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Abstract: This is a preliminary report on species of Myxomycetes found in the Podyjí National Park. During
a period of three years, five different localities were investigated. In addition to field collections, bark of
living and dead trees, twigs and dead leaves were cultivated in 70 moist chambers. Fifty-six species of
Myxomycetes belonging to 25 genera were registered. A brief commentary is given on 10 interesting species.
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Myxomycety byly na území ÈR doposud studovány pomìrnì málo. Prvním a de facto
posledním souborným dílem o hlenkách v Èechách je práce L. Èelakovského Èeské Myxomycety (ÈELAKOVSKÝ 1890). V prùbìhu 20. stol. se jimi u nás okrajovì zabývali dalí
mykologové (CEJP 1962, WICHANSKÝ 1962, 1963, 1964, 1966, 1968, SVRÈEK 1959, 1972), jejich
badatelská èinnost byla také témìø výhradnì soustøedìna na Èechy. V letech 19961999
byl realizován výzkum hlenek v CHKO Èeský Kras a v Brdských Høebenech (DVOØÁKOVÁ
2002). V Èeské republice tak bylo dosud zjitìno 205 druhù hlenek.
21

O výskytu hlenek na Moravì je dosud k dispozici pouze nìkolik kusých údajù, publikovaných v rámci mykofloristických prùzkumù. Z území souèasného Národního parku Podyjí nebyl ádný literární záznam o myxomycetech nalezen.
METODIKA
V NP Podyjí byl prùzkum hlenek soustøedìn do tøí lokalit, reprezentujících odliné typy
biotopù: teplomilná doubrava a dubohabøina (Králùv stolec), suová buèina (Braitava) a jasanovo-olový luh (linie podél Klaperova potoka). Pro zpestøení druhového spektra byly
pøidány údaje z dalích lokalit, které byly zkoumány spíe pøíleitostnì (Hradiské terasy,
Popice aj.), viz obr. 1.
Pøehled lokalit
1. Znojmo-Hraditì: Gránické údolí, Hradiské terasy a dubohabrové porosty v okolí bývalého lomu; cca 230250 m n. m., N 48° 51 30, E 016° 02 11;
2. Králùv stolec: teplomilná doubrava a dubohabøina na svahu kaòonu Dyje (naproti ústí
Trausnického potoka do Dyje), k. ú. Znojmo-Hraditì; 280 m n. m., N 48° 50 35,
E 016° 00 30;

