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rozdělení podle biologa (podle trofismu):

rozdělení podle houbaře:
- molitan a radiátor (čili ploutvonožci)
- červené, zelené, ostatní
- jedlé, nejedlé
- (pokročilí) na zemi, na dřevě

houby v lese

saprofyti paraziti symbionti (mykorhiza)

http://www.jiricisar.com/blog/photo/20050824_kosik_hub.jpg

každá skupina má zcela jiné životní strategie a nároky



mykorhiza (vymyslel Frank 1885)
soužití houbového mycelia a kořenů vyšších rostlin
většinou jde o mutualistický vztah, někdy ze strany rostlin parazitický
rostlina zpravidla dodává uhlíkaté látky, energii, houba živiny

endomykorhiza:
Mykorhizní houby kolonizují buňky primární kůry kořene (proniká přes BS, ale 
nikoliv přes cytopl. membránu). Patří sem arbuskulární mykorrhiza (AM), 
orchideoidní a erikoidní mykorhiza. 

ektomykorhiza:
Rozvoj houby omezen na mezibuněčné prostory primární kůry, kde tvoří tzv. 
Hartigovu síť; hyfy houby vytvářejí obal kořene, jenž je morfologicky změněn.

přechodové typy:
„Ektendomykorhiza“, arbutoidní a monotropoidní mykorrhiza. Houba 
kolonizuje buňky primární kůry, zároveň však znaky typické pro 
ektomykorrhizu (zkrácené a ztlustlé kořeny s „punčoškou“).  

V lesních ekosystémech má zásadní význam ektomykorhiza, dalším 
důležitým typem je arbuskulární mykorrhiza. V boreálních lesích s 
účastí erikoidních keříků je významná erikoidní mykorhiza.



mykorhiza

arbuskulární mykorhiza (dříve vezikulo-arbuskulární m.)
- široké spektrum hostitelských rostlin - ca 95% všech rostlinných druhů
- z lesních dřevin např. čel. Cupressaceae nebo Taxaceae + některé listnaté dřeviny
- často je nacházíme u semenáčků dřevin z čeledi Pinaceae, jež jinak vytvářejí EM
- omezený počet mykorhizních hub - jen asi 130 druhů z oddělení Glomeromycota
(lze rozeznat jen pomocí molekulárně biologických nástrojů)
- málo specifická
- výskyt: ve všech biotopech
AM houby mají velmi limitované možnosti saprofytického růstu a jsou odkázány 
výhradně na uhlíkaté látky předané jim od hostitelské rostliny - obligátní symbionti. 
Hostitelské rostliny bývají naopak na AM vázány mnohem volněji.  

http://www.genetik.biologie.uni-
muenchen.de/research/parniske/research/Mycorrhiza/

http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/arbuimag.htm



mykorhiza

erikoidní mykorhiza
- vyskytuje se u řádu Ericales (více než 1300 druhů), především u čeledí Ericaceae -
severní polokoule (rody Vaccinium, Calluna, Erica a mnoho j.) a Epacridaceae – jižní
polokoule
- mykosymbiont - Ascomycetes (významný především druh Hymenoscyphus ericae -
voskovička vřesovcová), snad i některé stopkovýtrusné houby (Clavaria sp., 
Tulasnella sp.)
- některé z nich jsou zřejmě schopny tvořit i EM (H. ericae = ?Piceirhiza bicolorata)
- výskyt: kyselé biotopy chudé na živiny, humus typu „mor“, vysoký poměr C:N, nízké
pH, těžké kovy (rašeliniště, boreální lesy)
- vysoké saprotrofní schopnosti - dokáží dlohodobě přežívat i bez hostitelské rostliny 
(mohou pak urychlovat rekolonizaci stanoviště)
-v nepůvodních areálech mohou být erikoidní rostliny invazní (Rhododendron
ponticum)



mykorhiza

ektotrofní mykorhiza (EM)
- poměrně úzké spektrum hostitelů - ca 3% světové flóry (2000 druhů) 
- v drtivé většině dřeviny (výjimky - např. Bistorta vivipara)
- z našich lesních dřevin obligátně nebo fakultativně ektomykorizní:
Pinaceae (Pinus, Picea, Abies), Salicaceae (Salix, Populus), Fagaceae: Fagus, 
Quercus, Betulaceae (Carpinus, Betula, Alnus), Tiliaceae (Tilia)
ne nebo jen výjimečně - Acer, Fraxinus, Juniperus, Robinia, Sorbus, Ulmus (AM)
- mykosymbionti: široké spektrum (5 až 6 tisíc druhů), převážně Basidiomycetes
tvořící plodnice, méně Ascomycetes, ze Zygomycetes pouze r. Endogone

http://www.mykopat.slu.se/Newwebsite/mycorrhiza/
kantarellfiler/texter/rtf.htm- výskyt: zejména lesy mírného a boreálního pásu

