16. Houby a li‰ejníky
16. 1. Houby (Fungi )
16. 1. 1. Vzácné a ohroÏené houby
Pﬁehled vzácn˘ch a ohroÏen˘ch hub

16. 1. 2. Ochrana hub
Negativní faktory pÛsobící na mykoflóru
Zemûdûlská krajina
Lesní ekosystémy
Vliv rekreace na mykoflóru

16. 1. 3. Pﬁehled v˘znamnûj‰ích druhÛ hub
dle jejich stanovi‰È a ekologie
Horské pﬁirozené jedlobukové lesy
Kulturní smrkové lesy
Mykoflóra pozmûnûn˘ch listnat˘ch
a smí‰en˘ch lesÛ a na jejich okrajích
Mykoflóra luk a pastvin
Mykoflóra synantropních stanovi‰È
a houby se zvlá‰tní ekologií
Houby ‰kodící na hospodáﬁsky v˘znamn˘ch
rostlinách a na potravinách
Veterinárnû a zdravotnû v˘znamné houby
Praktické houbaﬁení

16. 2. Li‰ejníky (Lichenes)
Tabulka: Pﬁehled vybran˘ch ohroÏen˘ch a vzácn˘ch
druhÛ hub (makromycetÛ z tﬁíd vﬁeckov˘trusn˘ch
a stopkov˘trusn˘ch) v okrese Vsetín
v letech 1988 - 2000.

133

134

16. Houby a li‰ejníky
16. 1. Houby (Fungi)
Houby jsou obsáhlou a mnohotvárnou skupinou organismÛ, která má dÛleÏité zastoupení v pﬁírodû. Za spoluúãasti bakterií a dal‰ích mikroorganismÛ se podílejí na v‰ech
rozkladn˘ch procesech organické hmoty a tím napomáhají
kolobûhu látek v pﬁírodû. Mezi houbami najdeme druhy
parazitické, saprofytické a symbiotické. Zvlá‰tní skupinou
symbiotick˘ch hub jsou li‰ejníky - jsou to organismy vzniklé
souÏitím nûkter˘ch hub se sinicemi a ﬁasami (li‰ejníky jsou
samostatnû probrány v následující kapitole). V˘znamn˘m
jevem u symbiotick˘ch hub je mykorhiza. Mykorhizou oznaãujeme symbiózu hub s koﬁeny vy‰‰ích rostlin a v praxi
se její znalosti vyuÏívá pﬁi houbaﬁení - kaÏd˘ houbaﬁ ví,
Ïe nûkteré druhy hub najde jen pod urãit˘mi stromy (napﬁ.
kozáka bﬁezového pod bﬁízou). Mykorhiza je známa také
u orchidejovit˘ch rostlin. Nûkteré orchideje jsou natolik
závislé na symbiotické houbû, Ïe pﬁi vyhynutí této houby
na urãité lokalitû vymizí zároveÀ i orchideje.
Houby se vyskytují prakticky ve v‰ech prostﬁedích.
Mimo jiné jsou v˘znamn˘mi pÛdotvorn˘mi ãiniteli, zejména
je jejich pﬁítomnost nápadná v lesích. Lesní opad (hrabanka)
leÏící na povrchu pÛdy je prostoupen podhoubím hub, které
jej rozkládají. Na povrchu této vrstvy se nacházejí plodnice
rÛzn˘ch makroskopick˘ch hub (makromycetÛ). Ty v‰echny
jsou potravou pro ãetné druhy organismÛ. Dal‰í druhy hub
parazitují na bylinách, keﬁích a stromech, jiné zase rozkládají
jejich odumﬁelá tûla. Nûkteré druhy hub slouÏí jako potrava
pro hmyz. Na mnohé druhy hmyzu jsou nûkteré houby vázány zase tím, Ïe hmyz rozná‰í jejich v˘trusy (napﬁ. brouci bûlokazi roz‰iﬁují houbu zpÛsobující grafiózu jilmÛ) atd.
Houby mají také nesmírn˘ v˘znam pﬁímo pro ãlovûka napﬁ. jako potravinov˘ doplnûk ve v˘Ïivû (houby nasbírané
praktick˘mi houbaﬁi nebo pûstované v pûstírnách), v lékaﬁství (houby zpÛsobující onemocnûní ãlovûka a zvíﬁat),
ve farmacii (houby vyuÏitelné k v˘robû lékÛ - antibiotik),
v potravináﬁství (houby pouÏívané k v˘robû vína a piva
- kvasinky, plísÀov˘ch s˘rÛ - vy‰lechtûné plísnû apod.).
V ekologii a ochranû pﬁírody mají nûkteré druhy v˘znam
také jako indikátory, které nám sv˘m ústupem mohou detekovat urãité negativní zmûny okolního prostﬁedí.Vûdní obor
zab˘vající se houbami se naz˘vá mykologie.
V âR je známo kolem 4 500 druhÛ hub, z toho
je z hlediska praktického houbaﬁení asi 500 druhÛ jedl˘ch
a 100 druhÛ jedovat˘ch. V okrese Vsetín jsou nejlépe
prozkoumány makroskopické houby, kter˘ch bylo do konce
roku 2000 zji‰tûno pﬁes 900 druhÛ.
Parazitick˘mi mikroskopick˘mi houbami se v okrese
zab˘vají pracovi‰tû sledující v˘skyt houbov˘ch nemocí
u ãlovûka, hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat nebo u rostlin, jsou
to Okresní hygienická stanice Vsetín, Okresní veterinární
správa Vsetín a Státní rostlinolékaﬁská správa Vsetín.
V˘zkumem makromycet se v okrese zab˘vají mykologové jednotliví odborníci a pak ãlenové organizovaní v Mykologickém klubu pﬁi OVM Vsetín.
V okrese Vsetín se systematickému prÛzkumu mykoflóry
jiÏ od roku 1962 vûnuje Josef Hrnãiﬁík (Hrnãiﬁík 1987, 1995
aj.), kter˘ aktivnû pÛsobí i jako vedoucí Mykologického
klubu pﬁi OVM Vsetín. Mykologick˘ klub vyvíjí ãinnost
od roku 1987 a do roku 1996 témûﬁ kaÏdoroãnû organizoval
podzimní v˘stavy hub na vsetínském zámku. Pﬁi této
pﬁíleÏitosti byla provedena dÛkladnûj‰í inventura makroskopick˘ch hub rostoucích v dobû konání v˘stavy v ‰ir‰ím okolí
Vsetína. V roce 1994 po mimoﬁádnû teplém tropickém létû
se na Vsetínsku uskuteãnilo celorepublikové setkání myko-

logÛ, bûhem nûhoÏ byl determinován rekordní poãet
makroskopick˘ch hub vãetnû velmi vzácn˘ch druhÛ celkem 300 nov˘ch druhÛ pro Vsetínsko. Z dal‰ích mykologÛ
v minul˘ch desetiletích provádûl ve vsetínském okrese
nepravidelné prÛzkumy zejména prof. Bronislav HlÛza
z Pedagogické fakulty UP v Olomouci (HlÛza 1976, 1987 aj.)
a v rámci sv˘ch ‰kolních prací nûkteﬁí studenti stﬁedních
nebo vysok˘ch ‰kol (Vachala 1973, Holková 1985, Kalinová
1993). ¤ada údajÛ o houbách je shrnuta v mnoha dal‰ích
odborn˘ch pracích (Mrkos 1926, MackÛ 1911, Bayer 1933,
Antonín et HlÛza 1984, 1985 aj.). Ve druhé polovinû 90. let
provádûla mykologické prÛzkumy v lesních ekosystémech
okresu Jitka Spáãilová (Spáãilová 1997 a, b).
I kdyÏ je intenzita prÛzkumu mykoflóry v okrese
podstatnû niÏ‰í neÏ u fauny a flóry, bylo o jejich v˘skytu
v tomto regionu shromáÏdûno jiÏ velké mnoÏství poznatkÛ.

16. 1. 1. Vzácné a ohroÏené houby
Na území âR je podle zákona ã. 114/1992 Sb. zvlá‰tû
chránûno celkem 46 druhÛ hub, z nich jsou v okrese Vsetín
doloÏeny v˘skyty pouze u tﬁí druhÛ, jsou to: hﬁib královsk˘
(Boletus regius), mozkovka rosolovitá (Ascotremella
faginea) a muchomÛrka císaﬁka (Amanita caesarea).
Hlá‰en˘ v˘skyt dal‰ího ohroÏeného druhu - hﬁibu
Fechtnerova (Boletus fechtneri) - není zatím doloÏen.
OhroÏen˘ch druhÛ se v‰ak vyskytuje mnohem více - jejich
poãet se v âR odhaduje na 500 aÏ 700 druhÛ, z toho v okrese Vsetín pﬁedpokládáme pﬁes 100 druhÛ.
Pﬁehled vzácn˘ch a ohroÏen˘ch hub
V tabulce je uveden souhrnn˘ pﬁehled vybran˘ch
ohroÏen˘ch a vzácn˘ch druhÛ hub v okrese Vsetín, kter˘
je sestaven na základû znalostí hub do konce roku 1998.
NíÏe rozvádíme jednotlivé taxonomické skupiny tûchto hub.

Tﬁída: Vﬁeckokov˘trusné (Ascomycetes)
Z této skupiny bylo v okrese nalezeno celkem
98 druhÛ. Z terãoplod˘ch hub (Discomycetes) to jsou napﬁ.
Hymenoscyphus calloriodes, Sclerotinia caricina a Scutellinia nigrohirtula, které byly nalezeny u Ratiboﬁe a jsou
zﬁejmû prvními nálezy na Moravû. Velmi vzácn˘mi druhy
jsou ohnivec ‰arlatov˘ (Sarcoscypha coccinea), mísenka
oranÏová (Aleuria aurantia), krásná sv˘m oranÏov˘m
zbarvením, dále kali‰ník obecn˘ (Helvella acetabulum),
ou‰ko zajeãí (Otidea leporina), rosoloklihatka ãirá
(Neobulgaria pura) a patyãka rosolovitá (Leotia lubrica),
rostoucí ve vlhk˘ch lesích. Z kustﬁebkovit˘ch hub
se vyskytuje vzácná ﬁasnatka fialová (Peziza violacea),
rostoucí na star˘ch vlhk˘ch ohni‰tích a spáleni‰tích.
Z ub˘vajících chﬁapáãovit˘ch hub to jsou napﬁ. chﬁapáã
kadeﬁav˘ (Helvella crispa), ucháã ãepcovit˘ (Gyromitra
infula) nebo i jedovat˘ ucháã obecn˘ (Gyromitra esculenta). Vzácnû roste chﬁapáã ãern˘ (Leptopodia atra)
a velmi vzácnû terãovnice síÈnatá (Disciotis venosa). Dnes
jsou vzácn˘mi houbami smrÏ obecn˘ (Morchella eculenta),
smrÏ vysok˘ (M. elata), smrÏ polovoln˘ (Morchella
semilibera) a housenice cizopasná (Cordyceps uphioglossoidos), pﬁitom v 60. letech rostly hojnû.
Vﬁeckat˘ch hub je velké mnoÏství druhÛ, pﬁedev‰ím
terãoplod˘ch, a jejich podrobnûj‰í prÛzkum mÛÏe provádût
pouze mykolog specializovan˘ na tuto skupinu. V okrese
obdobnû zamûﬁen˘ specialista není, takÏe i z tohoto dÛvodu
je tato skupina na Vsetínsku málo prozkoumaná, zatím
je v okrese známo nûkolik desítek druhÛ.
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Tﬁída: Stopkov˘trusné (Basidiomycetes)
V mykoflóﬁe okresu jsou stopkov˘trusné houby zastoupeny mnohem bohatûji neÏ vﬁeckov˘trusné.V této skupinû
je také nejvíce ohroÏen˘ch, mizejících a vzácn˘ch druhÛ.
K nejv˘raznûj‰ím zmûnám dochází u nûkter˘ch mykorhizních hub. Úbytek plodnic nebo zastavení rÛstu mnoha
druhÛ mykorhizních hub úzce souvisí s po‰kozováním
a odumíráním lesních porostÛ, zmûnou v druhové skladbû
lesa, na níÏ jsou vázány dal‰í zmûny podmínek apod. Podíl
mykorhizních druhÛ makromycetÛ ãiní v prÛmûru kolem
50 % v‰ech druhÛ hub rostoucích v lesních ekosystémech.
Saprofytické druhy více odolávají nepﬁízniv˘m zásahÛm
v ekosystémech, ale jsou i mezi nimi druhy, u kter˘ch
je pozorován v posledních desetiletích pokles lokalit i mizení
nûkter˘ch druhÛ.

