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Reliktní jedlové a smRkové poRosty
v údolí dyje – významná Refugia

horských druhů hub
	

Relict	fiR	and	spRuce	foRests	in	dyje	valley
–	impoRtant	Refuges	foR	montane	fungi

Jan  B ě ť á k
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Lidická 25/27,	602 00 Brno; janek.betak@gmail.com

abstract: The well-preserved remnants of relict fir (Abies alba) forests with admixed spruce (Picea 
abies)	on	the	lower	parts	of	steep	northern	slopes	in	deep	valleys	of	the	dyje	river	and	its	tributa-
ries	in	south-western	moravia	were	studied	from	the	mycological	point	of	view.	despite	their	small	
area,	these	habitats	surprisingly	harbour	several	montane	fungal	taxa	more	or	less	strictly	bound	to	
continuously unmanaged forests with spontaneously dying trees and sufficiency of decaying wood. 

In the article, the historical development and distribution of fir and spruce forests in the studied 
area is briefly outlined. The annotated list of interesting fungi species includes several rare and/or 
relict taxa (Antrodiella citrinella, Camarops tubulina, Fomitopsis rosea,	 Gelatoporia subvermis-
pora, Gymnopilus bellulus, Phellinus nigrolimitatus,	Skeletocutis odora,	etc.)	indicating	the	native	
origin of spruce and fir stands in the area and the long-lasting lack of human influence at the loca-
lities	studied.	the	ecology	and	distribution	of	the	most	interesting	species	found	within	moravia	is	
briefly discussed.

Due to its fragmentary occurrence and ongoing decrease in the fir population during recent de-
cades,	these	relict	habitats	and	their	mycobiota	must	be	considered	as	extremely	regionally	endan-
gered.

key words: lignicolous	fungi, threatened species, Podyjí National Park, Abies alba,	Picea abies,	
climatic	inversion,	bioindication

Úvod

Při mykologických průzkumech na území NP Podyjí i výše v údolí Dyje na Vra-
novsku a Bítovsku v letech 2011–2014, jejichž některé dílčí výsledky byly již pub-
likovány (Běťák 2011a, Antonín & Běťák 2013, Běťák & Dvořák 2014), postupně 
vycházelo najevo, že pro zachycení celé šíře spektra diverzity zdejší mykoflóry jsou 
zásadní mimo jiné i fragmentárně se zde vyskytující lokality reliktních, spontánně 
odumírajících jedlových (a smrkových) porostů. V nejlépe zachovalých porostech 
tohoto typu se totiž setkáme s řadou druhů vyšších poloh, které chybějí nejen v ji-
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ných částech jinak druhově velmi pestrého NP Podyjí, ale často i na celé jižní Mora-
vě, případně jsou ohrožené či vzácné na celém území České republiky.

Na Vranovsku nebyly dosud tyto lokality mykologické obci prakticky známy. 
V minulosti zde extenzivně působil především O. Láznička, který se však ve svých 
studiích o mykoflóře jihozápadní Moravy o zdejších reliktních lokalitách s jedlí 
nezmínil a zřejmě je ani neznal (LázničkA 1985, 1986a, b, 1987, 1989a, b, 1994). 
Ani ve sběrech J. Krejčího a L. Fialy uložených v herbáři Jihomoravského muzea ve 
Znojmě, kteří na Znojemsku působili v 60. a 70. letech 20. století, se houby rostoucí 
v přirozených smrkových a jedlových porostech neobjevují. Rovněž v NP Podyjí 
unikaly jedlové porosty pozornosti mykologů až do současnosti – přestože Ledové 
sluje a Braitava (nejvýznamnější lokality s reliktní jedlí a smrkem na území NP) 
byly předmětem studia autorů dosud jediné publikované rozsáhlé mykofloristické 
studie z tohoto území (Antonín & vágner 2000), nenajdeme v jejich práci téměř 
žádné horské druhy vázané na tlející dřevo jedlí a smrků. 

V předloženém textu bych rád tyto mezery alespoň částečně zaplnil. Systematic-
ký víceletý průzkum by jistě přinesl další zajímavé nálezy, přesto se domnívám, že 
už nyní lze na příkladu lignikolních hub, přežívajících ve zbytcích autochtonních 
jedlových (a smrkových) porostů v údolí Dyje doložit, jak důležitý může být pro 
zachování biodiverzity určité skupiny organismů nepřerušený vývoj jejich reliktního 
stanoviště a jak nezbytná je jeho ochrana do budoucna.

NáSTIN HISTORIcKéHO VýVOJE JEDLOVýcH (A SMRKOVýcH) POROS-
Tů NA ZNOJEMSKu

Existence porostů s dominující jedlí bělokorou (Abies alba) je na jihozápadní Mo-
ravě doložena již od staršího subatlantiku. Jak uvádějí na základě palynologických 
analýz a historických dat ryBníček & ryBníčková (1978), jehličnaté lesy s převahou 
jedle a příměsí smrku (Picea abies) a borovice (Pinus sylvestris)	se	v	tomto	období	
vyskytovaly na velké části našeho území, včetně níže položeného jihovýchodního 
okraje Českomoravské vysočiny. Jedli jako dominující dřevinu na Bítovsku a uher-
čicku dokládá i z pozdější doby na základě historických pramenů ze 16.–19. století 
i	MáLek (1980). Její větší zastoupení v dřívější vegetaci může prozradit i přítomnost 
některých indikačních druhů jedlin v bylinném podrostu, jak v údolí Dyje zdoku-
mentovali např. Chytrý & viCherek (1995).

Od počátku 18. století na našem území dochází k postupnému ústupu jedle. Za 
hlavní faktor tohoto procesu se tradičně považuje zavedení holosečného hospodaření 
společně s dalšími negativně se projevujícími vlivy – nárůstem imisí a klimatických 
extrémů na lokalitě, zvýšením stavů spárkaté zvěře či počtu hmyzích škůdců (blíže 
viz MáLek 1983), svoji roli zde však zřejmě hraje i nižší genetická variabilita (nižší 
průměrná heterozygotnost) středoevropských populací jedle oproti populacím na 
Balkáně a v Apeninách, odkud se k nám jedle v poledové době znovu rozšířila (blí-
že viz např. LiepeLt et al. 2009). Na Bítovsku je ještě v roce 1795 jedle v porostech 
zastoupena 45 % (MáLek 1983); první záznamy o chřadnoucích jedlích se zde však 
datují již do roku 1750 (MáLek 1976) a postupné ubývání jedle z porostů vrcholí 
začátkem 19. století s nástupem velkoplošného holopasečného hospodaření. V sou-
časnosti představují porosty s významným zastoupením jedle v krajině Znojemska 
i celé jižní a jihozápadní Moravy jeden z nejohroženějších lesních typů biotopů. 



81

Fragmenty nejcennějších porostů s jedlí najdeme zejména na severně orientovaných, 
prudkých, konkávních svazích či v zaříznutých roklích a úžlabinách bočních přítoků 
Dyje, kde si pro obtížnou přístupnost zachovaly přírodě blízký charakter1).	

Podobná stanoviště s chladným a vlhkým mezoklimatem na Vranovsku vzácně 
hostí i pozoruhodně staré exempláře smrků, jejichž přítomnost na lokalitách v údolí 
Želetavky u Bítova (mj. dnešní lokalita PR u doutné skály) vysvětluje MáLek (1980) 
splavením semen z vyšších poloh Českomoravské vrchoviny a jejich zachycením na 
náplavových březích v meandrech Želetavky. Tato hypotéza však již nevysvětluje 
výskyt populace starých smrků např. ve vyšších partiích svahů nad Dyjí pod Ledo-
vými slujemi a ojedinělých smrků na strmých svazích v polesí Braitava u Vranova 
nad Dyjí. Pro původnost populace smrku pod Ledovými slujemi svědčí především 
přítomnost vegetativně (hřížením) se množících jedinců (v podmínkách třetího, 
dubobukového lesního vegetačního stupně se jedná o dendrologickou raritu), dále 
věková rozrůzněnost jejich populace a samotný charakter stanoviště, který prakticky 
vylučuje spekulace o umělé obnově porostu v minulosti (kráL 2000, vrškA 1998). 
Reliktní charakter lokality podporuje i výskyt řady chladnomilných a vlhkomilných 
druhů mechorostů (hrADíLek 1996, 2000) a bezobratlých živočichů (Ložek 1996, 
růžičkA 1996). 

METODIKA

Vybrané lokality byly navštěvovány s různou pravidelností v průběhu let 2011–2014 
v rámci inventarizačních průzkumů, zpracovávaných pro Krajský úřad Jihomorav-
ského kraje a pro Správu NP Podyjí. Několika údaji přispěli k této práci D. Dvořák 
(Masarykova univerzita, Brno) a M. Kříž (Národní muzeum, Praha), kteří se mnou 
absolvovali některé terénní exkurze. Taxony byly určovány na základě makro- i mik-
romorfologických znaků plodnic podle moderních taxonomických kompendií (např. 
BerniCChiA & gorjón 2010; BerniCChiA 2005; ryvArDen & giLBertson 1993, 1994; 
ryvArDen & MeLo 2014;	knuDsen & vesterhoLt 2008), případně podle podrobněji 
zacílených prací zmíněných u jednotlivých komentovaných druhů.

V komentovaném seznamu uvádím za jménem druhu zkratku kategorie ohrožení 
podle aktuálního Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky (hoLeC 
& BerAn 2006). Ve výčtu lokalit jsou nejčastěji navštěvované lokality uvedeny 
zkratkou (viz níže), dále uvádím substrát a číslo herbářové položky, případně i sou-
řadnice nálezu. Římské číslice I–V uvedené v některých případech za typem substrá-
tu značí stupeň rozkladu dřeva na škále od zcela tvrdého (I) po zcela rozložené (V) 
dřevo (blíže viz heiLMAnn-CLAusen 2001). Pokud není uvedeno jinak, jsou exsikáty 
sběrů uložené v soukromém herbáři autora (herb. JB). 

Charakteristika území
Studované lokality (obr. 1) představují nejzachovalejší fragmenty reliktních suťo-
vých lesů s významným přirozeným zastoupením jedle a smrku v údolí Dyje od 

1) Kromě reliktních porostů na inverzních stanovištích se v zájmovém území místy vyskytují i hos-
podářské jedlové porosty na plošinách a na mírných svazích (častěji např. na Onšovsku). Jejich 
ochranářskou hodnotu však snižuje řízený způsob hospodaření spojený s vyklízením mrtvého 
dřeva, což je zejména pro lignikolní skupiny organismů hlavní faktor limitující jejich dlouhodobé 
přežití na lokalitě.
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Znojma po místo jejího opětovného vtoku na území Moravy u Vratěnína, a leží 
v nadmořských výškách mezi 300 a 470 m n. m. Reliktní jedle se v údolí Dyje nad 
Vranovem vyskytují na podobných stanovištích i na dalších místech (cornštejn, 
Junácké údolí, PP Podhradské skály, PP Tisová stráň apod.), většinou se však jed-
ná pouze o izolované stromy. Přesto není vyloučeno, že další perspektivní lokality 
se mohou na Vranovsku vyskytovat a unikly mojí pozornosti. Výskytem reliktních 
jedlových a smrkových porostů a jejich mykoflórou na rakouské straně údolí Dyje 
a v zaříznutých údolích jejich pravých přítoků jsem se nezabýval – rovněž zde je 
vzhledem k rozsáhlejším plochám severně orientovaných svahů možné očekávat 
výskyt reprezentativních porostů tohoto typu, které v budoucnu mohou přinést další 
zajímavé nálezy.

