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Abstrakt 

Od dubna 2018 do března 2019 proběhl terénní průzkum druhové diverzity hlenek v 

údolí potoka Rytina východně od obce Sebuzín v Ústeckém kraji. Byl zaměřen na sběr 

plodniček i plazmodií hlenek v přírodě, a dále na sběr vhodného substrátu pro následnou 

kultivaci metodou vlhkých komůrek. Celkem bylo nalezeno 34 druhů hlenek, z toho bylo 12 

druhů nalezeno v terénu a 27 druhů vykultivováno. K nejčastěji nacházeným druhům patří 

Arcyria cinerea, Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa, Cribraria violacea, Metatrichia 

vesparium a Trichia varia. 

 

Klíčová slova: Myxomycota, potok Rytina, Sebuzín, vlhká komůrka. 

 

Abstract 

From April 2018 to March 2019, a field survey on species diversity of slime molds 

was conducted in the valley of stream Rytina, situated east of the village Sebuzín in the Ústí 

region. The field survey was focused on the collection of sporocarps and plasmodia in the 

nature, and collection of suitable substrates for subsequent cultivation by the method of 

moist chambers. A Total of 34 species of slime molds were found, from that 12 species were 

found in the field and 27 species were cultivated. The most commonly found species are 

Arcyria cinerea, Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa, Cribraria violacea, Metatrichia 

vesparium and Trichia varia. 

 

Key words: Myxomycota, stream Rytina, Sebuzín, moist chamber.  
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1. Úvod 

 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na výskyt hlenek (Myxomycota) v údolí 

potoka Rytina východně od obce Sebuzín.  

 

Hlenky řadíme mezi eukaryotické organismy, stejně jako houby, rostliny a živočichy. 

Patří do říše měnavkovci (Amoebozoa), oddělení hlenky (Myxomycota). Oddělení se 

v současnosti dělí na 3 třídy: protostelidy (Protosteliomycetes), diktyostelidy 

(Dictyosteliomycetes) a vlastní hlenky (Myxomycetes). Jejich životní cyklus je tvořen 

trofickou a reprodukční fází. V trofické fázi se vytvářejí jednobuněčné myxaméby nebo 

myxomonády, nebo pseudoplazmodia či mnohojaderná plazmodia. V reprodukční fázi se 

pak vytvářejí makroskopické či mikroskopické plodničky (sorokarpy nebo sporokarpy).  

Plazmodium je mnohojaderný slizovitý útvar bez buněčné stěny. Na jeho povrchu je 

pouze plazmatická membrána. Můžeme rozlišit 3 základní typy                                         

plazmodií: protoplazmodium, afanoplazmodium a faneroplazmodium. Za nepříznivých 

podmínek se může z plazmodia vytvořit sklerocium a při přechodu do reprodukční fáze se 

vytvářejí sporokarpy. Rozlišujeme opět 3 základní typy sporokarpů: sporangium, 

plazmodiokarp a aethalium. 

Hlenky jsou kosmopolitní organismy, vyskytující se především ve vlhkých lesních 

biotopech. Nejčastěji je můžeme nalézt na tlejícím či odumřelém rostlinném materiálu, jako 

je tlející dřevo (kmeny, pařezy, větve), ale i na borce živých kmenů. V našich klimatických 

podmínkách je v přírodě můžeme nalézt většinou na jaře a na podzim.  

 

Práce obsahuje informace o hlenkách, nalezených při terénním průzkumu a 

vypěstovaných metodou vlhkých komůrek. Všechny druhy jsou doloženy herbářovými 

položkami plodniček z přírody i z vlhkých komůrek a vlastními fotografiemi 

dokumentujícími jak typy biotopů, tak hlenky samotné. Fotografická příloha je na vloženém 

CD. 
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2. Charakteristika studovaného území 

 

Sledované území se nachází v chráněné krajinné oblasti České středohoří, v okrese 

Ústí nad Labem, východně od obce Sebuzín. Jedná se o údolí potoka Rytina, dlouhé asi 3 

km a o rozloze asi 0,7 km2, viz mapa č. 1 (zdroj - délka území a rozloha: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map).   

 
Obrázek 1: mapa č. 1 - sledované území (orientační mapa). 

https://mapy.cz/turisticka?x=14.0943472&y=50.6003027&z=15&l=0 

 

Potok Rytina se nachází v centrální části Českého středohoří. Jedná se o pravostranný 

přítok řeky Labe. Pramení u osady Babiny v nadmořské výšce okolo 545 m a tok dále 

pokračuje směrem na západ, přes obec Čeřeniště. Postupně se do něho vlévá několik 

krátkých bezejmenných přítoků, pod Čeřeništěm se zařezává do soutěsky s příkrými svahy. 

Přibližně jeden kilometr před ústím do Labe mírní průběh potoka regulované kaskády. Do 

řeky Labe se vlévá u obce Sebuzín v nadmořské výšce okolo 140 m. Délka toku je asi 4,6 

km a povodí má rozlohu téměř 7 km2. 

 

Podle geomorfologického členění dle Demka a kol. (Demek et al. 1987) je sledovaná 

lokalita součástí provincie Česká vysočina, náleží do Krušnohorské soustavy, 

Pokrušnohorské podsoustavy, geomorfologického celku IIIB-5 České středohoří, podcelku 

IIIB-5A Verneřické středohoří, okrsku IIIB-5A-c Litoměřické středohoří.  

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
https://mapy.cz/turisticka?x=14.0943472&y=50.6003027&z=15&l=0
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Z geologického hlediska patří sledované území do geologické jednotky Český masiv 

(pokryvné útvary a postvariské magmatity). Je budováno třetihorními bazaltoidy, 

pyroklastiky bazaltoidních hornin a tufity, ojediněle s polohami diatomitu. Velká část údolí 

potoka Rytina je postižena sesuvnými pohyby, dochází zde k posunu celých bloků 

sopečných hornin po křídovém podloží. Vulkanity jsou místy překryty kvartérními 

kamenitými až hlinito-kamenitými sedimenty  

(http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=756600&x

=983300&r=3500&s=1&legselect=0, http://lokality.geology.cz/1326), viz mapa č. 2. 

 
Obrázek 2: mapa č. 2 - geologická mapa. 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50_2&y=758127

&x=983591&s=1 

 

Na většině území se nachází kambizem eutrofní. Pouze v okolí Čeřeniště se nachází 

kambizem acidní (https://geoportal.gov.cz/web/guest/map). 

Z klimatického hlediska řadíme sledované území do mírně teplé klimatické oblasti, 

rajónu MT7, který zahrnuje většinu území východní části Litoměřického středohoří. 

Vyznačuje se normálně dlouhým, mírným a mírně suchým létem, krátkým přechodným 

obdobím s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, 

suchá až mírně suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky (Quitt 1971). Mezoklima i 

mikroklima sledovaného území je ovšem modifikováno značnou členitostí reliéfu a 

přítomností vodního toku. 

Co se týká fytogeografického členění, zasahuje sledované území do dvou 

fytogeografických oblastí. Oblast od ústí potoka Rytina do řeky Labe až k osadě Kolibov je 

řazená do oblasti termofytikum - podoblasti České termofytikum. Zbytek území spadá do 

oblasti mezofytikum - podoblasti Českomoravské mezofytikum (Skalický 1988). 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=756600&x=983300&r=3500&s=1&legselect=0
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=756600&x=983300&r=3500&s=1&legselect=0
http://lokality.geology.cz/1326
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50_2&y=758127&x=983591&s=1
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50_2&y=758127&x=983591&s=1
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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Sledované území je pokryto pestrou mozaikou přírodních i člověkem ovlivněných 

biotopů a společenstev bylinné i lesní vegetace. V závislosti na charakteru údolí se podél 

toku vyskytují zejména údolní jasanovo-olšové luhy, hercynské dubohabřiny, suťové lesy a 

květnaté bučiny. Z nelesní vegetace jsou zastoupena společenstva vysokých mezofilních a 

xerofilních křovin, dále mezofilní ovsíkové louky, poháňkové pastviny, skalní vegetace s 

kostřavou sivou a širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu 

vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis). Dále se na území nacházejí i 

nepřírodní biotopy (biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem), kterými jsou 

intenzivně obhospodařované louky, ruderální bylinná vegetace mimo sídla, lesní kultury s 

nepůvodními jehličnatými dřevinami, nálety pionýrských dřevin a nelesní stromové výsadby 

mimo sídla (http://webgis.nature.cz/mapomat/, Chytrý et al., 2001), viz mapa č. 3. 

 
Obrázek 3: mapa č. 3 - biotopy. 

http://webgis.nature.cz/mapomat/ 

  

http://webgis.nature.cz/mapomat/
http://webgis.nature.cz/mapomat/
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3. Metodika práce 

  

Vybrané území jsem si nejprve rozdělila na několik dílčích lokalit (dále jen DL), na 

kterých jsem následně prováděla podrobný terénní průzkum a sběr vhodných materiálů pro 

kultivaci hlenek ve vlhkých komůrkách (dále jen VK). Druhy hlenek jsou doložené 

herbářovou položkou a fotografiemi.  

 Podle nejvhodnějších typů biotopů a míst s velkým výskytem přírodního materiálu 

vhodného pro výskyt hlenek (jako jsou popadané kmeny a větve stromů a trouchnivé 

pařezy), jsem území rozdělila na 7 DL. Na těchto lokalitách jsem většinou pravidelně 

nacházela různé druhy hlenek a prováděla sběr substrátu do VK. DL jsou vyznačené na 

následující mapě č. 4. 

 
Obrázek 4: mapa č. 4 - dílčí lokality sledovaného území. 

 

 Téměř ve všech DL je terén více či méně svažitý. Pouze na 7. lokalitě je spíše 

rovinný. Lokality jsem číslovala zdola, proti proudu potoka, je to patrné na stoupajících 

nadmořských výškách DL. Na třetí, čtvrté a paté lokalitě se vhodný substrát vyskytuje 

především na levé břehu potoka Rytina (ve směru podle toku) a na šesté lokalitě spíše na 

pravém břehu potoka. Na ostatních DL se vyskytuje vhodný substrát po obou březích potoka. 

Od druhé do paté lokality jsem měla možnost navíc provádět průzkum (díky vhodnému 

terénu) přímo v potoce na napadaných kmenech, větvích a listech dřevin. Po celém území se 

volně pohybuje lesní zvěř, a tudíž byl substrát místy značně poškozený.   
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 Popis dílčích lokalit:  

 První lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 180-220 m n. m. Vyskytují se zde 

vysoké mezofilní a xerofilní křoviny, údolní jasanovo-olšové luhy, hercynské dubohabřiny, 

mezofilní ovsíkové louky, poháňkové pastviny, ojediněle urbanizovaná území, intenzivně 

obhospodařované louky a ruderální bylinná vegetace mimo sídla. 

 Druhá lokalita leží v nadmořské výšce okolo 220-230 m n. m. Vyskytují se zde 

údolní jasanovo-olšové luhy, hercynské dubohabřiny, suťové lesy, ojediněle skalní vegetace 

s kostřavou sivou a urbanizovaná území.  

 Třetí lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 235-250 m n. m. Vyskytují se zde 

údolní jasanovo-olšové luhy, hercynské dubohabřiny, suťové lesy a urbanizovaná území. 

 Čtvrtá lokalita leží v nadmořské výšce okolo 255-295 m n. m. a do potoka se vlévá 

první bezejmenný přítok. Vzhledem k velmi teplému letnímu počasí byl přítok velmi slabý 

a vytvářel tak bahnitý, velmi vlhký terén. Vyskytují se zde údolní jasanovo-olšové luhy, 

hercynské dubohabřiny, suťové lesy, květnaté bučiny, širokolisté suché trávníky, lesní 

kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami a nálety pionýrských dřevin.  

 Pátá lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 350-400 m n. m. a do potoka se 

vlévá druhý bezejmenný přítok. Podobně jako předchozí přítok, byl i tento díky suchému 

jaru a létu velmi slabý. V centrální části této lokality se nachází mohutný padlý kmen vrby. 

Na tomto kmeni jsem nalézala větší množství sporokarpů i plazmodia. Substrát byl velmi 

vhodný i při kultivaci ve VK. Vyskytují se zde suťové lesy, květnaté bučiny, lesní kultury s 

nepůvodními jehličnatými dřevinami a lesní paseky a holiny. 

 Šestá lokalita leží v nadmořské výšce okolo 425-440 m n. m. V této oblasti je velmi 

obtížný přístup do koryta potoka, a proto jsem průzkum prováděla na březích ve větší 

vzdálenosti od toku. Vyskytují se zde údolní jasanovo-olšové luhy, hercynské dubohabřiny, 

suťové lesy, květnaté bučiny, ruderální bylinná vegetace mimo sídla a nelesní stromové 

výsadby mimo sídla.  

