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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ГЉИВА ИЗ РОДОВА SPARASSIS Fr.
И HERICIUM Pers. У НАШИМ ШУМАМА
Извод: Гљиве из родова Sparassis и Hericium проузрокују трулеж дрвета. У
шумама Србије и Црне Горе из рода Sparassis констатоване су 4 врсте, а из
рода Hericium 3 врсте. Ове гљиве развијају се на физиолошки ослабелим ста
блима, недавно убијеним стаблима и лежавинама (извалама, ломовима, труп
цима, дебљим гранама). Посебно велике штете у састојинама Pinus врста може
да причини гљива Sparassis crispa. Ова гљива преко корена колонизира жива
стабла и изазива мрку призматичну трулеж дрвета. Трулеж се, затим, од коре
на шири до срчике и постепено захвата доњи, економски највреднији, део ста
бла. Док су млада, плодоносна тела свих констатованих врста су јестива. По
хранљивој вредности се издвајају Sparassis crispa и Hericium erinaceus, које са
данас (у неким земљама) и вештачки узгајају.
Кључне речи: гљиве, род Sparassis, род Hericium, трулеж, јестивост
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF FUNGI IN THE GENERA
SPARASSIS Fr. AND HERICIUM Pers. IN OUR FORESTS
Abstract: Fungi in the genera Sparassis and Hericium cause wood decay. In the
forests of Serbia and Montenegro 4 species are identified in the genus Sparassis, and
3 species in the genus Hericium. These fungi develop on physiologically weakened
trees, recently killed trees and branch litter (windthrows, broken trees, logs, thick
branches). Especially great damage in the stands of Pinus species can be caused by
the fungus Sparassis crispa. This fungus colonises the living trees through the root
and causes the brown cubical rot of wood. The rot then spreads from the root to the
heartwood and gradually occupies the lower, economically the most valuable part of
the tree. In the young phase, the fruiting bodies of all the identified species are edible.
Sparassis crispa and Hericium erinaceus excel by their nutritive value and today (in
some countries) they are even artificially cultivated.
Key words: Fungi, genus Sparassis, genus Hericium, decay, edibility
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1. УВОД
Гљиве из родова Sparassis (ред Polyporales, фам. Sparassidaceae) и Hericium
(ред. Russulales, фам. Hericiaceae) систематски припадају Phylum Basidiomycota
(класа Basidiomycetes, подкласа Agaricomycetidae) (K i r k et al., 2001). Род Sparassis
садржи 5 врста, а род Hericium 7 врста (H a w k s w o r t h et al., 1995). У нашој лите
ратури ове гљиве се врло ретко помињу. Свакако да је главни разлог за то што се
релативно ретко јављају, углавном, на старим стаблима и лежавинама у природним
шумама.
У светској литератури, када се говори о овим гљивама углавном се срећу два
приступа. Фитопатолози ове гљиве посматрају са аспекта штетности, јер проузрокују
трулеж дрвета и наносе шумској привреди економске штете. Тако P h i l l i p s и B u rd e k i n (1985) наводе да гљива Sparassis crispa у Британији изазива мрку призматичну
трулеж на стаблима четинара старијим од 60 година, а посебно је угрожен бели бор.
Насупрот томе, миколози, пре свега, они који се баве сакупљањем печурака, сматрају
ове гљиве као корисне, с обзиром да се њихова плодоносна тела могу користити у
исхрани.
Неке врсте, као нпр. Sparassis crispa и Hericium erinaceus се данас у свету и
вештачки производе и налазе доста широку примену у исхрани. Према N a m e d a
et al. (2003), у Јапану се гљива Sparassis crispa недавно почела и вештачки да узгаја
и користи у медицини јер је доказано да садржи висок садржај 1,3-ß-D-glucana који
показује антитуморалне активности. На основу тога ови истраживачи произвели
су препарат под скраћеним називом „SCG“ који знатно утиче на повећање синтезе
леукоцита.
Како у нашој стручној литератури има веома мало података о овим гљивама,
циљ овог рада био је да се укаже на њихов значај, тип оштећења који на стаблима
изазивају, као и на могућност коришћења плодоносних тела у исхрани.
