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Nový entomofágní druh rodu Sporotrichum Link. 

V létě 1951 mi byla Dr Jolivetem z Institut Royal des Sciences Naturelles 
de Belgique zaslána řada mrtvých exemplářů hmyzu, napadených houbami, 
s žádostí, abych provedla determinaci těchto hub. Na většině exemplářů 
hmyzu jsem zjistila jen entomofilni*) houby. Pouze dva z nich, a to Oetonia 
aurata L. a Olytra quadripunctata L. (Ooleoptera) byly napadeny stejným 
druhem entomofágní houby, která na povrchu jejich těl vytvořila smetanově 
bílou, hustou vrstvu mycelia a spor. Na první pohled se podle vnějšího vzhledu 
zdálo, že jde o normální, velmi často se vyskytující „muscardinu", způsobo
vanou druhy rodu**) Beauveria V u i 11. a Spicaria Hartig (Hyphomycetes, 
Mucedinaceae, Verticilliae; podle Buch w a 1 d a, 1939). Při podrobnějším 
studiu jsem však zjistila .. že se nemůže jednat o žádného ze zástupců již zmíně
ných rodů, nýbrž o typ morfologicky primitivnější. Beauveria V u i 1 L a Spi
caria H a r t i g a do téhož tribu náležející rod Verticillium N e e s. vytvářejí 
konidie na lahvicovitých útvarech (fialidy), které vznikají buď na hlavním 
vlákně nebo na jeho postranních větvích, ve zralém stadiu vždy v přei;;lenech 
po několika. Pro tuto vlastnost označil V u i 11 e min (1910) skupinu, do 
níž patří i triby Aspergillae a Penicilliae, jako Phialidae. Typ, který jsem 
isolovala, tvoří konidie vždy jednotlivě, buď přímo na malých krčcích na hlav
ním vlákně, nebo terminálně i laterálně na postranních větvích, které přímo 
odstávají a většinou jsou vlnovitě zprohýbány. Postranní větve nevyrůstají 
nikdy v přeslenu. Tyto znaky jsou charakteristické pro rod Sporotrichum 
Link, který Buch w a 1 d (1939) v čeledi Mucedinaceae řadí do tribu 
Sporotrichae. Pro tento tribus je význačné, že jeho zástupci nevytvářejí pravých 
konidionošů. U rodu Sporotrichum L i n k vznikají konidie buď přímo na 
hlavním vlákně na malých krčcích, nebo vyrůstají na postranních větvích, jež 
se od hlavního vlákna oddělují nepravidelně, terminálně i laterálně. 

Do tribu Sporotrichae náleží i částečně entomofágní rod Acremonium L i n k. Jeho hlavni 
odlišeni od rodu Sporotrichum Link spočívá v tom, že konidie se u rodu Acremonium Link 
odštěpuji jednotlivě pouze na konci postranních větví, které jsou vždy rovné a zužující se, nikoliv 
po jejich stranách. 

Druhy' rodu Sporotrichum L i n k se vyskytuji v pHrodě většinou saprofyticky na rostlin
ných zbytcích, jako kožní parasiti člověka, jako superparasiti některých entomofágnich hub 
a konečně parasituji na členovcích. Z poslední skupiny bylo popsáno celkem 11 druhů, z nichž 
5 jsou dnes synonymy některých druhů rodu Beauveria V u i 11. 

Sporotrichum globuliferum S p eg. bylo popsáno na dvou broucích ( ?) z Argentiny (podle 
P etc h e, 1926) a teprve Pic ar d (1913) zař-adil tento druh do rodu Beauveria V u i 11. 
jako B. globulifera (S p eg.) Pic ar d. Je to jedna z nejhojněji.se vyskytujících entomofágních 
hub v Evropě a v .Anierice. 

*) Používám zde již přesnějších terminů entomoíy'tní, entomofágní a entomofilní ve vý. 
znamech, které jim byly' vymezeny v -jiné práci (Fa s s a ti o v á, 1953). 

**) Jsem si vědoma toho, že nejde o systematické jednotky; zatím je však nutno užívat ozna. 
čení rodu a druhu, dokud nemáme ustálená jiná správnější pojmenování (Cejp a Jirásek, 1945). 



Sporotrichum densum Link je dnes synonymem druhu Beauveria densa (Link) p ' i
o ar d (podle G i ar d a, 1892). 