 Sedmá lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 440-460 m n. m. Vyskytují se 

zde vysoké mezofilní a xerofilní křoviny, údolní jasanovo-olšové luhy, suťové lesy, 

mezofilní ovsíkové louky, poháňkové pastviny, ruderální bylinná vegetace mimo sídla a 

nelesní stromové výsadby mimo sídla.  
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3.1 Sběr v terénu 

 

 Průzkum probíhal od dubna 2018 do března 2019. V měsících dubnu až květnu jsem 

hledala především vhodný materiál pro kultivaci ve VK. V dalších měsících jsem pátrala po 

hlenkách v přírodě, a případně jsem prováděla sběr nového substrátu do komůrek. Do terénu 

jsem chodila nepravidelně, jelikož léto i podzim 2018 byly velmi suché, tudíž nebyly 

příznivé podmínky pro růst hlenek. V terénu jsem vyhledávala místa nejpravděpodobnějšího 

výskytu hlenek, především tedy vlhká místa v blízkosti potoka, trouchnivé pařezy, popadané 

kmeny stromů a napadané větvě i listí.  

 Do terénu jsem chodila vždy s vhodným vybavením - plastovými sáčky, krabičkami 

vystlanými kouskem polystyrenu, zápisníkem, tužkou a lihovým fixem, kapesním nožíkem 

a botanickou lupou. Navíc jsem měla i papírové kapesníky a lahev s vodou pro případ, že 

bych nalezla živé plazmodium nebo nedozrálé plodničky a potřebovala je uchovat pro 

pozdější dopěstování ve VK. 

Pokud jsem nalezla živá plazmodia či nedozrálé plodničky, pak jsem je s kouskem 

substrátu odebrala, buď do sáčku, do kterého jsem přidala trochu vody a sáček pevně 

uzavřela, nebo do krabičky s navlhčeným papírovým kapesníkem, v obou případech jsem 

tak vytvořila provizorní vlhké prostředí. Materiál jsem pak co nejdříve přinesla do laboratoře 

a umístila do VK. 

Při nalezení plodniček jsem se nejprve lupou ujistila, zda se opravdu jedná o hlenku. 

Dále jsem plodničky opatrně odebrala a vložila do připravené krabičky s polystyrenem 

uvnitř. Pro zafixování materiálu jsem substrát upevnila špendlíkem. Na krabičku jsem 

napsala vždy číslo odebrané položky (1 - …), a ke každému číslu jsem si do zápisníku 

zapsala datum sběru, jméno hlenky (pokud bylo možné hlenku identifikovat již v terénu), 

místo nálezu a substrát, na kterém se hlenka vyskytovala. Krabičky s nasbíraným materiálem 

jsem přenesla do laboratoře a nechala vždy několik dní pomalu vysychat.    
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3.2 Kultivace ve vlhkých komůrkách 

 

Materiál pro kultivaci jsem vybírala co nejrozmanitější, abych zajistila co nejvíce 

vhodných typů substrátu, na kterých by se mohly hlenky vyskytovat. Prováděla jsem sběr 

trouchnivého dřeva a spadaných větví různých druhů dřevin. Vždy jsem se snažila určit druh 

stromu, ze kterého dřevo pochází, pokud to bylo možné. Dále jsem sbírala živé i napadané 

listí různých dřevin. Materiál pocházel téměř vždy z listnatých stromů, kterých se na 

sledovaném území vyskytovalo nejvíce. Odebraný materiál jsem následně uložila do 

plastového sáčku a nadepsala jsem ho číslem. K číslu jsem do zápisníku opět uvedla 

informace o lokalitě sběru, druhu materiálu a datum. Sáčky jsem následně donesla do 

laboratoře a založila VK.  

Příprava VK: Nejprve jsem si připravila Petriho misky různých velikostí (v závislosti 

na velikosti materiálu, obvykle o průměru 20 - 25 cm), které jsem vypláchla deionizovanou 

vodou. Do misek jsem následně vložila filtrační papír, který jsem si předem nastříhala do 

tvaru dna Petriho misky. Papír by měl pokrýt celé dno misky, ale nikde nepřesahovat. Misku 

jsem dále ihned zalila malým množstvím deionizované vody, aby se filtrační papír nasákl, 

ale nevytvořily se žádné bublinky. Do misek jsem nakonec vložila materiál nasbíraný 

v přírodě, opětovně zalila dostatečným množstvím vody a komůrku uzavřela. Každou misku 

jsem také vždy řádně označila datem a číslem komůrky. Další případné informace jsem měla 

již zapsané v zápisníku z terénního průzkumu (viz obr. č. 6 v příloze).   

Komůrky jsem kontrolovala většinou 1x týdně, kdy jsem je pozorovala pod 

binokulární lupou. Pokud jsem nalezla sporokarpy, zapisovala jsem si informace (datum, 

počet sporokarpů, umístění) do zápisníku a zralé sporokarpy jsem následně odebrala do 

připravené krabičky s polystyrenem a nechala postupně vyschnout. Při nalezení plazmodia 

jsem si zapisovala jeho barvu, období jeho trvání a umístění. Také jsem kontrolovala, zda je 

v komůrce dostatek vody a případně jsem vodu doplnila, aby komůrka nevyschla.  

V případě dlouho žijících plazmodií jsem komůrku nechala záměrně vyschnout, 

abych vyvolala stresové podmínky, a tím podpořila růst plodniček. Po zániku plazmodia 

jsem vodu do komůrky opět pravidelně dolévala a čekala, zda se objeví plodničky. 
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3.3 Zpracování materiálu 

  

Určování sporokarpů nalezených v přírodě i vykultivovaných metodou VK probíhalo 

na katedře biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem pod vedením vedoucí mé bakalářské práce. Využívaly jsme k tomu: binokulární 

lupu, mikroskop (Olympus CX31) a mikroskopické pomůcky - podložní a krycí sklo, 

pinzetu, jehlu, kapátko, dále vodu a ethanol. 

 Sporokarpy jsme nejprve prohlédly pod binokulární lupou a následně, podle 

mikroskopických znaků, determinovaly rod za pomoci dichotomického klíče. Následně jsme 

za pomoci dichotomického i synoptického klíče determinovaly druh, a to především podle 

mikromorfologických znaků spor a kapilicia. V několika případech bylo nutné použít 

imerzní objektiv.  

 Z určených sporokarpů byla vytvořena herbářová položka. Sporokarpy byly vloženy 

do definitivní řádně nadepsané krabičky. U některých vzorků je přiložena malá obálka se 

sporami či kapiliciem, které byly použity pro determinaci.  

 K určení byly využity především publikace Neubert et al. (1993, 1995, 2000) a 

Nannenga-Bremekamp (1991). 
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4. Výsledky 

 

V období od dubna 2018 do března 2019 byl prováděn sběr hlenek a jejich kultivace 

ve vlhkých komůrkách na substrátech z dílčích lokalit z údolí potoka Rytina. Celkem bylo 

nalezeno a determinováno 34 taxonů hlenek. 

 

4.1. Zařazení zjištěných druhů do systému  

 

 Pro zařazení nalezených druhů jsem použila systém z publikace Neuberta a kol. 

(Neubert et al. 1993). 

Oddělení: Myxomycota 

třída: Myxomycetes 

  podtřída: Ceratiomyxomycetidae 

   řád: Ceratiomyxales 

    čeleď: Ceratiomyxaceae 

     rod: Ceratiomyxa 

Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa 

podtřída: Myxogastromycetidae 

řád: Liceales 

čeleď: Cribrariaceae 

rod: Cribraria 

Cribraria cancellata 

Cribraria microcarpa 

Cribraria persoonii 

Cribraria violacea 

čeleď: Enteridiaceae 

rod: Enteridium 

Enteridium lycoperdon 

rod: Lycogala 

Lycogala epidendrum 

čeleď: Liceaceae 

 rod: Licea 

  Licea operculata 
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řád: Trichiales 

čeleď: Arcyriaceae 

rod: Arcyria 

 Arcyria cinerea  

 Arcyria denudata 

Arcyria incarnata 

Arcyria pomiformis 

rod: Metatrichia 

 Metatrichia vesparium 

rod: Perichaena 

  Perichaena corticalis 

  Perichaena depressa 

čeleď: Trichiaceae 

 rod: Hemitrichia 

  Hemitrichia calyculata 

  Hemitrichia clavata 

Hemitrichia serpula 

 rod: Trichia 

  Trichia contorta 

Trichia decipiens var. olivacea 

Trichia munda 

  Trichia persimilis 

  Trichia varia 

řád: Physarales 

čeleď: Didymiaceae 

 rod: Diderma 

  Diderma umbilicatum 

 rod: Didymium 

  Didymium melanospermum 

  Didymium squamulosum 

čeleď: Physaraceae 

 rod: Badhamia  

Badhamia macrocarpa 
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rod: Fuligo 

Fuligo septica 

     rod: Physarum 

      Physarum leucophaeum 

Physarum viride 

podtřída: Stemonitomycetidae 

  řád: Stemonitales 

   čeleď: Stemonitidaceae 

    rod: Comatricha 

     Comatricha nigra 

rod: Lamproderma 

 Lamproderma arcyrioides 

rod: Stemonitis  

 Stemonitis cf. fusca 

    rod: Stemonitopsis 

Stemonitopsis typhina  

 

4.2 Přehled druhů nalezených v přírodě 

 

V přírodě jsem nalezla celkem 12 druhů hlenek. Většinou jsem nalézala zralé 

sporokarpy. Nalezla jsem i nezralé sporokarpy, které jsem následně vložila do VK, a po 

dozrání jsem je určila jako druh Trichia varia. Také jsem nalezla již značně poškozenou 

položku rodu Stemonitis. Neměla jsem tedy důležité znaky pro přesnou determinaci, ale 

pravděpodobně se jedná o druh Stemonitis fusca. 

Nalezla jsem i dvě živá plazmodia. Černé plazmodium na padlém kmeni vrby a žluté 

plazmodium na spadlé větvi listnatého stromu. Žluté plazmodium jsem vložila do VK č. 26, 

a následně z něj vyrostly sporokarpy Badhamia macrocarpa. 
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Tabulka 1: přehled druhů nalezených v přírodě. 

Přehled druhů nalezených v přírodě 

jméno substrát 
měsíc 

sběru 

oblast 

1 2 3 4 5 6 7 

Badhamia macrocarpa 
živá plodnice Tremella, 

trouchnivé dřevo (habr obecný) 
11.   +     

Ceratiomixa fruticulosa 

var. fruticulosa 

trouchnivé smrkové prkno 
11. +       

Cribraria cancellata trouchnivé smrkové prkno 11. +       

Diderma umbilicatum trouchnivé dřevo (habr obecný) 11.  +      

Enteridium lycoperdon dřevo listnatého stromu 7.   +     

Fuligo septica 
padlý kmen (vrba), trouchnivé 

dřevo (jasan ztepilý) 

7. + 8. 

+ 11. 
  +  +  + 

Lycogala epidendrum dřevo listnatého stromu 7.   +  +   

Metatrichia vesparium 
trouchnivé dřevo (habr obecný), 

padlý kmen (vrba) 

7. + 

11. 
  + + +   

Perichaena cortikalis tlející borka (javor babyka) 11.    +    

Stemonitis cf. fusca dřevo listnatého stromu 7.   +     

Trichia persimilis 
polorozpadlá plodnice outkovky 

(Trametes sp.) 
5.  +      

Trichia varia 
padlý kmen (vrba), stonek živé 

kopřivy, padlý kmen (topol) 
11.   + + +   

 

4.3 Souhrn kultivace ve vlhkých komůrkách 

 

Celkem jsem založila 33 komůrek pro kultivaci hlenek. Substrát jsem ve VK 

kultivovala vždy několik měsíců. Rušila jsem je až v případě, že v komůrce delší dobu 

nedocházelo k žádným změnám nebo poté, co se substrát rozložil. Mnoho vhodného 

substrátu pro kultivaci tvoří trouchnivé dřevo, jehož původ se mi nepodařilo určit. 

 Doplňující fotografie hlenek a komůrek - viz příloha na CD. 

 

Vlhká komůrka č. 1 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

2. 4. 2018 3. 4. 2018 27. 8. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Částečně tlející listí - habr obecný (Carpinus 

betulus), javor babyka (Acer campestre), 

topol (Populus). 

DL č. 1 

Výsledek kultivace Nevyrostly žádné druhy hlenek, ani nebyla nalezena plazmodia. 
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Vlhká komůrka č. 2 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

2. 4. 2018 3. 4. 2018 14. 11. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Borka z živého kmene javoru babyky (Acer 

campestre) a spadané suché listí. 

DL č. 1 (cca 2-3 m od potoka) 

Výsledek kultivace 
Cribraria persoonii, Cribraria violacea, Perichaena corticalis, 

Perichaena depressa. 

Průběh kultivace 

29. 5. 2018 - Vyrostly plazmodiokarpy P. corticalis na javorových 

listech a stopkatá sporangia C. persoonii na borce.  

6. 6. 2018 - Vyrostly nové plazmodiokarpy P. depressa opět na 

listech, a dále také na filtračním papíře a na mrtvém škvorovi 

(Forficula auricularia). 

20. 9. 2018 - Vyrostly další plazmodiokarpy P. corticalis a P. 

depressa a na borce nová stopkatá sporangia C. violacea a C. 

persoonii. 
 

Vlhká komůrka č. 3 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

2. 4. 2018 3. 4. 2018 2. 5. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Část trouchnivého pařezu listnatého stromu.  DL č. 1 

Výsledek kultivace Nevyrostly žádné druhy hlenek, ani nebyla nalezena plazmodia. 

