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Abstract

Fungi were collected in the area of Chudenická bažantnice Nature Monument during
2011 and 2012. In total, 160 species of fungi were found, about 100 of them lignicolous.
Several notable and interesting lignicolous species are described in this paper. The most
valuable finding is the Ascotremella faginea which is a protected fungus in the Czech
Republic. Lentinellus ursinus and Pluteus thomsonii belong to Red list of Macromycetes
of the Czech Republic. Other less known or rare species are commented: Hymenochaete
carpatica, Inonotus dryophilus, Steccherinum bourdotii and Volvariella bombycina.
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Úvod

V rámci bakalářské práce na katedře biologie Západočeské univerzity (ZČU)
byl prováděn mykologický inventarizační průzkum PP Chudenická bažantnice
v sezónách 2011 a 2012 (Geigerová 2013). Lokalita se nachází asi 40 km jihozá-
padně od Plzně nedaleko obce Lučice v okrese Klatovy (západní Čechy). Chudenická
bažantnice byla vyhlášena přírodní památkou již v roce 1933 z důvodu výskytu
velmi starých dubů (kolem 300 let) a cenných bylinných společenstev (Kohlík
2006). Rozlohou patří spíše k menším chráněným územím (cca 18 ha) a leží
v nadmořské výšce 431–462 m. Geologický podklad lokality tvoří fylitické břidlice
svrchního proterozoika, podloží menší severní části tvoří metabazalty (Zahradnic-
ký & Mackovčin 2004). Z fytocenologického hlediska se na území Chudenické
bažantnice vyskytují převážně druhy charakteristické pro acidofilní doubravy –
třída Querco-Fagetea (svaz Genisto germanicae-Quercion), menší podíl druhů
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je typický pro mokřadní olšiny – třída Alnetea glutinosae  (Chytrý et al. 2010).
Podle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová et al.
1998) lokalita spadá pod oblast bikových a/nebo jedlových doubrav (Luzulo albi-
dae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Z jednotlivých druhů dřevin převláda-
jí dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a smrk ztepilý
(Picea abies); významný je i výskyt javoru klenu (Acer pseudoplatanus), olše lep-
kavé (Alnus glutinosa) a buku lesního (Fagus sylvatica). Zajímavý je výskyt záko-
nem chráněných rostlin měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva), lýkovce jedovatého
(Daphne mezereum) a bledule jarní (Leucojum vernum). Území této lokality nále-
ží do fytogeografického okresu 33 Branžovský hvozd. Klimaticky spadá do mírně
teplé oblasti s krátkým přechodným obdobím (MT7), roční úhrn srážek je zde
v rozmezí 400 až 450 mm (Quitt 1971). Přírodní památkou protéká Bezpravovic-
ký potok, který tvoří část její severní hranice a jeho přítok, který teče středem
území. Na severovýchodní straně lokality se nachází malý rybník. V obdobích
s častými srážkami se v blízkosti vodních ploch vytvářejí podmáčené prostory
s charakterem lužních lesů. Přírodní památka byla nedávno mykologicky zkou-
mána (Šmídová 2008), ale žádný ze zajímavých dřevních druhů nebyl nalezen.
Z roku 1983 je uváděn výskyt vzácného choroše Perenniporia medulla-panis
(Jacq.) Donk na kořenovém náběhu starého dubu (Vlasák 2013); tento druh se
nám však nepodařilo potvrdit.

Materiál a metody

Průzkum byl prováděn v sezónách 2011 a 2012, lokalita byla pravidelně na-
vštěvována minimálně jednou za měsíc, od března do listopadu (celkem 26 ná-
vštěv, podrobněji Geigerová 2013). Inventarizace byla zaměřena na makromycety
(včetně kornatcovitých druhů) z kmenů Ascomycota a Basidiomycota. Popis u jed-
notlivých druhů je založen na sbíraných položkách ze sledované lokality (pokud
není v textu uveden jiný zdroj). Vzorky byly determinovány na katedře biologie
ZČU z preparátů připravených v Melzerově činidle nebo KOH, s použitím optic-
kého mikroskopu Olympus BX 51, nebo přímo v lese (v tomto případě nebyly
plodnice sbírány). Položky studovaných druhů jsou uloženy v osobním herbáři
T. Geigerové, část položek v mykologickém herbáři na pracovišti autorů (herb.
KBI) a v Národním muzeu v Praze (PRM). Taxonomické zařazení jednotlivých
druhů bylo převzato z Dictionary of the Fungi (Kirk et al. 2008).