Podrobnější informace o přírodních podmínkách zájmového území uvádí např. 
MACkovčin et al. (2007), dostupné údaje o diverzitě makromycetů studovaných 
lokalit jsou shrnuty v závěrečných zprávách z inventarizačních průzkumů (Běťák	
2011b, Běťák 2013, Běťák 2015), případně v dalších pramenech (Antonín	&	vág-
ner 2000, noorDeLoos 2008).

Lokality citované v textu, jejich stručná charakteristika a data návštěv
bk: Vratěnín, PR Bílý kříž (levobřežní část rezervace), 48°53’15,791” N; 15°38’3,253” E, 350–420 
m n. m., pararuly s vložkami kvarcitů a krystalických vápenců; převážně (jiho-)východně oriento-

Obr. 1. Lokality častěji navštěvovaných porostů s významnými reliktními populacemi jedle běloko-
ré (Abies alba) a smrku ztepilého (Picea abies) na Vranovsku.
Fig. 1. Surveyed sites with significant populations of relict silver fir (Abies alba)	and	norway	spru-
ce (Picea abies)	in	the	dyje	valley.
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vaný, zářezy občasných potoků rozčleněný, strmý svah nad Dyjí s výraznými skalními útvary a su-
ťovými proudy; suťové lesy, dubohabřiny a smíšené kulturní lesy, ojediněle s příměsí jedle a smrku 
(zejména v úzkých zářezech občasných potoků), bory na krystalickém vápenci; 2. 4., 3. 4., 5. 5., 
14. 6., 15. 6., 31. 7., 23. 9. a 23. 10. 2011.

brA: Vranov nad Dyjí, Braitava, 48°52’45,544” N; 15°50’3,459” E, 300–480 m n. m., ortoruly; 
převážně severně orientované příkré svahy zaříznutého údolí Dyje s mrazovými sruby a balvano-
vými proudy; přírodě blízké suťové lesy a bučiny s ojediněle přimíšeným autochtonním smrkem 
ztepilým, jedlí bělokorou a tisem červeným; 9. 5., 18. 6., 22. 6., 31. 7., 29. 8., 2. 9., 3. 9., 28. 9. 
a 23. 10. 2012, 18. 4., 14. 5., 23. 6., 28. 9., 29. 9., 30. 9., 1. 10. a 5. 10. 2013, 10. 6. a 11. 6. 2014.

ds: Bítov, PR u doutné skály (severozápadní část), 48°56’37,521” N; 15°42’14,061” E, 350–410 
m n. m., pararuly s vložkami amfibolitů; spodní část strmého, konkávního, severozápadního svahu 
nad nárazovým břehem Želetavky pod hradem Bítov s mrazovými sruby a balvanovými proudy 
s výrazně inverzním mezoklimatem; přírodě blízké suťové lesy s bohatou reliktní populací jedle bě-
lokoré a smrku ztepilého (obr. 2, 3); 11. 5., 19. 6., 23. 7., 1. 9., 2. 9. a 1. 10. 2012, 21. 4., 1. 6., 2. 9. 
a 7. 10. 2013, 15. 3. 2015.

Obr. 2. Suťový les s významným podílem starých a dožívajících reliktních jedlí v centrální části PR 
u doutné skály je nejcennějším porostem tohoto typu na Znojemsku.
Fig. 2. Ravine forest with significant presence of old relict fir trees in the central part of “u doutné 
skály” Nature Reserve is the most valuable site of such habitat in the Znojmo district.
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fu: Vranov nad Dyjí, Feliciino údolí (horní část), 48°53’12,576” N; 15°48’9,613” E, 380–420 
m n m., ortoruly; severně orientovaný úzký údolní zářez pravé zdrojnice Feliciina potoka s drob-
nými skalními stupni a výrazně inverzním mezoklimatem; hospodářské bučiny a smíšené lesy 
s fragmentární populací jedle bělokoré na dně a ve spodní části svahů údolního zářezu; 1. 10. 2012, 
23. 5., 21. 6., 23. 6. a 6. 9. 2013.

ls: Horní Břečkov, Ledové sluje, 48°52’58,925” N; 15°50’18,192” E, 300–400 m n. m., ortoruly; 
spodní část strmého, severozápadního svahu nad meandrem Dyje s balvanovými proudy, kamenný-
mi moři a pseudokrasovými jeskyněmi a výrazně inverzním mezoklimatem; přírodě blízké suťové 
lesy s největší populací autochtonního smrku ztepilého a jedle bělokoré v NP Podyjí; 10. 5., 29. 8., 
27. 9. a 23. 10. 2012, 18. 4., 31. 5., 3. 9., 29. 9. a 24. 10. 2013, 11. 6. 2014, 28. 3. 2015.

oz: Onšov, Onšovský žleb (horní část), 48°54’14,472” N; 15°49’37,347” E, 380–410 m n. m., bi-
otitická pararula s granátem; závěr západně orientované skalnaté rokle Onšovského potoka se skal-
ními prahy a stupni a výrazně inverzním mezoklimatem; suťové a smíšené lesy, v horní části údolí 
s významnou příměsí starších jedinců jedle bělokoré; 23. 5. a 2. 9. 2013.

Obr. 3. PR u doutné skály je jedna z mála lokalit na Znojemsku, kde jsou odumírající jedle stále 
nahrazovány spontánně odrůstajícími stromy. 
Fig. 3. Spontaneously outgrowing siver fir trees replace old and dying individuals in the locality 
“u doutné skály”.
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VýSLEDKY A DISKuSE

V následujícím seznamu uvádím 100 taxonů makromycetů, nalezených v letech 
2011–2015 na výše uvedených (mikro)lokalitách s významným zastoupením reliktní 
jedle bělokoré a smrku ztepilého. Do užšího výběru 43 druhů, opatřených stručným 
komentářem, jsem zařadil především ty, u nichž se (vzhledem k jejich celkovému 
rozšíření v ČR) v nižších polohách předpokládá výrazná vazba na stanoviště s chlad-
ným a vlhkým mezoklimatem v inverzních polohách, případně další druhy uvedené 
v Červeném seznamu hub České republiky (hoLeC & BerAn 2006) nebo druhy 
z jiných důvodů regionálně významné (většina z nich ze Znojemska dosud nebyla 
známá). Většina uvedených taxonů je lignikolních, více či méně přísně vázaných na 
tlející dřevo jedlí či smrků, několik patří i k pozemním saprotrofům, ojediněle i k pa-
razitům hub nebo hmyzu2).

komentovaný seznam nálezů
Aleurodiscus amorphus (Pers.) J. Schröt. (škrobnatec jedlový) (obr. 4)
Saprotrof rostoucí na zasychajících a čerstvě odumřelých větvích jedlí, vzácněji smr-
ků. Díky růstu převážně v korunách živých stromů jistě částečně uniká pozornosti. 

2) u mykorhizních druhů jsem pozitivní vazbu na bezzásahová reliktní stanoviště jedlin nepozoro-
val (zřejmě především díky nevhodným edafickým faktorům na reliktních stanovištích) – většina 
na jedli (alespoň fakultativně) symbioticky vázaných vzácnějších druhů (např. Cortinarius cagei	
melot,	Cortinarius melanotus Kalchbr., Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr., Lactarius salmonicolor	
R. Heim & Leclair) se v Podyjí vyskytuje v kulturních porostech, a proto nebyly do seznamu ko-
mentovaných druhů zahrnuty.

Obr. 4. / Fig. 4. Aleurodiscus amorphus (škrobnatec jedlový); 15. 3. 2015, PR u doutné skály 
[JB15/06].
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Ze Znojemska dosud nebyl znám, lze jej zde však očekávat i na dalších místech, a to 
i v kulturních jedlinách. Nejbližší lokality leží v PR Hošťanka na Třebíčsku (BureL	
in verb.) a v NPR Velký Špičák na Jihlavsku (BroM 2009a).
ds: 15. 3. 2015, čerstvě odumřelá větvička Abies [JB15/06].

Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin (pevník chailletův) (obr. 5)
Saprotrof rostoucí na tlejícím dřevě jedlí, případně dalších jehličnanů, upřednost-
ňující vyšší polohy. Je uváděn od cornštejna na Vranovsku (LázničkA nedatováno), 
další nejbližší lokality leží ve žlebech Moravského krasu (Antonín et al. 2006) 
a v NPR Velký Špičák na Vysočině (BroM 2009a).
brA: 29. 8. 2012, opadlá tlející větev Abies [JB12/443]; ds: 21. 4. 2013, opadlá tlející větev Abies	
[JB13/75]; 15. 3. 2015, na kůře opadlé tlející větve Abies [JB15/19]; ls: 31. 5. 2013, opadlá tlející 
větev Abies [JB13/402].

Antrodiella citrinella niemelä	 &	 Ryvarden (outkovečka citrónová) – Čs: en 
(obr. 6)
Pozoruhodný nález vzácného druhu outkovečky, rostoucí v přirozených lesích na tle-
jících kmenech jehličnanů (především smrků, vzácněji jedlí), ojediněle i buků (např. 

Obr. 5. / Fig. 5. Amylostereum chailetii (pevník chailletův); 15. 3. 2015, PR u doutné skály	
[JB15/19].
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BroM 2009a), napadených troudnatcem pásovaným (Fomitopsis pinicola). Z jižní 
Moravy dosud nebyl známý; nejbližší lokality se nacházejí v NPR Velký Špičák na 
Jihlavsku (BroM 2009a) a na Žďársku (kotLABA et al. 2006a). Těžiště rozšíření má 
v horských pralesích (Šumava, Novohradské hory, Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, 
apod.), v níže položených oblastech je známý jen z ojedinělých nálezů v zaříznutých 
údolí s chladným a vlhkým mikroklimatem (PR Libochovka, NPR Rešovské vodo-
pády) (vLAsák 2013, Dvořák 2014).	
ds: 15. 3. 2015, tlející kmen Abies (III–IV) (společně s Fomitopsis pinicola	a	Camarops tubulina)	
[JB15/01].

Antrodiella parasitica vampola (outkovečka cizopasná)
Drobná, zcela rozlitá outkovečka, nápadná svým růstem na starých plodnicích 
bránovitců (Trichaptum abietinum	 a	 T.	 fuscoviolaceum) na dřevě jehličnanů. Ze 
Znojemska doposud nebyla uváděna.
ds: 21. 4. 2013, na starých plodnicích Trichaptum abietinum na suché větvi Abies připojené 
k padlému kmeni [JB13/87].