Poznámky 
Komůrka se rozbila po pádu z okenního parapetu (místa 

kultivace).  
 

Vlhká komůrka č. 4 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

2. 4. 2018 3. 4. 2018 7. 11. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Spadlá trouchnivějící větev neurčeného 

druhu listnatého stromu.  

DL č. 1 (přímo u potoka, u 1. mostu) 

Výsledek kultivace Cribraria violacea. 

Průběh kultivace 
 20. 9. 2018 - Vyrostla malá stopkatá sporangia C. violacea na 

dřevě.  
 

Vlhká komůrka č. 5 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

2. 4. 2018 3. 4. 2018 4. 9. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Borka nalezená na zemi.  DL č. 1 (u padlého kmene, výše než 

předchozí komůrky) 

Výsledek kultivace Stemonitopsis typhina. Světle hnědé plazmodium. 

Průběh kultivace 

3. 5. 2018 - Objevila se stopa po plazmodiu. 

6. 6. 2018 - Vyrostlo kolem 200 ks stopkatých sporangií S. typhina 

na borce i na filtračním papíře. Sporangia rostla ve shlucích po 

třech až pěti kusech, ale i samostatně. Dále se objevilo živé, světle 

hnědé plazmodium, které zaniklo po 19. 6. 2018. 
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Vlhká komůrka č. 6 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

7. 4. 2018 10. 4. 2018 26. 2. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Suché a vlhké spadané listí - buk lesní (Fagus 

sylvatica).  

DL č. 1 

Výsledek kultivace Nevyrostly žádné druhy hlenek, ani nebyla nalezena plazmodia. 
 

Vlhká komůrka č. 7 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

7. 4. 2018 10. 4. 2018 27. 8. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Část tlejícího kmene listnatého stromu.  DL č. 1 

Výsledek kultivace Nevyrostly žádné druhy hlenek, ani nebyla nalezena plazmodia. 
 

Vlhká komůrka č. 8 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

7. 4. 2018 10. 4. 2018 4. 10. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Suché spadané listí javoru babyka. DL č. 1 (u rozpadlé budovy) 

Výsledek kultivace 
Didymium melanospermum, Perichaena corticalis, Perichaena 

depressa. 

Průběh kultivace 

29. 5. 2018 - Vyrostly malé plazmodiokarpy P. corticalis a malé 

stopkaté sporokarpy D. melanospermum na listech.  

6. 6. 2018 - Vyrostly nové plazmodiokarpy P. corticalis. 

27. 6. 2018 - Na listí vyrostly sdružené, některé splývající      

plazmodiokarpy P. depressa, uspořádané v řadě. 

Přestože jsem plazmodiokarpy P. corticalis i P. depressa 

pravidelně odebírala, tak vyrůstaly postupně stále nové, až do 

poloviny září 2018.  

 

Vlhká komůrka č. 9 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

22. 4. 2018 24. 4. 2018 4. 9. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Suchá borka listnatého stromu.  DL č. 2 

Výsledek kultivace Nevyrostly žádné druhy hlenek, ani nebyla nalezena plazmodia. 
 

Vlhká komůrka č. 10 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

22. 4. 2018 24. 4. 2018 27. 8. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Suché listí - buk lesní (Fagus sylvatica) a 

trouchnivějící kůra neurčeného druhu 

listnatého stromu. 

DL č. 3 

Výsledek kultivace Nevyrostly žádné druhy hlenek, ani nebyla nalezena plazmodia. 
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Vlhká komůrka č. 11 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

22. 4. 2018 24. 4. 2018 4. 10. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Větev s listy nalezená na zemi - buk lesní. 

Spadané suché listí - javor mléč (Acer 

platanoides).  

DL č. 3 (u konce chatové oblasti) 

Výsledek kultivace 
Didymium squamulosum (bílé plazmodium), Perichaena 

corticalis, Perichaena depressa. 

Průběh kultivace 

13. 6. 2018 - Vyrostla malá stopkatá sporangia D. squamulosum 

na javorových listech.  

27. 6. 2018 - Objevilo se bílé plazmodium na stěně VK, ze kterého 

rostla stopkatá sporangia D. squamulosum.  

10. 7. 2018 - D. squamulosum na stěně má již prasklou peridii a 

objevilo se nové bílé plazmodium na bukovém listu.  

18. 7. 2018 - Bílé plazmodium zaniklo a na jeho místě vyrostla 

nová stopkatá sporangia D. squamulosum. Objevilo se také nové 

bílé plazmodium na javorovém listu, které zaniklo přibližně v 

polovině srpna 2018. 

27. 8. 2018 - Vyrostla nová sporangia D. squamulosum a nové 

plazmodiokarpy P. depressa a P. corticalis. 
 

Vlhká komůrka č. 12 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

8. 5. 2018 10. 5. 2018 4. 10. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Suchá kůra listnatého stromu. DL č. 5 

Výsledek kultivace Nevyrostly žádné druhy hlenek, ani nebyla nalezena plazmodia. 
 

Vlhká komůrka č. 13 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

8. 5. 2018 10. 5. 2018 7. 11. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Suché a vlhké listí - buk lesní (Fagus 

sylvatica).  

DL č. 5 (blízko potoka) 

Výsledek kultivace Arcyria pomiformis (bílé plazmodium). 

Průběh kultivace 

21. 6. 2018 - Objevilo se bílé plazmodium na listech.  

27. 6. 2018 - Z plazmodia vyrostla stopkatá sporangia A. 

pomiformis. 
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Vlhká komůrka č. 14 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

8. 5. 2018 10. 5. 2018 7. 11. 2018 

Substrát Místo sběru substrátu 

Tlející dřevo neurčeného druhu listnatého 

stromu.   

DL č. 4 (blízko potoka) 

Výsledek kultivace Hemitrichia calyculata. Černé plazmodium. 

Průběh kultivace 

29. 5. 2018 - Vyrostla stopkatá sporangia H. calyculata a objevilo 

se živé černé plazmodium. 

Černé plazmodium zaniklo až po 23. 7. 2018 poté, co jsem 

komůrku 14 dní nezalévala, abych podpořila růst sporokarpů 

z plazmodia. 21. 6. 2018 bylo plazmodium místy červené, 

pravděpodobně od organismů, kterými se živilo. Znovu se 

objevilo 20. 9. 2018, ale nikdy z něj nevyrostly žádné sporokarpy.  
 

Vlhká komůrka č. 15 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

8. 5. 2018 10. 5. 2018 19. 3. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Suchá kůra z dutého pařezu listnatého stromu 

- dub zimní (Quercus petraea). 

DL č. 3 (blízko potoka) 

Výsledek kultivace Bělavé (mléčné) plazmodium. 

Průběh kultivace 

Plazmodium se objevilo 26. 9. 2018 a zaniklo po 9. 1. 2019. Po 

komůrce se pohybovalo jak na dřevě, tak na filtračním papíře i po 

stěně VK.   
 

Vlhká komůrka č. 16 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

20. 7. 2018 27. 8. 2018 23. 1. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Trouchnivé dřevo - jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior).  

DL č. 3 (soutěska, na pravé straně) 

Výsledek kultivace 

Arcyria cinerea (pravděpodobně bílé plazmodium), Comatricha 

nigra, Hemitrichia calyculata, Physarum leucophaeum, 

Stemonitopsis typhina, Trichia decipiens var. olivacea. Světle 

hnědé plazmodium.  

Průběh kultivace 

26. 9. 2018 - Na dřevě vyrostla stopkatá sporangia C. nigra. 

3. 10. 2018 - Objevilo se bílé plazmodium na filtračním papíře a 

na dřevě vyrostla stopkatá sporangia A. cinerea.  

10. 10. 2018 - Bílé plazmodium je na dřevě i na filtračním papíře 

a nově vyrostla sporangia T. decipiens var. olivacea a A. cinerea. 

16. 10. 2018 - Objevilo se nové světle hnědé plazmodium, které 

zaniklo až koncem října 2018. 

24. 10. 2018 - Vyrostla nová stopkatá sporangia S. typhina a A. 

cinerea. 

7. 11. 2018 - Vyrostla stopkatá sporangia H. calyculata a P. 

leucophaeum. 

14. 11. 2018 - Vyrostla sporangia A. cinerea. 
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Vlhká komůrka č. 17 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

20. 7. 2018 27. 8. 2018 19. 3. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Část trouchnivého pařezu - javor babyka 

(Acer campestre).  

DL č. 3 (soutěska, na pravé straně) 

Výsledek kultivace 
Arcyria cinerea, Arcyria denudata, Arcyria pomiformis, Trichia 

munda. Černé a světle hnědé.  

Průběh kultivace 

20. 9. 2018 - Vyrostla stopkatá sporangia A. cinerea na dřevě. 

3. 10. 2018 - Vyrostla stopkatá sporangia A. pomiformis na borce.  

16. 10. 2018 - Vyrostla samostatná stopkatá sporangia T. munda. 

21. 11. 2018 - Na dřevě, filtračním papíře i na stěně VK vyrostla 

sporangia A. denudata.  

20. 12. 2018 - Objevilo se malé černé plazmodium. 

28. 12. 2018 - Po černém plazmodiu je viditelná pouze stopa a 

objevilo se nové světle hnědé plazmodium.  

→ Abych podpořila růst plodniček, komůrku jsem od 16. 1. 2019 

dva týdny nezalévala. 

23. 1. 2018 - Světlé plazmodium zaniklo a objevilo se nové světle 

hnědé plazmodium na dřevě i na filtračním papíře. Zaniklo až po 

26. 2. 2019. 

5. 2. 2019 - Vyrostla nová sporangia T. munda.  
 

Vlhká komůrka č. 18 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

20. 7. 2018 27. 8. 2018 23. 1. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Olšové trouchnivé dřevo. DL č. 4 

Výsledek kultivace Nevyrostly žádné druhy hlenek, ani nebyla nalezena plazmodia. 

Poznámky 

Po 2,5 měsících v komůrce stále nic nerostlo a dřevo bylo každý 

týden velmi suché, přestože jsem komůrku pravidelně zalévala 

dostatečným množstvím deionizované vody. Dřevo jsem tedy 

z komůrky vyndala a ponechala ho jeden den celé ponořené 

v deionizované vodě, aby do sebe nasáklo dostatek vody, a poté 

jsem jej vrátila do komůrky. Po dobu dalších 2 měsíců však na 

dřevě stále nic nerostlo, a tak jsem komůrku zrušila. 
 

Vlhká komůrka č. 19 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

29. 8. 2018 4. 9. 2018 26. 3. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Tlející pařez listnatého stromu. DL č. 7 (blízko potoka) 

Výsledek kultivace 
✓ Arcyria cinerea, Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa, 

Cribraria persoonii, Hemitrichia clavata. 

Průběh kultivace 

3. 10. 2018 - Na dřevě vyrostlo stopkaté sporangium A. cinerea. 

31. 10. 2018 - Na dřevě vyrostla stopkatá sporangia H. clavata.  

4. 1. 2019 - Vyrostla na dřevě stopkatá sporangia C. persoonii. 

9. 1. 2019 - Vyrostla C. fruticulosa. 
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Vlhká komůrka č. 20 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

29. 8. 2018 4. 9. 2018 26. 3. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Větve napadané pod javorem a dřevo 

z trouchnivého pařezu rostoucího poblíž.  

DL č. 7 (blízko potoka) 

Výsledek kultivace Physarum viride (žluté plazmodium). 

Průběh kultivace 

3. 10. 2018 - Vyrostla stopkatá, nící, samostatná sporangia P. 

viride na dřevě. 

16. 10. 2018 - Vyrostla nová sporangia P. viride a kolem bylo 

viditelné malé nažloutlé plazmodium, které zaniklo po                     

17. 10. 2018. 

14. 11. 2018 - Objevilo se nové žluté plazmodium, které zaniklo 

po 28. 11. 2018.  
 

Vlhká komůrka č. 21 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

29. 8. 2018 4. 9. 2018 2. 4. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Borka a trouchnivé dřevo spadané na zemi 

z neurčeného druhu listnatého stromu.  

DL č. 6 (u spadlého kmene ležícího přes 

cestu) 

Výsledek kultivace 

Cribraria microcarpa, Cribraria violacea, Hemitrichia serpula, 

Licea operculata, Metatrichia vesparium, Perichaena depressa. 

Černé a bílé plazmodium. 

Průběh kultivace 

20. 9. 2018 - Téměř na celém dřevě (ne na borce) vyrostla stopkatá 

sporangia C. microcarpa. Nová sporangia přibývala průběžně, po 

dobu jednoho měsíce.  

3. 10. 2018 - Objevilo se černé plazmodium na i pod filtračním 

papírem. Průběžně se přemísťovalo i přes dřevo, a zaniklo po      

13. 12. 2018.  

24. 10. 2018 - Objevilo se bílé plazmodium na filtračním papíře 

pod dřevem. Zaniklo po 14. 11. 2018.  

21. 11. 2018 - Na borce vyrostla černá, stopkatá sporangia M. 

vesparium, se srostlými 15 - 20ti stopkami. Sporangia v komůrce 

nedozrála - zůstala červeno černá a peridie nepraskla.  