Výsledky a diskuse

Na lokalitě bylo celkem determinováno 160 druhů hub, z toho asi 100 ligni-
kolních (Geigerová 2013). Jeden z nalezených druhů, mozkovka rosolovitá
(Ascotremella faginea), patří na seznam zákonem chráněných hub a je uveden
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v Červené knize ohrožených druhů rostlin a živočichů SR a ČR (Kotlaba et al.
1995) i v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky (Holec & Be-
ran 2006). Další tři druhy, ryzec hnědoskvrnitý (Lactarius fluens), houžovec med-
vědí (Lentinellus ursinus) a štítovka Thomsonova (Pluteus thomsonii) jsou také
uvedeny v Červeném seznamu (Holec & Beran 2006).

Ascotremella faginea (Peck) Seaver – mozkovka rosolovitá (Helotiales,
Helotiaceae)
Syn.: Neobulgaria faginea (Peck) Raitv.

Ascotremella faginea tvoří rosolovité, laločnatě zprohýbané plodnice o velikos-
ti 1–8 cm. Barva je po dešti téměř čirá s růžovým nádechem, za sucha matně fia-
lová, ve stáří hnědofialová až do černa. Askospory jsou uloženy po osmi ve vřecku
a jsou eliptické, podélně striátní, 7–9 × 4–5 μm.

Nalezené plodnice porůstaly rozkládající se kmen blíže neurčeného listnatého
stromu (Alnus?) na podmáčeném stanovišti. První nález byl uskutečněn 25. červ-
na 2011 (not. J. Kout). Celé léto se objevovaly nové plodnice a poslední rostly ještě
několik týdnů po prvních mrazech, které začaly počátkem října. Na stejném kme-
ni se plodnice objevily i v roce 2012 (leg. et det. T. Geigerová, herb. T. Geigerová)
a bylo jich mnohonásobně více (koncem července přes třicet). Výskyt mozkovky
rosolovité v PP Chudenická bažantnice je poměrně zajímavý vzhledem k nadmoř-
ské výšce 450 m, nebo� nálezy tohoto druhu jsou obvykle evidovány z výše polože-
ných oblastí (Kotlaba & Pouzar 1990). Nicméně výskyt mozkovky rosolovité
mimo horské a podhorské oblasti není v současnosti ojedinělý (Egertová & Kříž
2012). Na podzim 2011 byla nalezena na severním okraji Plzně v přírodní rezer-
vaci Zábělá (2. 10. 2011 leg. et det. J. Kout, PRM 922348, duplikát herb. KBI)
v místě s ještě nižší nadmořskou výškou (cca 320 m n. m.). První nálezy ze západ-
ních Čech jsou známy z roku 1989 z lokalit Čerchov v Českém lese (cca 1 000 m
n. m.), Jezvinec u Nýrska (cca 700 m n. m.) a z PR Netřeb (cca 550 m n. m.)
nedaleko obce Kanice (Kotlaba & Pouzar 1990).

Ascotremella faginea se vyživuje saprotrofně. Vyskytuje se spíše v přirozených
porostech na mrtvém dřevě listnáčů (především buku); je však známa i mimo
zachovalé lesy (Holec 1999). V České republice je řazena mezi zákonem chráněné
druhy hub (dle vyhlášky 395/1992 k zákonu ČNR č. 114/92 Sb. o ochraně přírody
a krajiny) jako silně ohrožený druh. Dále je zařazena na Červený seznam hub
v České republice, kde je klasifikována jako zranitelný druh (Svrček 2006) a nále-
ží do Červené knihy ohrožených druhů (Kotlaba et al. 1995).

Celosvětové rozšíření mozkovky rosolovité zahrnuje mírný pás Evropy a Severní
Ameriky (Seaver 1930).

Záměna je možná s varietou rosoloklihatky čiré (Neobulgaria pura var. foliacea)
rostoucí na podobném substrátu; foto uvedli např. Breitenbach & Kränzlin
(1984), Medardi (2008). Rosoloklihatka čirá se ale odlišuje spolehlivě mikrosko-
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picky – přítomností amyloidního askoapikálního aparátu a hladkými sporami.
Pro mozkovku rosolovitou jsou typickým znakem rýhované spory (imerzní objek-
tiv), které ji odlišují i od ostatních rosolovitých askomycetů, např. Ascocoryne sp.
(Medardi 2006).

Hymenochaete carpatica Pilát – kožovka klenová (Hymenochaetales,
Hymenochaetaceae)

Kožovka klenová vytváří nenápadné, hnědé, rozlité plodnice na vnitřní straně
borky javoru klenu, a proto patří mezi dosti přehlížené druhy. Je zmiňována jen
velmi vzácně jak v různých inventarizacích, tak i v odborné literatuře (např. Jü-
lich 1984). Podle Tomšovského (Tomšovský 2001) jsou nálezy kožovky klenové
známy z osmi států Evropy (Česká republika, Francie, Německo, Rakousko,
Rumunsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina); v České republice je zaznamenána
jen z několika lokalit (hlavně na Šumavě); potvrzena byla také v Plzeňském kraji
(Sádlíková 2012).