Sporotrichum larvatum P e o k a S. larvicolum P e o k jsou dnes rovněž synonymy druhu 
Beauveria Bassiana (Bal s. - Cr i v.) V u i I I. (podle P etc h e, 1934). 

Ve skutečnosti se tedy vyskytuje pouze 6 druhů rodu Sporotrichum Link na členovcích, 
a to S. Petelotii (Vin o e n s) P e to h, S. aranearum (Ca v.) Mas s., S. lecanii Pec k, 
S. minimum S p eg a z z in i, S. minutitlum S p eg a z z in i a S. parvulum Pa s ser in i. 
Pro úplnost je třeba vzít i v úvahu S. flavissimum Link (viz dále). Protože se se žádným 
z těchto druhů mnou isolovaný druh neztotožňuje, popisuji j ej jako nový k poctě svého vzác
ného učitele prof. Dr Karla Cejpa. 

Obr. I. Sporotrichum Oejpii sp. n. - Kultura na sladinovém agaru v misce, stará 14 dní (ve 
skuteč. v el.) a dvě zkumavky kultury staré 3 týdny (zmenšeno). 

Sporotrichum Oejpii sp. n. pokrývá tělo hmyzu smetanově bílými, bavlnitě 
chuchvalcovitými (nikoliv práškovitými) porosty. V· umělé kultuře na sladi
novém agaru vytváří čistě bílé povlaky, jež se pokrývají do 14 dnů smetanově 
bílými polštářky, 2-8 mm širokými a 1-5 mm vysokými, z nahloučených 
konidií. Hyfy hyalinní, z nich vzdušné vlnovitě zprohýbány, 1,6-2,2 µ 
v průřezu, s častým nepravidelným monopodiálním větvením. Postranní 
větve o průměru 1,2- 1, 7 µ, po celé ďlce stejně široké. Konidie hyalinní, 
hlavicovité, zřídka oválné, s hladkým povrchem, o rozměrech 3-3, 7 X 2,2 až 
2,5 µ, odštěpují se po jedné buď přímo na hlavním vláknu z krátkého krčku 
nebo na postranních v "tvích termináln" i laterálně . 

Druh byl nalezen na mrtvém imagu Olytra quadripunctata L. a Oetonia 
aurata L. (Coleoptera) v Belgii (Jo 1 i vet, 1952). 

Sporotrichum Oejpii sp. n: Caespitibus albis, non pulverulentibus, cor
porem insectorum obducentibus. In mediis artificibus (malt-extractus agar) 
mycelio albo, in 14 diebus albis culcitibus parvulis, 2- 8 mm latis, 1- 5 mm 
altis late patentibus, conidiophoris obducentibus. Hyphis hyalinis, a'"reis 
flexuosis, 1,6-2,2 µ in diam. saepe dissolute et simpliciter ramosis. Ramis 
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secundis 1,2- 1,7 µ in diam. in tota longitudine eodem modo latis. Conidiis 
hyalinis, capitatis levibusque, rare oblongis, 3-3,7 x 2,2-2,5 µ in diam., 
singulis de 'hyphis principalibus ex collo breve vel de ramis secundis latere 
etiamque terminaliter decidentibus. 

Rab. in Olytra quadripunctata L. et Oetonia aurata L. (Ooleoptera) in 
Belgio (legit et misit P. · Jo 1 i vet, 1951). 

Sporotrichum Oejpii sp. n. je charakterisováno zvláště hlavicovitým 
tvarem konidií,*) jež vytvářejí v době plné sporulace makroskopické polštář
kovité shluky. 

W. O ha r 1 es o v á (1941) uveřejnila seznam entomofágních hub vyskytujících se v Se
verní Americe a zmiňuje se v něm také o druhu Sporotrichum flavissimum Link, sbíraném na 
broucích (není ovšem uvedeno kým a kde). Většinou je však tento druh uváděn jako saprofyt na 
rostlinných zbytcích (Lind a u, 1907). S. flavissimum Link je od mého druhu jasně odlišné 
jak svým makroskopickým vzhledem, totiž temně žlutou barvou porostu, tak i oválnými až kulo
vitými konidiemi (4- 6 µ). 