4. 1. 2019 - Objevilo se opět černé plazmodium na filtračním 

papíře, které zaniklo po 25. 1. 2019. Vyrostl velký, bílý (nezralý) 

plazmodiokarp H. serpula na filtračním papíře, schovaný pod 

borkou. 

9. 1. 2019 - Plazmodiokarp H. serpula je již zralý (oranžové 

zbarvení). Vyrostla dvě přisedlá sporangia P. depressa.  

16. 1. 2019 - Na borce vyrostl nový plazmodiokarp H. serpula. 

23. 1. 2019 - Vyrostla nová přisedlá sporangia P. depressa na 

filtračním papíře a nový plazmodiokarp H. serpula na borce.  

1. 2. 2019 - Vyrostla nová sporangia M. vesparium na filtračním 

papíře a na borce.  

5. 2. 2019 - Vyrostl malý plazmodiokarp H. serpula na filtračním 

papíře.  

26. 2. 2019 - Na borce vyrostla malá, stopkatá sporangia C. 

violacea.  
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5. 3. 2019 - Vyrostla nová sporangia C. violacea na borce a 

filtračním papíře.  

12. 3. 2019 - Objevilo se malé černé plazmodium pod filtračním 

papírem, které zaniklo přibližně za 3 týdny. Vyrostl 

plazmodiokarp H. serpula, dva plazmodiokarpy P. depressa a 

nová sporangia C. violacea. Na borce vyrostla dále 3 velmi malá 

sporangia L. operculata. 

2. 4. 2019 - Na dřevě vyrostly 4 malé plazmodiokarpy H. serpula.  
 

Vlhká komůrka č. 22 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

29. 8. 2018 4. 9. 2018 19. 3. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Jehličí, kůra a větve napadané na zemi - 

modřín opadavý (Larix decidua). 

DL č. 6 (cca 500 m níže, od spadlého 

kmene)  

Výsledek kultivace Arcyria cinerea (bílé plazmodium), Comatricha nigra. 

Výsledek kultivace 

3. 10. 2018 - Vyrostla sporangia A. cinerea na větvi. 

10. 10. 2018 - Objevilo se bílé plazmodium na větvi a na kůře 

vyrostla nová sporangia A. cinerea.  

24. 10. 2018 - Vyrostla sporangia A. cinerea a C. nigra.  

16. 1. 2019 - Objevilo se bílé plazmodium, které zaniklo po           

25. 1. 2019 
 

Vlhká komůrka č. 23 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

29. 8. 2018 4. 9. 2018 2. 4. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Dřevo z padlého kmene vrby (Salix). DL č. 5 (oblast mezi potokem a jeho 

druhým přítokem) 

Výsledek kultivace Cribraria violacea, Hemitrichia calyculata. Růžové plazmodium.  

Průběh kultivace 

3. 10. 2018 - Na dřevě vyrostla malá sporangia C. violacea.  

12. 12. 2018 - Vyrostla samostatná bílá (nezralá) sporangia H. 

calyculata.  

20. 12. 2018 - H. calyculata má již zralé, žluté sporokarpy.  

5. 2. 2018 - Objevilo se malé růžové plazmodium na dřevě, a také 

na i pod filtračním papírem. 12. 2. 2018 přibylo nové růžové 

plazmodium. Obě plazmodia zanikla přibližně za 8 týdnů. 
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Vlhká komůrka č. 24 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

29. 9. 2018 1. 10. 2018 2. 4. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Kus dřeva z padlého kmene vrby (se stopou 

po černém plazmodiu).  

DL č. 5 (oblast mezi potokem a jeho 

druhým přítokem) 

Výsledek kultivace 
Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa, Cribraria violacea, 

Metatrichia vesparium. Černé plazmodium.  

Průběh kultivace 

16. 10. 2018 - Objevilo se černé plazmodium na dřevě, které 

zaniklo po 13. 12. 2018.  

7. 11. 2018 - Vyrostla C. fruticulosa. 

14. 11. 2018 - Vyrostla dvě velmi malá sporangia C. violacea ve 

spáře na dřevě.  

5. 12. 2018 - Vyrostla stopkatá, černá sporangia M. vesparium na 

dřevě. 

1. 2. 2019 - Vyrostla tři malá stopkatá sporangia C. violacea.  

5. 3. 2019 - Objevilo se černé plazmodium pod filtračním papírem, 

které zaniklo po 12. 3. 2019.  

Poznámka 

M. vesparium vyrostlá 5. 12. 2018 přetrvala v komůrce až do 

jejího ukončení - 2. 4. 2019 téměř bez jakékoli změny sporangií. 

Peridie v komůrce nepraskla a sporangia časem změnila pouze 

barvu z černé na tmavě červenou.  

Stejně tak všechna ostatní sporangia M. vesparium vyrostlá ve 

VK. 
 

Vlhká komůrka č. 25 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

29. 9. 2018 1. 10. 2018 26. 3. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Trouchnivé dřevo neurčeného druhu 

listnatého stromu.  

DL č. 5 (oblast mezi potokem a jeho 

druhým přítokem) 

Výsledek kultivace 
Arcyria incarnata, Physarum leucophaeum. Hnědo-žluté 

plazmodium.  

Průběh kultivace 

16. 10. 2018 - Objevilo se světlé, hnědo-žluté plazmodium.  

14. 11. 2018 - Na dřevě vyrostla růžová, stopkatá sporangia A. 

incarnata a stopkatá sporangia P. leucophaeum. 

20. 12. 2018 - Objevila se dvě světlá hnědo-žlutá plazmodia na 

dvou různých kouscích dřeva, která zanikla přibližně po týdnu.  
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Vlhká komůrka č. 26 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

5. 11. 2018, 3. 11. 2018 7. 11. 2018 2. 4. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Materiál z „vlhké krabičky“ - živé 

plazmodium (spadlá větev - habr obecný), 

nezralé oranžové a bílé sporokarpy - na 

plodnicích Tremella, Část trouchnivého 

smrkového prkna. Trouchnivé dřevo 

neurčeného druhu listnatého stromu.  

DL č. 3 (živé plazmodium + oranžové  

sporokarpy), DL č.  5 (bílé sporokarpy), 

DL č. 1 (smrkové prkno), DL č. 7 

(neznámé dřevo listnatého stromu). 

Výsledek kultivace 

Arcyria cinerea, Badhamia macrocarpa (žluté plazmodium), 

Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa, Trichia concorta, 

Trichia varia. Bílé plazmodium. 

Průběh kultivace 

14. 11. 2018 - Bílé nezralé plazmodiokarpy nalezené v přírodě 

jsou již oranžové (zralé) a jedná o druh T. varia. Plazmodium 

z přírody stále přetrvává a vyrostly z něho plazmodiokarpy B. 

macrocarpa. Na dřevě vyrostly plazmodiokarpy T. concorta. 

12. 12. 2018 - Na větvi vyrostla sporangia A. cinerea. 

28. 12. 2018 - Vyrostla C. fruticulosa na smrkovém dřevě. 

12. 2. 2019 - Objevilo se světlé, bílé plazmodium na smrkovém 

dřevě a filtračním papíře, které zaniklo po 19. 3. 2019. 
 

Vlhká komůrka č. 27 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

1. 11. 2018 7. 11. 2018 26. 3. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Trouchnivé dřevo neurčeného druhu 

listnatého stromu. 

DL č. 1 (za druhým mostem na pravé 

straně)  

Výsledek kultivace Světle zelené plazmodium. 

Průběh kultivace 
12. 12. 2018 - Objevilo se malé, světle zelené plazmodium na 

dřevě, které zaniklo po 21. 12. 2018.   
 

Vlhká komůrka č. 28 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

1. 11. 2018 7. 11. 2018 2. 4. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Trouchnivé dřevo nalezené na zemi a část 

trouchnivého pařezu listnatého stromu.  

DL č. 2 (trouchnivé dřevo), oblast 3 

(trouchnivý pařez, soutěska) 

Výsledek kultivace Hemitrichia serpula. Černé a bílé plazmodium.  

Průběh kultivace 

5. 12. 208 - Na dřevě vyrostl plazmodiokarp H. serpula. 

9. 1. 2019 - Objevilo se malé černé plazmodium.  

1. 2. 2019 - Černé plazmodium zaniklo a vyrostl nový 

plazmodiokarp H. serpula na filtračním papíře.  

5. 2. 2019 - Objevilo se bílé plazmodium, které zmizelo kolem  

2. 4. 2019 

26. 2. 2019 - Vyrostly dva nové plazmodiokarpy H. serpula. 
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Vlhká komůrka č. 29 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

3. 11. 2018 7. 11. 2018 26. 3. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Napadané, tlející dřevo listnatého stromu. DL č. 7 (blízko potoka) 

Výsledek kultivace Bílé, světle zelené a žluté plazmodium.  

Průběh kultivace 

21. 11. 2018 - Objevilo se bílé plazmodium na filtračním papíře, 

které 28. 11. 2018. 

12. 12. 2018 - Objevilo se žluté plazmodium opět na filtračním 

papíře, které zaniklo po 21. 12. 2018. 

4. 1. 2019 - Objevilo se bílé plazmodium na dřevě i na filtračním 

papíře.  

23. 1. 2018 - V komůrce jsou čtyři různá plazmodia: dvě bílá na 

různých místech, jedno světle zelené a žluté velmi blízko u sebe. 

Všechna jsou na dřevě. Bílá plazmodia žila nejdéle, zanikla po    

26. 2. 2019.  
 

Vlhká komůrka č. 30 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

14. 1. 2019 23. 1. 2019 2. 4. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Trouchnivé větve a dřevo listnatého stromu.  DL č. 1 (u prvního mostu po pravé straně) 

Výsledek kultivace Arcyria cinerea, Badhamia macrocarpa. Bělavé plazmodium.  

Průběh kultivace 

19. 2. 2019 - Objevilo se malé bělavé plazmodium na borce, které 

zaniklo přibližně o týden později.  

12. 3. 2018 - Vyrostla sporangia A. cinerea na dřevě, některá 

srostlá i samostatná.  Nová sporangia rostla každý týden, až do     

2. 4. 2019. Dále na dřevě vyrostly krátce stopkatá sporangia B. 

macrocarpa.  
 

Vlhká komůrka č. 31 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

14. 1. 2019 23. 1. 2019 2. 4. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Trouchnivé dřevo listnatého stromu a 

spadané listy - habr obecný. 

DL č. 1 (u druhého mostu, cca 3-5 m od 

potoka) 

Výsledek kultivace Arcyria cinerea, Cribraria persoonii, Lamproderma arcyrioides. 

Průběh kultivace 

5. 2. 2019 - Na dřevě vyrostla sporangia C. persoonii.  

19. 2. 2019 - Vyrostla krátce stopkatá sporangia L. arcyrioides na 

dřevě. 

26. 2. 2019 - Vyrostla sporangia A. cinerea na listu.  
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Vlhká komůrka č. 32 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

14. 1. 2019 23. 1. 2019 26. 3. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Trouchnivé dřevo neurčeného druhu 

listnatého stromu.  

DL č. 1 (u druhého mostu, cca 3-5 m od 

potoka) 

Výsledek kultivace Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa. 

Průběh kultivace 12. 2. 2019 - Vyrostla na dřevě C. fruticuloca. 
 

Vlhká komůrka č. 33 

Datum 
Sběr substrátu v přírodě Založení Ukončení 

14. 1. 2019 23. 1. 2019 26. 3. 2019 

Substrát Místo sběru substrátu 

Kůra neurčeného druhu listnatého stromu.  DL č. 1 

Výsledek kultivace Nevyrostly žádné druhy hlenek, ani nebyla nalezena plazmodia. 

 

4.4 Přehled všech nalezených druhů hlenek 

 

Pro popisy druhů byla využita publikace Neuberta a kol. (Neubert et al. (1993, 1995, 

2000) a internetové zdroje: http://www.hiddenforest.co.nz/slime/index.htm, 

https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Myxomycetes&flags=HAS.  

 

Arcyria cinerea (Bull.) Pers. 

 Sporangia stopkatá, jednotlivá nebo ve skupinách, občas spojená srostlými stopkami 

a vytvářející trsy 2-20 sporangií, vysoká 1-4 mm, o průměru 0,1-0,9 mm, oválná až 

cylindrická, obvykle se zužují směrem k vrcholu, světle šedá až světle hnědá. Stopka štíhlá, 

může dosahovat délky až 2 mm, bledá až černá. Peridie na zralých sporangiích přetrvává 

jako mělký hladký kalíšek, občas s jemnými radiálními řáskami nebo s jemně síťovaným 

vnitřním povrchem. Kapilicium tvoří síť, je pevně spojené s kalíškem, bezbarvé nebo 

hnědavé, vlákna o průměru 4-7 µm, hustě pokryté jemnými ostny nebo bradavicemi (občas 

s polokroužky nebo síťováním). Spory světle šedé nebo béžové barvy, 6-7 µm v průměru, 

v procházejícím světle bezbarvé, na povrchu velmi jemně bradavčité se shluky větších 

bradavic. Plazmodium bílé, méně často šedé nebo světle žluté barvy.  