Obr. 1. Situaèní schéma studovaných lokalit.
Fig. 1. The sketch map of localities investigated.
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3. Popice: porosty olin kolem zatopených lùmkù na vøesoviti za Popickou kaplí; 320 m
n. m., N 48° 49 10, E 016° 00 30;
4. údolí Klaperova potoka: linie jasanovo-olového luhu s pøilehlými porosty dubohabøin
v úseku od Èíovského rybníka po ústí potoka do Dyje, k. ú. Lukov nad Dyjí a Èíov; cca
330 m n. m., N 48° 5253, E 015° 52 30;
5. Braitava: pralesní porost na suových svazích pod letohrádkem s vysokým podílem buku,
k. ú. Vranov nad Dyjí; 500 m n. m., N 48° 52 50, E 015° 50 40.
Nejlepí strategií pro získávání myxomycetù je sbìr v terénu spojený s kultivací substrátu
ve vlhkých komùrkách. Metodika kultivace spoèívá ve sbìru vhodného materiálu a jeho
dalím zpracování tak, aby se vytvoøily podmínky vhodné pro vývoj hlenek (vlhko, teplo).
Tímto zpùsobem lze detekovat a 30 % z celkového spektra druhù hlenek, které pøi sbìru
v terénu uniknou pozornosti sbìratele. Jde vìtinou o striktnì kortikolní druhy mikroskopických rozmìrù.
Pro kultivaci ve vlhkých komùrkách byla sbírána kùra 14 druhù døevin (ivých stromù
i souí), tlející døevo, spadané listí a vìtvièky na lokalitách Králùv stolec, Braitava, Hraditì a Klaperùv potok. Materiál byl zpracováván podle Härkönenové (HÄRKÖNEN 1977) 
rozdìlen do sterilních Petriho misek s filtraèním papírem, nasycen destilovanou vodou
s neutrálním pH a dále kultivován na svìtlém místì mimo dosah pøímého sluneèního záøení
pøi pokojové teplotì. Celkem bylo zaloeno 70 vlhkých komùrek, které byly pravidelnì
prohlíeny pod binokulárním stereoskopem (2, 6, 11, 21 a 40 dní od zahájení kultivace).
Zralé kolonie byly postupnì usueny a po vyjmutí z komùrek herbáøovány.
Sbìr v terénu (20012003) byl realizován v prùbìhu celého roku vyjma období se snìhovou pokrývkou, pøeváná èást práce vak byla soustøedìna do jarního (kvìtenèerven)
a podzimního (øíjenlistopad) období. Pøi nálezu plodnièek hlenek byly zaznamenávány
podrobné údaje o mikrostanovitích (svìtlo, vzduné proudìní, vlhkost, typ a velikost
substrátu atd.), které budou dále pouity pro statistické vyhodnocení ekologických preferencí jednotlivých druhù.
Pro determinaci materiálu byly pouity zejména práce NANNENGY-BREMEKAMP (1991),
ING (1999) a nìmecko-rakouského kolektivu autorù (NEUBERT et al. 1993, 1995, 2000).
Herbáøové poloky a trvalé mikroskopické preparáty vech druhù jsou uloeny v herbáøi
Jihomoravského muzea ve Znojmì a v soukromé sbírce R. Dvoøákové.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Celkem bylo studováno 284 poloek myxomycetù, z toho bylo 158 získáno sbìrem v terénu
a 126 kultivací ve vlhkých komùrkách. Sebraná data zahrnují 56 druhù myxomycetù, náleejících do 25 rodù. Pøehled vech taxonù spolu s poètem nálezù na jednotlivých lokalitách jsou
obsaeny v tabulce I. Pouitá nomenklatura odpovídá pojetí NANNENGY-BREMEKAMP (1991).
Vìtina zjitìných druhù má kosmopolitní rozíøení, a na nìkolik výjimek  Leocarpus fragilis a druhy rodu Trichia se zdají být vázány na mírné pásmo (ING 1999). Nejbìnìjími druhy zjitìnými v terénu i ve vlhkých komùrkách jsou Arcyria cinerea, A. obvelata, Comatricha nigra, Echinostelium minutum, Metatrichia vesparium, Mucilago crustacea, Paradiacheopsis fimbriata, Lycogala epidendrum a Trichia favoginea.
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Tab. I. Pøehled nálezù hlenek z NP Podyjí na jednotlivých lokalitách. Hrad  Hraditì a Gránické údolí, KS
 Králùv stolec, Pop  porosty kolem tùní za Popickou kaplí, Klap  údolí Klaperova potoka, Brai  svah
pod letohrádkem Braitava. *  náhodný nález u zøíceniny Nový Hrádek. Kurzívou jsou odlieny sbìry z vlhkých komùrek.
Tab. I. List of Myxomycete findings on collection sites in the Podyjí NP. Hrad  Hraditì and Gránice valley,
KS  Králùv stolec, Pop  small pools behind the Chapel at Popice, Klap  valley of Klaperùv stream, Brai
 forests below Braitava summerhouse. *  Occasional collection near Nový Hrádek castle ruins. Collections from the moist chambers are indicated in italics.
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Arcyria affinis Rostaf.
Arcyria cinerea (Bull.) Pers.
Arcyria denudata (L.) Wettstein
Arcyria ferruginea Sauter
Arcyria incarnata Pers.
Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg
Arcyria pomiformis (Roth) Rostaf.
Ceratiomyxa fruticulosa (Müll.) Macbr.
Ceratiomyxa porioides Alb. & Schw.
Comatricha nigra (Pers.) Schroeter
Craterium minutum (Leers) Rostaf.
Cribraria cancellata (Batsch.) Nann.Brem.
Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers.
Cribraria rufa (Roth) Rostaf.
Cribraria violacea Rex
Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf.
Diderma testaceum (Schrad.) Pers.
Didymium difforme (Pers.) S.F.Gray
Didymium minus (Lister) Morgan
Didymium serpula Fr.*
Didymium squamulosum (Alb. & Schw.) Fr.
Echinostelium minutum de Bary
Enerthenema papilatum (Pers.) Rostaf.
Enteridium lycoperdon (Bull.) Farr.
Fuligo candida Pers.
Fuligo rufa Pers.
Fuligo septica (L.) Wiggers
Hemitrichia calyculata (Speg.) Farr
Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf.
Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf.
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf.
Licea kleistobolus Martin
Licea minima Fr.
Licea variabilis Schrad.
Lycogala epidendrum (L.) Fr.
Metatrichia vesparium (Batsch.) Nann.-Brem.
Mucilago crustacea Wiggers
Paradiacheopsis fimbriata (G.Lister & Cran)
Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf.
Perichaena chrysosperma (Currey) A. Lister
Perichaena depressa Libert
Physarum bivalve Pers.
Physarum cinereum (Batsch.) Pers.
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Tab. I. (pokraèování)
Tab. I. (continued)
druh / species
44.
45.
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47.
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Physarum compressum Alb. & Schw.
Physarum nutans Pers.
Physarum viride (Bull.) Pers
Stemonitis axifera (Bull.) Macbr.
Stemonitis fusca (Roth) Rostaf. var. rufescens
Stemonitopsis hyperopta (Meylan) Nann.-Brem.
Stemonitopsis typhina (Wiggers) Nann.-Brem.
Trichia botrytis (Gmel.) Pers.
Trichia decipiens (Pers.) Macbr.
Trichia favoginea (Batsch) Pers.
Trichia scabra Rostaf.
Trichia varia (Pers.) Pers.
Tubifera ferruginosa (Batsch) J. F. Gmel.
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Obr. 2. Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers. A  stopkatá sporangia, B  peridiální sí, C  spory.
Fig. 2. Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers. A  stalked sporangia, B  peridial net, C  spores.