Obr. 6. / Fig. 6. Antrodiella citrinella (outkovečka citrónová); 15. 3. 2015, PR u doutné skály 
[JB15/01].
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Asterostroma medium Bres. (hvězdnatka prostřední) – Čs: vu (obr. 7)
Vzácný kornatec rostoucí na tlejících kmenech jedlí v přirozených a přírodě blíz-
kých porostech ve vyšších nebo inverzních polohách (pouzAr 2006a). Mikroskopic-
ky je význačný přítomností tlustostěnných hvězdovitých set a amyloidními výtrusy 
s dlouhými bradavčitými výrůstky. Na Znojemsku je známý pouze z níže uvedených 
lokalit, nejbližší lokality se nacházejí v okolí Brna (Dvořák & Běťák	in	prep.).
ds: 1. 6. 2013 [JB13/443]; ls: 29. 8. 2012 tlející kmen Abies (leg. et det. D. Dvořák, herb. 
D. Dvořák), 1. 9. 2012 tlející kmen Abies [JB14/263], 11. 6. 2014 tlející kmen Abies [JB12/488].

Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel (bondarcevka horská)
Nehojný saproparazit rostoucí na kořenech, bázích kmenů či pařezech jedlí, vzácně 
i jiných jehličnanů. Těžiště výskytu má ve vyšších polohách, ze Znojemska dosud 
nebyl uváděn. Nejbližší známé lokality se nacházejí na Vysočině v NPR Špičák 
a v PR V Klučí (BroM 2009a, b).
ds: 7. 10. 2013, u báze živé Abies, not. J. Běťák & D. Dvořák (stará plodnice).

Callistosporium pinicola arnolds (penízovka troudní) (obr. 8)
Saprotrof rostoucí na silně zetlelém dřevě jehličnanů (u nás zejména jedle, vzácněji 
smrku), jen ojediněle i listnáčů (buk) v přírodě blízkých porostech s chladnějším 

Obr. 7. / Fig. 7. Asterostroma medium (hvězdnatka prostřední); 11. 6. 2014, Ledové sluje	
[JB14/263].
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a vlhčím mikroklimatem. V České republice byl poprvé nalezen v roce 2004 a prav-
děpodobně se v poslední době z neznámých důvodů šíří. Do roku 2009 u nás bylo 
známo 10 lokalit tohoto druhu (Antonín et al. 2009). V Podyjí roste na Ledových 
slujích, v PR u doutné skály a v Onšovském žlebu na tlejících kmenech jedlí, zají-
mavý je nález z tlejícího kmene borovice v Mločím údolí. 
ds: 2. 9. 2013 tlející kmen Abies [JB13/839], 7. 10. 2013 tlející kmen Abies [JB13/1329]; ls:	
29. 8. 2012 tlející kmen Abies [JB12/467], 3. 9. 2013 tlející kmen Abies [leg. et det. J. Běťák 
& D. Dvořák, JB13/868]; OZ: 6. 9. 2014 [leg. J. Záškoda, det. D. Dvořák, BRNu].
NP Podyjí, Mašovice, údolí Mašovického potoka (Mločí údolí) u Čertova mlýna (48°51’02,70” N; 
15°59’55,38” E), tlející kmen Pinus sylvestris v aluviu potoka, 30. 8. 2012 leg. L. Edrová, det. J. 
Běťák [JB12/469].

Camarops tubulina (Alb. & Schwein.) Shear (bolinka černohnědá) – Čs: nt 
(obr. 9)
Zákonem chráněný lignikolní saprotrof, považovaný za významného indikátora 
přirozených porostů. Roste na tlejících kmenech smrků, jedlí, vzácněji i buků přede-
vším v horských smrčinách a bučinách s příměsí jedle a smrku. V nižších polohách 
je vázaný na inverzní polohy s chladným a vlhkým mikroklimatem v zaříznutých 

Obr. 8. / Fig. 8. Callistosporium pinicola (penízovka troudní); 29. 8. 2012, Ledové sluje	
[JB13/876].
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údolích. Ekologii a rozšíření druhu v ČR shrnul hoLeC (2005a). Nálezy z Podyjí 
představují nejjižnější moravské lokality tohoto druhu, nejblíže je známý z PR Hab-
rová seč na Třebíčsku (osobní pozorování), NPR Velký Špičák a PR V Klučí na Vy-
sočině (BroM 2009a, b) a ze žlebů v Moravském krasu (Antonín et al. 2006). 
brA: 18. 6. 2012, 48°52’48,78” N; 15°50’02,76” E, mohutný padlý kmen Picea abies (III) (spo-
lečně s Phellinus nigrolimitatus	a	Trichaptum abietinum) [JB12/167]; ds: 7. 10. 2013, tlející kmen 
Abies alba [JB13/1324]; 15. 3. 2015, tlející kmen Abies alba (společně s Antrodiella citrinella)	
[JB15/04].

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar (plstnateček severský)
Ze Znojemska dosud nepublikovaný saproparazit, vázaný na báze starších odumíra-
jících smrků a jedlí a na jejich tlející kmeny. V nižších polohách se vyskytuje přede-
vším v údolích s chladnějším mikroklimatem, v horách je poměrně běžný. Nejbližší 
lokality se nacházejí v NPR Velký Špičák a V Klučí (BroM 2009a, b) a v okolí Brna 
v Moravském krasu (kotLABA 1984, Antonín et al. 2006). Na níže uvedené lokalitě 
nebyl během terénního průzkumu ověřen.
ls: bez uvedeného substrátu (noorDeLoos 2008).

Crepidotus stenocystis Pouzar (trepkovitka smrková)
Dosti vzácný druh rostoucí na tlejícím dřevě jehličnanů (smrky, jedle) ve vyšších 
polohách na chladnějších a vlhčích stanovištích (pouzAr 2005). Není zcela vyjasněn 
jeho vztah k blízkému taxonu Crepidotus malachius	var.	trichifer (viz např. ripková 

Obr. 9. / Fig. 9. Camarops tubulina (bolinka černohnědá); 18. 6. 2012, Braitava [JB12/167].



91

& gLejDurA 2010). Ze Znojemska doposud nebyl znám, nejbližší nálezy pocházejí 
z Jihlavska a Žďárska na Českomoravské vrchovině (sALAš 2015).
ls: 29. 8. 2012, 48°53’01,20” N; 15°50’25,26” E, tlející kmen Abies (IV) [JB12/461].

Crustoderma dryinum (Berk. & M.A. curtis) Parmasto (kornatec skořicový) 
(obr. 10)
Vzácný kornatec, u nás nalézaný teprve v posledních letech především na tlejících 
kmenech jedlí v zachovalých porostech. Je charakteristický živě hořčičně žlutým 
zbarvením, mikroskopicky pak především dlouhými, válcovitými cystidami. Nej-
bližší lokality leží v NPR Velký Špičák a PR V Klučí (BroM 2012), znám jej i z Pus-
tého žlebu v Moravském krasu. 
ds: 19. 6. 2012, 48°56’44,64” N; 15°42’17,58” E, tlející kmen Abies/Picea (IV) [JB12/228]; 
1. 9. 2012, 48°56’45,78” N; 15°42’17,94” E, tlející kmen Abies (III-IV) [JB12/484]; 21. 4. 2013, 
48°56’40,26” N; 15°42’16,98” E, tlející kmen Abies (III) [JB13/80]; 2. 9. 2013, 48°56’38,10” N; 
15°42’19,68” E, tlející kmen Abies (III) [JB13/852, JB13/853]; 15. 3. 2015, tlející kmen Abies alba	
(III) [JB15/05].

Obr. 10. / Fig. 10. Crustoderma dryinum (kornatec skořicový); 19. 6. 2012, PR u doutné skály 
[JB12/228].
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Cystostereum murrayi (Berk. & M.A. curtis) Pouzar (pevník vonný) – Čs: nt  
(obr. 11)
Lignikolní saprotrof nápadný výraznou vůní po kokosu, vázaný na tlející kmeny 
jedlí, vzácněji i smrků (ojediněle i buku) především v horských polohách. V nižších 
nadmořských výškách se vyskytuje výhradně na inverzních stanovištích v zaříznu-
tých údolích řek s chladným a vlhkým mikroklimatem. Ekologii a rozšíření druhu 
shrnul	kotLABA (1987). Ze Znojemska dosud nebyl uváděn, lokalita v PR u doutné 
skály představuje nejjižnější moravskou lokalitu druhu. Nejbližší známé lokality leží 
až na Žďársku v NPR Žákova hora (kotLABA 1987) a v Pustém žlebu v Moravském 
krasu (Antonín et al. 2006). Zajímavá je jeho absence v NPR Velký Špičák a PR 
V Klučí na Jihlavsku, odkud je známo více na jedli vázaných vzácných druhů (BroM	
2009a, b).
ds: 2. 9. 2013, 48°56’39,96” N; 15°42’16,74” E, tlející kmínek Abies alba(?) (30 cm, II) [JB13/
838].

Obr. 11. / Fig. 11. Cystostereum murrayi (pevník vonný); 2. 9. 2013, PR u doutné skály	
[JB13/838].
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Fomitopsis rosea (alb. & schwein.) P.Karst. (troudnatec růžový) – Čs: nt 
(obr. 12)
Velmi vzácný, v posledních desetiletích ubývající druh, vázaný na tlející kmeny 
smrků, vzácněji i jedlí, některými autory považován za indikátora přirozených po-
rostů. Vedle nich je však nalézán i na opracovaném dřevě v budovách (i po mnoha 
desítkách let latence) (vAMpoLA 2008). Současný stav jeho populace v Čechách 
přednedávnem zdokumentovali kout & vLAsák (2009), kteří potvrdili výskyt druhu 
pouze na třech ze 17 historických lokalit, jež uvádí kotLABA (1984), avšak objevili 
12 nových populací druhu v údolí Vltavy. Z Moravy uvádí kotLABA (1984) 7 lokalit, 
6 z nich leží v její jihozápadní části. Nejbližší recentní nález je z PR V Klučí na Jih-
lavsku (BroM 2012). Nově objevená lokalita v PR Doutná skála má svými stanovišt-
ními podmínkami blízko ke zmíněným lokalitám v zaříznutém údolí Vltavy. 
ds: 1. 10. 2012, 48°56’36,18” N; 15°42’18,60” E, v dutině tlejícího kmene Picea/Abies [JB12/806]; 
1. 6. 2013, 48°56’38,40” N; 15°42’11,04” E, tlející kmen Abies [JB13/426]; tlející kmen Abies,	
2. 10. 2013 not. J. Běťák.