- stanoviště, kde je značná část fosfátů, dusíkatých 
látek i dalších živin vázána ve špatně přístupné
formě - v rostlinném opadu s vysokým poměrem 
C:N, s obsahem ligninu, taninu aj. 
- podíl na zvětrávání a transformaci minerálů



mykorhiza



saprofyti

humusoví:
na opadu - listí, jehličí, drobné větvičky, zbytky bylin 
např. špičky (Marasmius), penízovky (Collybia), 
strmělky (Clitocybe)

půdní:
humusový půdní horizont - např. pečárky (Agaricus), 
bedly (Lepiota), tmavobělky (Melanoleuca)

penízovka hřebílkatá
(Collybia peronata)

strmělka mlženka 
(Clitocybe nebularis)

pečárka lesní (Agaricus sylvaticus)
bedla vlnatá (Lepiota clypeolaria)



saprofyti

dřevní (lignikolní) - odumřelé dřevo 
substrátově specifické:
- outkovka pestrá (Trametes versicolor) - v ČR známa z 71 druhu dřevin
- trsnateček kosťový (Osteina obducta) - pouze na modřínech
- ohňovec Pouzarův (Phellinus pouzarii) - padlé kmeny jedlí, hl. řezné plochy

sukcese:
- první obvykle tvrdohouby - pyrenomycety (tvrdá stromata rozrušují borku 
dřevin)
- po nich chorošovité a kornatcovité houby
- nakonec lupenaté houby (např. štítovky - Pluteus)

jiné druhy na tenkých větvičkách, jiné na silnějších větvích (Pachykytospora
tuberculosa - rozlité plodnice na suchých větvích živých dubů) a jiné na 
padlých kmenech, jsou i pařezoví specialisté (Lentinellus cochleatus aj.)



Lanzia echinophila (terčka číškomilná)
číšky Quercus cerris, Castanea sativa

Ciboria amentacea (jehnědka olšová)
jehnědy Alnus

http://perso.orange.fr/smme/cha/ciboria_amentacea_1.htm

Piceomphale bulgarioides
(terčka šišková) Strobilurus esculentus

(penízovka smrková)

http://www.grzyby.pl/foto/sj/sj-tercka_siskova_2.jpg

saprofyti - speciální substráty:



http://www.fr.ch/mhn/Rapport2000/Biologie.htm

Pseudombrophila stercofringilla
na trusu jikavce severního

kropenatec Panaeolus papilionaceus

saprofyti - speciální substráty:
koprofilní druhy - na exkrementech, 
většinou na trusu býložravců

anthrakofilní druhy
vazba na spáleniště

liškovec spáleništní
(Faerberia carbonaria)

zvoneček uhelný 
(Geopyxis carbonaria)



v lesích nejvýznamnější dřevní paraziti - většinou jde o tzv. 
sekundární, nekrotrofní parazity (perthofyty):
infekce obvykle přes poranění - mrazové trhliny, jizvy po blescích, 
ulomené větve a vršky, loupání kůry zvěří, porušení kořenových 
náběhů stahováním dřeva…
obyčejně napadají starší, oslabené stromy
hnilobou rozrušují ± mrtvé dřevo střední část kmene – oslabení statiky
výjimka – václavka smrková (Armillaria ostoyae), kořenovník
vrstevnatý (Heterobasidion annosum) - primární paraziti

paraziti

rezavec datlí (Inonotus nidus-pici) - vytváří dutiny 
v kmenech listnáčů



muscikolní houby
na rostlinkách mechů

Arrhenia (meší ouško)