2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
Истраживања су спроведена на више локалитета на подручју Србије и Црне
Горе. Нешто детаљнија истраживања су обухватила подручја НП „Дурмитор“,
НП „Ђердап“, НП „Тара“, НП „Фрушка Гора“ и Гоча. Истраживања су спроведена у
природним састојинама (са великим бројем старих стабала и лежавина) из простог раз
лога што се ове гљиве у културама и на млађим стаблима скоро никада не јављају.
Идентификација врста је извршена на основу макроскопских (изглед плодоно
сних тела) и микроскопских (изглед базида и базидиоспора) карактеристика. Такође,
за тачније одређивање врста послужио је изглед чистих култура гљива изолованих
на хранљивим подлогама. За изолацију гљива су коришћене стандардне хранљиве
подлоге кромпир декстроза агар (ПДА) и малц екстракт агар (МЕА), справљане по
рецепту B o o t h -a (1971).
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
3.1. Род Sparassis Fr.
Плодоносна тела бела, крем до бледо окераста или жуто сламаста и са ивицом
која са старости постаје смеђа; релативно великих димензија, полулоптаста, месната
или жилава и еластична, подсећају на сунђер или карфиол; у основи са дебелом дрш
ком од које полазе бројна лепезаста, равна, таласаста или наборана крила (режња),
која су понекад срасла и на којима се на доњој страни (наличју) формира хименијум.
Базиди уско главичасти, у основи са везицом, а на врху са 4 безидиоспоре. Базидоспоре
елиптичне или јајасте, хиалинске или у маси крем обојене.
Из овог рода у шумама Србије и Црне Горе констатоване су следеће врсте: Spa
rassis crispa, S. laminosa, S. nemecii и S. simplex.
Кључ за врсте из рода Sparassis у нашим шумама:
– плодоносна тела пречника до 9 cm, споре 5-9 µm��������������������������������   S. simplex
– плодоносна тела у пречнику виша од 20-25 cm, споре 4,5-6 µm ���������������������� 1
– 1 - гљивa се јавља на боровима (Pinus spp.)�������������������������������������������   S. crispa
     – гљива се јавља на лишћарима (Quercus, Fagus и др.)������������������  S. laminosa
     – гљива се јавља на јели (Abies alba)�������������������������������������������������   S. nemecii.
Sparassis crispa (Wulf.) Fr.
Ова гљива се најчешће јавља на Pinus врстама. У току ових истраживања пло
доносна тела су констатована у току септембра месеца на престарелим стаблима
црног бора (Pinus nigra Arn.) на подручју НП „Дурмитор” (лок. „Црнa Подa“, сл. 1).
Према G r e i g -у (1981), ова гљива се у Британији, осим на старим боровима, јавља и
на ситканској смрчи, дуглазији, аришу и кедровима.
Плодоносна тела су полулоптаста, једногодишња, крем или светло жуто обо
јена, величине 10-40×10-20×10-20 cm (дужина×ширина×висина), a расту око основе
живих четинарских стабала (најчешће на корену борова, сл. 1) и око пањева. Пло
доносно тело је састављено од једне густе масе, која по облику подсећа на карфиол
или велики сунђер и састављено је од мноштва лепезастих режњева или крила чија
ивица са старости посмеђи (сл. 2-А). Хименијум се образује на наличју крила и ок
ренут је према земљи. Месо је меснато, еластично, понекад жилаво, пријатног мириса
и сладуњавог укуса. Базиди су издужено елиптични, на врху са 4 стеригмате, а у
основи са базалном везицом, величине 45-50×6-7 µm. Базидиоспоре јајасте, глатке,
хиалинске (у маси окерасте), са уљаним капљицама, величине 4,5-6×3,5-4,5 µm. без
цистида.
S. crispa проузрокује мрку призматичну трулеж. Колонизира жива стабла и
то, углавном, само она која су старија од 60 година, а посебно је осетљив бели бор.
Инфекције се остварују преко коренова а затим се гљива шири радиално и вертикално
у стаблу. Труло дрво је суво, трошно, у почетку светлосмеђе, а касније тамносмеђе.