Obr. 12. / Fig. 12. Fomitopsis rosea (troudnatec růžový); 1. 6. 2013, PR u doutné skály [JB13/426].
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Ganoderma carnosum pat. (lesklokorka jehličnanová) 
Nehojný saproparazit na bázích, kořenech či pařezech odumřelých jehličnanů (ze-
jména jedlí), vzácněji i listnáčů, rostoucí v lesích i mimo les v parcích a zahradách. 
Na jižní Moravě je pravděpodobně mnohem vzácnější než na zbytku území ČR 
–	kotLABA (1984) jej uvádí jen z údolí Svitavy severně od Brna, známý je i z Mo-
ravského krasu (Antonín et al. 2006). Ze Znojemska dosud nebyl znám. 
ds: 19. 6. 2012, tlející pařez jehličnanu, not. J. Běťák; 1. 9. 2012, báze pahýlu Abies [JB12/486]; 
ls: 28. 3. 2015, báze pahýlu Abies, not. J. Běťák.

Gelatoporia subvermispora (Pilát) Niemelä (pórnatka slámožlutá) – Čs: CR 
(obr. 13)
Velmi vzácný druh rozlitého choroše, rostoucí na tlejících kmenech jehličnanů i list-
náčů, donedávna v ČR známý pouze z PR coufavá u Brna, z Moravského krasu 
a z údolí Vltavy u Zlaté Koruny (vAMpoLA & vLAsák 1992, kotLABA et al. 2006b, 
kout & vLAsák 2009). V posledních letech byl na jižní Moravě nalezena na několi-
ka nových lokalitách (Dvořák & Běťák in prep.) a není vyloučeno, že se začíná šířit. 
Přestože v posledních letech míst s jeho výskytem přibylo, zůstává vázaný na přiro-
zenější porosty – všechny jeho nově zjištěné lokality leží v rezervacích. V Podyjí je 
znám ze dvou lokalit, na obou byl nalezen na tlejícím kmeni jedle.

ds: 1. 9. 2012, na silně zetlelém kmeni Abies [JB12/505]; ls: 31. 5. 2013, na tlejícím kmeni Abies	
(IV–V) [JB13/425].

Obr. 13. / Fig. 13. Gelatoporia subvermispora (pórnatka slámožlutá); 31. 5. 2013, Ledové sluje 
[JB13/425].
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Gymnopilus bellulus (Peck) Murrill (šupinovka drobnovýtrusá) – Čs: vu (obr. 14)
Velmi zajímavý nález vzácné drobné šupinovky, přísně vázané na mohutné, silně 
zetlelé kmeny jehličnanů (jedle, smrk), vzácně i listnáčů (buk) v přirozených poros-
tech (jedlobučiny, horské smrčiny) ve vyšších polohách (730–1340 m n. m.) (hoLeC	
2005b). V nižších polohách se druh vyskytuje zřejmě jen velmi výjimečně na inverz-
ních stanovištích, jako je tomu např. v NPR Rešovské vodopády v Nízkém Jeseníku 
(Dvořák 2014). Nejbližší lokality druhu leží v Dolních Rakousích (Göpfritz an der 
Wild) (AustriAn MyCoLogiCAL soCiety 2015), na našem území až v Novohradských 
horách (hoLeC 2005b). 

ds: 1. 9. 2012, 48°56’37,38” N; 15°42’11,40” E, silně zetlelý kmen Abies (IV) [JB12/503].

Hericium flagellum (Scop.) Pers. (korálovec jedlový) – Čs: nt
Poměrně vzácný druh, rostoucí na živých či mrtvých kmenech jehličnanů (přede-
vším jedlí, vzácněji smrků), ojediněle i listnáčů v přirozenějších porostech. Z Podyjí 
a Znojemska dosud nebyl uváděn, známý je zde prozatím z jediné, níže uvedené 
lokality. Nejblíže je pravidelně nalézán v NPR Velký Špičák a v PR V Klučí na Vy-
sočině (BroM 2009a, b), známý je rovněž z širšího severního okolí Brna a z Morav-
ského krasu (Antonín et al. 2006, Běťák 2014, Dvořák 2004). Těžiště jeho rozšíření 
ovšem leží v lesích pralesovitého charakteru ve vyšších polohách.

ds: 1. 9. 2012, tlející kmen Abies/Picea (IV) [JB12/489].

Obr. 14. / Fig. 14. Gymnopilus bellulus (šupinovka drobnovýtrusá); PR u doutné skály 1. 9. 2012 
[JB12/503].
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Hohenbuehelia abietina Singer & Kuthan (hlívička jedlová) – Čs: dd (obr. 15)
Vzácný, zákonem chráněný druh, vázaný na tlející kmeny jedlí v pokročilém stádiu 
rozpadu. Těžiště výskytu má v horských pralesovitých jedlobučinách, v nižších po-
lohách vyhledává stanoviště s chladným a vlhkým mikroklimatem (Antonín & Bie-
Berová 1995). V Podyjí má nejbohatší populaci na tlejících jedlích v PR u doutné 
skály. 
ds: 19. 6. 2012, 48°56’39,78” N; 15°42’17,52” E a 48°56’45,78” N; 15°42’17,94” E, tlející 
kmeny Abies (III) [JB12/225]; 1. 9. 2012, 48°56’44,64” N; 15°42’17,58” E not. J. Běťák; 1. 10. 
2012, 48°56’42,12” N; 15°42’18,42” E not. J. Běťák; 1. 6. 2013, 48°56’40,14” N; 15°42’17,70” E 
a 48°56’44,70” N; 15°42’17,34” E [JB13/443]; 2. 9. 2013, 48°56’39,90” N; 15°42’17,58” E [JB13/
837]; ls: 31. 5. 2013, 48°54’16,95” N; 15°49’35,34” E, tlející kmen Abies (III) [JB13/409]; oz:	
2. 9. 2014, tlející kmen Abies v rokli potoka [JB12/225].

Hygrophoropsis rufa (D.A. Reid) Knudsen (obr. 16)
Teprve nedávno u nás potvrzený (hoLeC & koLAřík 2013), možná však částečně 
přehlížený druh z příbuzenstva mnohem hojnější lištičky pomerančové (Hygropho-
ropsis aurantiaca), význačný tmavším, oranžově hnědým až tmavě hnědým povr-

Obr. 15. / Fig. 15. Hohenbuehelia abietina (hlívička jedlová); 2. 9. 2013, PR u doutné skály	
[JB13/837].
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chem klobouku a o něco menšími výtrusy s poněkud ztlustlou buněčnou stěnou. 
Z České republiky je uváděn z jediné lokality v NP České Švýcarsko (hoLeC & ko-
LAřík 2013). V NP Podyjí byl dvakrát sbírán v jedlové oplocence poblíž rybníka 
Jejkal, nalezen byl i v PR u doutné skály. Níže uvádím i další zjištěnou moravskou 
lokalitu v NPR Habrůvecká bučina v Moravském krasu.
ds: 7. 10. 2013, na silně zetlelém kmeni Abies [JB13/1323].
NP Podyjí, Podmyče, ca 1.9 km VJV od kostela v obci, vzrostlá oplocená kulturní jedlina napravo 
od lesní silničky k Braitavě pod rybníkem Jejkal (48°52’51,66” N; 15°48’16,50” E), na trouchu 
Abies alba promíseném s půdou, 1. 10. 2013 leg. et det. J. Běťák [JB13/1269]; ibid., na zemi a na 
trouchu okolo zetlelého kmene jehličnanu, 24. 10. 2013 leg. et det. J. Běťák [JB13/1690]. cHKO 
Moravský kras, Habrůvka, NPR Habrůvecká bučina, východní část rezervace, bučina na vápenci, 
zpod tlejícího kmene Fagus sylvatica, 23. 9. 2013 leg. et det. J. Běťák [JB13/1067].

Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk (kožovka purpurová) – Čs: nt (obr. 17) 
Nehojný druh, rostoucí na borce živých i odumřelých jedlových, vzácně i smrko-
vých větví. upřednostňuje vyšší polohy, pro svůj skrytý růst v korunách živých stro-
mů však jistě částečně uniká pozornosti.
brA: 29. 8. 2012, 48°52’42,66” N; 15°50’12,78” E, na opadlé tlející větvi Abies [JB12/451]; ds:	
11. 5. 2012, 48°56’48,14” N; 15°42’13,76” E, na opadlé tlející větvi Abies (II) [JB12/104]; ibid., 
21. 4. 2013, na opadlé tlející větvi Abies alba [JB13/68]; 15. 3. 2015, na větvi Abies (I) na čerstvě 

Obr. 16. / Fig. 16. Hygrophoropsis rufa; 1. 10. 2013, Podmyče [JB13/1269].
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spadlé špici kmene [JB15/03]; 15. 3. 2015, na kůře čerstvě odlomené větve Abies alba [JB15/03]; 
ls: 29. 8. 2012, 48°53’00,18” N; 15°50’22,50” E, na opadlé tlející větvi Abies leg. et det. D. Dvořák 
et M. Kříž [herb. BRNu]; 31. 5. 2013 na opadlé tlející větvi Abies [JB13/398].

Hyphoderma involutum (H.S. Jacks. & Dearden) Hjortstam & Ryvarden
Patrně velmi vzácná kornatka, uváděná jen ze severní Evropy (hjortstAM & ry-
vArDen 1979, LArsson 1986) a z Německa, Rakouska a Švýcarska (BerniCChiA & 
gorjón 2010, DäMon 2000, MArtini 2015). Z České republiky se mi žádné údaje 
o jejím výskytu nepodařilo dohledat, pravděpodobně se jedná o první nález druhu 
u nás. Je charakteristická tenkými, bělavými, rozlitými plodnicemi, malými výtrusy 
a zašpičatělými cystidami, částečně pokrytými resinózní inkrustací, rozpouštějící se 
v KOH. Podle DäMonA (2000), který z Rakouska uvádí dvě lokality z pralesních re-
zervacích v Alpách, se patrně jedná o význačný boreálně-montánní druh, vázaný na 
tlející dřevo smrku (snad i jedle). LArsson (1986) zmiňuje opakované sběry uvnitř 
tlejících kmenů smrků napadených troudnatcem pásovaným (Fomitopsis pinicola).	
V NP Podyjí byla nalezena na tlejícím kmeni jedle. 
fu: 21. 6. 2013, tlející kmen Abies v rokli potoka [JB13/603]

Ischnoderma benzoinum (Wahl.) P. Karst. (smolokorka pryskyřičnatá)
V České republice široce rozšířený, na jižní Moravě přesto dost vzácný choroš, ros-
toucí na tlejícím dřevě smrku a jedle (velmi vzácně je uváděn i z listnáčů) (kotLABA	
1984). Z NP Podyjí ani ze Znojemska dosud nebyl znám. upřednostňuje střední a 
vyšší polohy, v Podyjí zřetelně preferuje inverzní stanoviště s chladnějším mikrokli-
matem a výskytem jedle.
bk: 5. 5. 2011, tlející kmen Abies [JB11/35]; ds: 11. 5. 2012, tlející kmen Abies/Picea	 a	Picea	
(III), not. J. Běťák; fu: 23. 5. 2013, tlející kmen Abies, not. J. Běťák; ls: 29. 8. 2012, tlející kmen 

Obr. 17. / Fig. 17. Hymenochaete cruenta (kožovka purpurová); 21. 4. 2013, PR u doutné skály 
[JB13/68].
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Abies (III–IV), not. J. Běťák; ibid., 3. 9. 2013 not. J. Běťák; oz: 2. 9. 2013, tlející kmen Abies,	not.	
J. Běťák.
NP Podyjí, Mašovice, údolí Mašovického potoka (Mločí údolí) u Čertova mlýna, smíšený les v alu-
viu potoka, tlející kmen Picea, 28. 4. 2010 leg. et det. J. Běťák [JB10/70].