Rickenella fibula (kalichovka oranžová)

paraziti



paraziti

mykoparaziti - houby na houbách

Pseudoboletus parasiticus (hřib příživný) 
na pestřeci

Volvariella surrecta (kukmák příživný) 
na strmělce mlžence

http://www.pilze-basel.ch/Pilzbilder/volvariella_surrecta.html



houby, rostoucí asymptomaticky (bez vnějších příznaků) uvnitř
rostlinných pletiv
funkce a význam málo známý
produkce toxinů - ochrana rostlin před herbivory (známo hl. u bylin -
Claviceps,  Lolium?)
některé druhy dřevokazné nebo latentně patogenní, spouštěcím 
mechanismem nákazy je vodní stres (pokles obsahu vody v pletivech)
patří sem i někteří dřevní saprofyti, často druhy ranných fází sukcese 
na mrtvém dřevě (dřevomor Hypoxylon fragiforme, rezavec Inonotus
nodulosus aj.)

endofyty



hranice mezi jednotlivými základními skupinami neostrá:
velmi častý saproparazitismus - po odumření dřeviny houba pokračuje 
v růstu
některé mykorizní houby jsou schopny v určité fázi života vegetovat i 
saprofyticky (čechratka - Paxillus, hřib hnědý - Boletus badius?)
václavka - Armillaria - je známa jako parazit či saproparazit, ale 
prokázána v orchideoidní mykorize



houby a bezobratlí

substrát pro vývoj celé řady druhů, 
časté i monofágní druhy

moli, brouci (čel. Cisidae, Erotylidae, 
Endomychidae, Staphylinidae),
dvoukřídlí (čel. Platypezidae)

mol Scardia boletella na troudnatci 
kopytovitém (Fomes fomentarius)

http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/s/images/scardia_boletella_male.gif

http://www.jeannelauwen.nl/natuurfotografie/albums/imagesp9/tepelgallen.jpg

moucha Agathomyia wankowiczii
na lesklokorce Ganoderma lipsiense

houk Triplax rufipes



houby a bezobratlí

tzv. ambrosiové houby:

kůrovci čel. Scolytidae - chodbičky v lýku napadených stromů

v mycetangiích přenáší dřevokazné houby (ř. Ophiostomatales aj.)

živí se houbou, která porůstá stěny chodbiček

obdobně pilořitky (r. Sirex aj.) + pevníky
(Stereum)

mycetangia u kladélka, larvy konzumují
„předtrávené“, houbou rozložené dřevo

http://www.vesmir.cz/



houby a bezobratlí

houby (ř. Septobasidiales) a červci:

červci sají na rostlině, plodnice hub je přerůstají a haustorii pronikají do těla

výhoda pro červce - ochrana před predátory a parazitoidy

http://www.anbg.gov.au/fungi/images/0201.jpg



houby a bezobratlí
paraziti na hmyzu:

housenice (r. Cordyceps)



nematofágní houby:

dřevní lupenaté houby (hlíva - Pleurotus, 
Hohenbuehelia) 

různé typy lapacích zařízení slouží k „lovu“ háďátek

houby a bezobratlí

(Barron 2003)



diverzita hub v lese - proč se ví tak málo?

pořád špatná znalost taxonomie, ekologie a rozšíření v porovnání s jinými 
skupinami organismů (např. ptáci, šneci, kytky :-) - proč?

- hodně houbařů, ale málo mykologů

- hodně hub (odhadem 3-4 tisíce druhů „makromycetů“, chybí checklist)

- metodické zapeklitosti

studium diverzity „makromycetů“ pomocí abundance plodnic:

nenápadnost - houby s drobnými plodnicemi často přehlíženy

relativní krátkodobost  - masité plodnice mají trvání zhruba 7-14 dní, drobné houby 
podstatně méně (některé hnojníky - Coprinus sp. jen několik hodin)

fenologický aspekt – jiné houby na jaře (ucháče - Gyromitra), jiné v létě, jiné na 
podzim (šťavnatka pomrazka - Hygrophorus hypothejus), zima - penízovka 
sametonohá (Flammulina velutipes)

některé druhy fruktifikují každý rok, jiné jednou za x let („letos rostly syrovinky“)

závislost na povětrnostních podmínkách (různé, zpravidla neznámé kombinace 
teplot a srážek; Boletus edulis – chladový šok + vlhkost)



Straatsma et al. (2001):
trvalá plocha ve smíšeném lese (Švýcarsko)
sledován výskyt plodnic každý týden (v sezoně) celkem 21 let 
zjištěno >400 terestrických druhů
počet druhů/rok: 18 až 194
jen 8 druhů nalezeno každý rok, naopak 37% druhů nalezeno jen jediný rok
ještě v posledním roce 19 nových druhů

Kendryck (2005):
každoroční záznamy (16 let)

diverzita hub v lese



trvalé plochy (50 x 50m) v hlavních biotopech Šumavy
(horský smíšený les, klimaxová smrčina, vrchoviště, údolní rašeliniště)

diverzita hub v lese

Holec 1997



vypovídá sledování výskytu plodnic o aktivitě a významu mycelia?