25

Tab. II. Pøehled typù substrátù kultivovaných ve vlhkých komùrkách a zaznamenaný výskyt myxomycetù
Tab. II. List of substrate types cultivated in moist chambers and amount of Myxomycetes recorded
typ substrátu
substrate type

vlhkých komùrek
moist chambers

kolonií hlenek
specimens

druhù
species

40
16
14

83
29
12

15
11
9

kùra ivých stromù / bark of living trees
kùra souí / bark of dead trees
listový opad / leaf litter

KOMENTÁØ K VZÁCNÌJÍM DRUHÙM
Arcyria affinis Rostaf.  Hraditì, Vlèí jámy, 26. 1. 2002, tlející døevo a kùra kmene
Betula pendula, cca 70 sporangií. Tento druh byl v ÈR nalezen Wichanským u Èernoic
v roce 1963 (WICHANSKÝ 1968) a autorkou èlánku na Høebenech pod Hvídincem (10/
1998). Dalí sbìr z Høebenù z roku 1957 je uloen v herbáøi Národního muzea (PRM
776314, leg. M. SVRÈEK).

Obr. 3. Cribraria violacea Rex, mìøítko = 50 µm.
Fig. 3. Cribraria violacea Rex, scale bar = 50 µm.
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Obr. 4. Stemonitopsis hyperopta (Meylan) Nann.-Brem., skuteèná velikost sporangií 2,55,0 mm.
Fig. 4. Stemonitopsis hyperopta (Meylan) Nann.-Brem., sporangia actual size 2.55.0 mm.