Lo‰ákovec rezav˘ je velmi vzácn˘ v celé stﬁední Evropû,
v âR je tato houba známa jen ze 4 lokalit. Ke vzácn˘m
druhÛm z ãeledi bûlozub˘ch (Bankeraceae) náleÏí tﬁi druhy
lo‰áãkÛ - lo‰áãek ãern˘ (Phellodon niger), lo‰áãek tmav˘
(Phellodon melaleucus) a lo‰áãek ãí‰kovit˘ (Phellodon
tomentosus). Ke vzácn˘m druhÛm dále patﬁí korálovec
jedlov˘ (Hericium flagellum), korálovec bukov˘
(Hericium clathroides), pstﬁeÀ dubov˘ (Fistulina hepatica)

Podtﬁída: NiÏ‰í stopkov˘trusné
(Heterobasidiomycetes)
Z této skupiny patﬁí ke vzácn˘m taxonÛm okresu rosolovka listovitá (Tremella foliacea), která byla nalezena
na paﬁezu buku v okolí Makyty v Javorníkách. Dal‰í vzácnûj‰í houbou je ãernorosol borov˘ (Exidia saccharina).
Byl nalezen v Javorníkách u Francovy Lhoty na paﬁezu
borovice.
Podtﬁída: Vy‰‰í stopkov˘trusné
(Homobasidiomycetes)
¤ád: Nelupenaté (Aphyllophorales)
Jsou to houby rÛzn˘ch tvarÛ, jejichÏ plodnice nejsou
obvykle rozli‰eny na tﬁeÀ a klobouk s lupeny nebo póry,
ale rou‰kem na povrchu plodnice, resp. jejich rou‰kono‰e
(hymenoforu). Vût‰ina tûchto hub Ïije saprofyticky, ãást
paraziticky. Nûkteré druhy jsou víceleté.
V této skupinû hub patﬁí mezi vzácné ãi ohroÏené
druhy celkem 35 taxonÛ.V roce 1994 byly na území okresu
zji‰tûny pórnatka brvitá (Junghuhnia fimbriatella)
v pralese Razula a Sceletocutis odora v pralese Vachalka,
v obou pﬁípadech se jedná o první nálezy na Moravû.
Na dvou lokalitách v okrese (Velké Karlovice - prales Razula,
Huslenky - Uherská) byl zaregistrován lo‰ákovec rezav˘
(Hydnellum ferrugineum), velmi krásná houba, ronící
ãervené kapénky na bílém podkladu (viz bar. foto v pﬁíloze).

Bedla vysoká (Lepiota procera)
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Sírovec ÏlutooranÏov˘ (Laepiporus sulpureus)

a síÈkovec dubov˘ (Daedalea quercina), druhy jsou sv˘m
rÛstem vázány na dﬁeviny relativnû vzácnûj‰í nebo ub˘vající
(dub, jedle, klen aj.). Na paﬁezech listnat˘ch dﬁevin roste
jeÏatec rÛznozub˘ (Creolophus cirrhatus), kter˘ byl
zaznamenán na dvou lokalitách. K zajímav˘m vzácn˘m
druhÛm patﬁí i kotrã kadeﬁav˘ (Sparassis crispa),
kotrã NûmcÛv (Sparassis nemecii) nebo choro‰ oﬁí‰
(Polyporus umbellatus), kter˘ je znám pouze z jedné lokality u Pozdûchova. Z dal‰ích vzácn˘ch trsovit˘ch choro‰ovit˘ch druhÛ, které dorÛstají velk˘ch rozmûrÛ, byly zaregistrovány napﬁ. trstnatec obrovsk˘ (Meripilus giganteus)
a trstnatec lupenit˘ (Grifola frondosa). K velmi vzácn˘m
druhÛm patﬁí houby s dlouholetou absencí rÛstu, které byly
zaznamenány 1 aÏ 2 krát za nûkolik let, napﬁ. krásnopórka
mlynáﬁka (Albatrellus ovinus), krásnopórka Ïemliãka
(Albatrellus confluens) ãi velmi vzácná krásnopórka kozí
noha (Albatrellus pes-caprae), která byla nalezena
u Pulãínsk˘ch skal, a rezavec ‰ikm˘ (Inonotus obliquus).
Zajímav˘m a vzácnûj‰ím druhem je i lÏiãkovec ‰i‰kovit˘
(Auriscalpinum vulgare), vyrÛstající z borov˘ch ‰i‰ek leÏících na zemi nebo ãásteãnû ukryt˘ch pod povrchem.
Úbytek druhové pestrosti byl zaznamenán i u dal‰ích druhÛ
z rodÛ lo‰ákovec (Hydnellum), lo‰ák (Hydnum), li‰ák
(Dentinum) aj. Mezi ub˘vající druhy patﬁí i nûkteré druhy
z rodÛ kuﬁátka (Ramaria), napﬁ. kuﬁátka kvûtáková
(Ramaria botrytis), kuﬁátka zlatá (Ramaria aurea),
ale i jedovat˘ druh kuﬁátka sliãná (Ramaria formosa).
Z kyjankovit˘ch hub jsou vzácn˘mi kyj HerkulÛv
(Clavariadelphus pistillaris) a kyj uÈat˘ (Clavariadelphus
truncatus). Kritick˘ úbytek byl zaznamenán u vzácného
stroãkovce kyjovitého (Gomphus clavatus), kter˘ v minulosti rostl na nûkter˘ch místech hojnû a byl sbírán ke konzumaci. Dnes v okrese roste jen na dvou lokalitách. Dal‰ím
vzácn˘m a ub˘vajícím druhem je stroãek kadeﬁav˘
(Craterellus sinuosus), dnes se vyskytuje jen na dvou lokalitách. Z dal‰ích vzácn˘ch druhÛ v okrese to jsou lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum), roste na 2 lokalitách,
ìubkatec pohárkovit˘ (Coltricia perennis), rostoucí
na písãit˘ch pÛdách s borovicí, dále bûlochoro‰ snûhobíl˘
(T.chioneus),rostoucí v pralesovit˘ch porostech,‰indelovník

seversk˘ (Climacodon septentrionalis), kter˘ byl zaregistrován v pralese Kutan˘, houÏovec vlãí (Lentinellus vulpinus), houÏovec bobﬁí (Lentinellus castoreus) a houÏevnatec tygrovan˘ (Panus tigrinus). V posledních desetiletích
silnû ubyla li‰ka obecná (Cantharellus cibarius),
je‰tû v polovinû 70. let byla ãastá, minimální v˘skyt
byl ve druhé polovinû 80. let a v 90. letech její ãetnost mírnû
stoupla. Ústup li‰ky obecné byl zﬁejmû zpÛsoben úbytkem
de‰Èov˘ch sráÏek zejména v 80. letech, snad mûlo vliv
i zneãi‰tûní ovzdu‰í.

nitidum), známa ze dvou lokalit, krásná houba bedlovnice
zlatá (Phaeolepiota aurea), která byla nalezena v roce 1994
u Karolinky, a lupenopórka ãervenoÏlutá (Phylloporus
pelletieri), která je známa pouze z Velkého Skalníku
u Vsetína. Z dal‰ích lupenat˘ch jsou vzácnûj‰ími taxony
bedla hranostajová (Lepiota erminea), Ïampión vzácn˘
(Agaricus augustus), slzivka koﬁenatá (Hebeloma radicosum), sluka svraskalá (Rozites caperata), ‰upinovka
nádherná (Gymno-philus junonius), ‰upinovka slizká
(Pholiota diposa),mechovka obecná (Clitopilus prunulus)
a slizeãka porcelánová (Oudemansiella mucida).

¤ád: Lupenaté (Agaricales)
âeleì: Hﬁibovité (Boletaceae)
Z této skupiny patﬁí mezi vzácné a ohroÏené druhy
celkem kolem 30 druhÛ. Od konce 60. let je v okrese
zaznamenán znaãn˘ pokles populací u hub z ãeledi ‰Èavnatkovit˘ch (Hygrophoracae) - zejména rodÛ ‰Èavnatka a plÏatka.
Jsou to houby luk, pastvin, lesÛ a travnat˘ch okrajÛ lesÛ v horsk˘ch a podhorsk˘ch polohách. Z voskovek jsou vzácné napﬁ.
‰Èavnatka papou‰ãí (Hygrophorus psittacinus), ‰Èavnatka
‰arlatová (Hygrophorus coccinea), ‰Èavnatka krvavá
(Hygrophorus miniatus). Velmi vzácná je ‰Èavnatka bﬁeznovka (Hygrophorus marzuolus),která je známa pouze z jedné
lokality u Pozdûchova, a dále ‰Èavnatka holubinková
(Hygrophorus russula), která byla nalezena v PR Dubcová
u Kateﬁinic.

Hﬁibovité houby jsou ze symbiotick˘ch druhÛ nejvíce
sbíran˘mi houbami. ZároveÀ také patﬁí v okrese Vsetín
k nejohroÏenûj‰ím taxonÛm, nûkter˘m druhÛ hrozí i vymizení. Dosud bylo v okrese zji‰tûno pﬁes 40 druhÛ hﬁibovit˘ch, z toho 28 lze v okrese Vsetín povaÏovat za vzácné nebo
ohroÏené. Jsou to: ohroÏen˘ druh hﬁib královsk˘ (Boletus
regius), dále hﬁib plav˘ (Boletus impolitus), hﬁib borov˘
(Boletus pinophilus), hﬁib medotrpk˘ (Boletus albidus),
hﬁib bﬁezov˘ (Boletus betulicolus), hﬁib habrov˘ (Boletus
carpinaceus), hﬁib satan (Boletus satanas), hﬁib nachov˘
(Boletus rhodoxanthus), hﬁib rudonachov˘ (Boletus
rhodopurpureus), hﬁib QuéletÛv (Boletus queletii), hﬁib
modraãka (Boletus pulverulentus), hﬁib sin˘ (Boletus
cyanescens), hﬁib strako‰ (Boletus variegatus) znám˘
ze 3 lokalit, hﬁib ãerven˘ (Boletus rubellus), hﬁib Ïlut˘
(Boletus junquilleus) známy pouze z lokality ve Velkém
Skalníku u Vsetína, hﬁib bronzov˘ (Boletus aereus), hﬁib
ka‰tanov˘ (Gyroporus castaneus) znám˘ pouze z lokality
u Bystﬁiãky, podloubník sin˘ (Uloporus lividus) znám˘
pouze ze dvou lokalit, klouzek obecn˘ (Suillus luteus),
klouzek zrnit˘ (Suillus grannulatus), klouzek slizk˘
(Suillus aeruginascens), kozák ãervenající (Leccinum
oxydabile), kozák bíl˘ (Leccinum holopus), kozák ‰edozelen˘ (Leccinum thalassinum), kﬁemenáã dubov˘
(Leccinum quercinum), kﬁemenáã hnûd˘ (Leccinum
decipiens), kﬁemenáã smrkov˘ (Leccinum piccinum),

Hﬁib smrkov˘ (Boletus edulis)

Z drobn˘ch lupenat˘ch hub byly ze vzácn˘ch druhÛ
vût‰inou v pralesovit˘ch porostech zaznamenány penízovka
ãervenonohá (Collybia erythropus), vláknice ra‰eliníková (Inocybe acuta), vláknice bezová (I. sambucina),
lakovka zakroucená (Laccaria tortilis), helmovka
kapradinová (Mycena pterigena), ‰upinovka kozincová
(Pholiota astragalina), penízovka drobnov˘trusá
(Baeospora myosura), penízovka tﬁásnitá (Collybia
cirrhata). Dal‰ími vzácn˘mi druhy jsou cystidovka rybovonná (Macrocystidia cucumis), helmovka deskovitá
(Mycena stylobates), helmovka zefírová (Mycena zephirus), penízovka dﬁípená (Clitocybula lacerata) a penízovka ‰irokolupenná (Megacollybia platyphylla). Dnes
jiÏ vzácn˘mi druhy jsou i ãirÛvka hevelka (Tricholoma
portentosum) a ãirÛvka zelánka (Tricholoma equestre).
Z muchomÛrkovit˘ch hub jsou vzácné muchomÛrka jízlivá
(Amanita virosa), muchomÛrka porfyrová (Amanita
porphyria), muchomÛrka zelená var. bílá (Amanita phalloides var. alba), muchomÛrka stroupkatá (Amanita
inaurata) a muchomÛrka ‰afránová (Amanita crocea),
které byly zaznamenány jen na málo lokalitách v okrese.
Nejvzácnûj‰í z muchomÛrek je kriticky ohroÏen˘ druh
muchomÛrka císaﬁská (Amanita caesarea), která byla
zji‰tûna pouze na jedné lokalitû. Vzácn˘mi houbami jsou
dále slyzák ‰v˘cask˘ (Gomphidius helveticus), kter˘
je znám ze dvou lokalit, závojenka lesklá (Entoloma

Kﬁemenáã osikov˘ (Leccinum aurantiacum)
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kﬁemenáã borov˘ (Leccinum vulpinum), ‰i‰kovec
ãern˘ (Strobilomyes floccopus), hﬁib nachov˘trus˘
(Porhyrellus pseudoscaber) a lupenoporka ãervenoÏlutá
(Phylloporus pelletieri).