Трулеж изазвана овом гљивом подсећа на трулеж проузроковану од гљиве Phaeolus
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schweinitzii. Ове трулежи могуће је једино разликовати по боји мицелије присутне у
трулом дрвету. Код трулежи, изазване гљивом S. crispa, у одмаклој фази деструкције
у радијалним пукотинама се уочава бела мицелија, док је мицелија гљиве P. sch
weinitzii жута (G r e i g , 1981). Стабла белог бора у одмаклој фази трулежи се, при
снажним олујним ветровима, ломе и то обично у нивоу земље (трулеж се развија
на корену и приданку стабла). На црном бору, због присуства смоле и компактнијег
дрвета, трулеж се много спорије развија и обично су нападнута стабла у врло великој
старости. Стабла црног бора на локалитету „Црна пода“, на којима је констатована
ова гљива, била су стара између 400 и 450 година.
Плодоносна тела ове гљиве су јестива и по јестивости спада у најквалитетније
гљиве. Такође, ова гљива се данас вештачки производи и користи у медицини (N a 
m e d a et al., 2003).
Sparassis laminosa Fr.
Плодоносна тела ове гљиве се јављају на земљи око стабала храста и букве, али,
такође, и покрај трулих трупаца и других лежавина. Плодоноси од друге половине
августа па до краја септембра. Констатована је на неколико места на подручјима
НП „Ђердап“ и НП „Фрушка гора“ и увек је била у вези са физиолошки ослабелим
(често суховрхим) стаблима китњака (Quercus petraea).
Плодоносна тела су полулоптаста, јастучастог или сунђерастог облика, вели
чине 10-25(40)×10-20×10-15(20) cm (дужина×ширина×висина); састављена су од ви
ше усправних, густих, спојених листића (чији врхови нису коврџасти), који полазе
од заједничке меснате основе; по површини су благо зонирана, крем до жуто сламас
та или бледо окержута. Хименијум се образује на наличју листића и окренут је према
земљи. Месо је еластично, жилаво, бледожућкасто, пријатног сладуњавог укуса, а
мирисом подсећа на квасац. Базиди су издужено јастучасти, на врху са 4 стеригмате,
а у основи са везицом, величине 50-70×6-7 µm. Базидиоспоре јајасте, хиалинске, са
ситним уљаним капљицама, величине 4,5-6×3,5-4,5 µm. без цистида.
Ова гљива се развија као паразит на живим стаблима (проузрокује мрку при
зматичну трулеж корена и приданка стабла) или се развија као сапрофит на пање
вима и лежавинама. Нема неки већи значај јер се ретко јавља. Јестива је гљива, али
слабијег квалитета од S. crispa.
Sparassis nemecii Pilát et Vesely.
Плодоносна тела ове гљиве јављају се на површинском дебелом корењу које
се шири око стабала јеле (Abies alba Mil.). Јавља се доста ретко и констатована је
само око старих стабала јеле у НП „Дурмитор“ (лок. Забојско језеро) и НП „Тара“
(ГЈ „Тара“, лок. „Гребен“). Плодоноси од средине августа до средине октобра.
Плодоносна тела су полулоптаста, сунђерастог облика, величине 10-30×1025×10×25 cm (дужина×ширина×висина), састављена од више усправних, густих,
спојених листића (чији врхови нису коврџасти), који полазе од заједничке меснате
основе, бела (сл. 2-Б). Хименијум се образује на наличју листића и окренут је према
земљи. Месо је еластично, жилаво, бело, пријатног сладуњавог укуса, а мирисом
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Слика 1. Плодоносно тело Sparassis crispa на стаблу црног бора (локалитет „Црна пода”)
Figure 1. Fruiting body of Sparassis crispa on stem of Austrian pine (loc. „Crna poda”)
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Слика 2. А - Sparassis crispa - плодоносно тело на корену бору, Б - Sparassis nemecii - плодо
носно тело на корену јеле
Figure 2. A - Sparassis crispa - fruiting body on root of pine, Б - Sparassis nemecii - fruiting body
on root of fir
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подсећа на квасац. Базиди су издужено јастучасти, на врху са 4 стеригмате, а у основи
са везицом, величине 50-70×6-7 µm. Базидиоспоре јајасте, хиалинске, са ситним уља
ним капљицама, величине 4,5-6(7)×3,5-4,5(6) µm. без цистида.