Patří k nejhojnějším hlenkám. Roste na tlejícím dřevě, spadaném listí a 

exkrementech. Sporokarpy se mohou vykytovat ve dvou formách, a to vejčité nebo 

cylindrické a také ve dvou různých barvách, šedivé nebo okrové.  

 

http://www.hiddenforest.co.nz/slime/index.htm
https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Myxomycetes&flags=HAS
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Vysvětlivky k následujícím tabulkám: Po = počet vytvořených sporokarpů, Pl = 

přítomnost plazmodia.  

Arcyria cinerea 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

16, 17, 19, 

22, 26, 30, 

31 

dřevo (jasan ztepilý, modřín opadavý, 

javor babyka a neurčený druh listnatého 

stromu), listí (habr obecný) 

≈ 80 ano 

 

Arcyria denudata Fr. 

 Sporangia stopkatá, sdružená až hustě nahloučená ve velkých skupinách, výjimečně 

i jednotlivá, vysoká 1-3 mm a široká 0,4-1,2 mm, vejčitá až cylindrická, lesklá, růžová až 

cihlově červená. Stopka štíhlá, barvou stejná jako sporangia nebo tmavší, vysoká 0,5-1,5 

mm. Peridie na zralých sporangiích přetrvává jako mělký lesklý kalíšek, řáskatý až hladký, 

na vnitřní straně s jemnými až výraznými papilami, spojenými úzkými liniemi do sítě. 

Kapilicium tvoří síť, je pevně spojené s kalíškem, vlákna o průměru 2-5 µm, na povrchu 

s kroužky, polokroužky a jednostranně uspořádanými tupými bradavicemi, bezbarvé až 

tmavě hnědo červené. Spory červené až červenohnědé barvy, o průměru 6-8 µm, 

v procházejícím světle bezbarvé, na povrchu jemně bradavčité se shluky větších bradavic. 

Plazmodium bílé barvy.  

Vyrůstá na tlejícím dřevě hlavně listnatých, občas i jehličnatých dřevin, zřídka se 

vyskytne i na starých plodnicích chorošů, listovém opadu a mechách, může přecházet i na 

půdu. Je nejběžnějším druhem z červených druhů r. Arcyria.  

Arcyria denudata 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

17 dřevo (javor babyka) ≈ 10 ne 

 

Arcyria incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. 

Sporangia stopkatá nebo téměř přisedlá, hustě nahloučená do skupin, světle až 

masově růžová, krátce před dozráním fialová, široce vejčitá až cylindrická, vysoká 0,5-2,5 

mm a široká 0,3-1,2 mm. Peridie přetrvává ve formě mělkého kalíšku, na vnitřní straně 

s četnými jemnými bradavicemi, spojenými úzkými liniemi do sítě. Stopka často 

redukovaná, tenká, 0,1-0,5 mm vysoká, růžová. Kapilicium tvoří rozvolněnou síť, která se 

lehce odděluje od kalíšku, vlákna o průměru 3-5 µm, na povrchu s polokroužky, kroužky a 

spirálně uspořádanými bradavicemi. Spory růžové, o průměru 6-8 µm, v procházejícím 

světle bezbarvé, na povrchu jemně bradavčité, se shluky větších bradavic. Plazmodium bílé.  

Roste na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů, nejčastěji na větvích ležících na zemi.  
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Arcyria incarnata 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

25 dřevo neurčeného druhu listnatého 

stromu 

15 ne 

 

Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf. 

Sporangia jednotlivá, ojediněle v malých skupinách, stopkatá, kulovitá až široce 

vejčitá, o průměru 0,1-0,5 mm, vysoká 0,3-1,2 mm, okrově žlutá. Peridie přetrvává ve formě 

malého plochého disku, hladká nebo s několika bradavicemi, spojenými úzkými liniemi do 

sítě. Stopka okrová až hnědá, 0,2-0,4 mm dlouhá. Kapilicium tvoří rozvolněnou síť 

s mnoha volnými konci. Vlákna o průměru 2-6 µm, na povrchu s příčnými polokroužky, 

kroužky, bradavicemi a ostny. Spory žluté až olivově žluté, o průměru 7-10 µm, 

v procházejícím světle téměř bezbarvé, na povrchu jemně bradavčité, se shluky 

větších bradavic. Plazmodium bílé. 

 Roste na mrtvém dřevě a borce.  

Arcyria pomiformis 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

13, 17 

 

listy (buk lesní), dřevo (javor babyka) 
≈ 20 ano 

 

Badhamia macrocarpa (Ces.) Rostaf. 

Sporokarpy jednotlivé nebo ve skupinách až po 20. Kulovitá nebo krátce oválná 

sporangia o průměru 0,4-1,5 mm, až 1,5 mm vysoká, přisedlá nebo s krátkou stopkou. 

Stopka, pokud je přítomna, slámově žlutá nebo hnědá, na bázi tmavší, vzpřímená nebo 

polehává. Peridie jednoduchá, nepravidelně se rozpadající, na povrchu více či méně pokrytá 

šupinami vápence. Kapilicium tvoří trojrozměrnou bílou síť přirůstající k peridii.  Spory 

kulovité, černé, v procházejícím světle tmavě hnědé, na povrchu hustě jemně nebo hrubě 

bradavčité, o průměru 11-15 µm. Plazmodium bílé nebo žluté.  

Roste na mrtvém dřevě, např. bezovém a topolovém, ale i na plodnicích hub. 

Badhamia macrocarpa 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

5. 11. 2018 
plodnice rosolovky (Tremella sp.), 

dřevo (habr obecný)  
≈ 40 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

26 plodnice rosolovky (Tremella sp.), dřevo 

(habr obecný a neurčený druh listnatého 

stromu) 

≈ 20 ano 
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Ceratiomyxa fruticulosa (Müll.) Macbr. var. fruticulosa 

Sporokarpy jsou zcela odlišné od ostatních druhů hlenek, rostou ve shlucích, jsou 

jemné, parůžkovité až keříčkovité, dichotomicky větvené, průsvitné, bílé, žluté, růžové, 

oranžové nebo béžové, 1-10 mm vysoké, 0,1-0,5 mm v průměru, na ploše několika cm2 až 

dm2. Spory se tvoří jednotlivě na stopkách na povrchu sporokarpů (exospory), oválné až 

protáhlé, 10-13 μm dlouhé a 6-7 μm široké, vzácně kulovité, kolem 9 μm v průměru, hladké, 

stejné barvy jako sporokarpy, v procházejícím světle bezbarvé. Plazmodium vodnaté, 

průsvitné, bezbarvé nebo světle žluté. 

Je to asi nejčastější hlenka. Vyrůstá hojně po dešti na rozkládajícím se dřevě listnáčů 

i jehličnanů, hlavně na starých pařezech. Lidově se nazývá korálový sliz.  

Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

5. 11. 2018 trouchnivé smrkové prkno ≈ 10 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

19, 24, 26, 32 dřevo (jasan ztepilý, vrba), trouchnivé 

smrkové prkno 
≈ 20 ne 

 

Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schröt. 

Sporangia dlouze stopkatá, 1-8 mm vysoká, kulovitá, vejčitá, vzácně cylindrická, 

hnědá až tmavě hnědá, v hustých nebo řídkých skupinách. Stopka 1-7 mm dlouhá, směrem 

vzhůru zúžená, lesklá, černá, obvykle tvoří dvojnásobek až osminásobek výšky sporoték. 

Kolumela dosahuje alespoň do poloviny sporotéky1, obvykle až k jejímu vrcholu, větví se a 

přechází do kapilicia. Kapilicium tvoří více či méně hustou síť z červeno hnědých až 

hnědých vláken, větvené konce vytvářejí smyčky, volných konců je málo a jsou krátce 

zašpičatělé. Vlákna jsou hladká, ojediněle s uzlovitými ztluštěninami. Peridie se brzy 

rozpadá. Spory tmavě hnědé až černo hnědé, v procházejícím světle hnědo fialové, jemně 

bradavčité, o průměru 8-10 µm. Plazmodium nejdříve bezbarvé, potom bílé.  

Patří k nejhojnějším druhům hlenek. Roste na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů, na 

kortikoidních plodnicích hub (např. Stereum), borce živých stromů, dává přednost tvrdému 

dřevu v časném stádiu rozpadu.  

Comatricha nigra 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

16, 22 dřevo (jasan ztepilý, modřín opadavý) ≈ 25 ne 

 

                                                             
1 Sporotéka je část sporokarpu (zde sporangia), která obsahuje spory 
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Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek. 

Sporangia jednotlivá nebo hustě nahloučená ve velkých skupinách, stopkatá, o 

průměru 0,5-0,7 mm a vysoká 1-5 mm, červeno hnědá až hnědofialová, kulovitá, shora 

zploštělá, skloněná směrem dolů (nící). Peridie se síťovitě rozpadá, tvoří síť s téměř 

čtvercovými oky, skládající se z četných silných, podélných žeber, spojených štíhlými 

příčnými vlákny. Kalíšek je obvykle rudimentární nebo chybí. Stopka tmavě hnědá až černá, 

zužující se směrem ke špičce, na vrcholu ohnutá nebo zkroucená, dva až osmkrát delší než 

sporotéka. Spory červeno hnědé nebo purpurově hnědé, o průměru 5-7 µm, téměř hladké. 

Plazmodium fialové nebo černé.  

Roste na silně rozloženém dřevě listnáčů i jehličnanů.   

Cribraria cancellata 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

5. 11. 2018 trouchnivé smrkové prkno ≈ 200 

 

Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers. 

Sporangia jednotlivá, ve skupinách, až hustě nahloučená, dlouze stopkatá, nící, 

kulovitá, okrová až ořechově hnědá, o průměru 0,2-0,3 mm a vysoká 1-4 mm. Stopka štíhlá, 

vzhůru se zužující, často ohnutá nebo zkroucená, čtyři až desetkrát vyšší než sporotéka, 

fialově hnědá, 1-3,5 mm dlouhá. Peridie tvoří v dolní části malý kalíšek, z něhož vybíhají 

krátká žebra. Peridiální síť je tvořena jemnými vlákny s ledvinitými, silně ztlustlými uzly 

10-20 µm v průměru. Spory bledě okrové, o průměru 5-7 µm, jemně bradavčité. 

Plazmodium šedé, bílé až špinavě hnědé, zelené nebo červeno černé.  

Roste na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů.   

Cribraria microcarpa 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

21 borka neurčeného druhu listnatého 

stromu 
≈ 250 ne 

 

Cribraria persoonii Nann.-Bremek. 

Sporangia ve skupinách, často vytvářejí velké kolonie, stopkatá, vzpřímená nebo 

nící, kulovitá, ořechově hnědá, o průměru 0,7-1 mm a vysoká 0,8-3,5 mm. Stopka štíhlá, 

vzhůru se zužující, tvoří 50-65 % z celkové výšky sporangia, spodní část tmavě hnědá až 

černá, špička světlejší, 1-2,5 mm dlouhá. Peridie zůstává v dolní třetině zachována jako 

paprsčitě rýhovaný kalíšek, na rýhách s tmavými granuly o průměru 1-1,5 µm, horní okraj 

kalíšku vybíhá v dlouhé, pravidelně rozložené zuby (žebra), na které jsou připojená vlákna 
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tvořící síť. Síť s malými oválnými až polygonálními uzly. Spory oříškově hnědé, 

v procházejícím světle hnědavé až skoro bezbarvé, jemně bradavčité, o průměru 6,5-8 µm. 

Plazmodium šedé. 

 Roste na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů. 

Cribraria persoonii 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

2, 19, 31 borka (javor babyka), dřevo (jasan 

ztepilý a neurčený druh listnatého 

stromu) 

≈ 60 ne 

 

Cribraria violacea Rex  

Sporangia jednotlivá nebo ve skupinách, stopkatá, vzpřímená, kulovitá až široce 

vejčitá, o průměru 0,1-0,3 mm a vysoká 0,5-1,5 mm, tmavě fialová s kovovým leskem. 

Stopka štíhlá, ke špičce se zužující, tmavě fialová až černá, 0,3-1,3 mm dlouhá. Peridie 

zůstává do poloviny až do 4/5 výšky sporotéky zachována jako fialový, kovově lesklý 

kalíšek s nepravidelně laločnatým, místy perforovaným okrajem, přecházejícím v peridiální 

síť. Uzly sítě hvězdovité, stejně velké jako oka sítě, s tmavě fialovými granuly o průměru  

1-2 µm, vybíhajícími v krátká volná vlákénka. Spory fialové, v procházejícím světle 

šeříkové barvy, oválné až zaobleně hranaté, jemně bradavčité, o průměru 7-8 µm. 

Plazmodium skoro černé. 

V přírodě díky barvě a velikostí sporangií přehlížený druh. Ve vlhkých komůrkách 

roste často na borce listnáčů a rostlinných zbytcích.  

Cribraria violacea 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

2, 4, 21, 23, 

24 

borka (javor babyka a neurčený druh 

listnatého stromu), dřevo (vrba a 

neurčený druh listnatého stromu), 

filtrační papír 

≈ 25 ne 

 

Diderma umbilicatum Pers. 