Totožnost se S. Petelotii (Vince n s) P etc h, 1931 (syn. Beauveria Petelotii Vin
e e n s, 1914) můžeme vyloučiti rovněž na základě barvy a tvaru hyf i tvaru a velikosti konidií. 
Sporotrichum Petelotii bylo popsáno v isariové formě na hymenopterách z tropické Ameriky. Má 
světle hnědé hyfy 1,5-·2 µširoké a konidie protáhlého tvaru 1-1,5 X 3- 4 µ. Od doby Vin
e e n s o v a nálezu a popisu nebyl tento druh po druhé uváděn, a proto není dosud možné se 
o jeho systematickém postavení pfosně vyslovit. 

Sporotrichum aranearum (O a v.) Mas s. bylo popsáno r. 1896 na pavouku z horní Italie 
a nalezeno i ve Slezsku (podle Lind a u a, 1907). Tvoří bílé povlaky a jeho hyfy měří v prů
měru 0,6-0, 7 /l, konidie jsou eliptičné, o rozměrech 2,5-3 X 0,5 µ. Popis tohoto druhu je po
měrně kusý, lze jej však od S. Oejpii sp. n. odlišit podle rozměrů hyf i tvaru a velikosti konidií. 

Nesnadněji lze již odlišit nově isolo\ranou entomofágní houbu od druhů S. lecanii Pec k, 
S. minimum S p eg., S. minutulum S p eg. a S. parvulum Pa s s. Popisy těchto druhů jsou 
značně krátké, nedostačující k správné představě a nejsou doprovázeny obrázky ani popisem 
houby v kultuře. Uvádím doslovné popisy těchto druhů: 

Sporotrichum lecanii Pec k (New York St. Muss. Rep. 44, p. 25; podle S a cca r d a, 
1892): Effusum, album, pulverum, hyphis tenuissimis, 2-2,5 cr. procumbentibus, irregulariter 
ramosis, ramis suberectis, albis; conidiis minutis, hyalinis, oblongo-cylindraceis 5-7 X 2,5- 3 µ. 

Rab. in scutellis Lecanii speciei ad Magnoliam acuminatam, Salamanca, Amer. bor. 

Sporotrichum parvulum Pa s ser in i (Brun'. Champ. nouv. VI., p. 4.; podle S a cca r d a, 
1892): Caespitulis parvis, albis, hyphis albis, numerosis, minutissimis, globosis, hylainis. 

Rab. in Vespa crabrone emortua, Fontcouverte prope Saintes Galliae. 

Sporotrichum minutulum S p eg a z z in i (Syll. IV., p. 101, var. Araneae Brun. Champ. 
ajout. Saint. pag. 246; podle S a cca r d a, 1892): Caespitulis albis minutis, subinde confluen
tibus; hyphis valde intermixtis; conidiis subglobosis vel ovoideis, 3- 4 X 2-2,5 µ, hyalinis. 

Rab. ad corpus et crure Araneae cujusdam, Saintes Galliae. 

Sporotrichum minimum S p eg a z z in i. (Fungi Argentini, Soc. Cient. Agr. 13, p. 24, 
1882). Effusum, candidissimum, e pulverulento gossypinum; pulvinuli parvuli (O,l-0,5m diam.), 
hyphae repentes, dense intricatoramosae, gracillimae (1,5- 2 crass.), parcissime septulatae; 
levissimae, hyalinae; conidia e globoso-ovoidea 1,5- 2 diam.), hinc inde sparsa, levissima, ex uno 
latere acutata, hyalina. 

Ad corpus putrescens Attae (Formicae) LlUldii G u e r. in truncis cariosis vetustis, Boca 
del Riachuelo, Jul. 1881. **) 

*) Rlavicovitý tvar konidií mají také jiné druhy rodu Sporotrichum Link, na př·. ty, 
které způsobují mykosy u lidi, avšak nikoliv entomofágni druhy. 

**) Za laskavost, s niž mi pořídil opis této diagnosy z originální práce, děkuji p. Dr P. Jo. 
livetovi. 
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I z těchto nedokonalých popisů je patrno, že se Sporotrichum Cejpii sp. n. 
od těchto druhů liší. A to zejména rozměry hyf a tvarem i velikostí konidií. 
V popisech není také ani zmínky o polštářkovitých shlucích konidií a jejich 
hlavicovitém tvaru. I když v popise S. minimum S p eg. je krátká zmínka 
o malých polštářcích („pulvinuli parvuli" ), nevysvětluje autor, že by byly 
tvořeny z nahloučených konidií. Je tedy třeba předpokládat, že jde o polštářky 
hyfového porostu. Také velikost konidií tohoto druhu i tvar jsou odlišné · 
(srovnej s popisem). 

o o o 
o 

Obr. 2. Mikroskopický vzhled Sporotrichum 
Cejpii sp. n.: A-C, E-G - Tvoření konidií 
na sla.dinovém agaru. D - Jednotlivé koni

die. Zvětš. asi lOOO X . 