Lentinellus castoreus (Fr.) Kühner & Maire (houžovec bobří) – Čs: vu (obr. 18)
Lignikolní saprotrof upřednostňující přirozené porosty s dostatkem tlejícího dřeva 
ve vyšších polohách. Roste na pahýlech a tlejících kmenech jedlí, vzácněji smrků 
a buků, ojediněle i jiných dřevin. Dvořák (2006) uvádí z ČR 23 lokalit, na Znojem-
sku byl doposud znám pouze z Braitavy (Antonín & vágner 2000); údaj z Mločího 
údolí týchž autorů se vztahuje k příbuznému, v Podyjí hojnějšímu houžovci med-
vědímu (Lentinellus ursinus) (Dvořák 2004). Na Vysočině je pravidelně nalézán 
v NPR Velký Špičák či v PR V Klučí (BroM 2009a, b).
brA: Antonín et al. (2000), recentně nepotvrzen; bk: 5. 5. 2011, tlející kmen Picea (IV) v rokli 
periodického potoka [JB11/36]; ibid., 31. 5. 2011 not. J. Běťák; ds: 15. 3. 2015, tlející kmen Abies	
[JB15/12, det. D. Dvořák]; ls: 10. 5. 2012, 48°52’59,76” N; 15°50’19,50” E, tlející kmen Abies	
(IV), not. J. Běťák; ibid., 23. 10. 2012 tlející větev Abies (III) [JB12/931]; ibid., 24. 10. 2013, 
48°52’59,10” N; 15°50’14,94” E, torzo tlejícího kmene Abies (IV), not. J. Běťák.

Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. (běločechratka hořká) – Čs: vu
Ze Znojemska dosud neuváděný pozemní saprotrof, rostoucí především v bučinách, 
někdy i pod smrky a jedlemi, s oblibou na bazických či humózních půdách. Nejbliž-

Obr. 18. / Fig. 18. Lentinellus castoreus (houžovec bobří); 23. 10. 2012, Ledové sluje [JB12/931].
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ší historické lokality leží na Vysočině (kotLABA 1966), recentně byl na jižní Moravě 
sbírán v Moravském krasu (Antonín et al. 2006).
ls: 27. 9. 2012, 48°52’58,44” N; 15°50’15,06” E, na zemi pod Fagus,	Acer	a	Abies [JB12/706].

Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel (černolupen krvavý) – Čs: nt
Roztroušeně se vyskytující bedlovitá houba, rostoucí zpravidla na zemi v humózních 
listnatých lesích, v Podyjí s oblibou v aluviích potoků, vzácněji i na zetlelém dřevě 
listnáčů. uvedené nálezy jsou neobvyklé růstem druhu na tlejícím dřevě jehličnanů. 
brA: 31. 7. 2012, na trouchu Picea [JB12/204]; ds: 1. 9. 2012, na tlejícím kmeni Abies,	 not.	
J. Běťák.

Oligoporus sericeomollis (Romell) Bondartseva (bělochoroš hedvábitý) (obr. 19)
Nehojný druh choroše rostoucí především ve vyšších polohách na silně zetlelých 
kmenech smrků, vzácněji i jiných jehličnanů. Nejbližší lokality leží na Vysočině 
v NPR Velký Špičák a PR v Klučí (BroM 2009a, b). V Podyjí je známý z jediné, níže 
uvedené lokality.
ls: 23. 10. 2012, tlející kmen Abies (III) [JB12/925].

Ophiocordyceps entomorrhiza (Dicks.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spa-
tafora (housenice střevlíková) – Čs: CR
Vzácný druh parazitující na larvách, vzácně i dospělcích střevlíků, známý z ČR jen 
z ojedinělých nálezů ve vlhčích lesích a parcích (hoLeC 2006). I když není vázaný 
na jedlové porosty, uvádím jej jako jeden ze zajímavých nálezů v PR u doutné ská-
ly. Stroma bylo bohužel nedbale utrženo a hostitel houby nebyl nalezen.
ds: 19. 6. 2012, 48°56’43,50” N; 15°42’16,32” E, na zemi zpod tlejícího kmene Abies [JB12/233].

Obr. 19. / Fig. 19. Oligoporus sericeomollis (bělochoroš hedvábitý); 23. 10. 2012, Ledové sluje 
[JB12/925].
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Peniophora piceae (Pers.) J. Erikss.
Specializovaný saprotrof, rostoucí na čerstvě odumřelých, stále zakorněných jed-
lových větvích. Kromě své ekologie je charakteristický odstávajícím okrajem svých 
políčkovitě rozpraskávajících plodnic. Ze Znojemska dosud nebyl uváděn, je však 
pravděpodobně přehlížený.

brA: 3. 9. 2012, na kůře ležící větve Abies [JB12/542]; ds: 23. 5. 2013, na kůře ležící větve Abies	
[JB13/304]; ibid., 2. 9. 2013 [JB13/847].

Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat. (ohňovec Hartigův) (obr. 20)
Specializovaný saproparazit jedlí, vzácně se vyskytující i na smrku či jiných jehlič-
natých dřevinách. Mnohem hojnější je v podhorských a horských polohách, nálezy 
z jižní Moravy jsou poměrně vzácné, známý je např. ze žlebů Moravského krasu 
(Antonín et al. 2006) nebo na Vysočině v NPR Velký Špičák a v PR V Klučí (BroM	
2009a, b). V Podyjí byly dosud známé dvě lokality u Čížova (Antonín & vágner 
2000) a jedna na Bítovsku (kotLABA 1984). Zdá se, že ve studovaném území prefe-
ruje porosty s kontinuálním výskytem jedlí.
brA: 29. 8. 2012, pahýl Abies, not. J. Běťák; ds: 19. 6. 2012, 48°56’39,78” N; 15°42’17,52” E, 
tlející kmen Abies (II–III), not. J. Běťák; 28. 3. 2015, souš Abies, not. J. Běťák; ls: 29. 8. 2012, 

Obr. 20. / Fig. 20. Phellinus hartigii (ohňovec Hartigův); 19. 6. 2012, PR u doutné skály [not. 
J. Běťák].
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48°53’00,18” N; 15°50’22,50” E, torzo tlejícího kmene Abies, not. J. Běťák et D. Dvořák; oz: 2. 9. 
2013, 48°54’16,86” N; 15°49’35,34” E, tlející kmen Abies, not. J. Běťák.

Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin (ohňovec ohraničený) 
–	Čs: nt (obr. 21)
Pozoruhodný nález horského druhu, považovaného za indikátora přirozeného výsky-
tu smrku. Na Braitavě roste na jediném mohutném smrkovém kmeni společně s Ca-
marops tubulina. Nejbližší izolované lokality se nacházejí v Javořické vrchovině 
a v Jihlavských vrších (BroM 2012, vLAsák 2013), těžiště jeho populace se nachází 
v pohraničních pohořích (hoLeC 2009). I když se vzácně vyskytuje i v inverzních 
polohách (České Švýcarsko, údolí Vltavy, Rešovské vodopády; hoLeC 2009, vLAsák	
2013, Dvořák 2014), nebyl dosud zjištěn ve žlebech Moravského krasu a Braitava 
představuje jedinou známou lokalitu druhu na jižní Moravě. Byť jednoznačně prefe-
ruje přírodní porosty, v oblastech s početnou populací může osidlovat i tlející dřevo 
na člověkem ovlivněných mikrostanovištích (např. na výdřevě cest v roklích České-
ho Švýcarska; hoLeC 2009). Jeho izolovaný výskyt v Podyjí, odkud jsou nejbližší 
(rovněž izolované) lokality vzdáleny ca 50 km u Stálkova v Javořické vrchovině 
(vLAsák 2013), resp. v PR Roštýnská obora u Telče (BroM 2012), svědčí pro auto-
chtonní původ zdejších smrků. 
brA: 18. 6. 2012, 48°52’45,48” N; 15°50’03,42” E, mohutný padlý kmen Picea abies (III–IV) 
[JB12/166].

Obr. 21. / Fig. 21. Phellinus nigrolimitatus (ohňovec ohraničený); 18. 6. 2012, Braitava [JB12/166].
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Phlebia centrifuga P. Karst. (žilnatka bledá) – Čs: en (obr. 22)
Lignikolní saprotrof, původně považovaný za indikátora pralesovitých horských 
porostů, kde roste na tlejících kmenech jedle, smrku a buku (pouzAr 2006b). 
V posledních letech se však rychle rozšířil do nižších poloh a je nalézán na širším 
spektru dřevin (na Znojemsku byl např. nalezen i na olši a borovici, v Moravském 
krasu jsem jej sbíral na dubu). Přestože je mnohem hojnější než v minulosti, stále 
upřednostňuje porosty s dostatkem tlejícího dřeva v podobě větších padlých kmenů 
a naprostá většina jeho lokalit leží v rezervacích. Vedle lokalit v reliktních jedlinách 
uvádím k dokreslení jeho rozšíření i další zaznamenané lokality na Znojemsku. 
brA: 31. 7. 2012, 48°52’46,38” N; 15°50’24,48” E, tlející kmen Abies (II) [JB12/381]; 28. 9. 
2012, 48°52’51,60” N; 15°50’30,48” E, tlející kmen Picea/Abies, not. J. Běťák; 28. 9. 2012, 
48°52’38,04” N; 15°50’47,70” E, tlející kmen Pinus [JB12/743]; 48°52’43,62” N; 15°49’54,30” E, 
na tlejícím kmeni Fagus (III), not. J. Běťák; ds: 1. 9. 2012, 48°56’43,44” N; 15°42’16,38” E, tlející 
kmen Abies (III) [JB12/491]; 1. 10. 2012, 48°56’36,18” N; 15°42’18,60” E, tlející kmeny Abies,	not.	
J. Běťák; fu: 6. 9. 2013, 48°53’14,04” N; 15°47’36,84” E, na tlejícím kmeni Abies/Picea v rokli 
potoka [JB13/935]; ls: 29. 8. 2012, tlející kmen Abies (na 3 různých kmenech), not. J. Běťák et D. 
Dvořák; 27. 9. 2012 not. J. Běťák; oz: 23. 5. 2013, tlející kmen Abies v rokli potoka, not. J. Běťák.