Sporangia kulovitá až polokulovitá, krátce stopkatá nebo přisedlá, rostoucí často 

těsně vedle sebe po dvou, ve skupinách nebo v řadách, díky tomu částečně zdeformovaná, 

bílá až perlově šedá, 1-1,5 mm v průměru a 0,8-2 mm vysoká. Stopka hnědá, na bázi tmavší 

a zúžená, vzhůru se rozšiřující, 0,1-0,8 mm dlouhá. Peridie ze dvou vrstev, vnější vrstva 

hladká, v procházejícím světle světle hnědá, pokrytá granuly vápence až 3 µm v průměru, 

těsně přiléhá k vnitřní vrstvě (světle hnědá až bezbarvá). Na vrcholu se nepravidelně 

rozpadá, na bázi sporangia zůstává jako mělký kalíšek. Kolumela kulovitá až polokulovitá, 
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světle hnědá, hladká, pokrytá granuly vápence o průměru 1 µm. Vlákna kapilicia větvená, 

přímá, drsná, tmavě hnědá, na koncích bezbarvá. Spory tmavě hnědé až černé, jemně 

bradavčité, o průměru 10-12 µm. Plazmodium bílé.  

 Roste na dřevě listnáčů a jehličnanů, ojediněle i na plodnicích chorošů.  

Diderma umbilicatum 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

5. 11. 2018 trouchnivé dřevo (habr obecný) ≈ 7 

 

Didymium melanospermum (Pers.) T. Macbr. 

Sporokarpy stopkaté nebo přisedlé, kulovitá až zploštělá sporangia, na vrcholu 

s jamkou, většinou širší než vyšší, nahloučená ve skupinách, někdy splývají a vytvářejí 

zploštělé plazmodiokarpy, vysoké 0,5-1 mm, o průměru 0,7-1 mm, bílé nebo šedé. Stopka 

tmavě hnědá až černá, vysoká 0,2-0,7 mm, o průměru 0,05-0,2 mm. Peridie jednoduchá, 

pokrytá hvězdovitými krystaly vápence více než 10 µm v průměru, proto šedá až bílá, 

v procházejícím světle hnědá, políčkovaná, nepravidelně se rozpadá. Kolumela plochá až 

hemisférická, na vrcholu konkávní, dosahující do poloviny sporotéky, na povrchu hnědá, 

uvnitř bělavá, pokrytá šupinami vápence o průměru 10-20 µm. Kapilicium světle hnědé až 

hnědé, tvořené jednoduše větvenými zvlněnými až zprohýbanými vlákny s podlouhlými 

zhuštěninami. Spory černé, v procházejícím světle tmavě hnědé, o průměru 9-14 µm, 

nepravidelně bradavčité. Plazmodium bezbarvé bělavé až hnědé.  

 Roste na mechách, lesní půdě, mrtvém dřevě, listovém opadu, jehličí a rostlinných 

zbytcích.   

Didymium melanospermum 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

8 listy javoru babyka 6 ne 

 

Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr. & Palmquist 

Sporangia stopkatá nebo přisedlá, kulovitá, na vrcholu s jamkou, většinou širší než 

vyšší, o průměru 0,3-1,2 mm a vysoká až 1,2 mm nebo se tvoří plazmodiokarpy až 6 mm 

dlouhé. Stopka bílá, až 1 mm dlouhá. Peridie jednoduchá, bezbarvá, s kovovým leskem, 

průsvitná a obvykle pokrytá hvězdovitými vápenatými krystaly až 30 µm v průměru. 

Kolumela hemisférická nebo diskovitá, bílá nebo světle hnědá, dosahující do čtvrtiny až 

třetiny sporotéky. Kapilicium bezbarvé až hnědé, tvořené jednoduše větvenými vlákny, na 

koncích, které přirůstají k peridii, trychtýřovitě rozšířenými, na povrchu se ztluštěninami či 
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spirálními lištami. Spory černé, v procházejícím světle tmavě fialovohnědé, hrubě 

bradavčité, o průměru 8-13 µm. Plazmodium bezbarvé, bílé nebo žluté, popř. hnědé.  

 Běžně roste na mrtvém dřevě, borce, spadaném listí a jehličí, rostlinných zbytcích 

nebo na trusu býložravců. 

Didymium squamulosum 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

11 listy javoru babyka a javoru mléč, stěna 

VK 
≈ 40 ano 

 

Enteridium lycoperdon (Bull.) M.L. Farr = Reticularia lycoperdon Bull. 

Aethalia jednotlivá, polokulovitá, o průměru 0,5-8 cm, stříbřitě lesklá, později 

hnědá. Hypothalus2 bílý, patrný jako lem kolem aethalia. Kortex3 bílý až krémově 

zbarvený, v procházejícím světle nažloutlý. Pseudokapilicium4 hnědé až tmavě hnědé, 

v podobě plochých útvarů, vycházejících z báze aethalia, s třásnitým okrajem, tvořeným      

2-10 µm širokými vlákny. Spory hnědé, v procházejícím světle světle hnědé, o průměru       

6-10 µm, okrouhlé až tupě široce kuželovité, do 2/3 síťované, zbývající část s rozptýlenými 

bradavicemi. Plazmodium bílé.  

 Roste na mrtvém dřevě, často na stojících kmenech.   

Enteridium lycoperdon 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

20. 7. 2018 dřevo neurčeného druhu listnatého 

stromu 

2 

 

Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. 

Aethalia většinou jednotlivá, polštářovitá, ojediněle splývají do volných síťovitých 

shluků, 15-150 mm v průměru a až 25 mm vysoká. V typické formě žluté až okrové, ale 

může být také zelenavé, načervenalé nebo čokoládově hnědé, po rozpadu kortexu 

černohnědé. Kortex drobivý, pěnovitého vzhledu s vápenatými granuly 2-3 µm v průměru. 

Pseudokapilicium, je-li přítomno, tak šedé, vápnité. Kapilicium tvořené z nepříliš 

větvených hyalinních vláken s bílými vápenatými destičkami různé velikosti nepravidelného 

až vřetenovitého tvaru. Spory černo hnědé, velmi jemně bradavčité, o průměru 7-9 µm. 

Plazmodium zářivě žluté nebo bílé.  

                                                             
2 Hypothalus je tenká blanka, která se vytváří před tvorbou sporokarpů na povrchu plazmodia nebo jeho 

spodní straně. Následně z hypothalu vyrůstají sporokarpy. 
3 Kortex je obal aethalia, vznikající z obalů jednotlivých sporangií, jejichž splynutím aethalium vzniklo 
4 Pseudokapilicium jsou útvary uvnitř aethalia, které jsou zbytky jednotlivých sporangií, jejichž splynutím 

aethalium vzniklo, zpravidla jejich peridií 
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Roste na napadaném listí, rozkládajícím se dřevě nebo pařezech.  Pravidelně se 

objevuje i na mulčovací kůře. Roste i mimo les, občas i na silně osluněných stanovištích. 

Jedna z mála hlenek, která má i lidová jména, např. čarodějné lejno. 

Fuligo septica 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

20. 7. 2018 

29. 8. 2018 

1. 11. 2018 

padlý kmen vrby, napadané větve 

jasanu ztepilého 
5 

 

Hemitrichia calyculata (Speg.) M.L. Farr. 

Sporangia stopkatá, jednotlivá nebo v řídkých skupinách, kulovitá až vypoukle 

pohárkovitá, o průměru 0,8-1,4 mm a vysoká 1-3 mm, vzpřímená, žluto hnědá až olivově 

žlutá. Stopka tmavě hnědá, 0,5-2 mm vysoká, všude stejnoměrně silná, zřetelně odlišená od 

kalíšku. Peridie žlutá, hustě pokrytá jemnými bradavicemi, částečně uspořádanými 

v řadách, dolní polovina přetrvává jako zřetelný kalíšek s ohrnutými okraji. Kapilicium 

tvoří hustou síť světle hnědých vláken o průměru 5-7 µm, na povrchu se čtyřmi až pěti dobře 

patrnými drsnými spirálními lištami a tupými konci. Spory světle žluté, jemně bradavčité 

nebo jemně retikulátní, o průměru 7-8 µm. Plazmodium žluté, později (před vytvořením 

sporokarpů) červené.  

 Roste na rozkládajícím se dřevě, méně často také na kůře, a to především listnatých 

stromů.   

Hemitrichia calyculata 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

14, 16, 23 dřevo (jasan ztepilý, vrba a neurčený 

druh listnatého stromu) 
≈ 30 ne 

 

Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. 

Sporangia stopkatá, rostoucí jednotlivě i v hustých skupinách, 1-3 mm vysoká, o 

průměru 0,5-1,8 mm, zlatožlutá nebo olivově žlutá, lesklá, kulovitá až hruškovitá. Stopka 

na bázi tmavě hnědá, v horní části světlejší, pozvolna se rozšiřující v kalíšek, 0,1-1,5 vysoká. 

Peridie nepatrně papilózní na vnitřní straně, žlutá, v dolní polovině až dvou třetinách 

přetrvává jako kalíšek s nepravidelně roztrhaným okrajem. Kapilicium tvoří rozvětvenou 

síť nažloutlých vláken o průměru 4-7 µm, na povrchu se třemi až pěti dobře patrnými 

ostnitými spirálními lištami. Spory o průměru 7-9 µm, světle žluté, jemně retikulátní nebo 

jemně bradavčité. Plazmodium bílé. 

 Roste na rozkládajícím se dřevě.    
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Hemitrichia clavata 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

19 dřevo neurčeného druhu listnatého 

stromu 
13 ne 

 

Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. 

 Sporokarpy tvoří podlouhlé, síťovité plazmodiokarpy, na ploše až 1 dm2, ale 

zpravidla menší, široké 0,4-0,6 mm a stejně tak vysoké, zlatožluté nebo hnědožluté.  Peridie 

jednoduchá, s jemnou síťovitou strukturou, za zralosti spor se zcela rozpadá. Kapilicium 

tvoří málo větvená, žlutá nebo oranžová vlákna o průměru 5-6 µm, na povrchu se třemi až 

čtyřmi dobře patrnými ostnitými spirálními lištami a krátkými konci s 1 až 3 trny. Spory 

zlato žluté, nepravidelně retikulární, o průměru 10-12 µm. Plazmodium mléčně žluté, 

později žluté.  

 Roste na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů.   

Hemitrichia serpula 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

21, 28 borka a dřevo neurčeného druhu 

listnatého stromu, filtrační papír 
13 ne 

 

Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rostaf. 

 Sporangia stopkatá, vysoká až 1,5 mm a o průměru 0,4-0,9 mm, zploštěle kulovitá, 

kovově modrá, často také fialová nebo s bronzovými odlesky. Stopka černá, tvoří 75 % 

celkové výšky sporangia. Kolumela válcovitá, tupě zakončená, dosahuje až do dvou třetin 

výšky sporotéky. Kapilicium tvoří vlákna, která jsou obvykle světle nebo tmavě hnědá, 

vyrůstají z horní části kolumely, dále se větví se a vytváří hustou síť s velmi tenkými 

zakončeními. Spory černé, v procházejícím světle purpurově šedé, o průměru 8-11 µm, 

jemně ostnité. Plazmodium bílé. 

 Roste na dřevě listnatých i jehličnatých stromů.  

Lamproderma arcyrioides 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

31 dřevo neurčeného druhu listnatého 

stromu 
≈ 25 ne 
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Licea operculata (Wingate) G.W. Martin 

 Sporangia jednotlivá nebo v řídkých skupinách, stopkatá, kulovitá až vypoukle 

pohárkovitá, o průměru 0,1-0,3 mm, vysoká 0,4-0,9 mm, hnědá nebo téměř černá, matná, 

s konvexním, světlejším, lesklým víčkem. Stopka 0,7 mm dlouhá, téměř černá. Kapilicium 

chybí. Spory žluté, v procházejícím světle téměř bezbarvé, hladké, o průměru 10-13 µm. 

Plazmodium oranžovohnědé.  

 V přírodě díky barvě a velikostí sporangií přehlížený druh.  Roste na kůře listnatých 

stromů.   

Licea operculata 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

21 borka neurčeného druhu listnatého 

stromu 
3 ne 

 

Lycogala epidendrum (L.) Fr. 

 Aethalia kulovitá až polokulovitá, rostoucí často těsně vedle sebe ve skupinách, díky 

tomu částečně zdeformovaná, ne vyšší než širší, růžovo šedá, světle hnědá, žlutohnědá až 

olivová nebo skoro černá, široká 3-10 mm. Kortex béžový až černý, na povrchu s tmavšími 

šupinami o velikosti do 300 µm. Pseudokapilicium světle hnědé až bezbarvé, větvené, 

příčně vlnité. Vlákna hladká až drsná, na koncích zaoblená, vycházející z vnitřní strany 

kortexu. Spory nejprve růžové, později šedé, v procházejícím světle bezbarvé, políčkované, 

o průměru 6-8 µm. Plazmodium růžové až korálově červené nebo oranžové až krémové.  

 Roste na rozkládajícím se dřevě a méně často na kůře. Častý druh, snadno 

pozorovatelný díky své velikosti a nápadné barvě v době, kdy nejsou aethalia zralá.  