Ова гљива прузрокује мрку призматичну трулеж корена и приданка стабла јеле
(обично захвата централну зону стабла). Плодоносна тела су јестива. Јако је слична
гљиви Sparassis laminosa, али се од ње разликује по боји (беле боје) и домаћину (јав
ља се на јели). У ранијим радовима, ове две гљиве су сматране као једна врста.
Sparassis simplex Fr.
Плодоносна тела се јављају на земљи, најчешће на отпацима четинарских
врста дрвећа. Констатована је на подручју НП „Тара“ (лок. Митровац) и Гочу (лок.
Добре воде). Плодоноси у току јесени.
Плодоносна тела су лепезаста, подељена више пута у равне сегменте, макси
малне величине 8×9×8 cm (дужина×ширина×висина), а боја им је светложута или
окераста са бледокрем обојеним ивицама. Базални део плодоносног тела је раван и
прирастао за супстрат („resupinate”). Споре су елиптичне, хиалинске, а величина им
је 5-9×3,5-5 µm.
Ова гљива неме неки већи значај, јер се јавља као сапрофит на четинарским от
пацима. Такође нема података о њеној јестивости. Вероватно је јестива, али слабије
вредности од претходне три врсте наведене у овом роду.
3.2. Род Hericium
Плодоносна тела имају шешир са кратком бочном дршком, месната или жила
ва, код неких врста јако разграната (коралоидног облика) и са дугим висећим зубићи
ма који су распоређени у неправилним свежњевима или правилним низовима тако да
добијају чешљаст изглед. Месо амилоидно (када се третира са јодом постаје плавоцрно). Цистиди недостају. Хифе са везицама („clamp-connexion“). У хименијуму че
сто присутне и хифе са дугим ћелијама испуњеним уљаним капљицама. Споре јајa
сте до елиптичне, по површини глатке или ситно брадавичасте.
Ове гљиве расту на дрвету, најчешће на лежавинама (трупци, дебље гране, па
њеви и сл.), али се, такође, често јављају и на сувим дубећим стаблима.
Из овог рода у шумама Србије и Црне Горе констатоване су следеће врсте: He
ricium clathroides, H. coralloides и H. erinaceus.
Кључ за врсте из рода Hericium у нашим шумама:
– плодоносна тела компактна, јежастог облика  . . . . . . . . . . . . . . . . .   H. erinaceus
– плодоносна тела јако граната  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
– 1 - висећи зубићи у правилним низовима, базидиоспоре величине 3,5-4,5×33,5 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H. clathroides
     – висећи зубићи у многим неправилним свежњевима, базидиоспоре величине
5-7×4,5-5,5 µm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. coralloides.
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Hericium clathroides (Pall. Ex Fr.) S.F.Gray
Плодоносна тела расту на недавно осушеним стаблима или лежавинама (тру
пцима и другом крупнијем материјалу на земљи) лишћарских врста дрвећа, а посеб
но су честа на букви (Fagus spp.). Фруктификације се јављају у току јесењих месеци
(особито су честе у току октобра и новембра). Ову гљиву смо често налазили у са
стојинама букве на подручју НП „Ђердап“ (сл. 3).
Плодоносна тела су у пречнику до 30(40) cm, богато разграната попут корала
и свака грана на крају се дели у већи број, танких, висећих зубића (дугих до 1 cm)
на којима се формира хименијални слој; у почетку су бела, а касније добијају једну
нијансу жуто-смеђе боје. Месо плодоносних тела бело, чврсто, рупичаво. Базиди
су издужено батинасти, у основи са везицом, а на врху са 4 стеригмате, величине
30-45×5-6 µm. Базидиоспоре округласте или елиптичне, хиалинске, глатке или по
површини благо украшене, дебелих зидова, величине 3,5-4,5(5)×3-3,5(4) µm.