U S. minutulum S p e g. jsou 
udávány přibližně stejné rozměry ko
nidií jako u S. Cejpii sp. n:, ty jsou 
však tvaru kulovitého až vejčitého. 
Rozměry hyf nejsou uvedeny. 

V popise S. parvulum Pa s s. ne
jsou rozměry hyf a konidií vůbec uvá
děny a popis je tak všeobecný, že se 
hodí na celou řadu druhů rodů Sporo
trichum L i n k i Beauveria V u i 11. 

Z ostatních ekologických skupin 
druhů rodu Sporotrichum Link, po
kud jsem si mohla zjistit podle Li n
d a u a (1907) a Petche (1934), 
nebyl popsán žádný druh, který by se 
shodoval nebo nápadněji podobal Spo
rotrichum Cejpii sp. n. 

P etc h (1931) uvádí některé . 
druhy rodu Sporotrichum Link jako 
superparasity určitých entomofágních 
vřeckatých hub. Tak na Cordyceps 

dipterigina B. et Br. popsal S. album P e t c h a S. isarioides P e t c h. 
Podobně se zmiňuje i o S. Petelotii (Vince n s) P etc h, jež se podle jeho 
názoru druhotně uchytilo na plodnicích H irsutella Saussurei ( cke) S p e ar e, 
parasitující na hymenopterách (podle názvu Vince n s o v a, 1914). 

Abych vyloučila superparasitismus u S. Cejpii sp . . n., provedla jsem labo
ratorně umělou infekci tímto druhem na Galandra granaria L. a Sitodrepa 
panicea L. (Coleoptera). U obou druhů se projevila houba jako parasit a způ
sobila 60-80%ní úmrtnost. Na těle mrtvých exemplářů těchto druhů hmyzu 
vyrostla ve vlhkém prostředí v podobě bílých chuchvalcovitých porostů tak, 
jak se vyskytly na Cetonia aurata L. a Clytra quadripunctata L., z nichž jsem 
S. Cejpii sp. n. isolovala. 

Entomofágní druhy rodu Sporotrichum L i n k jsou velmi vzácné a vět
šinou nejsou kromě několika kusých popisů uváděny. Sporotrichum Cejpii sp. n. 
je vlastně nanejvýše třetím entomofágním druhem tohoto rodu, sbíraným 
v Evropě . Podle toho by se zdálo, že výskyt těchto druhů na hmyzu je náhodný 
nebo přechodný. Mám však za to, že tu jde o nově vznikající specialisaci, která 
je teprve na počátku vývoje, zvláště proto, že se rod Sporotrichum Link 
vyskytuje na tak rozmanitém substrátu. 

Houby vyskytující se na hmyzu, zvláště typy imperfektní, jsou vesměs 
druhy kosmopolitickými. Na př. druhy rodu Beauveria V u i 11., které jsou 
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výhradně entomofágní, mají rozšíření jak v pásmech mírných, tak v tropech 
i subtropech. Jejich ú ()ast v biologickém boji proti škodlivému hmyzu byla 
již mnohokrát prokázána. Umělé rozšiřování entomofágních hub mezi škůdci 
v době hmyzích kalamit je cílem mnoha studií a pokusů v různých zemích. 
Je proto třeba znát nejen naše domácí kmeny a druhy entomofágních hub, 
nýbrž poznávat a získávat i cizí. Cizí kmeny mohou totiž působit virulentněji 
proti našim škůdcům než domácí kmeny, jimž se naši škůdci již do jisté míry 
přizpůsobili. U zavlečených škůdců je pak rovněž nutno použít těch druhů 
a kmenů, které na ně působily jako přirození nepřátelé v jejich vlasti. 
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O. <I> a c ca T Mo Ba: 

HoBbl:ií a11ToMo«frnrHL1tt BII)]; 11a poµ;a Sporotrichum Link. 