Plodnice rostly na živém kmeni javoru klenu a první nález byl evidován 25. 6.
2011. Na lokalitě byla nalezena na několika místech v obou sezónách 2011 a 2012
(not. J. Kout).

Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill – rezavec kmenový (Hymenochaeta-
les, Hymenochaetaceae)

Rezavec kmenový vytváří jednoleté plodnice na živých kmenech dubů ve výšce
několika metrů, byl ale evidován i na jasanu a eukalyptu (Bernicchia 2005). Hně-
dě zbarvené klobouky bývají nápadně tlusté a široké až 30 cm. Většinu dužiny
klobouku tvoří charakteristické, světle žíhané granulární jádro. Séty nejsou pří-
tomny, spory jsou eliptické, 6–8 × 4,5–6 μm, hnědé.

V Evropě se tento druh vyskytuje v mírném pásu (Ryvarden & Gilbertson
1993). V České republice není příliš rozšířený a jako jeho nejzápadnější lokalita se
v literatuře uvádí Stod u Plzně (Kotlaba 1984). V Chudenické bažantnici byl
zaznamenán 6. 8. 2012 na kmenu živého dubu.

Může být zaměněn s rezavcem dubovým (Pseudoinonotus dryadeus [Pers.]
T. Wagner & M. Fisch. 2001) vytvářejícím plodnice při bázi kmene dubů. V mládí
jsou nápadné vylučováním kapek tekutiny na okraji klobouku (gutace), ve stáří
mají svrchu tvrdou krustu, jsou tmavě hnědé, bez granulárního jádra, a ještě větší
než u rezavce kmenového – široké až 50 cm. Spory jsou oválné, téměř totožné jako
u I. dryophilus, 7–8 × 5–6 μm, ale bezbarvé a bílý výtrusný prach bývá nápadný
na povrchu a v okolí starších plodnic. V České republice se vyskytuje nehojně
(Kotlaba 1984).

Na lokalitě bylo nalezeno celkem 10 plodnic rezavce dubového na dvou stro-
mech vzdálených od sebe cca 500 m. Rostly ve výšce přibližně 10 cm až 1 m nad
zemským povrchem (23. 6. 2011 leg. T. Geigerová, det. J. Kout).

Geigerová T. & Kout J.: Ohrožené nebo méně známé lignikolní houby PP Chudenická bažantnice
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Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner – houžovec medvědí (Russulales, Auriscal-
piaceae)

Houžovec medvědí vytváří plodnice na odumřelém listnatém dřevě. Spory jsou
amyloidní, široce eliptické, 3,4–4,6 × 2–3,5 μm (Miller & Stewart 1971). Podle
Overalla (Overall 2005) má tento druh trimitický hyfový systém (přítomny gene-
rativní, skeletové hyfy a hyfy s olejovitým obsahem).

Na lokalitě byl nalezen na odumřelém kmeni listnatého stromu 6. 8. 2012
(not. J. Kout).

Rod se vyznačuje zubatým ostřím lupenů, což usnadňuje determinaci. Záměna
je možná s velice podobným houžovcem bobřím (Lentinellus castoreus). Jako hlav-
ní rozlišovací znak je uváděn stupeň amyloidity tramy, přičemž L. castoreus má
silně amyloidní hyfy. Dále se oba druhy liší velikostí, L. castoreus by měl být větší
(až 15 cm) a měl by mít vyšší lupeny (4–6 mm); u L. ursinus je výška lupenů
pouze 2–3 mm. Dalším důležitým rozdílem je substrát – zatímco L. ursinus roste
výhradně na listnáčích, L. castoreus může růst i na jehličnanech, a to zejména na
jedli (Kotlaba & Pouzar 1965). Podobným druhem je také houžovec vlčí (Lentinel-
lus vulpinus), který má kulovitější spory (3–3,8 × 3–4,6 μm) než houžovec med-
vědí a nejsou u něj přítomny skeletové hyfy (Overall 2005).