Ова гљива изазива белу трулеж и, најчешће, се јавља на дрвету букве. Плодо
носна тела су јестива док су млада.
Hericum coralloides (Scop. Ex Fr.) Pers.
Плодоносна тела ове гљиве се јављају на јели (Abies alba, и то на месту по
вршинских озледа на живим стаблима, на недавно осушеним стаблима и на попреч
ним пресецима трупаца заосталих у шуми после сече (сл. 4-А). Такође образују се
и на пањевима и другом крупнијем лежећем материјалу (извале, поломљена стабла,
дебље гране и сл.). У току ових истраживања H. coralloides је констатована у са
стојинама јеле на више места на подручју Гоча, НП „Тара“ и НП „Дурмитор“. B r e i 
t e n b a c h и K r ä n z l i n (1986) ову гљиву осим на јели, наводе и на смрчи.
Плодоносна тела су у пречнику до 30(40) cm, јако разграната попут корала,
а на крају грана имају целе китице, дугачких висећих зубића (дугачких 0,5-2 cm), у
почетку бела а касније постају крем обојена. Месо бело, мекано, укуса на ротквицу и
пријатног мириса. Базиди су издужено батинасти, у основи са базалном везицом, а на
врху са 4 стеригмата, величине 30-45×5-6 µm. Базидиоспоре округласте, хиалинске,
дебелозидне, глатке или ситно брадавичасте, величине 5-7×4,5,-5,5 µm.
Ова гљива проузрокује белу трулеж дрвета јеле. Јавља се на стаблима умањене
виталности (најчeшће суховрха стабла), недавно осушеним стаблима и трупцима.
Први знаци напада гљиве испољавају се у промени боје дрвета, тј. дрво постаје жу
то са нијансом смеђе боје. Нешто касније појављују се издужене јамице (дуге око
1 cm) које се пружају дуж уздужне осе стабла. Ове шупљине, односно јамице су оби
чно празне, али понекад могу бити испуњене жутом или белом мицелијом гљиве и
отуда потиче назив за овај тип трулежи „жуто рупичава трулеж“. Плодоносна тела
су јестива док су млада.
Hericium erinaceus (Bull ex Fr.) Pers.
Плодоносна тела се јављају на местима озледа на живим стаблима, или на су
вим стаблима храстова (Quercus spp.) и букве (Fagus moesiaca). Често је, на подручју
НП „Ђердап“, констатована на сувим стаблима храста китњака (Q. petraea).
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Слика 3. А-Б - Корално плодоносно тело Hericium clathroides на гранама и лежавинама
букве
Figure 3. A-Б - Coral – like fruiting bodies of Hericium clathroides on beech branch and cut log
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Слика 4. А - Плодоносно тело Hericium coralloides на трупцу јеле, Б - Плодоносно тело Heri
cium erinaceus на трупцу храста
Figure 4. A - Fruiting body of Hericium coralloides on a cut log fir, Б - Fruiting body of Hericium
erinaceus on a fallen oak stem
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Плодоносна тела јежастa, округласта или широко јајаста, дуга 5-30 cm, по
некад са кратком дршком, покривена на фронталној и доњој страни са висећим зу
бићима (1-5 cm дугим) (сл. 4-Б). Месо бело, чврсто, са бројним рупицама. Базиди у
основи са везицом, а на врху главичасто проширени и са 4 стеригмате. Базидиоспоре
округласте или елиптичне, глатке или фино брадавичасте, величине 4-6×3-5 µm.
Ова гљива се развија као паразит рана на лишћарима. Плодоносна тела су јес
тива, а такође, и вештачки се узгаја (напр. САД и Јапан).
4. ДИСКУСИЈА
Гљиве из родова Sparassis и Hericium проузрокују трулеж дрвета. Најчешће
се јављају на физиолошки ослабелим стаблима, недавно осушеним стаблима и лежа
винама. Неке гљиве, као нпр. Sparassis crispa, S. nemecii и S. laminosa се развијају као
паразити, тј. колонизирају и жива стабла и изазивају трулеж која почиње од корена
и захвата углавном зону срчике. Према P h i l l i p s -у и B u r d e k i n -у (1985), Sparas
sis crispa напада жива стабла белог бора (посебно су угрожена стабла старија од 60
година) и изазива мрку призматичну трулеж дрвета која почиње од корена и шири се
кроз зону срчике захватајући доњи највреднији део стабла. Ова гљива се јавља и у
основи стабала црног бора, али се трулеж, због присуства јаке концентрације смоле
у зони корена, веома споро развија.