11a MepTB:hlx MMar BM,IWB Oetonia aurata L. H Olytra quadripunctata L. 
(Goleoptera) MHO;iÍ 6b1'.JI H80JIHpOBaH HOBbl;iÍ ()HTOMo<f>arHblŘ*) HecoBeprneaHhdí. 

rpn6 Sporotrichum Oejpii sp. n. 

*) -JI noJihay1och ap;ech yme ooJiee TO'-lHhIMH TepM1rnaMH: 8HTOMOWHTHhlíí, SHTHMo<f>ar
Hhrtt' H :3HTOMO <f>HJibHbit1 , 3HaI.JeHHR HOTOpbIX 6bIJIH orpaHH"lleHhI B ;n;pyrott CTa Tbe (Fa s s a 
t i o V' á 1953). 
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8TH MěpTnI:ife a1rneMmrnphl HaceKoMhlX 6hl'.m1 Haň,J.WHhl ;r:i;-poM IT. iRoJIH

neTOM B EeJibrHH. rpl160H HX MYMHqrnu;11poBaJI l:I o6BOJIOHCH 6eJioň MOJIOqHoro 

u;neTa nJiěmwň. C Tal\HM HBJiemrnM Mh! ncTpeqaeMcrr y HaceKOMhlx, rropaměa
HhIX BHAaMM r. Beauveria V u i I I H Spicaria H a r t i g ( H yphomycetes, 
M ucedinaceae, Verticilliae). HoBhl'.ň BHA :JHTOMocpanwro rpn6a OlJ.HaI-W o6pa

sonaJI KOHH)J;J1l0 MJIH HerrocpeACTBeHI-IO Ha BOJIOKHe' HJIH 1-Ia 6oROBhIX OTBeTBJie

HHHX, BCJieACTBHe 1IeI'O ;)TOT rp1:16 cym;ecTBeHI-IO OTJIHqaeTCH OT ynoMHHYThIX 

BHAOB, y ROTOphix HOHIIlJ.l1H oTm;errm=ieTcH na cp11aJIHll,ax. BMAhI poll,a Sporo
trichum L i n k TaHHM o6pasoM HMeIOT 6oJiee npocTym CTPYHTYPY IWHHAH.e

Hocu;en (ecJUI MOif\HO Boo6m;e ronopMTb o HOI-IOH~~IIeHOCJJ;ax), 11 MhI IIX sa

TIIICJIHe.l\1 B HcKyccTneHttyio cHcTeMy Deuteromycet r:,s B rpynny Hyphomycetes, 
cel\mňcTBO J{ ucedinaceae, TpM6yc Sporotrichae . B _1lJ.hI ::noro poll,a n 60.rihllll:IH

cTBe cJiyqaen HBJIHIOTCH carrpocpwraMM, np11qěM He:KOTOph!e HS HHX BhI3h1BaIOT 

y moti;eň Ml1H03hl, ApyraH Y:aCTb 8Tl1X BHll,OB HBJIHeTCH napas:VITaMJI Ha ()HTO

Mocpartthl'.X rpIIfornx H 11 BHll,OB 6hl'.JIO OIIHCaHO y lI.JieHIICTOHOI'MX. lfa 8THX 

11 BHAOB 5 .HBJIHIOTCH cIIHOHIIMaMH pastthlx BHAOB poll,a Beauveria V u i I I. 
OT ocTaIOm;MxcH 6 BHAOB: S. Petelotii (V i n c e n s) P e t c h, S. aranearum 
(Ca v.) Mas s., S. minimum S p eg., S. lecanii Pec k, S. minutulum 
S p e g. H S. parvulum P a s s. tty.mtto 6hIJIO BhIAeJIMTh HOBhI,ÍÍ BHA. I1s ocTaJih

HhIX Tpěx aHoJiorwrnmmx rpyrrrr BHAOB poll,a Sporotrichum L i n k tte 6hIJI 

omrcaH HH O)J.MH BMA, HOTOphiň 6h! 6h!JI rroll,o6ett MJIM np116JI11.maJicH H Spo
rotrichum Cejpii sp. n. 