Obr. 22. / Fig. 22. Phlebia centrifuga (žilnatka bledá); 26. 9. 2012, Čížov, údolí Klaperova potoka 
[JB12/680].
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Božice u Znojma, PR Karlov, ca 1 km východně od železniční zastávky v obci, na tlejícím kmeni 
Alnus glutinosa na břehu rybníka, ca 200 m n. m. (48°49’31,26” N; E16°18’22,32” E), 22. 10. 2012 
leg. et det. J. Běťák [JB12/904]; chvalatice, PR Růžový vrch, ca 1.7 km JJZ od kostela v obci, 
suťový les s dominancí Fraxinus	a	Tilia, na tlejícím kmeni ojediněle se vyskytující Abies	alba,	ca	
390 m n. m. (48°56’06,54” N; 15°45’00,78” E), 20. 4. 2013 not. J. Běťák; NP Podyjí, Čížov, dolní 
část údolí Klaperova potoka pod Kozími stezkami, na tlejícím kmeni Picea abies v aluviu potoka, 
28. 8. 2012 leg. et det. D. Dvořák [JB12/436]; ibid., 48°51’36,36” N; 15°52’47,46” E, na tlejícím 
kmenu jehličnanu (Picea/Pinus) 26. 9. 2012 leg. et det. J. Běťák [JB12/680].

Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer (hlíva hnízdovitá) – Čs: nt
V současnosti již poměrně běžný, zjevně se šířící lignikolní saprotrof, rostoucí na 
dřevě listnáčů i jehličnanů, častější v porostech s dostatkem tlejícího dřeva, ze Zno-
jemska však nebyl dosud uváděn. upřednostňuje zde stanoviště v inverzních polo-
hách s chladnějším a vlhčím mezoklimatem. Kromě lokality u doutné skály, kde byl 
sbírán na tlejícím kmeni jedle, uvádím i ostatní zjištěné lokality na Znojemsku.
brA: 9. 5. 2012, 48°52’44,90” N; 15°50’39,00” E, tlející větev Fagus (IV) [JB12/64]; 29. 8. 
2012, 48°52’42,06” N; 15°50’13,68” E, tlející kmen Fagus (III) [JB12/440]; ds: 21. 4. 2013, 
48°56’40,80” N; 15°42’16,14” E, tlející kmen Abies [JB13/79]; ls: 27. 9. 2012, 48°53’12,60” N; 
15°50’36,36” E, tlející kmínek Carpinus [JB12/710].   
NP Podyjí: Mašovice, údolí levého přítoku Mašovického potoka nad Mašovickým rybníkem 
(48°51’19,78” N; 15°59’25,50” E), vlhká dubobabřina, tlející kmen Quercus, 7. 5. 2010 leg. et det. 
J. Běťák [JB10/107]; Čížov, údolí Klaperova potoka pod Kozími stezkami, ca 1.9 km JJ(V) od kos-
tela v obci (48°51’37,32” N; 15°52’44,04” E), na tlející větvi Alnus v aluviu potoka, 27. 9. 2012 not. 
J. Běťák.

Obr. 23. / Fig. 23. Pycnoporellus fulgens (oranžovec vláknitý); 1. 6. 2013, PR u doutné skály 
[JB13/428].



105

Pluteus exiguus (Pat.) Sacc. (štítovka drobná) – Čs: dd
Nehojná nenápadná štítovka makroskopicky připomínající známější štítovku huňa-
tou (Pluteus hispidulus), vyskytující se především na tlejícím dřevě listnáčů nebo 
na holé zemi. V PR u doutné skály rostla na velmi neobvyklém substrátu – tlejícím 
kmeni jedle bělokoré.
ds: 1. 10. 2012, 48°56’42,12” N; 15°42’18,42” E, tlející kmen Abies [JB12/811, rev. H. Ševčíková] 

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk (oranžovec vláknitý) – Čs: nt (obr. 23)
Již delší dobu se šířící choroš, rostoucí na tlejícím dřevě jehličnanů (především jedle 
a smrku), vzácně i listnáčů, upřednostňující přirozené porosty. Z Podyjí ani Znojem-
ska nebyl dosud uváděn, nejbližší lokality se nacházejí v okolí Brna a v Moravském 
krasu (Antonín et al. 2006, Dvořák & Běťák	in	prep.).	
ds: 1. 9. 2012, 48°56’41,76” N; 15°42’18,18” E, na pahýlu Abies, [JB12/485]; 1. 6. 2013, tlející 
kmen Abies (III) [JB13/428].

Ramaria rubella (Schaeff.) R.H. Petersen (kuřátka červená) (obr. 24)
Vzácný druh kuřátek, charakteristický masově červenými plodnicemi, anýzovou 
vůní a růstem na tlejících kmenech jedlí. V Evropě byl známý jen z Alp a Skandiná-

Obr. 24. / Fig. 24. Ramaria rubella; 1. 9. 2012, PR u doutné skály [JB12/492].
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vie a teprve nedávno byl potvrzen i ze střední Evropy z Polska (ŁusCzyński 2008). 
Z České republiky je uváděn pouze z NPR Velký Špičák na Jihlavsku (BroM 2014) 
a z Boubínského pralesa (hoLeC et al. 2015).
ds: 1. 9. 2012, 48°56’38,04” N; 15°42’16,02” E, tlející kmen Abies (IV) [JB12/492]; 1. 6. 2013, 
tlející kmen Abies [JB13/442]; ls: 29. 8. 2012, 48°53’00,18” N; 15°50’14,52” E, tlející kmen Abies 
(III), leg. et det. D. Dvořák et M. Kříž [JB12/463]; 27. 9. 2012, 48°53’01,14” N; 15°50’21,36” E, 
tlející kmen Abies [JB12/715].

Resupinatus striatulus (Pers.) Murrill (obr. 25)
Zřejmě vzácný, možná však částečně přehlížený či zaměňovaný druh s nevyjasně-	
ným taxonomickým postavením z příbuzenstva mnohem hojnějšího hlívečníku 
připjatého (Resupinatus applicatus). Od něj se kromě ekologie (roste především na 
jehličnanech) liší zcela hladkým povrchem klobouku a růstem ve velmi početných 
skupinách nahloučených plodnic. V ČR byl nedávno sbírán rovněž na tlejícím kmeni 
jedle v Boubínském pralese na Šumavě (hoLeC et al. 2015). Další nálezy tohoto 
druhu v ČR mi nejsou známy.
ls: 29. 8. 2012, tlející kmen Abies, leg. D. Dvořák et M. Kříž, det. M. Kříž [herb. BRNu].

Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & Schigel (pórnatka placentová)  
– Čs: en (obr. 26)
Vzácná pórnatka upřednostňující přirozené porosty. Roste na tlejících kmenech, 
pahýlech, vzácněji i na pařezech jehličnanů, velmi vzácně i listnáčů (vLAsák 2013). 
Ještě kotLABA (1984) ji z Moravy neuvádí, v posledních letech je však i zde nalé-

Obr. 25. / Fig. 25. Resupinatus striatulus, 30. 8. 2012, Ledové sluje [herb. MK] (foto M. Kříž).
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zána poněkud častěji (Dvořák & Běťák in prep.). Ze Znojemska doposud nebyla 
známá. Nejbližší lokalita leží na Vysočině v NPR Velký Špičák (BroM 2009a), prav-
děpodobně jediná další známá jihomoravská lokalita leží ve chřibech (Běťák 2009). 
Kromě opakovaných nálezů z PR u doutné skály uvádím i zajímavý nález na buku 
v	np	podyjí.
ds: 19. 6. 2012, 48°56’44,64” N; 15°42’17,58” E, tlející kmen Abies/Picea (IV) [JB12/224]; 
19. 6. 2012, 48°56’37,08” N; 15°42’13,26” E, tlející kmen Abies/Picea, [JB12/223]; 1. 6. 2013, 
48°56’41,40” N; 15°42’17,70” E, tlející kmen Abies (IV), not. J. Běťák; 2. 9. 2013, 48°56’39,00” N; 
15°42’18,42” E, tlející kmen Abies (III) [JB13/836].
NP Podyjí, Čížov, ca 1.3 km Z od kostela v obci, ve svahu nad Pašeráckou stezkou, na opadlé, do 
země zapíchnuté větvi mohutného živého Fagus sylvatica (II), 28. 3. 2015 leg. et det. J. Běťák 
48°52’48,76” N; 15°51’17,80” E [JB15/26].

Scytinostromella heterogenea (Bourdot & Galzin) Parmasto (kornateček proměnli-
vý) (obr. 27)
Málo známý a patrně vzácný kornatec, charakteristický dimitickou tramou, přítom-
ností gloeocystid a enkrustovaných tlustostěnných pseudocystid, a jemně bradav-
čitými, silně amyloidními výtrusy. Roste na tlejícím dřevě jehličnanů i listnáčů, 
v severní Evropě je považován za druh preferující staré jehličnaté či vlhké lesy 

Obr. 26. / Fig. 26. Rhodonia placenta (pórnatka placentová); 2. 9. 2013, PR u doutné skály	
[JB13/836].
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(hjortstAM 1981, eriksson et al. 1984), uváděný je ovšem i z jižní Evropy z me-
diteránních dřevin (Arbutus unedo,	 Quercus ilex), rostoucích ve zcela odlišných 
biotopech (BerniCChiA & gorjón 2010). Podobně „disjunktní“ je podle sběrů ulože-
ných v PRM i rozšíření druhu na Slovensku – těžiště leží v bukojedlových pralesích 
a v horských smrčinách (Bukovské vrchy, Dobročský prales, Poľana), známý je 
však i z tlejícího dřeva dubu ceru na jižním Slovensku u Levic (Čabraď). Z České 
republiky jej z tlejícího kmene buku v údolí Oslavy na jihozápadní Moravě uvádějí 
Antonín et al. (1997), v herbáři Národního muzea v Praze jsou dále dva sběry od 
F. Kotlaby a Z. Pouzara, a sice z Moravskoslezských Beskyd (Mazák) a z PR Diana 
v Českém lese. Recentně byl druh sbírán i na několika lokalitách v Krušných horách 
(ChoCheL 2013a, 2013b, onDráček 2013), v nálezové databázi AOPK ČR (2015) je 
i starý nepublikovaný údaj M. Svrčka z Boubínského pralesa na Šumavě.
ls: 3. 9. 2013, 48°52’59,94” N; 15°50’17,10” E, tlející kmen Abies (IV) [JB13/880]; 28. 3. 2015, 
spodní strana tlejícího kmene Picea (V), leg. et det. J. Běťák [JB15/33].

