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Miha Humar

BELA HIŠNA GOBA
GLIVA, KI RAZKRAJA TUDI ZAŠČITEN LES

I me bela hišna goba označuje več vrst gliv s podobnim 

videzom, ki jih na podlagi morfoloških znakov zelo tež-

ko ločimo med seboj. Najpomembnejša je Antrodia vail-
lantii (DC.: Fr.) Ryv, poleg tega pa z imenom bela hišna 

goba označujemo še vrste: Oligoporus placenta, Postia 
placenta, Poria monticola, Postia monticola, Poria vaillantii 
... Podobno kot v slovenščini, se je tudi v angleščini upo-

rablja eno ime za naštete glive. Poimenovali so jih: white 

pore fungus ali mine fungus.

Bela hišna goba je zelo pogosta v kleteh, rudnikih in dru-

gih zelo vlažnih okoljih, po čemer je tudi dobila angleško 

ime »mine fungus«. Okužuje tudi les na skladiščih. Najde-

mo jo tudi v gozdu na podzemnih delih hlodovine (slika 

1). Glivo najdemo v zmernem kot tudi v tropskem pasu v 

Evropi, Aziji, Avstraliji, Afriki, redkeje pa v S. Ameriki. Bela 

hišna goba pogosteje okužuje zelo vlažen les iglavcev, še 

posebej, če se na lesu nabira kondenzirana voda. Ta vrsta 

je tipičen predstavnik rjave trohnobe. Razkrojen les priz-

matično razpoka, vendar so razpoke plitkejše kot pri sivi 

hišni gobi, prizme pa večje kot pri kletni gobi.

Trosnjake bele hišne gobe v naravi najdemo zelo redko, 

pogosto pa se pojavijo v laboratoriju na starih hranilnih 

gojiščih. Trosnjak je blazinast, obrnjen navzgor in dobro 

prirasel na podlago. Trosovnica je sestavljena iz značilnih 

oglatih cevčic, nepravilnih oblik, premera 1 do 4 mm 

(slika 1). V praksi belo hišno gobo najlaže spoznamo po 

značilnih belih, gladkih rizomorfih (slika 2), ki ostanejo 

prožni tudi, ko gliva odmre. Micelij (rizomorfi) na lesu 

pogosto razrašča v obliki ledene rože na oknih, ki ga z 

lahkoto odstranimo s površine. Rizomorfi navadno ne 

prodrejo v zidake ali beton. Ta gliva med razkrojem močno 

zakisa les z izločanjem oksalne kisline. V okuženem lesu 

zato pogosto najdemo kristale kalcijevega oksalata.

Beli hišni gobi ustrezajo višje temperature kot sivi hišni 

gobi ali kletni gobi. Glivi najbolje uspeva med 26 in 27°C 

ter med 35 do 45 % vlažnost lesa. Bela hišna goba razkraja 

le vlažen les, lahko pa preživi večletna sušna obdobja. V 

optimalnih pogojih dnevno zraste tudi do 12,5 mm.

Za belo hišno goba je značilna visoka toleranca na ba-

krove pripravke. Odpornost na baker med posameznimi 

izolati močno niha. Najbolj tolerantni izolati lahko rastejo 

celo na hranilnem gojišču, ki vsebuje 8000 ppm bakra ali 

impregniranem lesu, ki vsebuje do 30 kg bakra/m3. To 

dejstvo je zaskrbljujoče, saj bakrovi pripravki sodijo med 

najbolj razširjena zaščitna sredstva za les. Toleranca na ba-

ker je povezana z velikim izločanjem oksalne kisline, ki z 

bakrovimi učinkovinami tvori v vodi netopne in zato bio-

loško neaktivne komplekse bakrovega oksalata. Toleranca 

na baker po eni strani predstavlja težavo, po drugi strani 

pa tolerantne izolate bele hišne gobe v biotehnoloških 

procesih lahko uporabimo za mikoremediacijo odsluže-

nega zaščitenega lesa.

Slika 1: Plodišče bele hišne gobe

Slika 2: Rizomorfi bele hišne gobe