Sporotrichitm Cejpii sp. n. rroKph!naeT TeJio HaceHOMhIX 6eJioň XJIOIIbe

BHAHOň IIJiěttHoň. B HcRyccTBeHHOň KYJihType Ha cycJIOBOM arape o6pa

syeTcH 1Il1CTO 6eJiaH Hl13KaH rreJietta l13 HaI-WITHBllllIXCH KOIHI)J.HH' IWTopaH 

B Teqemrn 14 AHeň rroHph!naeTcH 6eJihIM:U, MOJioqHoro u,neTa rroll,yllleq1rnMH 

IIHipHHOH OT 2 ll,O 8 MM M BhICOTOŘ OT 1 p;o 5 MM. rHaJIHHHhte rHcphI B HHX BOJIHO

o6pa3HO rrsoruyThI 1, 6-2,2 µ cnoero ceqeHHH, c qacThIMM tterrpaBIIJihHhIMM 

MOHOrro;a:naJihHhIMn pasneTBJieHIIHMM. EoHOBhle OTBeTBJieHHH p;HaMeTpoM OT 

1,2 p;o 1, 7 µ, ITO Bce,tí ;r:J;JIHHe OAMHaKOBOň UIIIplrnhI. r11aJil1HHhl'.e ROHHAHII ro

JIOBlJaThle' HspeAirn OBaJibHhie' c rJia,IJ;KO,ií rronepx1-IOCTblO' BeJIJiqMHO;ti: 3-3 '7 X 
X 2,2- 2,5 µ OT)J,eJIHIOTCH IIOllITYlfHO IIJIM rrprrMO Ha rJiaBHOM BOJIOirne OT 

Hl13IWŘ rne;tíKH MJIH Ha 6oROBhIX OTBeTBJieHHHX TepMHHaJibHO H JiaTepaJibHO. 

Sporotrichum Cejpii sp. n. B oco6ettHOCTM xapaI{TepnsyeTcH roJionqaTo,ií 

cpopMOň J:WHMll,MH, HOTOphie o6pasyIOT' B rrepuo;r:i;e IIOJIHOH crropyJIH1J,I1II, MH

HpocKOIIJilleCKHe rrop;ywKoo6pa3Hhie CROIIJieHHH. 

IloMHMO yKasaHHhl'.X TMrrHqHhIX rrpH3HaIWB S. Petelotii (Vince n s) 

p e t c h OTJIHY:aeTCH KpOMe TOro CBeTJIO KopnqHeBhIM u;neTOM rucp H rrpo

;r:J;OJII'OBaTbIMII ROHJl;r:J;HHMH, BeJUilJHl-IOH B 1- 1,5 X 3- 4 µ. 
8. aranearum ( C a v.) M a s s. urnpHHOŘ mcp (O, 6- 0, 7 µ) 11 aJierrTII

qecH11MH ROHI1;r:J;HHMM (2,5-3 X 0,5 µ). 
S. minimum S p eg., S. lecanii Pec k H S. minutulum S p eg., orrn.

caH11e HOTOphlx B qerncKOM TeKcTe, OTJIHqaJOTCH Tome, RpoMe y1rnsaHHhl'.X 

rrpHsHaHOB, IllHpHHO;tí rncp II cpopMOH IIJIH BeJIHqHHOH ROHHAHH. 

B orrncaHMH S. parvulum Pa s s. coBepweHHO He rrp11ne;r:i;etthI ;r:i;aHHhie'. 

O Bem1qJ1He rucp, H HX OIIHCaHHe HaCTOJibRO ofo~ee, .lJTO OHO npHMeHHMO ;r:J;.h:H. 

u;eJioro jmp;a BH;r:J;OB po;r:i;a Sporotrichum L i n k n Beauveria V u i I I. 
P etc h (1931) p;aeT orrncamrn tteHoTophix BHAOB po;r:i;a Sporotrichum 

L i n k B BHJW cyrreprrapaaHTOB Ha 8HTOMocparHhIX rpl16Kax. ,Il;JIH Toro, qTo6h! 
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y6ef:(MThcH B 6MoJiorHqemwií cpyHRD;HH BHAa Sporotrichum Cejpii sp. n., 
H cf:(eJiaJia c HMM Jia6opaTopHble 1rncpeRn;lIOHHhle orrhlThI Ha HaceROMhlX. S. 
Oe j p i i sp. n. rrpoHBHJIOCh Ha aTMX HaceROMhIX naToreHnqec1m, n nocJie 
MX CMepTH o6BOJI:::>HJIO MX 6eJioií XJIOilheBHAHOM IlJiěEmoií, B TaIWM BHAe, RaR 
aTo rroJiy'IMJIOCb y Oetonia aurata L . 11 Clytra quadripunctata L., HS ROTopbix 
H 9TOT rpH60R BbJAeJII·IJia. 