У оквиру рода Sparassis описано је 5 врста (S. crispa, S. laminosa, S. nemecii,
S. simpex и S. spathulata). Велики број истраживача се не слаже са овом поделом.
Тако B u r d s a l l и M i l l e r (1988), прихватају постојање само 2 врсте, тј. Sparassis cri
spa и Sparassis spathulata. За гљиву S. crispa (која се јавља у Европи), као синоним
наводе врсту S. radicata (која се јавља у Северној Америци). За гљиву Sparassis spa
thulata као синониме наводе врсте Stereum caroliniense, Sparassis herbstii, S. lamino
sa, S. nemecii и S. simplex. M a r t i n и G i l b e r t s o n (1976), такође, истичу да између
европске врсте Sparassis crispa и америчке S. radicata нема разлике. J a h n (1979), у
оквиру рода Sparassis наводи само две врсте: S. crispa и S. laminosa. Овај аутор не
помиње врсту S. nemecii, већ истиче да се врста S. laminosa јавља и на стаблима јеле.
E l l i s и E l l i s (1990) у Великој Британији наводе 3 врсте: Sparassis crispa, S. lami
nosa и S. simpex. B r e i t e n b a c h и K r ä n z l i n (1986), описују две врсте, тј. S. crispa и
S. laminosa. K r e i s e l (1983), сматра да су за врсту S. brevipes синоними S. laminosa
и S. nemecii. G a r n w e i d n e r (1987), је у средњој Европи констатовао три врсте и то:
S. crispa, S. nemecii и S. laminosa. Према овом аутору основна разлика између ових
врста je што се јављају на различитим домаћинима, тј. S. crispa расте на боровима,
S. nemecii на јели, а S. laminosa на храсту и букви. Исто наводе и К а р а џ и ћ и А н ђ е 
л и ћ (2002).
У оквиру рода Hericium, К i r k et al. (2001) наводе 5 врста, a H a w k s w o r t h
et al. (1995) 7 врста. E l l i s и E l l i s (1990) описују 3 врсте: H. erinaceum (=H. erina
ceus), H. coralloides и H. clathroides. Ове три врсте су констатоване и у шумама на
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подручју Србије и Црне Горе. Према H a r r i s o n -у (1973), у Северној Америци се
јављају 4 врсте: H. abietis, H. ramosum, H. coralloides и H. erinaceus. G i n n s (1985),
такође, наводи 4 врсте и то H. abietis, H. americanum, H. coralloides (=H. ramosum) и
H. erinaceus. За разлику од Harrison-а, овај аутор као нову врсту у Северној Америци
наводи гљиву H. americanum, а за гљиве H. coralloides и H. ramosum сматра да су
једна иста врста. A l l e n et al. (1996) у Канади посебно истичу значај гљиве H. abie
tis и према њиховим истраживањима ова гљива умањује продајну вредност дрвета
Abies amabilis za 3,1%. Према овим ауторима, H. abietis је у Британској Колумбији
констатована на следећим домаћинима: Abies amabilis, A. grandis, A. lasiocarpa, Tsu
ga mertensiana, Tsuga heterophylla и понекад Picea sitchensis. Гљива H. abietis је мор
фолошки врло слична врсти H. coralloides, која изазива „жуто рупичаву трулеж“ на
јели (Abies alba) у Европи.
Плодоносна тела свих врста из родова Sparassis и Hericium, констатованих у
нашим шумама, су јестива. По калоричној вредности посебно се издвајају Sparassis
crispa и Hericium erinaceus, које се у САД и Јапану вештачки узгајају.