řada zejména mykorhizních druhů tvoří plodnice pod povrchem půdy

některé významné mykorizní houby plodnice vůbec netvoří (např. Cenococcum
geophilum)

v substrátu mohou dominovat zcela jiné druhy než na povrchu

diverzita hub v lese

http://www.deemy.de/Taxa/ItemImage.cfm?ItemID=237

holubinka nádherná
(Russula mairei)

srovnání nadzemní a podzemní diverzity mykorizních hub (počet mykoriz x počet 
plodnic):

Cortinarius sp. (pavučinec) - 8% mykorizních kořínků, 70% počtu plodnic
Russula (holubinka) - 4% kořínků vs. 15% plodnic (Peter et al. 2001) 



co je jedinec?
velký význam má vegetativní rozmnožování
pomocí rhizomorf
(Armillaria - jedna geneta 1500 let, 150 ha?)

populační struktura mykorizních hub - různé strategie:
lakovka ametystová (Laccaria amethystina) - malé
genety (1,33 plodnice/geneta)
Xerocomus - jediná geneta přes 100 m dl.
Suillus pungens - 300 m2

Gherbi et al. 1999, Fiore-Donno et Martin 2001

diverzita hub v lese

korelace se sukcesí:

v iniciálních stadiích 
převažují druhy s 
malými, krátkověkými 
genetami

ve zralých porostech 
druhy s velkými, 
vegetativně se šířícími 
genetami



„není smrčák jako smrčák“ - ochranářské kontroverze

smrčiny na vápenci (např. Karlštejnsko) - vzácné saprofytické druhy:

pečárky Agaricus annae, Agaricus caroli, Agaricus chionodermus, Agaricus
deylii, rudoušek Rhodocybe obscura aj.

kržatka Kristinina (Phaeocollybia christinae)

mykologovi se v krajině “líbí” jiná místa než botanikovi či zoologovi:

„borůvkové“ smrčiny a bory - velká diverzita mykorizních hub:
lošákovité houby (Sarcodon, Phellodon, Hydnellum), kržatky (Phaeocollybia), 
čirůvky (Tricholoma)



lošákovec libovonný (Hydnellum suaveolens) - 2 recentní známé lokality v ČR



humusy („lesy“) s akátem
vzácní humusoví saprofyti (např. hvězdovky - Geastrum)

hvězdovka klenbová
(Geastrum fornicatum)

staré parky, stromořadí nebo hráze rybníků
- zajímavé mykorhizní i dřevní druhy
hráz rybníka Luční u Tábora dokonce 
vyhlášena jako rezervace, chránící vzácné
druhy hub

hlinák šafránový 
(Aurantioporus croceus)



diverzita dřevních hub v šumavských bučinách

Holec 1992

„pralesy“ a dřevokazné houby



srovnání diverzity chorošovitých hub v obhospodařovaných a 
přirozených smrčinách (Finsko)

všechny 
druhy

ohrožené
druhy

Pentillä et al. 2004

„pralesy“ a dřevokazné houby



náročné „pralesní“ dřevokazné houby potřebují padlé dřevo v různých 
stupních rozkladu

stálé mikroklima (málo vysychá)

„pralesy“ a dřevokazné houby



Boubínský prales:

kontinuita, velké množství padlého dřeva v 
různých stupních rozkladu

jediná lokalita řady boreálně montánních druhů

specialisté - ohňovec Pouzarův (Phellinus
pouzarii) - striktně padlé kmeny jedlí, obvykle na 
řezných plochách

„pralesy“ a dřevokazné houby

pevník brázditý (Laurilia sulcata)

http://www.y.lst.se/

ohňovec rezavohnědý 
(Phellinus ferrugineofuscus)

modralka laponská
(Amylocystis lapponica)



nížinné lužní lesy

minimum mykorhizních druhů, nejcennější složkou jsou 
dřevní houby, zejména tvrdého luhu (duby, jilmy)

kalichovka lužní
(Omphalina discorosea)

hlívovec ostnovýtrusý
(Rhodotus palmatus)
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