O. Fa s s a ti o v á : 

A New Entomophagous Species oi the Genus Sporotrichum I~ in k. 

From dead imagoes of the species Cetonia aurata L. and Clytra quadri
punctata L. (Coleoptera) I have isolated a new entomophagous*) fungus, Sporo
trichum Cejpii n. sp. These dead specimens of insects were found by.Dr. P. Jo
livet in Belgium. The fungus mummified them and covered them with a creamy 
white cloddy growth. We find a similar phenomenon in insects attacked by 
species of the g. Beauveria V u i 11. and Spicaria H a r t i g ( H yphomycetes, 
M ucedinaceae, Verticilliae) . The new species of entomophagous fungus formed 
however, conidia either directly on the filament or on lateral branches, and 
thus it differed essentially from the above-mentioned genera, in which the 
conidia split off from the phialides. The species of the genous Sporotrichum 
Link have thus a more primitive structure of the conidiophores (if we can 
speak at all of conidiophores) and in the artificial system of the Deuteromycetes 
we place them in the group of the Hyphomycetes, family Mucedinaceae, tribus 
Sporotrichae. The species of this genus are mostly saprophytes, some cause 
mycosis in people, some live parasitically on entomophagous fungi, and 11 spe
cies have been described as living on insects. Of these 11 species 5 are synonyms 
of various species of the genus Beauveria V u i 11. The new species had to be 
distinguished from the remaining six species, S. Petelotii (Vince n s) 
P e t c h, S. aranearum (Ca v.) Mas s., S. minimum S p eg., S. lecanii 
P e c k, S. minutulum S p eg. and S. parvulum Pa s s. No species have 
been described from the other ecological groups of the species of the g. Sporo
trichum Link, which would agree with or strikingly resemble Sporotrichum 
Oejpii sp. n. 

Sporotrichum Oejpii sp. n . covers the body of the insect with creamy 
white, cottony cloddy growths. In an artificial culture on malt-agar pure 
white covers develop, which within a fortnight incrust the body of the insect 
with creamy white cushions, 2- 8 mm wide and 2- 5 mm high, bearing 
crowded conidia. Hyphes hyaline, among them aerial ones, undulately bent, 
1,6- 2,2 µin cross-section, with a frequent, irregular, monopodial ramification. 
Lateral branches 1,2-1, 7 µ in cross-section, equally wide in their whole 
length. Conidia hyaline, capitale, rarely oval, with a smooth surface, measuring 
3- 3,7 X 2,2- 2,5 µ, splitting off, always one, either directly on the main 
filament from a low neck or laterally and terminally on lateral branches. 

*) 1 am using here those terms: entomogenous, entomophagous and entomophilous which 
ha ve been more' correctly' and thoroughly' explained in other publication (F a s s a t i o v á , 1953. 
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Sporotrichum Oejpii sp. n. is characterised especially by the capitate 
shape of the conidia, which form at the time of full sporulation macroscopic 
cushiony agglomerations. 

In addition to the typical characters mentioned above S. Petelotii (Vin
e e n s) P e t 6 h differs also by the light brown coloration of the hyphes and 
the elongated conidia measuring 1-1,5 x 3-4 µ; and S. aranearum (Ca v.) 
Mas s. by the width of the hyphes (0,6-0,7 µ) and the elliptic conidia 
(2,5- 3 X 0,5 µ). 

S. minimum S p eg., S. lecanii P e c k, and S. minutulum S p e g., 
whose incomplete descriptions I give in their accurate wording in the Czech 
text, differ in addition to the characters already mentioned by the width of 
the hyphes and the shape or size of the conidia. 

In the description of S. parvulum Pa s s. the measurements of the hyphes 
and conidia are not given at all, and the description is so general that it fits 
a whole number of species of the genera Sporotrichum Link or Beauveria 
Vuill. 

P etc h (1931) gives some species of the genus Sporotrichum Link 
as superparasites on entomophagous fungi. To convince myself of the biological 
function of the species Sp. Oejpii n. sp. I used it for laboratory infection tests 
on insects. Sporotrichum Oejpii n. sp. showed itself to be pathogenic on this 
insect, and after the death of the insects it covered them with a white cloddy 
growth just like the one which was found on Oetonia aurata L. and Olytra 
quadripunctata L., from which I isolated this fungus. 
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