16. 1. 2. Ochrana hub

V˘raznû ubylo lokalit hﬁibu kováﬁe (Boletus erythropus) a hﬁibu pﬁívûskatého (Boletus appendiculatus).

Na mykoflóru negativnû pÛsobí ﬁada civilizaãních vlivÛ
- jsou to zejména dopady prÛmyslové a zemûdûlské v˘roby
na celou krajinu (v˘raznû negativní vliv byl v letech 1960 1990), dále rekreace, odpady aj. Celkovû dochází ke sníÏení
rozmanitosti biotopÛ a k degradaci krajiny.

âeleì: Holubinkovité (Russulaceae)
âeleì zahrnuje dva rody - holubinka (Russula)
a ryzec (Lactarius). Oba rody obsahují mykorhizní druhy.
V okrese bylo zji‰tûno na 30 druhÛ holubinek a 25 druhÛ
ryzcÛ. Nûkteré druhy obou rodÛ ub˘vají na poãetnosti.
U holubinek mizí lokality zejména u holubinky nazelenalé
(Russula virescens), holubinky namodralé (Russula cyanoxantha), holubinky olivové (Russula olivacea) a holubinky mandlové (Russula vesca). Vzácn˘mi druhy jsou
ub˘vající holubinka lepkavá (Russula viscida), holubinka
bílá (Russula delica), holubinka zlatá (Russula aurata),
holubinka kolãaví (Russula mustelina), holubinka
rudonohá (Russula rhodopoda), které jsou v okrese zaregistrovány jen na nûkolika lokalitách.
U ryzcÛ se citelnû sniÏuje poãet lokalit u ryzce smrkového (Lactarius deterrimus), ryzce syrovinky
(Lactarius volemus), ryzce borového (Lactarius pinicola),
ryzce peprného (Lactarius piperatus) a ryzce krvemléãného (Lactarius sanguifluus). Vzácn˘mi druhy jsou
dále ryzec ìubkovan˘ (Lactarius scrobiculatus), ryzec
honosn˘ (Lactarius repraesentaneus), ryzec zelen˘
(Lactarius blennius), ryzec jedlov˘ (Lactarius subsalmoneus), ryzec li‰kov˘ (Lactarius theiogalus), ryzec játrohnûd˘ (Lactarius hepaticus), ryzec kﬁídlatov˘trus˘
(Lactarius pterosporus).

Tﬁída: Bﬁichatky (Gasteromycetes)
Bﬁichatky jsou zajímavé sv˘m tvarem a od ostatních hub
se li‰í stavbou plodnic, otevíráním plodnic pﬁi dozrávání
v˘trusÛ a jejich uvolÀování. Z pÛvodních druhÛ na‰í mykoflóry se v okrese vzácnû vyskytují: psivka obecná (Mutinus
caninus), p˘chavka obrovská (Langermannia gigantea),
hvûzdovka ãervenavá (Geastrum rufescens), hvûzdovka
smrková (Geastrum quadrifidum) a kuliãka koﬁínkatá
(Gastrosporium simplex).
Do této skupiny patﬁí dva zavleãené a vzácné druhy
hub - jsou to kvûtnatec ArcherÛv (Clathrus archeri)
a síÈovka dvojitá (Dictiophora duplicata). Kvûtnatec
ArcherÛv je krásná houba tvaru hvûzdice (viz barev. foto
v pﬁíloze). Jejím domovem je Austrálie a okolní ostrovy.
V Evropû se objevila poprvé v roce 1914 v souvislosti
se zásilkou bavlny do Francie a poté se zaãala ‰íﬁit
do sousedních zemí. V âR se poprvé objevila v roce 1963
v okrese Prachatice. V okrese Vsetín se objevila aÏ v roce
1986, a to hned na dvou lokalitách - na Jasénce u Vsetína
a na Malé Bystﬁici. Do roku 1998 byla zji‰tûna na dal‰ích
11 lokalitách - RÛÏìka pod ·típou, Velká Lhota, Vala‰ská
Bystﬁice, Santov u Malé Bystﬁice, Bystﬁiãka, Veselá, RoÏnov Hradisko. Je hlá‰ena z nûkolika dal‰ích lokalit na Vala‰skomeziﬁíãsku a RoÏnovsku, nálezy zatím nejsou doloÏeny.
Intenzívní sráÏky v roce 1997 zﬁejmû zniãily nûkterá nalezi‰tû. Je to jediná houba, která se v okrese roz‰iﬁuje a její
v˘skyt je sledován âeskou mykologickou spoleãností.
SíÈovka dvojitá je hadovkovitá houba s krásn˘m závojem,
v okrese je známa pouze z jediné lokality od Vsetína (Mal˘
Skalník). Poprvé byla objevena v roce 1986 a následnû byla
kaÏdoroãnû kontrolována, na uvedeném místû obvykle
vyroste jen nûkolik plodnic.
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Negativní faktory pÛsobící na mykoflóru

Konkrétní negativní faktory pÛsobící na mykoflóru jsou
následující:
Zemûdûlská krajina
Provádûní nevhodn˘ch úprav na podhorsk˘ch pozemcích, ru‰ení protierozních zábran. Meze, pﬁíkopy, drnové
pﬁíkopy a úvozové cesty byly rozorány, zídky z kamenn˘ch
snosÛ (kamenice) zlikvidovány, do‰lo k urychlení erozivních
procesÛ pÛdy a zanikla nalezi‰tû nûkter˘ch saprofytÛ.
Likvidace rozpt˘lené zelenû. V 60. aÏ 80. letech byly
intenzivnûji odstraÀovány skupiny ovocn˘ch stromÛ,
kﬁovinaté remízky a jednotlivé dﬁeviny, rozpt˘lené listnaté
a smí‰ené lesíky, byly ru‰eny koridory a lemy mezi jednotliv˘mi parcelami. Místnû tak docházelo k zániku stanovi‰È
hub, jako ãirÛvky májovky, ãirÛvky podtrnky, ‰piãky obecné,
ryzcÛ, hﬁibovit˘ch, Ïampiónu polního a dal‰ích.
Nové stavby poblíÏ pﬁechodov˘ch lesíkÛ a na jejich
okrajích (stáje, pﬁístﬁe‰ky pro letní ustájení, napájecí boxy,
sala‰e, polní a pﬁílesní hnoji‰tû). Jejich realizací lokálnû
docházelo ke znehodnocování krajinn˘ch systémÛ
s následnou devastací pÛdy, zelenû a okolí drobn˘ch lesíkÛ. Následkem byla postupná zmûna druhové skladby
mykoflóry. Pﬁitom se roz‰íﬁily koprofilní saprofyté
a ubikvisté, napﬁ. z rodu hnojník jsou to hnojník obecn˘,
hnojník inkoustov˘, hnojník mrvní, hnojník tﬁpytiv˘, hnojník naset˘ aj., dále nûkteré druhy z rodÛ kﬁehutka, kropenatec, slzeãník a nûkteré bﬁichatkovité houby jako prá‰ivka
‰edivá, prá‰ivka ãernavá a na okrajích listnat˘ch lesÛ
hadovka smrdutá. âastûji se také objevuje václavka obecná,
a to jak na paﬁezech, tak na oslaben˘ch Ïiv˘ch stromech.
ZároveÀ do‰lo k úbytku jedl˘ch lupenat˘ch hub, napﬁ.
ãirÛvky májovky, ‰piãky obecné, závojenky podtrnky, Ïampiónu polního aj.
Nevhodné melioraãní zásahy. Konkrétnû ‰lo o odvodnûní zamokﬁen˘ch luk, prameni‰È, odstranûní doprovodn˘ch
bﬁehov˘ch porostÛ, napﬁimování dolních ãástí podhorsk˘ch
potokÛ. Zmûna hydrologick˘ch podmínek mûla za následek
úbytek nalezi‰È mezofilních saprofytních hub, pﬁedev‰ím
rozkládajících opad z dﬁevin (listí, drobné vûtviãky) - napﬁ.
nûkteré druhy z rodu ‰piãka, zejména ‰piãka listová a ‰piãka
kolovitá, nûkteré helmovky, napﬁ. helmovka tuhonohá, helmovka r˘hovaná aj., ale i mykorhizních druhÛ, napﬁ. ãechratky
ol‰ové a podloubníku siného u doprovodn˘ch porostÛ
potokÛ.
Chemizace. Znaãn˘ vliv na druhové zastoupení, úbytek
druhÛ a cel˘ch spoleãenstev hub mûlo pouÏívání prÛmyslov˘ch hnojiv, postﬁikÛ proti ‰kÛdcÛm (pesticidy, zejména
letecké aplikace, kdy do‰lo k zamoﬁení i sousedních pozemkÛ), dále úniky siláÏních ‰Èáv ze ÏlabÛ, v˘voz kejdy, nezabezpeãená polní hnoji‰tû, odkud docházelo ke splachÛm
do níÏe poloÏen˘ch míst (lesíkÛ apod.), coÏ v‰e vedlo
k umrtvování biologick˘ch procesÛ v pÛdû. Nejprve
se zastavila fruktifikace hub (tvorba plodnic), následnû
docházelo k postupné degradaci rÛzn˘ch druhÛ makromycetÛ symbiotick˘ch i saprofytick˘ch.

Podhorské a horské pastviny byly scelovány do vût‰ích
celkÛ a následnû degradovány pastvou nadmûrnû velk˘ch
stád skotu a ovcí - docházelo k niãení vegetace, devastaci
stanovi‰È s rozpt˘lenou zelení a okrajÛ lesa se‰lapem.
U nûkter˘ch dﬁíve seãen˘ch luk a vypásan˘ch pastvin
naopak dochází k jejich degradaci v dÛsledku absence
zemûdûlského obhospodaﬁování. Dochází k sukcesním
zmûnám bylinného patra, následnû mizí ﬁada druhÛ vázan˘ch na dﬁívûj‰í zpÛsob extenzivního uÏívání - mizí druhy
zejména z rodÛ ‰Èavnatka, voskovka a jin˘ch.

Na tûchto místech pak ustává fruktifikace hub. T˘ká
se to zejména ryzce smrkového, hﬁibu smrkového, li‰ky
obecné a dal‰ích.
V˘stavba lesních cest (kamenit˘ch, asfaltov˘ch)
pro svoz dﬁeva podporuje erozi a mûní mikroklima
v porostu, dochází také ke zneãi‰Èování v˘fukov˘mi plyny
a ropn˘mi produkty z vozidel. DÛsledkem je lokální
ochuzení mykoflóry.
Vliv rekreace na mykoflóru

Zatímco v 70. a 80. letech bylo váÏn˘m problémem
intenzivní uÏívání zemûdûlsk˘ch pozemkÛ, v 90. letech
po v˘razném útlumu zemûdûlství v horsk˘ch a podhorsk˘ch
oblastech dochází naopak k nebezpeãí zániku jin˘ch
hodnotn˘ch, dosud je‰tû nezniãen˘ch stanovi‰È hub,
v dÛsledku jejich neobhospodaﬁování.
Lesní ekosystémy
Lesní ekosystémy mají nejbohat‰í zastoupení makromycetÛ v mykoflóﬁe okresu. Pﬁesto v‰ak rozmanitost druhÛ hub
i v tûchto biocenózách klesá, zejména byly v˘razné zmûny
v 70. a 80. letech. V 90. letech jsou jiÏ patrné náznaky
zlep‰ování situace a opût se objevují nûkteré druhy, které
v pﬁedchozích desetiletích pozvolna mizely - nejnápadnûj‰í
pozitivní zmûny lze v posledních 10 letech vidût u li‰ky
obecné, dále lze ãastûji nalézt druhy suchohﬁib hnûd˘, ryzec
plstnat˘, z jedovat˘ch mykorhizních druhÛ pﬁedev‰ím
muchomÛrku ãervenou a na‰i nejjedovatûj‰í muchomÛrku
zelenou.
PrÛmyslové emise plynné, kapalné a tuhé jsou hlavním
faktorem ohroÏujícími v‰echny biocenózy vãetnû hub.
Po jejich transportu se dostávají do ekosystémÛ jako imise
a ty mají hlavní podíl na mizení makromycetÛ, a to zejména
mykorhizních i saprofytick˘ch druhÛ.