Lycogala epidendrum 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

20. 7. 2018 dřevo neučeného druhu listnatého 

stromu 

25 

 

Metatrichia vesparium (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W. Martin & Alexop. 

 Sporangia přisedlá nebo stopkatá, jednotlivá nebo ve skupinách (často až 50 

sporoték na společné stopce), o průměru 0,4-0,7 mm a vysoká až 2,5 mm, kulovitá až 

cylindrická, tmavě červená, červenofialová nebo až téměř černá, lesklá (s duhovými 

odlesky). Stopka nezřetelná nebo až 2 mm dlouhá, tmavě červená. Peridie dvouvrstevná 

(vnitřní vrstva hnědavá, průsvitná, vnější červenohnědá, neprůsvitná), obvykle se otevírá 

dobře ohraničeným konvexním víčkem. Kapilicium červené až rezavé, tvořené několika 
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dlouhými stočenými vlákny o průměru 5-6 µm, s krátkými ostrými konci, na povrchu se 

třemi až pěti výraznými spirálními lištami a trny dlouhými až 4 µm. Spory červenohnědé až 

rezavé, v procházejícím světle medové, kulovité o průměru 9-10 µm nebo široce eliptické, 

jemně bradavčité. Plazmodium žluté, tmavě červené nebo černé.  

 Roste na mrtvém dřevě, dává přednost listnáčům. 

Metatrichia vesparium 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

20. 7. 2018 

1. 11. 2018 

5. 11. 2018 

dřevo (habr obecný), padlý kmen vrby ≈ 555 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

21, 24 borka neurčeného druhu listnatého 

stromu, filtrační papír, dřevo (vrba) 
≈ 45 ne 

 

Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf. 

 Sporokarpy jsou sporangia, přisedlá, kulovitá až polokulovitá, plochá, o průměru 

0,2-1,2 mm, většinou v hustých skupinách nebo krátké (až 1,5 mm dlouhé) 

plazmodiokarpy, žluto-, červeno- nebo fialovohnědé až černé. Peridie se otevírá dobře 

ohraničeným víčkem asi v polovině výšky sporotéky, je tvořená ze dvou těsně spojených 

vrstev, vnější vrstva tmavě hnědá, vnitřní vrstva průsvitná, světle žlutá. Kapilicium řídké 

nebo chybí, většinou málo větvené, tvořené světle žlutými vlákny o průměru 1,5-6 µm, 

vlákna nerovná („hrbolatá“) s krátkými trny a zúženinami, vzácně hladká. Spory zlatožluté, 

o průměru 10-14 µm, jemně bradavčité. Plazmodium šedé.  

 Roste skoro výlučně na borce listnatých stromů. 

Perichaena corticalis 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

5. 11. 2018 dřevo (javor babyka) ≈ 15 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

2, 8, 11 listy javoru babyky a javoru mléč ≈ 25 ne 

 

Perichaena depressa Lib. 

Sporokarpy jsou přisedlá, polygonální, plochá až polokulovitá sporangia, o 

průměru 0,2-1,5 mm, většinou v těsných skupinách nebo vzácně krátce čárkovité (až 1,5 mm 

dlouhé) plazmodiokarpy, červeno- nebo tmavě hnědé až černé, výška do 0,3 mm. Peridie 

se otevírá těsně nad substrátem dobře ohraničeným víčkem, jehož okraje se ohrnují vzhůru, 

je dvojitá, vnější vrstva červeno hnědá, vnitřní vrstva průsvitná, světle žlutá. Kapilicium 

řídké nebo chybí, většinou málo větvené, tvořené světle žlutými vlákny o průměru 1,5-6 µm, 
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vlákna nerovná („hrbolatá“) s krátkými trny, ztlustlinami a zúženinami. Spory zlatožluté, 

jemně bradavčité, o průměru 8-12 µm. Plazmodium mléčně bílé, bezbarvé, žluté až rezavé.  

 Roste na mrtvém dřevě a borce, častěji na listnáčích, občas i na listech.   

Perichaena depressa 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

2, 8, 11, 21 listy javoru babyky a javoru mléč, dřevo 

neurčeného druhu listnatého stromu 
≈ 65 ne 

 

Physarum leucophaeum Fr. & Palmquist 

 Sporangia většinou stopkatá, kulovitá, se zploštělou bází, někdy ledvinitá, 

vzpřímená, ojediněle nící, o průměru 0,4-1,2 mm, vysoká až 2 mm, bílá. Stopka jen zřídka 

delší než průměr sporotéky, až 1,2 mm dlouhá, hnědá, v horní části světlejší, v procházejícím 

světle žlutá. Peridie bezbarvá, většinou díky vápenatým inkrustacím nepravidelně 

mramorovaná, za zralosti se nepravidelně rozpadá. Kolumela krátká nebo chybí. 

Kapilicium tvoří síť hyalinních vláken s bílými až bezbarvými vápenatými uzly 

nepravidelného tvaru až 60 µm dlouhými. Spory tmavě hnědé, v procházejícím světle 

hnědofialové, jemně bradavčité, o průměru 9-11 µm. Plazmodium vodnatě bílé, hnědé nebo 

šedé.  

 Roste na mrtvém dřevě listnáčů a listí, ojediněle na plodnicích chorošů.  

Physarum leucophaeum 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

16, 25 dřevo (jasan ztepilý a neurčený druh 

listnatého stromu) 
≈ 30 ne 

 

Physarum viride (Bull.) Pers. 

Sporangia dlouze stopkatá, rostoucí v řídkých nebo hustých skupinách, ploše 

kulovitá až čočkovitého tvaru, s pupkovitou bází, většinou nící, o průměru 0,3-0,5 mm,     

0,8-2 mm vysoká, žlutá. Stopka na bázi rozšířená, až 1,5 mm dlouhá, šedá nebo slámové 

barvy, na bázi tmavě hnědá až černá, vzácně s granuly vápence. Peridie jednoduchá, hustě 

pokrytá žlutými a žlutozelenými granuly vápence 0,5-1,5 µm v průměru, za zralosti se 

drobící. Kolumela chybí. Kapilicium vyrůstá od konce stopky směrem k peridii, tvoří 

volnou, nepravidelnou síť tenkých, bohatě větvených, hyalinních vláken se žlutými 

vápenatými uzly asi 5-10 µm velkými. Spory tmavě, v procházejícím světle světle hnědé, 

kulovité až široce eliptické, téměř hladké, o průměru 7-10 µm. Plazmodium žluté.  

 Roste na mrtvém dřevě a borce listnatých i jehličnatých dřevin, ale i na mechách.   
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Physarum viride 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

20 dřevo javoru ≈ 45 ano 

 

Stemonitis cf. fusca Roth 

 Sporangia v malých nebo velkých hustých svazečkách, stopkatá, dlouze válcovitá, 

na bázi a špičce zaokrouhlená, hnědá až černo hnědá, (3)8-12 mm vysoká, o průměru         

0,3-0,5 mm. Stopka (0,5)2-7 mm vysoká, někdy dosahuje až 50% celkové výšky sporangia, 

černohnědá až černá, lesklá. Peridie se brzy rozpadá. Kolumela je pokračováním stopky, 

dosahuje až k vrcholu sporotéky a přechází ve vnitřní síť kapilicia. Kapilicium tmavě hnědé, 

napojuje se po celé délce na kolumelu. Bohatě větvená vlákna (2-5 µm v průměru) tvoří síť 

se dvěma až třemi oky mezi kolumelou a peridií, povrchová síť s malými oky je tvořená 

tenkými vlákny (0,5-1 µm) na povrchu s ostny. Spory hnědé až černé o průměru 8-10 µm, 

na povrchu se síťovitou strukturou. Plazmodium bílé.  

 Velmi hojný druh, roste na mrtvém dřevě listnatých i jehličnatých dřevin, ale i na 

mechách.  

Stemonitis cf. fusca 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

20. 7. 2018 dřevo neurčeného druhu listnatého 

stromu 

≈ 4 

 

Stemonitopsis typhina (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek.  

Sporangia jednotlivá nebo ve skupinách, cylindrická, na bázi a špičce zaokrouhlená, 

hnědá, se stříbřitě lesklou peridií, o průměru 0,3-0,6 µm, vysoká 2,5-5 mm. Stopka                

0,5-2 mm dlouhá, černá, lesklá, na povrchu se stříbřitou blankou, která přechází v peridii. 

Peridie často vytrvává, je bělošedá se stříbřitým leskem, praská ve tvaru velkých šupin a 

někdy úplně zmizí až na límeček kolem vrcholu stopky. Kolumela dosahuje až k vrcholu 

sporotéky, tam se ztenčuje, přechází ve vnitřní síť kapilicia. Kapilicium tmavě hnědé, 

napojuje se po celé délce na kolumelu. Bohatě větvená vlákna (1-3 µm v průměru) tvoří 

vnitřní síť se třemi až čtyřmi oky mezi kolumelou a peridií, primární větve vláken zpravidla 

směřují dolů, povrchová síť zpravidla úplná, tvořená tenkými vlákny na povrchu s ostny. 

Spory hnědé, o průměru 6-8 µm, jemně bradavčité, se skupinami zřetelných větších 

bradavic. Plazmodium bílé, zřídka i růžové.  

 Roste na mrtvém dřevě.  
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Stemonitopsis typhina 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

5, 16 borka neurčeného druhu listnatého 

stromu, filtrační papír, dřevo (jasan 

ztepilý) 

150-200 ne 

 

Trichia contorta (Ditmar) Rostaf. = Hemitrichia contorta (Ditmar) Rostaf. 

 Sporokarpy hustě nahloučené až jednotlivě rostoucí, matně žlutohnědé až tmavě 

černohnědé. Sporangia přisedlá, ojediněle i krátce stopkatá, kulovitá až oválná, o průměru 

0,5-0,8 mm, často tvoří krátké, zakřivené (i větvené) plazmodiokarpy. Stopka hnědá, až 

0,5 mm dlouhá. Peridie žlutá nebo červenohnědá, otvírá se shora několika vertikálními 

trhlinami, vytrvává. Kapilicium žluté nebo hnědožluté, tvořené jednoduchými nebo 

rozvětvenými vlákny o průměru 3-5 µm, na povrchu se čtyřmi nebo pěti dobře patrnými 

spirálními lištami, s četnými volnými až 20 µm dlouhými zašpičatělými konci, ty obvykle 

ztlustlé a rozdělené ve 2 krátké špičky. Spory skořicově hnědé, jemně bradavčité, o průměru 

10-14 µm. Plazmodium bílé.  

 Roste na mrtvém dřevě.  

Trichia contorta 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

26 dřevo neurčeného druhu listnatého 

stromu 
8 ne 

 

Trichia decipiens var. olivacea Meylan 

 Sporangia stopkatá, hruškovitá, 1,5-3 mm vysoká, o průměru 0,6-0,8 mm, zářivě, 

olivově nebo žlutohnědá, rostoucí v malých skupinách, méně často i samostatně. Peridie 

žlutá, na vrcholu sporangia matná, v dolní části přetrvává jako silně lesklý kalíšek, s ostře 

ohraničeným okrajem. Stopka 0,8-3 mm dlouhá, olivově až tmavě hnědá, ke špičce se 

rozšiřující a přecházející v kalíšek. Kapilicium z jednoduchých nebo málo větvených 

olivově hnědých vláken, širokých 4,5-5,5 µm, se třemi až pěti hladkými spirálními lištami. 

Konce vláken dlouze zašpičatělé, špičky zpravidla až 100 µm dlouhé. Spory žlutohnědé, 

nepravidelně bradavčité nebo síťované, o průměru 9-12 µm. Plazmodium růžové nebo bílé.  

 Roste na mrtvém dřevě, zpravidla v nižších polohách než Trichia decipiens var. 

decipiens.  

Trichia decipiens var. olivacea 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

16 dřevo (jasan ztepilý) ≈ 30 ne 
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Trichia munda (Lister) Meyl. 

Sporangia většinou jednotlivá, stopkatá, o průměru 0,3 mm a vysoká 0,6-1,5 mm, 

kulovitá nebo hruškovitá, žlutohnědá až tmavě hnědá se žlutohnědým mramorováním. 

Stopka tmavě hnědá, 0,3-0,7 mm dlouhá. Peridie tmavě hnědá, rozpadá se podél světlejších 

linií. Kapilicium z nevětvených, místy rozšířených vláken o průměru 3-5 µm, rezavé, se 

třemi až pěti výraznými spirálními lištami. Konce vláken zašpičatělé, špičky zpravidla až 

20-50 µm dlouhé. Spory rezavé, o průměru 9-12 µm, jemně ostnité. Plazmodium bílé. 

 Roste především na borce. 

Trichia munda 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

17 dřevo (javor babyka) ≈ 10 ne 

 

Trichia persimilis P. Karst. 