Skeletocutis subincarnata (Peck) Jean Keller (kostrovka krémová) 
Nehojný rozlitý choroš, rostoucí na tlejícím dřevě jehličnanů, jen ojediněle i list-
náčů. Na Moravě je mnohem vzácnější než v Čechách či na Slovensku (kotLABA	

Obr. 27. /Fig. 27. Scytinostromella heterogenea (kornateček proměnlivý); 28. 3. 2013, Ledové sluje 
[JB15/33].
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1984). Na Znojemsku jej z NP Podyjí uvádí z tlející větve dubu Vampola (in Anto-
nín & vágner 2000), na jižní Moravě je znám i z údolí Oslavy (dnešní NPR Divoká 
Oslava) (Antonín et al. 1997). náleží do komplexu blízce příbuzných, morfologicky 
nesnadno rozlišitelných taxonů – vyznačuje se mj. rozpouštěním skeletových hyf 
v KOH, výtrusů bez tukových kapének a jemně třásnitým okrajem plodnic.
ds: 1. 9. 2012, 48°56’41,76” N; 15°42’18,18” E, na silně zetlelém kmeni Picea [JB12/520, rev. 
P. Vampola].

Skeletocutis kuehneri a.	david (kostrovka Kuehnerova) (obr. 28)
Z Moravy dosud neuváděná kostrovka, rostoucí převážně na tlejícím dřevě jehlič-
nanů napadeným bránovitcem jedlovým (Trichaptum abietinum), případně přímo 
na jeho starých plodnicích. V ČR je známá z několika lokalit v severních (vAMpoLA 
& pouzAr 1996) a jižních (kout & vLAsák 2009) Čechách. 
NP Podyjí, Vranov nad Dyjí, rokle občasně tekoucího potoka ca 300 m S od zámku, humózní buči-
na s vtroušenou jedlí, na tlejícím kmeni Abies společně s Trichaptum abietinum, 23. 6. 2013 leg. et 
det. J. Běťák [JB13/646, rev. P. Vampola].

Obr. 28. / Fig. 28. Skeletocutis kuehneri (kostrovka Kuehnerova); 23. 6. 2013, Vranov nad Dyjí 
[JB13/646].
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Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns (kostrovka páchnoucí) – Čs: en (obr. 29)
Vzácný druh choroše, rostoucí na tlejících kmenech jedlí a smrků, vzácněji i buků, 
převážně ve vyšších polohách, v přirozených porostech s dostatkem tlejícího dřeva 
v podobě velkých tlejících kmenů. Ze Znojemska dosud nebyl znám, nejbližší lo-
kality leží v okolí Brna a v Moravském krasu, kde je na vhodných stanovištích s in-
verzním mikroklimatem v posledních letech nalézán pravidelně (Dvořák & Běťák	
in	prep.).	
ds: 1. 9. 2012, 48°56’38,94” N; 15°42’19,32” E, na řezné ploše a na boku tlejícího kmene Picea? 
(III), [JB12/487]; 2. 9. 2013, 48°56’38,10” N; 15°42’19,68” E; 48°56’42,42” N; 15°42’17,94” E 
a 48°53’11,16” N; 15°50’33,42” E, na tlejících kmenech Abies [JB13/835]; 7. 10. 2013, na tlejícím 
kmeni Abies [JB13/1327].

Subulicium lautum (H.S. Jacks.) Hjortstam & Ryvarden
Makroskopicky nenápadný kornatec rostoucí především na jehličnanech (ale i na 
listech odumřelých kapradin), který podle severských autorů upřednostňuje vlhké 
pralesovité porosty (eriksson et al. 1984, hjortstAM 1981, hjortstAM & LArsson 
1997). Z České republiky jsou mi známy jen dva sběry Z. Pouzara ze 60. let 20. 
století z podhůří Šumavy a z údolí Sázavy, uložené v herbáři Národního muzea 
v Praze. Z lužního lesa u Bratislavy ji uvádí i hAgArA (2015). Pod mikroskopem je 

Obr. 29. / Fig. 29. Skeletocutis odora (kostrovka páchnoucí); 1. 9. 2012, PR u doutné skály	
[JB12/487].
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druh snadno určitelný především díky zahroceným, na bázi bifurkátním, postranním 
cystidám, které jsou dobře viditelné i pod silnější lupou a podle široce elipsoidních 
až téměř kulovitých výtrusů.
ls: 28. 3. 2015, tlející kmen Picea/Abies (IV) [JB15/34].

Další taxony zaznamenané na tlejícím dřevě jedlí a smrků na monitorovaných lo-
kalitách (v abecedním pořadí se zkratkami lokalit). Není-li uvedeno jinak, jedná se 
o nálezy a určení autora článku.

Alutaceodontia alutacea –	 ds: 1. 9. 2012, 48°56’38,16” N; 15°42’13,38” E, tlející kmen Abies	
[JB12/500]; 1. 9. 2012, tlející kmen Picea [JB12/521]

Antrodia serialis	–	ds: 1. 9. 2012, tlející kmen Picea [JB12/523]; 21. 4. 2013, tlející kmen Abies 
[JB13/83]

Aphanobasidium pseudotsugae –	ls: 31. 5. 2013, tlející kmen Abies (IV, V) [JB13/412, JB13/417]
Athelia cf. bombacina	–	ds: 15. 3. 2015, tlející kmen Abies (III) [JB15/13]
Athelia cf. decipiens –	ds: 2. 9. 2013, tlející kmen Abies/Picea [JB13/855]
Botryobasidium subcoronatum – ls: 11. 6. 2014, tlející kmen Abies (IV) [JB14/276]
Ciboria rufofusca –	ds: 21. 4. 2013, 48°56’35,34” N; 15°42’18,54” E, na šupinách rozpadlých šišek 

Abies [JB13/69]
Cinereomyces lindbladii – ls: 29. 8. 2012, tlející kmen Abies (spodní strana) [JB12/464]
Clitopilus hobsonii – ds: 1. 6. 2013, tlející kmen Abies (III) [JB13/448]
Dacryobolus karstenii – ls: 18. 4. 2013, tlející kmen Abies (IV) [JB13/30]; 31. 5. 2013, tlející kmen 

Abies (III) [JB13/399]; 11. 6. 2014, tlející kmen Abies (IV) [JB14/272]
Discina perlata	– ds: 21. 4. 2013, na trouchu Picea (?) [JB12/105]; 11. 5. 2012, tlející kmen Abies,	

not.	jB
Exidia pithya – brA: 29. 8. 2012, suchá větev Abies připojená ke kmeni, not. JB
Fomes fomentarius – ds: 11. 5. 2012, tlející kmen Picea,	not.	jB
Galerina marginata s.l. – ds: 1. 10. 2012, v mechu na tlejícím kmeni Abies,	not.	jB
Galerina triscopa – bk: 31. 7. 2011, tlející kmen Picea (IV), not. JB; ds: 19. 6. 2012 tlející kmen 

jehličnanu, not. JB; ls: 31. 5. 2013, tlející kmen Abies (III), not. JB
Gloeophyllum abietinum	– ds: 11. 5. 2012, řezná plocha pařezu Picea, not. JB; 19. 6. 2012, odkor-

něný kmen Abies [JB12/215]
Gloeophyllum odoratum	– bk: 2. 4. 2011, 14. 6. 2011, 23. 10. 2011, na pařezech Picea;	ds: 11. 5. 

2012, 1. 9. 2012, 21. 4. 2013, na pařezech a tlejícím kmínku Picea,	not.	jB
Gloiothele citrina	– ds: 1. 9. 2012, tlející kmen Abies (IV) [JB12/489a]; 1. 10. 2012 tlející kmen 

Abies(?) [JB12/809]; 21. 4. 2013, tlející kmen Picea (spodní strana) [JB13/77]; 15. 3. 2015 tlející 
kmen Abies (IV) [JB15/24]; ls: 27. 9. 2012, tlející kmen Abies [JB12/716]; 23. 10. 2012, tlející 
kmen Abies (III) [JB12/922]; 18. 4. 2013, tlející kmen Abies (IV) [JB13/32]; 11. 6. 2014, tlející 
kmen Abies (IV) [JB14/278]

Gymnopilus penetrans	– bk: 23. 10. 2011, tlející pařez Picea/Abies [JB11/568]; ds: 1. 10. 2012, 
tlející větev Abies [JB12/816]

Heterobasidion annosum s.l. – bk: 2. 4. 2011, kořenový náběh Picea,	not.	jB; ls: 31. 5. 2013, 
tlející kmen Abies [JB13/414]

Hyphoderma argillaceum	– fu: 21. 6. 2013, tlející kmen Abies [JB13/602]; ls: 31. 5. 2013, tlející 
kmen Abies (IV) [JB13/423]; 11. 6. 2014, tlející kmen Abies (IV) [JB14/274]

Hyphoderma cremeoalbum – ds: 7. 10. 2013, tlející kmen Abies [JB13/1330]
Hyphodontia alutaria – ds: 15. 3. 2015, tlející kmen Abies (III–IV)
Hyphodontia cf. aspera	– bs: 14. 3. 2015, opadlá tlející větev Abies s kůrou [JB13/445]; ls: 31. 5. 

2013, 3. 9. 2013, 29. 9. 2013, 11. 6. 2014, na tlejících kmenech Abies [JB13/405, JB13/416, 
JB13/877, JB13/878, JB13/1223, JB14/275, JB14/280]

Hyphodontia pallidula	– ds: 1. 9. 2012, tlející kmen Picea [JB12/499, JB12/522]
Chlorociboria aeruginascens – ds: 2. 9. 2013, tlející torzo kmene Abies(?) [JB13/857]



112

Mucronella cf. flava	– ds: 15. 3. 2015, tlející kmen Abies (IV) [JB15/22]
Mycena maculata – ls: 24. 10. 2013, u báze pahýlu Abies,	not.	jB 
Mycena purpureofusca – bk: 15. 6. 2011, na bázi kmene živého Picea [JB11/95]; ds: 19.6.2012, 

tlející kmen Picea/Abies (IV), not. JB; ls: 31. 5. 2013, tlející kmen Abies (III) not. JB 
Mycena stipata – bk: 31. 7. 2011, tlející kmen Picea (IV) [JB11/318]; ds: 19. 6. 2012, tlející větev 

Picea (IV) [JB12/234]; 1. 9. 2012, tlející kmen Picea(?) [JB12/497]; fu: 6. 9. 2013, na tlejícím 
kmeni Abies/Picea,	not.	jB;	ls: 3. 9. 2013 tlející kmen Abies (IV)

Mycena strobilicola –	ds: 21. 4. 2013, na tlející šišce Picea [JB13/84]
Mycena viridimarginata –	bk: 15. 6. 2011, v mechu na tlejícím kmeni Picea [JB11/96]; 31. 7. 2011, 

tlející kmen Picea (III) [JB11/286]; ds: 1. 6. 2013, tlející kmen Abies/Picea [JB12/218]; ls: 23. 
10. 2012, tlející kmen Abies (III) [JB12/924]

Mycena viscosa – ds: 1. 6. 2013, báze pahýlu Abies [JB13/447]
Neolentinus adhaerens – ds: 1. 10. 2012, tlející větev Picea [JB12/810]; 21. 4. 2013, tlející kmeny 