Arcyria ferruginea Sauter  údolí Klaperova potoka u Èíova, 8.11.2001, tlející kmen
jehliènanu podél potoka. Výrazný cihlovì èervený druh, zaznamenán na øadì lokalit (ÈELAKOVSKÝ 1890, CEJP 1962, WICHANSKÝ 1968). Poslední nález byl z Radotínského údolí r.
1990 (leg. S. VONDROVÁ).
Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers.  Králùv stolec, 18. 6. 2003, vnitøní strana kùry
tlejícího kmene Quercus petraea, 35 sporangií (viz obr. 2). Dlouze stopkaté plodnièky
tohoto druhu sbíral CEJP (1962) v Roblínì (1940). Vyskytl se také ve vlhkých komùrkách
na kùøe bøízy z Karltejna (1996) a z Dobøichovic (1997) (DVOØÁKOVÁ 1999).
Cribraria violacea Rex  Hradiské terasy, kùra Mespilus germanica kultivovaná ve
vlhkých komùrkách, fruktifikace 15.22. 3. 2001, celkem 7 sporangií (viz obr. 3). Z naeho území tento druh uvádí CEJP (1962) ze ïáru u Rokycan, dále byl zaznamenán ve vlhkých komùrkách na kùøe jabloní z NPR Karltejn a Radotínské údolí (DVOØÁKOVÁ 2002).
Didymium serpula Fries  u zøíceniny Nový Hrádek, 24. 8. 2001, tlející kmen Pinus
sylvestris, 2 plasmodiokarpy. Druh upoutávající iroce rozlitými, tenkými plasmodiokarpy s lesklou modrozelenou perídií. Sbírán nìkolikrát CEJPEM (1962) v okolí Prahy a Rokycan, jeden nález z Brdských Høebenù je z roku 1998 (DVOØÁKOVÁ 2002).
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Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf.  údolí Klaperova potoka u Èíova, 8. 11. 2001, na
tlejícím kmeni Salix sp. Síovité, záøivì luté plasmodiokarpy tohoto dobøe rozpoznatelného druhu byly na naem území sbírány tøikrát CEJPEM (1962) v letech 19471954 a jednou autorkou èlánku v NPR Radotínské údolí (11/1998). Jde o jeden z nejèastìjích druhù
hlenek v tropických detných pralesech.
Perichaena chrysosperma (Currey) A. Lister  údolí Klaperova potoka u Èíova, kùra soue
Sambucus nigra kultivovaná ve vlhké komùrce, 3. 6. 2002 (kultivace od 4. 4. 2002). Vývoj
drobných, nenápadných plodnièek trval 60 dní. Udáván CEJPEM (1962) z Rokycan a dvakrát
vypìstován ve vlhkých komùrkách na materiálu z Èeského Krasu (DVOØÁKOVÁ 1999).
Physarum compressum Alb. et Schw.  Gránické údolí, 29. 10. 2001, tlející stonky Artemisia vulgaris, rozsáhlá kolonie. Mezi poèetnými zástupci rodu Physarum, zahrnujícím
pøes 130 taxonù, je tento druh typický boènì zplotìlými stopkatými sporangii, které se
smìrem k vrcholku výraznì roziøují. Poslední nález z naeho území v roce 1961 publikován Wichanským (WICHANSKÝ 1964) z Prahy.
Stemonitopsis hyperopta (Meylan) Nann.-Brem.  Králùv stolec, 18. 6. 2003, tlející kmínek
Carpinus betulus, 2 kolonie s celkem cca 200 sporangii (obr. 4). U nás sbírán nìkolikrát
CEJPEM (1962) v letech 19401956, jeden z jeho nálezù je na kuriózním substrátu  listech banánovníku v botanické zahradì v Praze Na Slupi.
Trichia botrytis (Gmel.) Pers.  Králùv stolec, 13. 11. 2003, vnitøní strana kùry tlejících
kmenù Quercus petraea, tøi kolonie (celkem cca 100 sporangií). Tento druh uvádí ÈELAKOVSKÝ (1890) z Jizerských hor a CEJP (1962) ze Skoøice. Autorkou sbírán i v Èeském Krasu (11/1998) a na Høebenech (9/1996), ve vech pøípadech na stejném substrátu  pod
uvolnìnou kùrou tlejících kmenù dubù v teplomilných doubravách (DVOØÁKOVÁ 1999).
Udávaný pøehled druhù je nutné vzhledem ke krátké dobì výzkumu povaovat za pøedbìný
a neúplný. Intenzivní prùzkum bude pokraèovat v roce 2004 zejména na lokalitách Králùv
stolec a Braitava a jeho výsledkem by mìl být datový soubor umoòující podrobnìjí srovnání jednotlivých typù lesních spoleèenstev.
Kultivacemi ve vlhkých komùrkách bylo získáno 21 druhù myxomycetù, náleejících
do 19 rodù. Fruktifikace hlenek byla zaznamenána v 74,3 % zaloených komùrek, co je ve
srovnání s jinými obdobnými pracemi velmi produktivní pomìr. Jednotlivé typy kultivovaných substrátù a jejich produkce hlenek (kvantitativní i kvalitativní) jsou zachyceny v tabulce II.
SUMMARY
Myxomycetes (True slime molds) are a phylogenetically unique group of organisms including about 1000
legitimately described subgeneric taxa. Their life history is very special and combines the features of microorganisms and fungi. They are common inhabitants of decaying plant material such as wood, bark and litter
in almost all types of terrestrial ecosystems, feeding mostly upon bacteria and yeast. Until today, a total of
205 species of Myxomycetes have been reported from the Czech Republic. Due to the fragmentary nature
of previous research on Czech Myxomycetes, basically no data has been available on slime molds in Moravia. Therefore, this paper, dealing with Myxomycetes found in the Podyjí National Park, represents the first
data on this group from the region. The investigation focused on three localities, chosen to cover the main
types of forest habitats in the Podyjí NP: thermophilous oak woods and oak-hornbeam forest near Králùv
stolec (2), ravine woods with beech in Braitava (5) and ash-alder alluvial forests along the Klaperùv stream
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(4). Two other sites were added to enrich the species list  Gránice valley with terraces in Hraditì (1) and
small pit quarries near Popice (3). The fieldwork, carried out during 20012003, included moist chamber
cultivation. Bark of 14 tree species (both living and dead trees), leaf litter and twigs were collected from
localities (2), (4) and (5) and cultivated according to HÄRKÖNEN (1977). Altogether, 70 moist chambers were
set up and regularly examined (days 2, 6, 11, 21 and 40). Dry colonies were removed from the chambers
and treated as herbarium material. 284 specimens of slime molds were studied, including 158 collected in
the field and 126 cultivated in the moist chambers. The collection comprised 56 species of Myxomycetes
belonging to 25 genera. Table I contains a list of all species and the number of specimens. Among the most
common species found both in the field and moist chambers are Arcyria cinerea, A. obvelata, Comatricha
nigra, Echinostelium minutum, Metatrichia vesparium, Mucilago crustacea, Paradiacheopsis fimbriata,
Lycogala epidendrum and Trichia favoginea.
All specimens and permanent microscopic slides have been deposited in the Herbarium of the SouthMoravian museum in Znojmo and in the authors personal herbarium.
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