Je to pﬁedev‰ím budování zahrádkáﬁsk˘ch a chatov˘ch
osad na stráních, poblíÏ lesÛ, kde byly houby pﬁedtím zastoupeny vût‰ím poãtem druhÛ. Dochází k devastaci lesa se‰lapem, k jeho zneãi‰Èování odpady (tvorba skládek), dochází
k tvorbû odpadÛ na zahrádkách (ropné produkty, saponáty,
prÛmyslová hnojiva, barvy, zbytky pesticidÛ, sklo, obaly,
konzervy atd.). Lokálnû tak dochází k postupné degradaci
spoleãenstev hub a k úbytku mnoha druhÛ.
Motorové sportovní soutûÏe, motokros a cyklokros,
jejichÏ trasy ãasto procházejí pﬁechodov˘mi lesíky, dále
se jedná o v˘stavbu sjezdovek a lyÏaﬁsk˘ch vlekÛ. Dochází
k devastaci pÛdy, lesíkÛ, niãení drnového porostu i lesní
vegetace a tím k likvidaci mnoha druhÛ hub.
V okolí velk˘ch turistick˘ch základen, frekventovan˘ch
turistick˘ch tras dochází k po‰kozování mlad‰ích lesních
porostÛ, a to krácením vyznaãen˘ch turistick˘ch tras,
sbûrem lesních plodÛ. Dále je to ne‰etrn˘ aÏ vandalsk˘ sbûr
hub - napﬁ. rozhrabávání jehliãí (niãí se podhoubí, z nûhoÏ
vlastnû plodnice vyrÛstají), honba za rekordy - houbaﬁ vysbírá i nejmen‰í plodniãky, hlavnû u hﬁibovit˘ch hub.
Pﬁi silném civilizaãním tlaku na pﬁírodu v posledních
desetiletích do‰lo k ústupu mnoha druhÛ hub, pouze
u suchohﬁibu hnûdého docházelo k jeho mírnému vzestupu
navzdory zneãi‰tûní i intenzivnímu sbûru ze strany houbaﬁÛ.

Chemické postﬁiky proti lesním ‰kÛdcÛm jsou podstatnou pﬁíãinou mizení hub na takto ovlivnûném stanovi‰ti.
Velkoplo‰ná tûÏba dﬁeva, ne‰etrné kácení, odlesÀování
rozsáhlej‰ích ploch zpÛsobuje likvidaci nejrÛznûj‰ích druhÛ
hub. Na velk˘ch plochách dochází k zarÛstání vy‰‰í bylinnou vegetací nebo porosty maliníku ãi ostruÏiníku, tyto rostliny odãerpávají Ïiviny z pÛdy a brání prohﬁátí lesní pÛdy,
coÏ je dÛleÏit˘ a nezbytn˘ faktor pro v˘voj vût‰iny druhÛ
hub. Zmûní se poãet a spektrum druhÛ hub.
Technika tûÏby dﬁeva, zejména tûÏká mechanizace, niãí
vegetaãní pokryv lesní pÛdy, uplatÀuje se vodní eroze
a dochází tak ke splachÛm humusu, kter˘ je nejcennûj‰í vrstvou lesní pÛdy. Zhutnûní pÛdy a její chemické zneãi‰tûní
(nafta, oleje) zpÛsobuje zmûnu chemick˘ch, fyzikálních
i biologick˘ch vlastností pÛdy. Ke zmûnám mykoflóry
dochází i roz‰iﬁováním parazitick˘ch dﬁevokazn˘ch hub,
ponûvadÏ se nachází vût‰í mnoÏství stromÛ s mechanick˘m
po‰kozením po tûÏbû v okolí.
Druhová skladba lesních porostÛ má znaãn˘ vliv
na druhovou pestrost hub Ïijících v mykorhizní symbióze.
SniÏování druhové pestrosti lesa, jednostranné protûÏování
jedné dﬁeviny (smrku) vede k ochuzování mykoflóry
o druhy vázané na jiné dﬁeviny.
RovnûÏ zpÛsob provádûní v˘chovn˘ch proﬁezávek
má nepﬁízniv˘ dopad na nûkteré skupiny hub. Náhlá velkoplo‰ná probírka mlazin, tyãkovin a tyãovin má za následek
zmûnu mikroklimatick˘ch podmínek (vítr, vlhkost, teplota),
coÏ se projevuje na zmûnách mikroklimatu porostu a pÛdy.

Choro‰ ‰upinat˘ (Polyporus squamosus) v NPR Razula
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16. 1. 3. Pﬁehled v˘znamnûj‰ích druhÛ hub
dle jejich stanovi‰È a ekologie
Horské pﬁirozené jedlobukové lesy
Horské pﬁirozené bukové lesy s jedlí vykazují ﬁadu zajímav˘ch, vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ hub. Jsou dÛleÏit˘mi
genobankami ve volné pﬁírodû, v nichÏ se ohroÏené druhy
chrání tím nejúãinnûj‰ím zpÛsobem - tj. s jejich stanovi‰ti.
Zachovávají nám vlastnû mykogenofond minul˘ch vûkÛ.
V okrese se nejzachovalej‰í porosty nacházejí v pﬁírodních
rezervacích, kde jsou ponechány samovolnému v˘voji
s vylouãením zásahÛ ãlovûka. V tûchto porostech se odumﬁelá dﬁevní hmota neodstraÀuje, a proto zde pﬁevaÏují
saprofytické houby. Mykorhizní druhy nejsou v pralesních
porostech v˘znamnû zastoupeny.
Prales Razula (Velké Karlovice)
V pralese Razula bylo dosud zji‰tûno celkem 210 druhÛ
makroskopick˘ch hub, je to v okrese po mykologické stránce
nejintenzivnûji sledovan˘ prales. Kromû bûÏn˘ch druhÛ
se vyskytují i druhy velmi vzácné. Napﬁ. v roce 1994 byla
v pralese zji‰tûna saprofytická houba pórnatka brvitá.
Na padl˘ch i stojících odumﬁel˘ch kmenech jedle se vyskytuje vzácn˘ korálovec jedlov˘, kter˘ je ohroÏen zejména
ústupem star˘ch jedlí. Na dﬁevní hmotû jedlí se ze vzácnûj‰ích druhÛ dále vyskytují trámovka jedlová, bûlochoro‰
seversk˘ a ﬁada dal‰ích dﬁevokazn˘ch hub. Z vﬁeckat˘ch hub
byla nalezena voskoviãka citronová, masenka podu‰kovitá,
patyãka rosolovitá aj. Ze ‰Èavnatkovit˘ch byly zaznamenány
napﬁ. ‰Èavnatka slonovinová, ‰Èavnatka buková a v okolí rezervace ‰Èavnatka naãervenalá. Kolem trouchnivûjících paﬁezÛ
roste hnojník tﬁpytiv˘, hnojník naset˘, li‰tiãka pomeranãová,
kalichovka okoliãnatá, v mechu roste kalichovka oranÏová.
Na opadan˘ch bukvicích roste krÏatka plodomilná. Na koﬁenov˘ch nábûzích Ïiv˘ch kmenÛ jedle roste bondarcevka
horská a vzácn˘ kotrã NûmcÛv. Na jedli parazituje ohÀovec
HartigÛv, bránovitec hnûdofialov˘, z lupenat˘ch hub vzácnûj‰í houÏovec bobﬁí.
Na padl˘ch i stojících mrtv˘ch kmenech buku,
na paﬁezech, na padl˘ch vûtvích i Ïiv˘ch dﬁevinách byla
zaznamenána ﬁada druhÛ saprofytick˘ch dﬁevokazn˘ch hub
napﬁ. ‰edopórka osmahlá, ostropórka krémová, smolokorka
buková. Ze vzácnûj‰ích druhÛ to jsou korálovec bukov˘
a lupenatá slizeãka slizká.
Na star˘ch, trouchnivûjících paﬁezech buku roste celá
ﬁada bûÏn˘ch lupenat˘ch druhÛ hub, napﬁ. ‰upinovka
zlatozávojná, p˘chavka hru‰kovitá, ãernorosol bukov˘ aj.
Na dﬁevní hmotû smrku (na paﬁezech a kmenech) roste
an˘zovník vonn˘, troudnatec pásovan˘, vzácná ‰upinovka
kozincová a dal‰í druhy.
Bohaté vrstvy hrabanky, drobného dﬁevního opadu
a humusu rozkládá celá ﬁada drobn˘ch saprofytick˘ch hub,
napﬁ. penízovky, ‰piãky, helmovky aj. Na listí a ponoﬁen˘ch
vûtévkách roste ‰piãka kolovitá, ‰piãka cibulová, ‰piãka
Bulliardova a ‰piãka Wettsteinova. Listí, jehliãí, vûtévky, kousky
dﬁeva ponoﬁené do humusu rozkládají helmovka ﬁedkviãková,
helmovka mléãná, helmovka slizká, helmovka krvavá, helmovka ‰afránová a dal‰í. Z penízovek to jsou penízovka hﬁebílkatá,
penízovka skvrnitá, penízovka dubová a penízovka dﬁípená.

Z mykorhizních hub bylo v Razule zji‰tûno kolem
30 druhÛ, pﬁedev‰ím z rodÛ holubinka, ryzec, muchomÛrka
a vláknice. Nejhojnûji jsou zastoupeny holubinky - celkem
14 druhÛ, ze vzácnûj‰ích druhÛ napﬁ. holubinka nádherná,
holubinka lepkavá,holubinka Quéletova,holubinka sluneãní,
holubinka hlínoÏlutá, holubinka dívãí. Ze vzácnûj‰ích ryzcÛ
byl zji‰tûn ryzec plstnat˘, ryzec zelen˘, ryzec játrohnûd˘,
ryzec jedlov˘ a ryzec ãernohlávek. Z muchomÛrek napﬁ.
muchomÛrka ãervená, muchomÛrka tygrovaná, muchomÛrka rÛÏovka a po‰vatka obecná. Z vláknic napﬁ. vláknice
zemní, vláknice bezová a vzácná vláknice pavuãinatá.
Z hﬁibovit˘ch zde roste hﬁib kováﬁ, suchohﬁib hnûd˘, suchohﬁib sametov˘, suchohﬁib Ïlutomas˘ a suchohﬁib plstnat˘.
Prales Vachalka (Karolinka)
V pralese bylo zaznamenáno celkem 61 druhÛ a v jejím
blízkém okolí dal‰ích asi 20 druhÛ. Na bukové odumﬁelé
vûtvi byl nalezen silnû ohroÏen˘ druh mozkovka rosolovitá,
velmi vzácná houba Sceletocutis odora a také pevník korkovit˘.V hrabance byla nalezena p˘chavka jeÏatá, pod smrkem
p˘chavka horská, v bukovém listí kuﬁátka zakouﬁená a kuﬁátko popelavé, helmovka buková a na bukvicích krÏatka
plodomilná.V okolí pralesa na okraji lesní louãky byla nalezena ‰Èavnatka krvavá a ‰Èavnatka zlatoÏlutá a u lesní cesty
krásná lupenatá houba bedlovnice zlatá.
Prales Smradlav˘ (Karolinka)
Celkem bylo na území zaznamenáno 93 druhÛ hub.
Ze vzácnûj‰ích druhÛ zde rostou: z lupenat˘ch helmovka
orobincová, ‰upinovka jedlová, ‰upinovka ‰edohlínová, ‰upinovka ohnivá, ‰upinovka lysá, kﬁehutka sametová, slzivka
ﬁedkviãková, penízovka tﬁásnitá, ohÀovec ‰keblovit˘, ostnovitec kﬁehk˘, pornatice sklenûná, houÏovec vlãí a z mykorhizních druhÛ ﬁada holubinek a ryzcÛ, napﬁ. vzácn˘ ryzec
kﬁídlatov˘trus˘.
Prales Kutan˘ (Halenkov)
V pralese bylo zji‰tûno 191 makromycetÛ. Roste zde celá
ﬁada druhÛ bûÏn˘ch, ale i mnoho druhÛ vzácn˘ch. K nejvzácnûj‰ím taxonÛm patﬁí korálovec bukov˘, korálovec jedlov˘
a ‰indelovník seversk˘. Ze vzácnûj‰ích dﬁevokazn˘ch hub
se vyskytují bûlochoro‰ modrav˘, bûlochoro‰ nazelenal˘,
bránovitec jedlov˘, outkovka Höhnelova, ostnateãek okrov˘,
pórnatka obecná, ostnovitec kﬁehk˘, trsnatec obrovsk˘,
dﬁevokaz koÏov˘, hlíva dubová. Ze vzácn˘ch drobn˘ch houbiãek zde bylo zaregistrováno 11 druhÛ helmovek, z toho velmi
vzácná helmovka ‰afránová,helmovka kapradinová,helmovka
deskovitá a helmovka zefírová. Z dal‰ích vzácnûj‰ích druhÛ
byly zaznamenány: zrnivka Ïraloãí, zrnivka osinková, vláknice
pavuãinatá, penízovka drobnov˘trusá, cystidovka rybovonná,
kyj jaz˘ãkovit˘, kyjanka ãervíková, kuﬁáteãko hﬁebenité,
z vﬁeckat˘ch hub byla zaznamenána moru‰ovka bradavãitá,
terãenka popelavá, rosoloklihatka ãirá, ﬁasnatka hnûdá a dﬁevnatka parohatá. Z mykorhizních druhÛ zde bylo zaregistrováno
14 druhÛ holubinek (napﬁ. holubinka lepkavá), ryzec
játrohnûd˘, ryzec svûtl˘, ryzec zelen˘ aj. Z hﬁibovit˘ch druhÛ
vzácnûj‰í hﬁib nachov˘trus˘. Z bﬁichatkovit˘ch hub p˘chavka
palicovitá a p˘chavka jeÏatá.V okolí pralesa byla u chaty Cáb
v roce 1994 nalezena vzácná p˘chavka obrovská.
Prales Salajka (Bílá, okres FM)

