na lokalite bol vždy väčší, nakoľko sa z lokality kvôli jej zachovaniu bralo
vždy len niekoľko plodníc hostiteľskej huby. Lietajúce imága neboli pozorované
a nebol vidieť ani náznak alebo pokus o otvorenie kroviek u pozorovaných
jedincov.
Imága sa vyskytovali na jednotlivých lokalitách od jari do jesene, presnejšie
od začiatku mája až do prvej polovice decembra. Na lokalite Bodíky sa
vyskytovali hojne na tých istých plodniciach od 4.V.2019 do 4.XII.2019
pravdepodobne vo viacerých generáciách. Dá sa predpokladať skorší výskyt
nakoľko na začiatku mája bola populácia na lokalite v Bodíkoch mnohopočetná
a našli sa už aj uhynuté imága. Na jeseň je výskyt prekvapujúco silný, čo
potvrdzuje nález z polovice novembra a prvej polovice decembra na tej istej
lokalite, i keď niekoľkokrát pred týmito nálezmi teploty klesli pod bod mrazu
(‐6°C). Potvrdzuje to aj prítomnosť imág na hubách nájdených Greschikom v
apríli 1888 a aj Kmeťov nález z 21. novembra 1889 kde bol skorý jarný a jesenný
výskyt B. ehnstromi tiež dokladovaný.
Výskyt bol potvrdený na rôznych lokalitách od nížiny až do hôr od
nadmorskej výšky 120 m n. m. v Bodíkoch po 860 m n. m. nad Hybickou
tiesňavou.
Prekvapujúca je aj rozmanitosť a odlišnosť jednotlivých lokalít od
dunajského lužného lesa, cez lokalitu stepného charakteru, po lesné lokality v
zmiešaných lesoch, staré zarastené horské pasienky až po alúviá horských
potokov v smrekových porastoch.
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Obr. 13. Imága Baranowskiella ehnstromi, Hybe – Hybická tiesňava, 21.VIII.2019, foto L. Jánošík.
Fig. 13. Adults of Baranowskiella ehnstromi, Hybe – Hybická tiesňava, 21.VIII.2019, photo L. Jánošík.

Obr. 14. Imágo Baranowskiella ehnstromi v rúrke hostiteľskej huby, rez plodnicou, Bodíky,
4.V.2019, foto A. Polhorský.
Fig. 14. Adult of Baranowskiella ehnstromi in host fungus pore, cross section of the
fruitbody, Bodíky village, 4.V.2019, photo A. Polhorský.
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Obr. 15. Imága Baranowskiella ehnstromi zalezené v rúrkach hostiteľskej huby tesne pred
párením s typicky trčiacimi zadočkami, Bodíky, 4.V.2019, foto A. Polhorský.
Fig. 15. Adults of Baranowskiella ehnstromi hidden in the pores of the host fungus just before the
mating with typically sticking out back parts, Bodíky village, 4.V.2019, photo A. Polhorský.

Obr. 16. Imága Baranowskiella ehnstromi zalezené v rúrkach hostiteľskej huby s typicky
trčiacimi zadočkami, Bodíky, 4.V.2019, foto A. Polhorský.
Fig. 16. Adults of Baranowskiella ehnstromi hidden in the pores of the host fungus with
typically sticking out back parts, Bodíky village, 4.V.2019, photo A. Polhorský.
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Obr. 17. Larva Baranowskiella ehnstromi, Bodíky, 4.V.2019, foto A. Polhorský.
Fig. 17. Larva of Baranowskiella ehnstromi, Bodíky village, 4.V.2019, photo A. Polhorský.

Obr. 18. Imága Baranowskiella ehnstromi zalezené v rúrkach hostiteľskej huby, Bodíky,
4.V.2019, foto A. Polhorský.
Fig. 18. Adults of Baranowskiella ehnstromi hidden in the pores of the host fungus, Bodíky
village, 4.V.2019, photo A. Polhorský.
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