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Gomoljike, širše znane kot »tartufi«, so trosnjaki ek-

tomikoriznih gliv, ki jih najdemo v številnih gozdnih in 

grmovnih ekosistemih zmernih  podnebij. Kot ektomi-

korizne glive uspevajo (rastejo in tvorijo trosnjake) v 

obveznem sožitju z večletnimi, pretežno lesnatimi ra-

stlinami (Kirk in sod. 2008). Gomoljike poznamo pre-

težno  iz gastronomije, kjer jih zaradi značilne arome 

uporabljamo kot začimbo ali dodatek k jedem (Talou 

in sod. 1987). Gomoljike kot celoten organizem pa 

lahko uporabimo tudi  v druge namene. V predstavitvi 

želimo prikazati nekaj načinov, kako lahko gomoljike 

na osnovi poznavanja njihove biologije in vpetosti v 

ekosisteme uporabimo kot orodje za doseganje raz-

ličnih okoljskih (ekosistemskih), socialnih  in ekonom-

skih ciljev.

Pripravili smo kratek vsebinski pregled možnosti upo-

rabe, ki so v tujini že vpeljane prakse, a jih v Sloveniji 

malo  oziroma sploh ne uporabljamo,  ter možnosti, ki 

jih razvijamo skupaj s partnerji iz tujine  in vključujejo 

gomoljike kot objekt analiz ali vir informacij.

Gomoljike spadajo med askomicetne glive in rastejo 

v sožitju s številnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, 

povezave med njimi pa so znane in opisane (Agerer 

1987–2008). Manj pa je znanega o interakcijah, v 

katere vstopajo gomoljike z drugimi skupinami orga-

nizmov.  Med drugim je bilo ugotovljeno, da se na 

površini določenih vrst gomoljik pojavljajo  specifične 

populacije bakterij (Marjanović in sod., 2008; Antony-

-Babu in sod. 2013). Gomoljike so vir hrane za števil-

ne živali (divje svinje, divjad, glodavce, veverice, …). 

Pri nekaterih skupinah žuželk, živečih v tleh, pa imajo 

tudi pomembno vlogo v procesu razmnoževanja (Gre-

benc in sod. 2010).

V kmetijskih ali kmetijsko-gozdarskih praksah so se 

gomoljike pojavile  v prvih poskusih gojenja pred sto 

in več leti. Tako prakso gojenja so v večji meri začeli 

v 70-ih letih prejšnjega stoletja v Franciji (Chevalier in 

Frochot 2002), danes pa so uspešne plantaže osno-

vane že v več evropskih državah, v Avstraliji, ZDA, Čilu 

in drugje (Hall in sod. 2003). Tudi v Sloveniji je nekaj 
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manjših, a žal manj uspešnih poskusov gojenja go-

moljik, vendar se kaže trend povečevanja zanimanja 

in tudi vlaganja v tovrstne sisteme, ne glede na dol-

ge obhodne čase in nepredvidljivo produkcijo nasada 

(Vochl in sod. 2012). Kljub vzpostavljenim sistemom 

gojenja gomoljik pa ostajajo še dokaj neraziskane mo-

žnosti razvoja semenskih in genskih bank ali selekcije 

ter žlahtnjenja  gomoljik. Tudi njihova uporaba v goz-

darstvu je v Sloveniji še dokaj neizkoriščena, vključno 

z gojenjem ali nabiranjem gomoljik v naravnih rastiščih 

ter možnostjo revitalizacije gozdnih površin po narav-

nih motnjah (žledolomu, vetrolomu ali požaru).

V mnogih državah (Francija, Španija, Italija, Hrvaška) 

gomoljike izkoriščajo tudi za namene turizma oziroma 

agroturizma. Gre za večsmerno povezavo kulinarike, 

agroturizma in nekaterih demonstracijskih aktivnosti,  

ki vključujejo predvsem iskanje in uporabo gomoljik. 

Nezanemarljiv podatek je, da turistične aktivnosti, po-

vezane z gomoljikarstvom, skupaj s prodajo inokuli-

ranih sadik, gomoljik in različnih izdelkov iz gomoljik, 

predstavljajo do 300 milijonov evrov letnega prometa 

v EU (Vochl in sod. 2012).

Dokaj neizkoriščena možnost se kaže v uporabi go-

moljik in z njimi povezanih dejavnosti v pedagoške 

namene na več ravneh izobraževanja. V teh primerih 

lahko gomoljike uporabimo kot modelno skupino gliv 

za razkrivanje biologije gliv, in sicer v okviru naravo-

slovnih dni ali seminarjev, kot je na primer »Gremo v 

gozd« (http://www.srce-me-povezuje.si/gozdnape-

dagogika/index.php?lng=sl). S pomočjo gomoljik lah-

ko razlagamo odnose med vrstami v ekosistemih (npr. 

sožitje) ali pa jih uporabimo za učenje dela domačih 

živali (psi za iskanje).

Poleg omenjenih pristopov predstavljamo še nekate-

re aktivnosti, vezane na gomoljike, ki jih v sodelova-

nju z več partnerji razvijamo na Gozdarskem inštitutu 

Slovenije. Na področju tehnoloških inovacij razvijamo 

multipleksno napravo za lovljenje in zbiranje spor gliv, 

ki bo omogočala energetsko neodvisno zbiranje in 

časovno ločevanje zajetih spor in bo predvsem name-
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njena analizam oddaljenih in težko dostopnih območij. 

Nadalje razvijamo prototip sledenja podzemnih gliv, ki 

temelji na upoštevanju več neodvisnih parametrov, ki 

kažejo na prisotnost podzemnih gliv (tudi gomoljik). 

Poleg tega stalno nadgrajujemo sisteme za spremlja-

nje razmer (temperature, vlage, prevodnosti, pH, …) 

na trajnih raziskovalnih ploskvah z rastišči gomoljik z 

namenom uporabe v pristopih modeliranja distribuci-

je, potencialne razširjenosti in odziva posameznih vrst 

glede na razmere in predvidene spremembe v okolju.

Gomoljike poznamo predvsem v ekološkem, socio-

-ekonomskem, finančnem in gastronomskem pome-

nu. Osvetliti je potrebno tudi druge možnosti uporabe, 

ki ob ustreznem znanju in prizadevanju na omenjenih 

območjih omogoča razvoj in diverzifikacijo dejavnosti 

tudi na področju gozdarstva.
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Slika 1: Primer analize gomoljik – kontinuirano spremljanje dihanja trosnjakov pri različnih tempera-
turnih pogojih, v sredini – detajl komore (vzpostavitev sistema: Oddelek za gozdno fiziologijo in gene-
tiko in Laboratorij za elektronske sisteme; delno z opremo Oddelka za varstvo gozdov).