Na holé zemi roste vzácnûj‰í druh mísenka oranÏová,z dal‰ích pozemních (terestrick˘ch) druhÛ byly zaznamenány lo‰ák
jelení, lo‰ák ry‰av˘, vzácn˘ kyj uÈat˘ a velmi vzácn˘ lo‰ákovec
rezav˘.Tento druh byl nalezen v roce 1994 (viz barevné foto).
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Lokalita leÏí tûsnû za hranicemi okresu Vsetín.
V˘zkumem mykoflóry se ﬁadu let zab˘val ostravsk˘
mykolog Jan Kuthan (kontroly v období 1963 - 1990) spolu

s dal‰ími ãesk˘mi v˘znaãn˘mi mykology (J. Vesel˘,
J. Kubiãka, J. Herink, M. Svrãek), lokalita byla v roce 1981 prozkoumána v rámci mykotoxikologického semináﬁe i zahraniãními specialisty. Celkem bylo v pralese zaregistrováno na
274
makromycetÛ.
Kromû
bûÏn˘ch
druhÛ
byl zji‰tûn velmi vzácn˘ stroãkovec kyjovit˘, kter˘ je vázán
na jedli. Druh byl v okrese Vsetín zji‰tûn za posledních 30 let
celkem jen dvakrát, a to v jedlobukov˘ch lesích v Jasenicích
u Vsetína. Z dal‰ích vzácn˘ch druhÛ v Salajce roste trsnatec
obrovsk˘, mûkkou‰ kadeﬁav˘, slizák ‰v˘carsk˘ var. tatransk˘
aj. SloÏení mykoflóry je obdobné jako v dal‰ích jedlobukov˘ch pralesích v okolí (Razula,Vachalka, Kutan˘ aj.).
Kulturní smrkové lesy
Nejroz‰íﬁenûj‰ím typem lesa ve vsetínském okrese jsou
kulturní smrãiny rÛzného stáﬁí, místy s pﬁímûsí dal‰ích
dﬁevin (buk, bﬁíza, borovice, modﬁín aj.). Jsou zastoupeny
ve v‰ech nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách. Nabízejí nám studium
sukcese mykocenóz v závislosti na stáﬁí porostu - a to v‰ech
skupin hub, parazitick˘ch, saprofytick˘ch a mykorhizních.
Jsou velmi ãasto nav‰tûvovány praktick˘mi houbaﬁi, protoÏe
zde roste mnoÏství znám˘ch jedl˘ch hub.

‰Èavnatku ‰arlatovou, ‰Èavnatku papou‰ãí, ‰Èavnatku kuÏelovitou, v lese ‰Èavnatku olivovou a velmi vzácnou ‰Èavnatku
bﬁeznovku (dosud zji‰tûna na jediné lokalitû v okrese).
Mykoflóra pozmûnûn˘ch listnat˘ch a smí‰en˘ch
lesÛ a na jejich okrajích
Pro Vala‰sko je charakteristické rozpt˘lené osídlení
krajiny v podhorsk˘ch a horsk˘ch oblastech. Území
je pokryto pestrou mozaikou druhotn˘ch spoleãenstev listnat˘ch a smí‰en˘ch lesÛ, které vznikly v posledních staletích
- jde zejména o drobné lesy s bukem, habrem, na pastvinách
s bﬁízou, ãasto se nacházejí pﬁidruÏené biotopy s prameni‰ti, bﬁehov˘mi porosty, kﬁovinat˘mi porosty, jalovcov˘mi
porosty, kvûtnat˘mi loukami s orchidejemi apod. Po stránce
mykologické jsou to v˘znamná stanovi‰tû, která hostí velké
mnoÏství hub.
Nûkterá tato území pﬁedstavují pomûrnû zachovalou
a ekologicky vyváÏenou krajinu a najdeme v nich i skvosty
regionální mykoflóry.
NPR Pulãín - Hradisko (Francova Lhota)

Z mykorhizních druhÛ se vyskytují hﬁib smrkov˘,
suchohﬁib hnûd˘, suchohﬁib Ïlutomas˘, suchohﬁib plstnat˘,
hﬁib peprn˘, hﬁib kováﬁ, hﬁib Ïluãník, vzácnûji hﬁib kﬁí‰È.
Roste zde i ﬁada holubinek, napﬁ. holubinka hlínoÏlutá, holubinka jahodová, holubinka révová, vzácná holubinka kolãaví,
dále i mnoho druhÛ ryzcÛ, napﬁ. ryzec smrkov˘, ryzec
ry‰av˘, ryzec modﬁínov˘ a vzácn˘ ryzec ãernohlávek.
Z muchomÛrek b˘vají zastoupeny muchomÛrka tygrovaná,
muchomÛrka ‰edivka, po‰vatka obecná a vzácná muchomÛrka porf˘rová (je dosud známa jen ze tﬁí lokalit v okrese).

V lesích v okolí Pulãínsk˘ch skal bylo nalezeno celkem
196 druhÛ makromycetÛ. Mezi nimi napﬁíklad krásnopórka
kozí noha, na bﬁíze rezavec ‰ikm˘, z lupenat˘ch hub vzácná muchomÛrka jízlivá, ﬁada ryzcÛ a holubinek, z hﬁibovit˘ch vzácn˘ hﬁib borov˘, hﬁib bﬁezov˘, ‰i‰kovec ãern˘
a ﬁada jin˘ch.
PR Dubcová (Kateﬁinice)

Z dal‰ích mykorhizních druhÛ to jsou: li‰ka obecná,
li‰ka nálevkovitá, pod borovicí roste klouzek obecn˘,
klouzek skvrnit˘, vzácnû klouzek slizk˘ a hﬁib strako‰
(ten je znám dosud jen ze dvou lokalit v okrese). Hojnû roste
ãechratka podvinutá, ménû ãechratka ãernohuÀatá.
V mlad˘ch smrãinách roste slizák mazlav˘ a pod modﬁínem
vzácnûj‰í slizák skvrnit˘.

V Dubcové byly zaznamenány ze vzácnûj‰ích druhÛ
mozkovka rosolovitá, lÏiãkovec ‰i‰kov˘, muchomÛrka
zelená var. bílá, z hﬁibovit˘ch hﬁib nachov˘trus˘, kﬁemenáã
smrkov˘, kﬁemenáã dubov˘ aj.

Ze saprofytick˘ch druhÛ humus rozkládají Ïampión lesní,
p˘chavka obecná, p˘chavka jeÏatá a p˘chavka palicovitá.
V mechu roste zrnivka osinková a kalichovka oranÏová.
Na opadu roste strmûlka nálevkovitá, strmûlka pﬁehrnutá, ‰piãka Ïínûná, ‰piãka provrtaná, penízovka smrková (na ‰i‰kách
smrku),penízovka máslová,penízovka skvrnitá,penízovka spl˘vavá, lakovka obecná a mizející kuﬁátka Ïlutá a kuﬁátka kvûtáková stejnû jako vzácné ou‰ko zajeãí a ou‰ko kornoutovité.

Tato lokalita je po mykologické stránce nejdéle sledovanou lokalitou v okrese, její pravideln˘ v˘zkum zapoãal
v roce 1967 a trvá fakticky aÏ dosud (tj. pﬁes 30 let). Za uvedenou dobu bylo v lesích v ‰ir‰ím okolí Valové skály zji‰tûno
na 289 druhÛ hub, mezi nimi i velmi vzácné druhy - napﬁ.

Velk˘ Skalník (okolí Valové skály,Vsetín)

Na odumﬁelé dﬁevní hmotû (opadlé vûtve, paﬁezy, stojící a leÏící kmeny) i na Ïiv˘ch dﬁevinách smrku nacházíme
li‰tiãku pomeranãovou, ‰upinovku ohnivou, ‰afránku ãervenoÏlutou, ãepiãatku jehliãnatou, ‰títovku jelení, tﬁepenitku
makovou, houÏovec hlem˘Ïìovit˘. Hojnû se zde vyskytuje
troudnatec pásovan˘, an˘zovník vonn˘, koﬁenovník vrstevnat˘ a známá václavka smrková.
V nûkter˘ch letech ve smrkov˘ch lesích hojnû rostou
mykorhizní druhy pavuãincÛ,napﬁ.pavuãinec rÛzn˘,pavuãinec
kozlí,pavuãinec náramkovit˘ a ﬁada dal‰ích druhÛ.Ze vzácn˘ch
druhÛ hub byly zde nalezeny závojenka lesklá (2 lokality), krásnopórka mlynáﬁka (2 lokality), hvûzdovka smrková (3 lokality),
hvûzdovka ãervenavá (3 lokality). Hﬁib nachov˘ a hﬁib rudonachov˘ jsou známy ze dvou stanovi‰È se smrkem a jedlí.
Na travnat˘ch okrajích smrkov˘ch lesÛ, na lesních louãkách a pastvinách,které jsou spásány dobytkem anebo seãeny,
nacházíme velmi vzácné ‰Èavnatky: ‰Èavnatku granátovou,

MuchomÛrka ‰edivka (Amanita spisa)
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lo‰áãek ãí‰kovit˘, lo‰áãek ãern˘, hﬁib pﬁívûskat˘, hﬁib medotrpk˘, podloubník sin˘, vláknice ra‰eliníková, hﬁib habrov˘,
kﬁemenáã hnûd˘ a pstﬁeÀ dubov˘. Je to v˘znamná mykologická lokalita druhovou pestrostí hub srovnatelná i s dobﬁe
zachoval˘mi jedlobukov˘mi pralesy, druhová pestrost
je v‰ak také ovlivnûna vût‰í rozmanitostí biotopÛ (vedle
listnat˘ch lesÛ jsou pﬁítomny i men‰í smí‰ené a smrkové
porosty, ãetné zarÛstající b˘valé pastviny, kosené kvûtnaté
louky s mnoha druhy orchidejí aj.).
Les Obora (Le‰ná)
Obora je listnat˘ les v údolní nivû Beãvy na ãásti území
s pozmûnûnou skladbou dﬁevin (ãást habﬁina, ãást lipov˘
les s dubem a jasanem). Pﬁi prÛzkumech v roce 1996
tam bylo nalezeno celkem 76 druhÛ hub. Mezi nimi byly
i vzácnûj‰í taxony, napﬁ. rosolovka mozkovitá, síÈkovec
dubov˘, psivka obecná a holubinka ãernobílá. Z dal‰ích zajímavûj‰ích druhÛ byly nalezeny destice chﬁapáãová, ãihovitka masová, ﬁasnatka hnûdá, dﬁevnatka parohatá, rosolovka
prÛsvitná, rosolohub huspenit˘, síÈkovec naãervenal˘,
z lupenat˘ch hub napﬁ. helmovka louhová, kﬁehutka vodomilná a ãirÛvka síroÏlutá, z ryzcÛ ryzec dubov˘ a ryzec
svûtl˘, z bﬁichatek pestﬁec obecn˘. Z jedovat˘ch hub
muchomÛrky zelená a citronová. Les je místy pﬁírodnû
dobﬁe zachoval˘, s mnoÏstvím opadu, a lze v nûm oãekávat
i nálezy dal‰ích vzácn˘ch druhÛ.
PP JeÏÛvka (Vsetín)
JeÏÛvka byla do 50. let obhospodaﬁována jako pastvina,
pozdûji zarostla náletem listnat˘ch dﬁevin, zejména habru
a bﬁízy. Pﬁi dvou prÛzkumech v 90. letech bylo
zji‰tûno celkem 32 druhÛ. Ze zajímavûj‰ích druhÛ byly
nalezeny napﬁ. jedovat˘ ucháã obecn˘, dále kyjoveãka
svazãitá, chﬁapáã jamkat˘, choro‰ ãernonoh˘, síÈkovec
naãervenal˘, ‰Èavnatka luãní.
Lesy Îlabné (Jasenice u Le‰né)
Listnaté lesy Îlabné se nacházejí na jv. svazích
Petﬁkovické hÛrky. Pﬁi jedné exkurzi na podzim 1994 bylo
na plo‰e asi 10 ha nalezeno celkem 26 druhÛ hub. Ze zajímavûj‰ích druhÛ to byly napﬁ. kuﬁáteãko popelavé, kuﬁáteãko hﬁebenité, strmûlka veliká, pavuãinec skoﬁicov˘, ryzec
zlatomléãn˘, ryzec dubov˘, bûloãechratka obrovská, bedla
odﬁená, bedla útlá a dal‰í.