5. ЗАКЉУЧЦИ
На основу спроведених истраживања може да буде закључено:
– у нашим шумама из рода Sparassis забележене су 4 врсте (S. crispa, S. neme
cii, S. laminosa и S. simplex);
– S. crispa се развија као паразит на Pinus врстама (бели и црни бор) и проуз
рокује мрку призматичну трулеж корена и приданка стабла;
– S. laminosa се јавља на стаблима храста (Quercus) и букве (Fagus);
– S. nemecii је забележена на површинском, дебљем, корењу јеле (Abies alba);
– S. simplex се развија углавном као сапрофит на отпацима четинарских врста
дрвећа;
– у оквиру рода Hericum у нашим шумама су констатоване само 3 врсте: H. la
throides, H. coralloides и H. erinaceus;
– плодоносна тела H. clathroides се јављају на сувим стаблима или лежавина
ма (пре свега трупцима и извалама) лишћарских врста дрвећа, а посебно су
честа на букви;
– H. coralloides проузрокује „жуту рупичаву трулеж“ дрвета јеле, а посебно је
честа на стаблима умањене виталности, недавно осушеним стаблима и тру
пцима заосталим после сече у шуми;
– H. erinaceus формира плодоносна тела на местима озледе на живим стаблима
или на сувим стаблима храста и букве. Особито се често јавља, на подручју
НП „Ђердап“, на сувим стаблима китњака (Quercus petreae);
– плодоносна тела свих констатованих врста су јестива (особито док су млада),
a по хранљивој вредности се издвајају S. crispa и H. erinaceus, које се данас
у неким земљама и вештачки узгајају.
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Dragan Karadžić
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF FUNGI IN THE GENERA SPARASSIS Fr.
AND HERICIUM Pers. IN OUR FORESTS
Summary
During our study, 4 species were identified in the genus Sparassis, and 3 species in the genus Hericium. These fungi cause wood rot. Most often they infest physiologically weakened trees,
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recently killed trees and branch litter (windthrows, broken trees, logs remaining in the forest after
felling, and thick branches). Some species, such as S. crispa, S. laminosa and S. nemecii develop also
as parasites, i.e. they also colonise the living trees.
S. crispa develops as the parasite of Pinus species, and in our forests it is identified on Scots
pine and Austrian pine. This parasitic fungus causes brown cubical rot, which starts from the root,
and then spreads through the zone of heartwood infesting the lower and the most valuable part of the
tree. Brown rot spreads faster in Scots pine because in Austrian pine the rate of spreading is slowed
thanks to the presence of the high concentration of resin in the root zone.
S. laminosa appears around the broadleaf trees, and it is especially frequent on oak (Quercus)
and beech (Fagus).
S. nemecii infests the surface, thicker roots of fir (Abies alba). This fungus is relatively rare
and it was identified only in the region of the National Park „Durmitor” (locality Zabojsko Jezero)
and N.P. „Tara” (M.U. „Tara”, loc. Greben).
S. simplex develops mainly as the saprophyte on the waste of coniferous tree species which
lie on the ground.
Only three species: H. clathroides, H. coralloides and H. erinaceus were identified in the
genus Hericum in our forests.
Fruiting bodies of H. clathroides infest the dead trees or branch litter (primarily logs and
windblows) of broadleaf tree species and it is especially frequent on beech. This fungus causes white
rot.
H. coralloides causes the „yellow checked rot” of fir wood, and it is especially frequent
on the trees of reduced vitality, recently killed trees and logs remaining after gelling in the forest.
It is identified at several places in the region of the National Park Tara, N.P. „Durmitor” and on
Mt. Goč.
H. erinaceus forms fruiting bodies at the points of injury on living trees or on dead trees of
oak and beech. It is especially frequent in the region of N.P. „Đerdap”, on the dead trees of sessile
oak (Quercus petreae).
Fruiting bodies of all the identified species are edible (especially when young). S. crispa and
H. erinaceus excels by the nutritive value and it is artificially cultivated today in some countries.
According to N a m e d et al. (2003) in Japan, artificial cultivation of the fungus Sparassis crispa has
recently started and it is used in medicine because it is proved that it contains a high content of 1.3ß-D-glaucoma which has an antitumoral activity.
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