Picea	a	Abies, [JB13/79]; 15. 3. 2015, tlející kmen Abies (III–IV) [JB15/09]
Neolentinus lepideus – fu: 21. 6. 2013, tlející kmen Abies (?), not. JB
Oxyporus corticola	– ds: 2. 9. 2013, tlející kmen a větev Abies [JB13/851]
Peniophorella praetermissa – ls: 31. 5. 2013, tlející kmen Abies (IV) [JB13/411, JB13/415]
Peniophorella pubera – ls: 3. 9. 2013, padlý kmen Abies (II) [3.9.2013]
Pholiota squarrosa – ds: 1. 10. 2012, báze pařezu Abies/Picea [JB12/817]
Pholiotina rugosa – fu: 23. 5. 2013, tlející kmen Abies/Picea [JB13/305]
Physisporinus sanguinolentus – ds: 2. 9. 2013, na pařezu Picea,	not.	jB;	oz: 2. 9. 2013, tlející 

kmen Abies [JB13/848]
Pluteus atromarginatus –	bk: 31. 7. 2011, tlející pařez Picea (IV) [JB11/283]; ds: 19. 6. 2012, tlející 

kmen ?Abies [JB12/219]; 2. 9. 2013, tlející kmen Abies (III) [JB13/840]; ls: 29. 8. 2012, tlející 
větev Abies,	not.	jB;	oz: 23. 5. 2013, 2. 9. 2013, tlející kmeny Abies,	not.	jB

Pluteus plautus s.s.	– ds: 2. 9. 2013, na tlejícím pařezu Picea [JB13/842]
Pseudohydnum gelatinosum – ds: 1. 9. 2012, tlející kmen Picea/Abies, not. JB; 2. 9. 2013 tlející 

kmen Picea,	not.	jB
Resinicium bicolor	– ds: 2. 9. 2013, tlející kmen Abies (III-IV) [JB13/850]; 15. 3. 2015, tlející kmen 

Abies (IV) [JB15/15]
Resinicium furfuraceum –	ds: 15. 3. 2015, tlející kmen Abies alba (III–IV) [JB15/11, JB15/21]
Rickenella fibula – ds: 11. 5. 2012, 1. 10. 2012, v mechu na tlejících kmenech Picea	a	Abies,	not.	

jB
Serpula himantioides – brA: 31. 7. 2012, na tlejícím kmeni Picea (IV) [JB12/393]; ds: 1. 9. 2012, pařez Picea		

[JB12/494]; 1. 10. 2012, tlející kmen Picea, not. JB; 2. 9. 2013, na pařezu Picea [JB13/844]; ls: 
27. 9. 2012, na tlejícím kmeni Abies [JB13/1233]; 29. 9. 2013, tlející kmen Picea (III), not. JB

Sistotrema aff. coroniferum – ls: 31. 5. 2013, tlející kmen Abies [JB13/418]
Sistotrema octosporum – ls: 18. 4. 2013, tlející kmen Abies (IV) [JB13/33]
Skeletocutis carneogrisea – ds: 15. 3. 2015, na starých plodnicích Trichaptum abietinum na větvi 

Abies [JB15/20]
Steccherinum ochraceum – ds: 15. 3. 2015, čerstvě odumřelá větev Abies (na kůře) [JB15/18]
Stereum sanguinolentum – bk: 14. 6. 2011, tlející kmen Picea,	not.	jB; ls: 31. 5. 2013, na tlející 

větvi Abies, not.	jB
Trechispora cf. confinis	– ds: 15. 3. 2015, na spodní straně tlejícího kmene Abies (III–IV) [JB15/

07]
Trechispora microspora – ds: 2. 9. 2013, tlející kmen Abies/Picea [JB13/856]
Trechispora nivea – ds: 2. 9. 2013, tlející kmen Abies (na kůře) [JB13/843]
Tremella mesenterica – ds: 19. 6. 2012, odkorněný kmen Abies,	not.	jB
Trichaptum abietinum –	brA: 31. 7. 2012, mohutný padlý kmen Picea (II), na kůře [JB12/184]; 

ds: 19. 6. 2012, 11. 5. 2012, 1. 9. 2012, 15. 3. 2015, na čerstvě odumřelých větvích Abies	a	na	
pahýlu Picea,	not.	jB;	ls: 31. 5. 2013, na tlející větvi Abies	,	not.	jB;	oz: 2. 9. 2013, tlející kmen 
Abies,	not.	jB	

Tubaria furfuracea s.l. – ds: 15. 3. 2015, tlející kmen Abies (IV), not. JB
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ZáVĚRY

Na studovaných lokalitách v údolí střední Dyje bylo na tlejícím dřevě jedlí a smrků 
zaznamenáno 21 druhů z Červeného seznamu makromycetů České republiky (ho-
LeC & BerAn 2006) (viz tab. 1) včetně dvou druhů chráněných zákonem (Camarops 
tubulina,	 Hohenbuehelia abietina). Řada z nich představuje vzácné horské druhy 
(např. Antrodiella citrinella,	Asterostroma medium,	Gymnopilus bellulus,	Phellinus 
nigrolimitatus), které zde mají svoji jedinou nebo jednu z mála lokalit na jižní Mora-
vě. Nalezeno bylo rovněž několik nedostatečně známých taxonů, o jejichž rozšíření 
a ekologii v České republice máme dosud jen minimum údajů (např. Crustoderma 
dryinum,	Hyphoderma involutum, Scytinostromella heterogenea, Subulicium lautum, 
Ramaria rubella,	 Resupinatus striatulus). V budoucnu bude zapotřebí se na tyto 
druhy podrobněji zaměřit a zvážit jejich případné zařazení do aktualizované verze 
Červeného seznamu. 

Pestré složení houbových společenstev, osídlujících na studovaných lokalitách od-
umírající a tlející jedlové a smrkové kmeny, podporuje hypotézu o kontinuální exis-
tenci smrkových (viz obr. 30) a jedlových porostů na vhodných stanovištích v údolí 

Obr. 30. Autochtonní, hřížením se množící smrky na svahu pod Ledovými slujemi.
Fig. 30. Vegetative propagation of autochtonous individuals of Norway spruce at the Ledové sluje 
locality.
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Dyje  a jejich přítoků (hluboké zářezy potoků či strmé severní svahy s chladným 
a vlhkým mikroklimatem). Lokality PR u doutné skály a Ledové sluje v NP Podyjí 
lze považovat (vzhledem k zastoupení řady vzácných, přirozené porosty a/nebo vyš-
ší polohy preferujících lignikolních druhů hub) za jedny z nejlépe zachovalých loka-
lit reliktních populací těchto dřevin v rámci zaříznutých říčních údolí v České repub-
lice; podobný význam inverzních stanovišť s jedlí a smrkem pro přežívání některých 
reliktních chorošů dokládají např. i ze zaříznutého údolí Vltavy kout & vLAsák	
(2009). Společný výskyt druhů, náchylných k přerušení kontinuálního přirozeného 
vývoje porostů, jako jsou Antrodiella citrinella,	 Asterostroma medium, Camarops 
tubulina,	 Crustoderma dryinum, Cystostereum murrayi, Fomitopsis rosea,	 Gelato-
poria subvermispora, Gymnopilus bellulus,	Lentinellus castoreus,	Ramaria rubella, 
Rhodonia placenta či Skeletocutis odora, může podpořit prosazování bezzásahového 
managementu na jmenovaných lokalitách do budoucna a případnou realizaci opatře-
ní pro posílení přirozené obnovy jedle na dalších vhodných stanovištích. V opačném 
případě z krajiny Znojemska většina zde komentovaných druhů bohužel v nedaleké 
budoucnosti pravděpodobně vymizí. 

Tab. I. Seznam nalezených druhů uvedených v Červeném seznamu makromycetů České republiky 
a jejich výskyt na studovaných lokalitách. Status = kategorie v červeném seznamu dle hoLeC	&	Be-
rAn (2006); lokality: BK = PR Bílý kříž, BRA = Braitava, Fu = Feliciino údolí, LS = Ledové sluje, 
OZ = Onšovský žleb, DS = PR u doutné skály
Tab. I. The occurrence of the red-list species documented from localities studied. Status = red-list 
cathegory (after hoLeC	&	BerAn 2006); locality – for the legend of abbreviations of localities see 
above

 status lokalita / locality
druh / species  BK BRA Fu LS OZ DS  

Antrodiella citrinella en	 	 	 	 	 	 +
Asterostroma medium vu	 	 	 	 +	 	 +
Camarops tubulina nt	 	 +	 	 	 	 +
Cystostereum murrayi nt	 	 	 	 	 	 +
Fomitopsis rosea nt	 	 	 	 	 	 +
Gelatoporia subvermispora cR	 	 	 	 +	 		 +
Gymnopilus bellulus vu	 	 	 	 	 	 +
Hericium flagellum nt	 	 	 	 	 	 +
Hohenbuehelia abietina dd	 	 	 	 +	 +	 +
Hymenochaete cruenta nt	 	 +	 	 +	 	 +
Lentinellus castoreus vu	 +	 +	 	 +	 	 +
Leucopaxillus gentianeus vu	 	 	 	 +
Melanophyllum haematospermum nt	 	 +	 	 	 	 +
Ophiocordyceps entomorrhiza cR	 	 	 	 	 	 +
Phellinus nigrolimitatus nt	 	 +
Phlebia centrifuga en	 	 +	 +	 +	 +	 +
Phyllotopsis nidulans nt	 	 +	 	 	 	 +
Pluteus exiguus dd	 	 	 	 	 	 +
Pycnoporellus fulgens nt	 	 	 	 	 	 +
Rhodonia placenta en	 	 	 	 	 	 +
Skeletocutis odora en	 	 	 	 	 	 +
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summaRy
The species composition of lignicolous mycoflora documented from selected localities of relict 
fir and spruce forests in the Dyje valley indicates the continuity of low human influence at these 
sites,	as	well	as	their	extraordinary	importance	for	fungi	diversity	within	the	region.	for	many	rare	
montane fungi species, the investigated sites represent their single localities known within south 
Moravia and some of them are endangered throughout the czech Republic. Altogether, 21 red-lis-
ted fungal species have been found on the decaying wood of fir or spruce at the localities studied. 
Hyphoderma involutum was probably documented for the first time from the czech Republic. Other 
most interesting findings include polypore species such as Antrodiella citrinella,	Fomitopsis rosea,	
Gelatoporia subvermispora, Phellinus nigrolimitatus,	Rhodonia placenta, Skeletocutis odora,	Ske-
letocutis kuehneri, rare or less-known corticioid species such as Asterostroma medium,	Crustoder-
ma dryinum,	 Scytinostromella heterogenea,	 Subulicium lautum,	 some	 agaricoid,	 mostly	 montane	
species,	such	as	Gymnopilus bellulus,	Hohenbuehelia abietina, Lentinellus castoreus,	Resupinatus 
striatulus,	 other	 interesting	 fungi	are	 represented	 for	example	by	Camarops tubulina	 or	Ramaria 
rubella.
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