Ve smí‰en˘ch a listnat˘ch lesích, zejména na b˘val˘ch
pastvinách s pﬁítomností pestré skladby dﬁevin a s citliv˘m
lesním hospodaﬁením, je bohatá mykoflóra. Taková místa
se ãasto nacházejí u pasekáﬁsk˘ch samot a osad. Lze tam
nalézt i druhy, které jinde nenalezneme, napﬁ. hﬁib královsk˘,
hﬁib plav˘, hﬁib Ïlut˘ a kﬁemenáã hnûd˘.
Mykoflóra luk a pastvin
Mykoflóra rÛzn˘ch typÛ luk a pastvin je rozdílná.
Nûkteré houby se vyskytují po cel˘ rok, jiné na jaﬁe nebo
v létû, ale vût‰ina hub se objevuje aÏ v pozdním podzimu.
Nejbohat‰í na houby jsou okraje lesÛ pﬁecházející v pastviny.
Na jaﬁe se na loukách a pastvinách objevují ãirÛvka
májovka, Ïampión polní, na mezích pod ‰vestkami závojenka
podtrnka. Pozdûji se objevují p˘chavka obecná, p˘chavka
dlabaná a vzácná p˘chavka obrovská (v okrese dosud jen
na 4 lokalitách). Na podzim zde rostou Ïampión ovãí,
Ïampión velkov˘trusn˘, polniãka polokulovitá, polniãka
tuhá, mechovka obecná, kropenatec otavní, bedla vysoká,
bedla odﬁená, kuﬁátka ãervíkovitá a dal‰í. Drobná houbiãka
‰piãka obecná roste po cel˘ rok.
Mykologicky bohaté jsou travnaté okraje lesÛ, hlavnû
smí‰en˘ch (smrk, modﬁín, buk, lípa, habr), kde travnaté
porosty spolu s kﬁovinami a jednotliv˘mi stromy vytváﬁejí
pﬁíhodnûj‰í mikroklima neÏ rozlehlé travnaté plochy.
MÛÏeme zde nalézt jiÏ dﬁíve uvedené ‰Èavnatky ale i ﬁadu
druhÛ z rÛzn˘ch skupin hub.
Mykoflóra synantropních stanovi‰È a houby
se zvlá‰tní ekologií
Jde o spoleãenstva formovaná pod siln˘m vlivem
ãlovûka a jeho hospodáﬁské ãinnosti, kde rostou specifické
druhy hub.
Na star˘ch spáleni‰tích a ohni‰tích rostou penízovka
spáleni‰tní, ‰upinovka uhelná, zvoneãek spáleni‰tní, ﬁasnatka
fialová a koﬁenitka nadmutá.
Koprofilní druhy hub rostou na zbytcích látek s vysok˘m obsahem dusíku. Nejãastûji se objevují na exkrementech dobytka nebo na kompostech, hnoji‰tích, na polích,
kde byly del‰í dobu uloÏeny kupky hnoje nebo kompostu.
Napﬁ. kropenatec zvoncovit˘ najdeme na trusu skotu,
hnojník smeti‰tní roste na starém hnoji, hnojník obecn˘
roste v trávû na sídli‰tích a zahradách, rovnûÏ i na loukách
a pastvinách, hnojník vejãit˘ roste na silnû pohnojen˘ch
místech.
¤asnatka zední vyrÛstá na starém dﬁíví a ve sklenících,
ﬁasnatka vosková na kompostu nebo ve sklenících,
dﬁevomorka domácí ‰kodí na dﬁevû v domech - v okrese
se vyskytuje zejména u zamokﬁen˘ch (‰patnû izolovan˘ch)
dﬁevûn˘ch staveb. Na bezu ãerném v lese i na sídli‰tích roste
ucho Jidá‰ovo. Na rumi‰tích, v zahradách, na hrázích ﬁeky
Beãvy i jinde vzácnû rostou smrÏ obecn˘, smrÏ polovoln˘,
smrÏ vysok˘ ãi smrÏ kuÏelovit˘.
Houby ‰kodící na hospodáﬁsky v˘znamn˘ch
rostlinách a na potravinách

Korálovec jedlov˘ (Hericium flagellatum) v PR Kutan˘
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Jednou z nejsledovanûj‰ích houbov˘ch chorob rostlin
v okrese je rakovina brambor (zpÛsobuje ji houba
Synchytrium endobioticum). Toto houbové onemocnûní
zpÛsobuje nádorky na hlízách, koﬁenech a stoncích bramboru. V okrese Vsetín je evidováno asi 100 pozemkÛ,

kde se v minulosti choroba vyskytla, nûkteré lokality jsou
jiÏ 20 let zatravnûny a nelze je pouÏívat k pûstování této
plodiny. V de‰tivûj‰ích obdobích se u jahod ãasto vyskytuje
plíseÀ ‰edá, která vytváﬁí na plodech ‰ed˘ plísÀovit˘ povlak,
a u okurek plíseÀ okurková.
Na dﬁevinách parazituje nûkolik v˘znamn˘ch druhÛ.
Místnû se vyskytuje houba Ceratocystis ulmi, zpÛsobující
onemocnûní zvané grafióza jilmÛ. Tato houba zejména
v 80. letech zniãila mnoho star‰ích jilmÛ. Listnaté stromy
vãetnû ovocn˘ch napadá sírovec ÏlutooranÏov˘, napaden˘
strom se jiÏ nedá vyléãit. Sírovec se v okrese vyskytuje
i na nûkter˘ch v˘znamn˘ch dubech, napﬁ. na dubu poblíÏ
ústí toku Ratiboﬁky do Beãvy nebo na památném
Horákovû dubu v Poliãné. Na listech dubu parazituje
mikroskopická houba padlí dubové, poznáme je podle
bílého povlaku na povrchu listu. V okrese se vyskytuje
místy. Ve smrkov˘ch monokulturách na nepÛvodních
stanovi‰tích (tj. od nejniÏ‰ích poloh do 600 - 700 m n. m.)
se ãasto vyskytují parazitické houby václavka smrková
a koﬁenovník vrstevnat˘, které napadají smrky. Dal‰ími
parazity dﬁevin jsou nûkteré choro‰ovité houby. Choro‰e
v‰ak zpravidla napadají po‰kozené nebo velmi staré jedince,
a tím urychlí jejich zánik.
Na uskladnûn˘ch potravinách (zejména na chlebû
a na zavaﬁeném ovoci) se ãasto objevují plísÀovité povlaky
kropidláku (Aspergillus). Na plodech ovocn˘ch stromÛ
se ãasto vyskytuje monilióza, zejména b˘vá u jabloní a hru‰ní
(ãasto je na ovoci spadaném na zemi), hnilobu zpÛsobuje
houba rodu Sclerotinia.
Veterinárnû a zdravotnû v˘znamné houby
Nûkteré houby zpÛsobují nemoci, které se obecnû naz˘vají mykózy. V okrese se vyskytují jak u zvíﬁat, tak u ãlovûka.
Nejãastûji zpÛsobují koÏní onemocnûní.
U koní, skotu a ovcí se vyskytují plísnû rodu Trichophyton, u koní byly zji‰tûny i plísnû rodu Microsporon,
vakcinací se v‰echny úspû‰nû léãí. U prasat jsou ãasto
diagnostikovány koÏní mykózy zpÛsobené houbou rodu
Pytyriasis. U ryb na rybnících v Juﬁince a v Podlesí bylo
v 90. letech zji‰tûno masivní koÏní zaplísnûní od blíÏe neurãeného druhu houby. U skotu a volnû Ïijící zvûﬁe se v okrese sporadicky vyskytují mykotoxikózy - otravy z toxinÛ
produkovan˘ch houbami, které se namnoÏí v závadném
krmivu (napﬁ. ‰patnû uskladnûná siláÏ, seno).

a niãit houby, které ãlovûk zrovna nesbírá. Houbaﬁení
má také stinnou stránku z hlediska zdraví ãlovûka - kaÏdoroãnû je v okrese nûkolik pﬁípadÛ otravy jedovat˘mi houbami,
pﬁípadnû i jedl˘mi houbami, které se bakteriálními
procesy pﬁi ‰patném uskladnûní zkazily (napﬁ. se zapaﬁily
v igelitovém sáãku).
Z jedovat˘ch hub se v okrese vyskytuje kolem
30 druhÛ. Nejpoãetnûj‰ími zástupci jedovat˘ch hub jsou
muchomÛrky, jedovat˘ch muchomÛrek se v okrese vyskytuje celkem asi 15 druhÛ, jsou to napﬁ. muchomÛrka citronová (v okrese se vyskytuje ãasto), muchomÛrka královská
(velmi vzácná, v okrese byla zji‰tûna jen na 4 lokalitách),
muchomÛrka ãervená (pravidelnû se vyskytuje na celém
území okresu, místy s poãetn˘mi plodnicemi), muchomÛrka jízlivá (vzácná, v okrese byla zji‰tûna na 5 lokalitách),
muchomÛrka slámoÏlutá (nepﬁíli‰ hojnû, na stejném stanovi‰ti nemusí plodnice vyrÛst kaÏd˘ rok), muchomÛrka zelená
(roste na celém území okresu, místy hojnû s poãetn˘mi
plodnicemi), muchomÛrka tygrovaná (vyskytuje se roztrou‰enû, plodnice nemusí vyrÛst kaÏd˘ rok) a muchomÛrka
porf˘rová (velmi vzácná, v okrese je známa jen ze 3 lokalit
- od Ratiboﬁe, Lideãka a RoÏnova p. R.). Z lysohlávek byla
ojedinûle zji‰tûna lysohlávka kopinatá (1 lokalita), dal‰í
druh - lysohlávka modrající - byl zji‰tûn v blízkosti okresu
vsetínského v okresech Nov˘ Jiãín a Fr˘dek - Místek. Hﬁib
satan byl prokazatelnû zji‰tûn pouze na jedné lokalitû
u Vsetína v roce 1970 (ãasto je houbaﬁi za satana nesprávnû povaÏován jimi nalezen˘ hﬁib kﬁí‰È). Závojenka olovová
byla zji‰tûna pouze na 2 lokalitách (Jasénka u Vsetína,
Ratiboﬁ) a plodnice tam vytváﬁí jen v nûkter˘ch letech.
Ucháã obecn˘ roste pouze na 2 lokalitách (Vranãa
u Nového Hrozenkova, Zádilsk˘ u Vsetína), zvonovka jarní
(v okrese dosti hojnû).
Mimo jedovaté druhy se vyskytují druhy nejedlé, které
sice nemusí zpÛsobit nebezpeãnou otravu, ale po poÏití
zpÛsobí prÛjmy a zvracení, k tûmto patﬁí napﬁ. holubinka
vrhavka, která se vyskytuje hojnû a dá se zamûnit s jedlou
holubinkou jahodovou a holubinkou mandlovou, které
se v okrese také ãasto vyskytují.
Pro houbaﬁe bylo i v ãe‰tinû vydáno mnoÏství atlasÛ
a pﬁíruãek, kde jsou uvedeny podrobnosti k urãování
a sbûru bûÏnûj‰ích druhÛ hub.