Houžovec medvědí je zařazen na Červený seznam makromycetů České repub-
liky, kde je klasifikován jako ohrožený druh. Podle Červeného seznamu je v České
republice uváděno asi 20 lokalit výskytu, většinou v teplých oblastech (Dvořák
2006). Podle Christensena a kol. (Christensen et al. 2004) je tento druh také in-
dikátorem zachovalých bučin v Evropě. Další nálezy z posledních let jsou známy
z Českého krasu (Holec 2009) a v lesní oblasti asi 0,5 km jižně od Velkolomu
Čertovy schody (23. 7. 2012 leg. et det. J. Kout, herb. KBI). Nové lokality výskytu
houžovce medvědího se nacházejí také v jižních Čechách a to v údolí Vltavy sever-
ně od Zlaté Koruny (4. 12. 2005 leg. et det. J. Kout, PRM 922349) a v oblasti
středních Čech v NPR Libický luh (8. 3. 2009 leg. et det. J. Kout, PRM 922350).
Chudenická bažantnice patří podle fytogeografického členění do mezofytika,
a proto je zde výskyt houžovce medvědího poměrně neobvyklý. Všechny nálezy po-
cházejí z padlých kmenů listnáčů bez borky. Aktuálně se výskyt houžovce medvě-
dího v ČR ukazuje jako roztroušený s lokalitami i mimo termofytikum.

Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis – štítovka Thomsonova
(Agaricales, Pluteaceae)

Tato vzácná štítovka se vyskytuje jednotlivě nebo v malých skupinách na tlejí-
cích větvičkách listnatých stromů, často ukrytých pod zemí (Breitenbach & Kränz-
lin 1995). Klobouk má průměr 1–3 cm, je tmavě hnědě zbarvený a uprostřed se
nacházejí nápadně vystouplé žilky. Třeň je šedavý, dlouhý cca 4 cm. Lupeny jsou
bílé s růžovým nádechem stejně jako u ostatních druhů štítovek. Hlavním rozlišo-
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vacím znakem jsou prstovité výběžky na některých cheilocystidách. Podobným
druhem, u něhož jsou tyto prstovité výběžky také přítomny, je Pluteus insidiosus;
tento taxon má ale odlišnou strukturu pokožky klobouku, v níž se objevují pro-
táhlé válcovité nebo vřetenovité útvary (Justo et al. 2005).

Dne 23. 6. 2011 (leg. et det. T. Geigerová, PRM 922351) byly nalezeny dvě
plodnice rostoucí z téměř rozložené větve pravděpodobně listnatého stromu
(v okolí nálezu rostly buky a duby). Zdálo se tedy, jakoby plodnice vyrůstaly přímo
z půdy.

Z důvodu vzácného výskytu v České republice je štítovka Thomsonova evidová-
na v Červeném seznamu jako ohrožený druh (Vágner 2006). Podle tohoto sezna-
mu je známa z několika lokalit převážně z přirozených porostů po celém území
České republiky, jak v nížinách (jižní Morava), tak v horách (Šumava). Nejbližší
lokalitou je zřejmě PR Chynínské buky (Holec 2004).

Steccherinum bourdotii Saliba & A. David – ostnateček Bourdotův
(Polyporales, Meruliaceae)

Ostnateček Bourdotův vytváří polorozlité plodnice na odumřelém dřevě list-
náčů, hymenofor tvoří ostny lososové nebo oranžové barvy, okraje plodnice jsou
bělavé a bez ostnů.

Obr. 1. Plodnice štítovky Thomsonovy (Pluteus thomsonii) v PP Chudenická bažantnice.

Geigerová T. & Kout J.: Ohrožené nebo méně známé lignikolní houby PP Chudenická bažantnice
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Na lokalitě vyrůstalo 25. 6. 2011 několik plodnic ze spodní strany spadlé vět-
ve listnatého stromu (leg. T. Geigerová, det. J. Kout).

Ostnateček Bourdotův byl popsán až na konci 80. let (Saliba & David 1988),
pravděpodobně nikoliv s ohledem na jeho vzácnost, ale spíše z důvodu přehlížení
tohoto druhu nebo jeho záměny za ostnateček okrový – S. ochraceum (Spirin et al.
2007). Oba druhy jsou si velice podobné, menší rozdíly můžeme zaznamenat
v barvě plodnic (S. ochraceum má světlejší odstíny), dále v délce ostnů (S. bourdo-
tii má ostny delší) a velikosti spor (u S. bourdotii větší a kulovitější).

Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer – kukmák bělovlnný (Agaricales,
Pluteaceae)

Kukmák bělovlnný roste na dřevě listnatých stromů, zejména topolu, javoru,
lípy, vrby nebo dubu (Breitenbach & Kränzlin 1995). Plodnice jsou velké (průměr
klobouku až 20 cm), bělavé s nažloutlými odstíny. V mládí jsou pokryty bílou pla-
chetkou, která se růstem houby protrhne a tvoří nápadný kalich na třeni. Na klo-
bouku mají husté bělavé chloupky, což je velmi dobrý určovací znak.

Na lokalitě byla nalezena jedna plodnice kukmáka bělovlnného na dubu 8. 6.
2012 (not. J. Kout). V. bombycina je v západních Čechách již známa, aktuálně na-
příklad na Plzeňsku ze zámeckého parku v Plasích (Velká výstava hub v Plasích
2011, 2012; not. J. Kout).
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