U lidí se v okrese vyskytují mykózy nejãastûji zpÛsobované houbami rodÛ Candida, Cryptococcus a Aspergillus.
Spektrum a ãetnost houbov˘ch onemocnûní se v okrese
v prÛbûhu posledních let ponûkud mûní. Napﬁ. plíseÀ
Aspergillus dﬁíve nebyla jako pÛvodce onemocnûní zji‰Èována, aãkoliv se v okolním prostﬁedí bûÏnû vyskytovala.
Od zaãátku 90. let ov‰em patﬁí k nejãastûj‰ím pÛvodcÛm
mykóz v okrese. TotéÏ se t˘ká kvasinek napﬁ. z rodu
Candida. V ojedinûl˘ch pﬁípadech jsou v okrese u ãlovûka
zji‰Èovány nemoci zpÛsobené plísní rodu Trichophyton,
kter˘mi se nakazí od hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat.
Praktické houbaﬁení
V okrese je sbûr hub pro uÏití v kuchyni velmi roz‰íﬁen,
v obdobích hromadného v˘skytu hub se houbaﬁení vûnuje
znaãná ãást místního obyvatelstva a tato záliba pak má povahu národního sportu. Z toho je zﬁejmé, Ïe jiÏ nepﬁíli‰ hojné
druhy hub mohou b˘t sbûrem v˘znamnû ohroÏeny. Proto
je nutné pﬁi sbûru dodrÏovat urãité zásady napﬁ. ponechávat
na stanovi‰ti staré plodnice. RovnûÏ není vhodné rozkopávat

Dutohlávka tﬁásnitá (Cladonia fimbriata)
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16. 2. Li‰ejníky (Lichenes)
Li‰ejníky byly dﬁíve pokládány za skupinu s nejist˘m
systematick˘m postavením a byly kladeny zpravidla nûkam
mezi houby a rostliny.Tyto nejasnosti byly zpÛsobeny zejména zvlá‰tním charakterem li‰ejníkÛ, které v sobû spojují
dva nepﬁíbuzné typy organismÛ - houbu a ﬁasu (nebo sinici).
Jejich tûsn˘m souÏitím pak vzniká jedineãn˘ organismus li‰ejník. Dnes pﬁevládá názor, kter˘ li‰ejníky hodnotí jako
zástupce ﬁí‰e hub, jeÏ se tímto zpÛsobem pﬁizpÛsobili
k Ïivotu v extrémních podmínkách.
Málokter˘ milovník pﬁírody se pﬁi sv˘ch v˘pravách
ponoﬁí také do tajemného svûta li‰ejníkÛ. Snad je to proto,
Ïe li‰ejníky nejsou pﬁíli‰ nápadné a pokud právû netvoﬁí
vût‰í porosty, snadno unikají pozornosti. Li‰ejníky jsou
známé svojí citlivostí ke zneãi‰tûnému Ïivotnímu prostﬁedí,
zejména ovzdu‰í. Souãasné poznatky o li‰ejnících okresu
Vsetín jsou dosti neúplné, ale pﬁesto mÛÏeme ﬁíci, Ïe se zde
vyskytují ãetné druhy velmi citlivé ke zneãi‰tûní, a tedy indikující vysokou kvalitu Ïivotního prostﬁedí.
Své v˘sadní postavení mezi li‰ejníky zaujímají druhy
rostoucí na kÛﬁe stromÛ takzvané epifyty. Zejména
ve v˘chodní ãásti JavorníkÛ se mÛÏeme setkat s druhy
vlhkomiln˘mi, spí‰e horsk˘mi, jako jsou Catillaria alba,
Thelotrema lepadinum, prachouleãek (Chaenotheca
xyloxena), vousatec bradat˘ (Bryoria fuscescens), terãovka
podhorská (Parmelia submontana), terãovka lysá
(Parmelia glabra), terãovka otrubãitá (Pseudevernia
furfuracea), pukléﬁka zelená (Cetraria chlorophyla)
ãi zástupci rodu provazovka (Usnea). Nûkteré z v˘‰e jmenovan˘ch druhÛ (Catillaria alba, Thelotrema lepadinum)
patﬁí mezi vÛbec nejvzácnûj‰í a nejohroÏenûj‰í druhy li‰ejníkÛ, rostoucí uÏ jen v oblastech bez zneãi‰tûného ovzdu‰í.
V ostatních oblastech ve vût‰í míﬁe nezasaÏen˘ch zneãi‰tûním ovzdu‰í nalezneme spí‰e druhy stﬁedních poloh. Z nich
je moÏno jmenovat terãovku pohárkatou (Parmelia
acetabulum), druhy rodu stuÏkovec (Ramalina farinacea,
Ramalina fastigiata, Ramalina fraxinea), jasanovku
brvitou (Anaptychia ciliaris), vûtviãník slívov˘ (Evernia
prunastri), druhy rodu terãovník (Physconia), ãárniãku
psanou (Graphis scripta) aj. Je‰tû na poãátku 20. století
byly v oblasti Radho‰tû nalezeny epifytické druhy, které jsou
dnes na území âeské republiky témûﬁ vyhynulé a v okrese
Vsetín jiÏ nerostou vÛbec. Byl to napﬁíklad nádhern˘ li‰ejník
dÛlkatec plicní (Lobaria pulmonaria). Z bûÏn˘ch epifytick˘ch druhÛ se dnes na Vsetínsku mÛÏeme nejãastûji
setkat s terãovkou bublinatou (Hypogymnia physodes)
ãi terãovkou Ïlábkovanou (Parmelia sulcata), které
ãasto porÛstají celé kmeny listnat˘ch stromÛ v lokalitách,
kde zneãi‰tûní nedosahuje vysok˘ch hodnot, ale dostaãuje
k tomu, aby citlivûj‰í druhy jiÏ nebyly pﬁítomny.

hlínû a drobn˘ch kamenech pﬁi okrajích smí‰en˘ch lesÛ.
Na humusu a na kamenech lze v okrese nalézt i nûkteré
vzácnûj‰í zástupce rodu havnatka, napﬁ. havnatku psí
(Peltigera canina), která byla nalezena u Vala‰ské Polanky.
Vzácnû se vyskytuje také populární li‰ejník pukléﬁka
islandská (Cetraria islandica), kter˘ je znám sv˘mi léãiv˘mi úãinky. Vzácná je téÏ dutohlávka paﬁezová
(Cladonia cenotea) rostoucí na tlejících paﬁezech v jedlobukov˘ch lesích. Dutohlávka ‰upinatá (Cladonia symphycarpa) roste vzácnû na tepl˘ch v˘slunn˘ch stráních s ﬁídkou vegetací. Naopak k nejhojnûj‰ím li‰ejníkÛm této skupiny patﬁí mnoho jin˘ch zástupcÛ rodu dutohlávka (napﬁ.
Cladonia subulata, Cladonia pyxidata, Cladonia fimbriata, Cladonia furcata aj.).
V li‰ejníkové kvûtenû okresu Vsetín se dnes, podobnû
jako v‰ude jinde v âeské republice, vyskytují druhy,
o kter˘ch v dﬁívûj‰ích dobách nenalézáme zmínku. Jsou
to neofytní invazní druhy, které se zaãaly ‰íﬁit v pomûrnû
nedávné dobû a dnes patﬁí místy k nejãastûj‰ím li‰ejníkÛm.
Tohoto úspûchu mohly dosáhnou jedinû díky své mimoﬁádnû
vysoké odolnosti ke zneãi‰tûní. Nejznámûj‰ím druhem této
skupiny je mísniãka Lecanora conizaeoides a podobnû
hojn˘ je také dﬁíve vzácn˘ druh Scoliciosporum chlorococcum. Oba druhy rostou nejãastûji na kÛﬁe stromÛ a mÛÏeme je nalézt i v nejvíce zneãi‰tûn˘ch oblastech jako je napﬁ.
okolí Vala‰ského Meziﬁíãí.
Nejvíce druhÛ li‰ejníkÛ bychom v okrese Vsetín na‰li
ve v˘chodní a jiÏní ãásti okresu, zejména v oblasti JavorníkÛ.
Ve v˘chodní ãásti, pﬁedev‰ím v údolích Stanovnica, PodÈaté,
TísÀavy, Malá HanzlÛvka, a v jiÏní ãásti je to zejména okolí
Pulãínsk˘ch skal. Ve Vizovick˘ch vr‰ích je pak v˘znamn˘m
nalezi‰tûm li‰ejníkÛ údolí Trubiska. Naopak severní a severozápadní ãásti okresu jsou na li‰ejníkovou kvûtenu dosti
chudé, neboÈ zde li‰ejníky znaãnû utrpûly exhalacemi
pocházejícími z Ostravska a z vala‰skomeziﬁíãského chemického prÛmyslu.
Souãasné trendy v˘voje zneãi‰tûní ovzdu‰í v na‰em
regionu v‰ak vykazují zﬁetelné zlep‰ování. Proto je moÏné
se domnívat, Ïe li‰ejníky, tyto citlivé indikátory zneãi‰tûní,
uÏ nejen nebudou dále ub˘vat, ale snad se zaãnou vracet
zpût i druhy, které jsou dnes na Vala‰sku vyhynulé.

Dal‰í ekologickou skupinou li‰ejníkÛ jsou druhy, které
rostou na skalách a kamenech. S mnoha druhy této skupiny
se mÛÏeme setkat napﬁ. v NPR Pulãín - Hradisko. Roste
zde napﬁíklad nápadná pupkovka puch˘ﬁkatá (Lasallia
pustulata), pupkovka srstnatá (Umbilicaria hirsuta)
ãi mapovník mísniãkov˘ (Rhizocarpon lecanorinum).
Mnoho druhÛ roste také na zemûdûlsk˘ch haldách v údolích
JavorníkÛ a na Valovû skále u Vsetína. K nejãastûj‰ím druhÛm
epilitick˘ch (skalních, na kamenech rostoucích) li‰ejníkÛ,
s nimiÏ se mÛÏeme v okrese Vsetín setkat, patﬁí napﬁíklad
terãovka skalní (Parmelia saxatilis), mísniãka zední
(Lecanora muralis) ãi drobnov˘truska tmavá (Acarospora fuscata).
V˘znamnou skupinou li‰ejníkÛ jsou druhy rostoucí
na zemi (na pÛdû, na humusu, na písku, na tlejícím dﬁevû).
Mezi vzácnûj‰í druhy této skupiny patﬁí napﬁíklad
malohubka ry‰avá (Baeomyces rufus) rostoucí na kyselé
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Terãovka pohárkatá (Parmelia acetabulum)

Tabulka: Pﬁehled vybran˘ch ohroÏen˘ch a vzácn˘ch
druhÛ hub (makromycetÛ z tﬁíd vﬁeckov˘trusn˘ch
a stopkov˘trusn˘ch) v okrese Vsetín
v letech 1988 - 2000.

The list of some threatened and rare species
(Ascomycetes, Basidiomycetes) in Vsetín district
in the years of 1988 - 2000.
Explanations:

Vysvûtlivky:

Kat - kategorie ohroÏenosti druhu z hlediska âR
KO - kriticky ohroÏen˘ druh
SO - silnû ohroÏen˘ druh
O - ohroÏen˘ druh
(písmena jsou tuãnû = kategorie
podle vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb. k zákonu o ochranû
pﬁírody a krajiny)

Kat - category of endangered species according to the Act
No. 114/1992 Sb.
KO - critically endangered species
SO - severely endangered species
O - endangered species

Ohr - ohroÏenost na území okresu Vsetín
! ! ! - druh kriticky ohroÏen˘ (na pokraji vyhynutí)
! ! - druh silnû ohroÏen˘
!
- druh ohroÏen˘

Ohr - threatened species in the district area
! ! ! - critically endangered species
! ! ! - severely endangered species
!
- endangered species

Pop - velikost populace (ãetnost v˘skytu)
A - 1 lokalita
B
- 2 aÏ 5 lokalit
C - 6 aÏ 20 lokalit
D - na více neÏ 20 lokalitách.

Pop - population size (occurrence in Vsetín district)
A - 1 locality
B
- from 2 to 5 localities
C - from 6 to 20 localities
D - more than 20 localities

Trend populace
+ rostoucí
klesající
( ) v závorce je uvedena informace
o v˘skytu dﬁíve (60. aÏ 70. léta 20. století)
+ v˘skyt byl hojnûj‰í
?
o stavu populace nejsou údaje

Population trend
+
increase
decrease
?
unknownn

Sbûr S = je sbíran˘ druh

Sbûr S = species collected by a man
Kat

Ohr

Pop

Trend

Sbûr

HOUBY V¤ECKOV¯TRUSNÉ (ASCOMYCETES)
Chﬁapáã ãern˘
Leptopodia atra

O

!!

B

- (+)

Chﬁapáã kadeﬁav˘
Helvella crispa

O

!!

B

- (+)

Chﬁapáã pruÏn˘
Helvella elastica

O

!!

B

- (+)

Hymenoscyphus calloriodes

O

!!

A

- (?)

Kali‰ník obecn˘
Helvella acetabulum

O

!!!

A

- (?)

Mísenka oranÏová
Aleunia aurantia

O

!!

B

- (+)

Mozkovka rosolovitá
Ascotremella faginea

SO

!!!

A

- (?)

Ohnivec ‰arlatov˘
Sarcoscypha coccinea

O

!!!

B

- (+)

Ou‰ko zajeãí
Otidea leponia

O

!!

B

- (?)

Patyãka rosolovitá
Leotia lubrica

O

!!

B

- (?)

Rosoloklihatka ãirá
Neobulgaria pura

O

!!

B

- (?)

dﬁíve S

dﬁíve S
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Sclerotinia caricina

O

!

A

- (?)

Scutelinia nigrohirtula

O

!

A

- (?)

SmrÏ obecn˘
Morchella esculenta

O

!

C

- (+)

S

SmrÏ vysok˘
Morchella elata

O

!!

B

- (+)

S

SmrÏ polovoln˘
Morchella semilibera

O

!!

B

- (+)

S

SmrÏ kuÏelovit˘
Morchella conica

O

!!

B

- (+)

S

Terãovnice síÈnatá
Disciotis venosa

O

!!

B

- (+)

Ucháã ãepcovit˘
Gyromitra infula

O

!!

B

- (+)

Ucháã obecn˘
Gyromitra esculenta

O

!!

B

- (+)

HOUBY STOPKOV¯TRUSNÉ (BASIDIOMYCETES)
NiÏ‰í stopkov˘trusné (Heterobasidiomycetes)
âernorosol borov˘
Exidia saccharina

O

!!

B

- (?)

Pórnatka brvitá
Junghuhnia fimbriatella

SO

!!!

A

- (?)

Rosolovka listovitá
Tremella foliacea

O

!!

B

- (?)

Vy‰‰í stopkov˘trusné (Homobasidiomycetes)
Nelupenaté (Aphyllophoralles)
Bûlochoro‰ snûhobíl˘
Tyromyces chioneus

O

!!

B

- (?)

ëubkatec pohárkovit˘
Coltricia perennis

O

!!

B

- (?)

HouÏevnatec tygrovan˘
Panus tigrinus

O

!!

B

- (?)

HouÏovec bobﬁí
Lentinellus castoreus

O

!

B

- (?)

HouÏovec vlãí
Lentinellus vulpis

O

!

B

- (?)

Choro‰ oﬁí‰
Polyporus umbellatus

KO

!!!

A

- (+)

JeÏatec rÛznozub˘
Creolophus cirhatus

O

!!

B

- (?)

Korálovec bukov˘
Hericium clathroides

O

!

B

- (+)

Korálovec jedlov˘
Hericium flagellum

SO

!!

B

- (+)

Kotrã kadeﬁav˘
Sparassis crispa

O

!

B

- (+)
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S

Kotrã NûmcÛv
Sparassis nemecii

O

!

B

- (+)

Krásnopórka mlynáﬁka
Albatrellus ovinus

SO

!!!

B

- (+)

Krásnopórka kozí noha
Albatrellus pes- caprae

SO

!!!

A

- (?)

Krásnopórka Ïemliãka
Albatrellus confluens

SO

!!!

B

- (+)

S

Kuﬁáteãko hﬁebenité
Clavulina cristata

O

!!

C

- (+)

S

Kuﬁátka kvûtáková
Ramaria botrytis

O

!

C

- (+)

S

Kuﬁátka sliãná
Ramaria formosa

O

!!

B

- (+)

Kuﬁátka zlatá
Ramaria aurea

O

!

C

- (+)

Kyj HerkulÛv
Clavariadelphus pistillaris

O

!!

B

- (+)

Kyj uÈat˘
Clavariadelphus truncatus

O

!

C

- (+)

Lesklokorka lesklá
Ganoderma lucidum

O

!

B

- (?)

Lo‰áãek ãern˘
Phellodon niger

O

!

B

- (+)

Lo‰áãek ãí‰kovit˘
Phellodon tomentosus

O

!

B

- (+)

Lo‰áãek tmav˘
Phellodon melaleucus

O

!

B

- (+)

Lo‰ákovec rezav˘
Hydnellum ferrugineum

SO

!!

B

- (+)

PstﬁeÀ dubov˘
Fistulina hepatica

SO

!!

B

- (+)

LÏiãkovec ‰i‰kovit˘
Auriscalpium vulgare

O

!

B

- (?)

Rezavec ‰ikm˘
Inonotus obliquus

SO

!!!

A

- (+)

Skeletocutis odora

SO

!!!

A

- (?)

Stroãek kadeﬁav˘
Craterellus sinuosus

O

!

B

- (+)

S

Stroãkovec kyjovit˘
Gomphus clavatus

KO

!!!

B

- (+)

S

·indelovník seversk˘
Climacodon septentrionalis

O

!

B

- (?)

Trsnatec lupenit˘
Grifola frondosa

O

!

B

- (+)

Trsnatec obrovsk˘
Meripilus giganteus

O

!

B

- (+)

S

S

S
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Lupenaté (Agaricales)
Bedla ka‰tanová
Lepiota castanea

O

!!

A

- (?)

Bedlovnice zlatá
Phaeolepiota aurea

O

!!!

A

- (?)

Cystidovka rybovonná
Macrocystidia cucumis

O

!!

B

- (?)

âirÛvka havelka
Tricholoma portentosum

O

!!

B

- (+)

S

âirÛvka zelanka
Tricholoma equestre

O

!!

B

- (+)

S

Helmovka deskovitá
Mycena stylobates

O

!

B

- (+)

Helmovka kapradinová
Mycena pterigena

O

!!

B

- (+)

Helmovka zefírová
Mycena zephirus

O

!

B

- (+)

Lakovka zakroucená
Laccaria tortilis

O

!

B

- (?)

Li‰kovec úhlov˘
Faerberia carbonaria

O

!

B

- (?)

MuchomÛrka císaﬁka
Amanita caesarea

KO

!!!

A

- (?)

MuchomÛrka jízlivá
Amanita virosa

O

!

B

- (?)

MuchomÛrka porfyrová
Amanita porphyria

O

!

B

- (+)

MuchomÛrka stroupkatá
Amanita inaurata

O

!

B

- (+)

MuchomÛrka ‰afránová
Amanita crocea

O

!

B

- (?)

MuchomÛrka zelená var. bílá
Amanita phalloides var. alba

O

!!

B

- (+)

Penízovka ãervenonohá
Collybia erythropus

O

!

B

- (?)

Penízovka drobnov˘trusá
Baespora myosura

O

!!

B

- (+)

Penízovka dﬁípená
Clitocybula lacerata

O

!!

B

- (+)

Penízovka ‰irokolupenná
Megacollybia platyphylla

O

!!

B

- (+)

Penízovka tﬁásnitá
Collybia cirrhata

O

!!

B

- (+)

Slizák ‰v˘carsk˘
Gomphidius helveticus

O

!!

B

- (?)

Slizeãka porcelánová
Oudemansiella mucida

O

!!

B

- (+)
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Sluka svraskalá
Rozites caperata

O

!

B

- (+)

·upinovka jedlová
Gymnopilus sapineus

O

!

B

- (+)

·upinovka kozincová
Pholiota astragalina

O

!!

B

- (+)

·upinovka nádherná
Gymnopilus junonius

O

!

B

- (+)

·upinovka nevonná
Gymnopilus penetrans

O

!

B

- (+)

·Èavnatka bﬁeznovka
Hygrophorus marzuolus

SO

!!!

A

- (+)

·Èavnatka holubinková
Hygrophorus russula

O

!!

B

- (+)

·Èavnatka krvavá
Hygrophorus miniatus

O

!

B

- (+)

·Èavnatka papou‰ãí
Hygrophorus psittacinus

O

!!

B

- (+)

·Èavnatka ‰arlatová
Hygrophorus coccineus

O

!

B

- (+)

Vláknice bezová
Inocybe sambucina

O

!

B

- (?)

Vláknice ra‰eliníková
Inocybe acuta

O

!

B

- (?)

Závojenka lesklá
Entoloma nitida

O

!!

A

- (?)

Îampión vzácn˘
Agaricus augustus

O

!

C

- (+)

Holubinka bílá
Russula brevipes

O

!

B

- (+)

Holubinka kolãaví
Russula mustelina

O

!!

B

- (+)

Holubinka lepkavá
Russula viscida

O

!!

B

- (+)

Holubinka rudonohá
Russula rhodopoda

O

!

B

- (+)

Holubinka sliãná
Russula lepida

O

!

B

- (+)

Holubinka zlatá
Russula aurata

O

!!

B

- (+)

Ryzec borov˘
Lactarius pinicola

O

!!

B

- (+)

Ryzec ãernohlávek
Lactarius lignyotus

O

!

B

- (+)

Ryzec ìubkovan˘
Lactarius scrobiculatus

O

!

B

- (+)

S

S

S

Holubinkovité (Russulaceae)

S

S
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Ryzec honosn˘
Lactarius repraesentaneus

O

!

B

- (+)

Ryzec játrohnûd˘
Lactarius hepaticus

O

!!

B

- (?)

Ryzec jedlov˘
Lactarius subsalmoneus

O

!!

B

- (+)

Ryzec kﬁídlatov˘trus˘
Lactarius pterosporus

O

!!

A

- (?)

Ryzec li‰kov˘
Lactarius theiogalus

O

!

B

- (?)

Ryzec syrovinka
Lactarius volemus

O

!!

C

- (+)

Ryzec zelen˘
Lactarius blennius

O

!

B

- (+)

Hﬁib borov˘
Boletus pinophilus

O

!!!

B

- (+)

S

Hﬁib bronzov˘
Boletus aereus

SO

!!!

A

- (+)

S

Hﬁib bﬁezov˘
Boletus betulicolus

O

!!

B

- (+)

S

Hﬁib ãerven˘
Boletus rubellus

O

!

B

- (+)

S

Hﬁib habrov˘
Boletus carpinaceus

O

!!

B

- (+)

S

Hﬁib ka‰tanov˘
Boletus castaneus

O

!!!

A

- (+)

S

Hﬁib královsk˘
Boletus regius

KO

!!!

A

- (+)

S

Hﬁib medotrpk˘
Boletus radicans

O

!

B

- (+)

Hﬁib modraãka
Boletus pulverulentus

O

!!

B

- (+)

Hﬁib plav˘
Boletus impolitus

O

!!

A

- (+)

Hﬁib QuéletÛv
Boletus queletii

O

!!!

A

- (+)

Hﬁib rudonachov˘
Boletus rhodopurpureus

O

!!!

A

- (+)

Hﬁib satan
Boletus satanas

O

!!!

A

- (+)

Hﬁib sin˘
Boletus cyanescens

O

!!

B

- (+)

Hﬁib strako‰
Boletus variegatus

O

!!

B

- (+)

Hﬁib Ïlut˘
Boletus junquilleus

O

!!!

A

- (+)

S

Hﬁibovité (Boletaceae)
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S

Kﬁemenáã borov˘
Leccinum vulpinum

O

!!!

B

- (+)

S

Kﬁemenáã dubov˘
Leccinum quercinum

O

!!!

C

- (+)

S

Kﬁemenáã hnûd˘
Leccinum decipiens

O

!!

B

- (+)

S

Kﬁemenáã smrkov˘
Leccinum piceinum

O

!!!

B

- (+)

S

Kozák bíl˘
Leccinum holopus

O

!!!

D

- (+)

S

Kozák ãervenající
Leccinum oxydabile

O

!!

D

- (+)

S

Kozák ‰edozelen˘
Leccinum thallasinum

O

!!

D

- (+)

S

Klouzek obecn˘
Suillus luteus

O

!

D

- (+)

S

Klouzek slizk˘
Suillus aeruginascens

O

!!!

B

- (+)

Klouzek zrnit˘
Suillus grannulatus

O

!!

D

- (+)

Podloubník sin˘
Gyrodon lividis

O

!!!

B

- (+)

·i‰kovec ãern˘
Strobilomyces floccopus

O

!!!

B

- (+)

Hvûzdovka ãervenavá
Geastrum rufescens

O

!

B

- (?)

Hvûzdovka smrková
Geastrum quadrifidum

O

!

B

- (?)

Kuliãka koﬁínkatá
Gastrosporium simplex

O

!

B

- (?)

C

+ od roku 1987

S

Bﬁichatky (Gasterales)

Kvûtnatec ArcherÛv
Clathrus archeri
Psivka obecná
Mutinus caninus

O

!

D

- (?)

P˘chavka obrovská
Langermannia gigantea

O

!

B

- (+)

SíÈovka dvojitá
Dictiophora duplicata

O

!!!

A

- (?)

S

V˘‰e uveden˘ pﬁehled asi 145 druhÛ ohroÏené mykoflóry okresu není koneãn˘, ponûvadÏ kaÏd˘ rok pﬁib˘vají novû
nalezené houby. V pﬁípadû zahrnutí v‰ech hub ub˘vajících v posledních desetiletích by seznam obsahoval nûkolikrát více
druhÛ. Hﬁib FechtnerÛv (Boletus fechtneri) není v pﬁehledu obsaÏen, ponûvadÏ jeho hlá‰en˘ nález není zatím doloÏen
(ovûﬁen).
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