Sporangia přisedlá, kulovitá až oválná, hustě nahloučená ve skupinách, proto 

vzájemným tlakem částečně zdeformovaná, o průměru 0,5-0,8 mm, až 1 mm vysoká, 

zlatožlutá, okrová až žlutohnědá. Peridie žlutá, lesklá, v horní polovině se nepravidelně 

rozpadá a na bázi přetrvává, na vnitřní straně s jemnými liniemi. Kapilicium tvořené okrově 

žlutými vlákny o průměru 4-6 µm, na povrchu se čtyřmi až pěti dobře patrnými spirálními 

lištami a krátkými ostny. Konce vláken krátce zašpičatělé, špičky 5-15 µm dlouhé, rozdělené 

ve 2 krátké hroty. Spory okrově žluté, v procházejícím světle žluté, o průměru 11-14 µm, 

na povrchu s velmi nepravidelnou síťovitou strukturou. Plazmodium bílé.  

 Roste převážně na mrtvém dřevě listnáčů. 

Trichia persimilis 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

22. 5. 2018 polorozpadlá plodnice outkovky 

(Trametes sp.) 

100 < 

 

Trichia varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. 

Sporokarpy jsou přisedlá nebo krátce stopkatá, kulovitá až cylindrická sporangia, 

až 1,5 mm vysoká, o průměru 0,6-0,9 mm nebo krátké červíčkovité plazmodiokarpy. 

Rostou většinou hustě nahloučené ve skupinách, jsou okrově žluté nebo olivové. Stopka 

0,1-0,5 mm dlouhá, tlustá (až 0,5 mm), hnědá až černá. Peridie se v horní části nepravidelně 

rozpadá, žlutá až hnědá, na vnitřní straně s jemnými liniemi. Kapilicium tvořené žlutými až 

žlutohnědými vlákny o průměru 3-5 µm, na povrchu většinou se dvěma dobře patrnými 

spirálními lištami, jejichž smyčky na jedné straně nápadně vynikají. Konce vláken krátce 
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zašpičatělé, špičky 12-20 µm dlouhé, zaoblené nebo hákovitě zakřivené. Spory okrové nebo 

žluté, jemně bradavčité, o průměru 11-16 µm. Plazmodium bílé. 

 Roste na mrtvém dřevě.  

Trichia varia 

Výskyt v 

přírodě 

Datum sběru Substrát Po 

5. 11. 2018 
padlý kmen vrby a topolu, stonek živé 

kopřivy 
≈ 325 

Vypěstováno 

ve VK 

VK Substrát Po Pl 

26 dřevo neurčeného druhu listnatého 

stromu 
≈ 25 ne 
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5. Zhodnocení výsledků 

 

5.1. Zastoupení druhů v systematických kategoriích 

 

V současnosti je třída Myxomycetes rozdělena na 3 podtřídy, 6 řádů a 17 čeledí. Ve 

sledovaném území byli nalezeni zástupci všech podtříd, 5 řádů (nebyl zaznamenán žádný 

zástupce řádu Echinosteliales), 9 čeledí a 19 rodů. Z podtřídy Ceratiomyxomycetidae byl 

nalezen pouze druh Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa. Z podtřídy 

Myxogastromycetidae bylo nalezeno 29 druhů a z podtřídy Stemonitomycetidae 4 druhy. 

Nejpočetnější byly druhy podtřídy Myxogastromycetidae, která je zastoupena taxony ze tří 

řádů, sedmi čeledí a čtrnácti rodů. Z podtřídy Stemonitomycetidae byly nalezeny hlenky z 

jednoho řádu, jedné čeledi a čtyř rodů, přičemž z každého rodu byl nalezen pouze jeden 

druh. 

Vysvětlivky ke grafu: oranžové značení = rody z podtřídy Stemonitomycetidae, 

zelené = rody z podtřídy Myxogastromycetidae, modré = rody z podtřídy 

Ceratiomyxomycetidae.  

 
Graf 1: zastoupení rodů v podtřídách Stemonitomycetidae, Myxogastromycetidae a 

Ceratiomyxomycetidae. 
 

Nejpočetnější byl rod Trichia s pěti druhy, dále rody Cribraria a Arcyria se čtyřmi 

druhy, rod Hemitrichia se třemi druhy, rod Physarum, Dydimium a Perichaena se dvěma 

druhy, ostatní rody byly zastoupeny pouze jedním druhem. 
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5.2 Výsledek kultivace ve vlhkých komůrkách  

 

Kultivaci ve VK jsem prováděla od 3. 4. 2018 do 2. 4. 2019. Celkem jsem 

vypěstovala 27 druhů hlenek a nalezla 39 plazmodií. Ze 4 plazmodií následně vyrostly 

sporokarpy, tudíž jsem je mohla přiřadit ke konkrétním druhům. Z ostatních 35 plazmodií 

se ve VK žádné sporokarpy nevytvořily. Pro kultivaci jsem založila celkem 33 VK, z toho 

bylo 24 úspěšných (vyrostly sporokarpy nebo se objevila plazmodia). 

 

Tabulka 2: přehled druhů ve vlhkých komůrkách. 

Přehled druhů ve vlhkých komůrkách 

jméno substrát VK 

Arcyria cinerea 
dřevo (jasan ztepilý, modřín opadavý, javor 

babyka, listnatý strom), listí (habr obecný) 

16, 17, 

19, 22, 

26, 30, 

31 

Arcyria denudata dřevo (javor babyka) 17 

Arcyria incarnata dřevo listnatého stromu 25 

Arcyria pomiformis listy (buk lesní), dřevo (javor babyka) 13, 17 

Badhamia macrocarpa 
plodnice rosolovky (Tremella sp.), dřevo (habr 

obecný, listnatý strom) 
26, 30 

Ceratiomyxa fruticulosa 

var. fruticulosa 
dřevo (jasan ztepilý, vrba), smrkové prkno 

19, 26, 

24, 32 

Comatricha nigra dřevo (jasan ztepilý, modřín opadavý) 16, 22 

Cribraria microcarpa borka listnatého stromu 21 

Cribraria persoonii 
borka (javor babyka), dřevo (jasan ztepilý, 

listnatý strom) 
2, 19, 31 

Cribraria violacea 
borka (javor babyka, listnatý strom), dřevo 

(vrba, listnatý strom), filtrační papír 

2, 4, 21, 

23, 24 

Didymium 

melanospermum 
listy (javor babyk) 8 

Didymium squamulosum listy (javor babyka, javor mléč), stěna VK 11 

Hemitrichia calyculata dřevo (jasan ztepilý, vrba, listnatý strom) 
14, 16, 

23 

Hemitrichia clavata dřevo listnatého stromu  19 

Hemitrichia serpula borka a dřevo listnatého stromu, filtrační papír 21, 28 

Lamproderma arcyrioides dřevo listnatého stromu 31 

Licea operculata borka listnatého stromu  21 

Metatrichia vesparium 
borka listnatého stromu, filtrační papír, dřevo 

(vrba) 
21, 24 

Perichaena corticalis listy (javor babyka, javor mléč) 
2, 8, 11, 

21 

Perichaena depressa 
listy (javor babyka, javor mléč), dřevo 

listnatého stromu 

2, 8, 11, 

21 

Physarum leucophaeum dřevo (jasan ztepilý, listnatý strom) 16, 25 
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Physarum viride javorové dřevo 20 

Stemonitopsis typhina 
borka listnatého stromu, filtrační papír, dřevo 

(jasan ztepilý) 
5, 16 

Trichia contorta dřevo listnatého stromu 26 

Trichia decipiens var. 

olivacea 
dřevo (jasan ztepilý) 16 

Trichia munda dřevo (javor babyka) 17 

Trichia varia dřevo listnatého stromu 26 

 

 
Graf 2: počet VK, ve kterých daný druh hlenky vyrostl. 

 

V největším počtu komůrek, tedy celkem v sedmi různých VK, vyrostla hlenka 

Arcyria cinerea. Dále v pěti VK vyrostla Cribraria violacea, ve čtyřech VK vyrostly 

Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa, Perichaena corticalis a P. depressa. Ve třech 

různých VK vyrostly Cribraria persoonii a Hemitrichia calyculata. Ve dvou VK vyrostly 

Arcyria pomiformis, Badhamia macrocarpa, Comatricha nigra, Hemitrichia serpula, 

Metatrichia vesparium, Physarum leucophaeum a Stemonitopsis typhina. 13 ostatních druhů 

vyrostlo pouze jedenkrát. Nejčastěji tedy rostl jeden druh v jedné VK. Průměrně vyrostly 

dva druhy v jedné komůrce. 
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Graf 3: počet druhů hlenek ve VK. 

 

Na druhy nejbohatší byly VK č. 16 a č. 21, ve kterých vyrostlo celkem 6 druhů 

hlenek. Substrátem byla borka, trouchnivé dřevo neurčeného druhu listnatého stromu a také 

dřevo jasanu. Další velmi produktivní komůrka byla č. 26, ve které vyrostlo 5 druhů hlenek. 

Substrátem bylo trouchnivé dřevo neurčeného druhu listnatého stromu, habru a také tlející 

smrkové prkno. Dále 4 druhy hlenek vyrostly ve VK č. 2, č. 17 a č. 19. Tři druhy hlenek ve 

VK č. 8, č. 11, č. 24 a č. 31, dva druhy ve VK č. 22, č. 23, č. 25 a č. 30 a pouze 1 druh vyrostl 

ve VK č. 4, č. 5, č. 13, č 14, č. 20, č. 28 a č. 32.  

 

5.3 Plazmodia 

 

Celkem jsem v přírodě nalezla 2 plazmodia, z nichž z 1 se vytvořily sporokarpy 

hlenky Badhamia macrocarpa a 39 plazmodií bylo vykultivováno ve VK, z nichž ze 4 

vznikly sporokarpy hlenek, a to druhů Arcyria cinerea, Arcyria pomiformis, Didymium 

squamulosum a Physarum viride. 

 

Tabulka 3: plazmodia nalezená v přírodě. 

Plazmodia nalezená v přírodě 

barva druh hlenky substrát 

černé - vrba (Salix) 

žluté Badhamia macrocarpa dřevo neurčeného druhu listnatého stromu 
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Tabulka 4: plazmodia ve vlhkých komůrkách (vysvětlivky k tabulce: č. = číslo vlhké 

komůrky, Ž = doba, po kterou se vyskytovala živá plazmodia). 

Plazmodia ve vlhkých komůrkách 

č.  barva druh hlenky substrát Ž 

5 světle hnědé - borka listnatého stromu ≈ 3 týdny 

11 

bílé  
Didymium 

squamulosum 
skleněný okraj VK ≈ 2 týdny 

bílé  
Didymium 

squamulosum 
listí (buk lesní) ≈ 1 týden  

bílé  - listí (javor mléč) ≈ 4 týdny 

13 bílé  Arcyria pomiformis listí (buk lesní)  ≈ 1 týden 

14 
černé  - 

dřevo listnatého stromu + 

filtrační papír 
≈ 9 týdnů  

černé  - dřevo listnatého stromu ≈ 6 týdnů 

15 bělavé - 
borka (dub zimní) + filtrační 

papír + skleněný okraj VK 
≈ 16 týdnů 

16  
bílé  - 

dřevo (jasan ztepilý) + 

filtrační papír 
≈ 2 týdny 

světle hnědé - dřevo (jasan ztepilý) ≈ 2 týdny 

17 

černé - dřevo (javor babyka) ≈ 1 týden  

světle hnědé - dřevo (javor babyka) ≈ 4 týdny 

světle hnědé - dřevo (javor babyka) ≈ 6 týdnů 

20 
žluté  Physarum viride dřevo listnatého stromu  ≈ 1 týden  

žluté  - dřevo listnatého stromu ≈ 3 týdny 

21 

černé  - 
dřevo a borka listnatého 

stromu + filtrační papír  
≈ 11 týdnů 

bílé  - filtrační papír + pod dřevem ≈ 4 týdny 

černé  - filtrační papír ≈ 4 týdny 

černé - pod filtračním papírem ≈ 3 týdny 

22 
bílé Arcyria cinerea dřevo (modřín opadavý) ≈ 1 týden  

bílé  - dřevo listnatého stromu ≈ 2 týdny 

23 

růžové - 
dřevo (vrba) + na i pod 

filtračním papírem  
≈ 8 týdnů 

růžové  - 
dřevo (vrba) + na i pod 

filtračním papírem 
≈ 7 týdnů 

24  
černé  - dřevo (vrba) ≈ 9 týdnů 

černé  - pod filtračním papírem  ≈ 2 týdny 

25 

hnědožluté - dřevo listnatého stromu ≈ 1 týden 

hnědožluté - dřevo listnatého stromu ≈ 2 týdny 

hnědožluté - dřevo listnatého stromu ≈ 2 týdny 

26 bílé - 
trouchnivé smrkové prkno + 

filtrační papír 
≈ 6 týdnů 

27 světle zelené - dřevo listnatého stromu ≈ 2 týdny 

28 

černé  - 
dřevo listnatého stromu + 

filtrační papír 
≈ 1 týden 

bílé  - 
dřevo listnatého stromu + na 

i pod filtračním papírem 
≈ 8 týdnů 
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29 

bílé - filtrační papír  ≈ 2 týdny 

žluté - filtrační papír ≈ 2 týdny 

bílé - 
dřevo listnatého stromu + 

filtrační papír 
≈ 6 týdnů 

bílé - filtrační papír + pod dřevem ≈ 6 týdnů 

světle zelené - dřevo listnatého stromu ≈ 1 týden 

žluté - dřevo listnatého stromu ≈ 1 týden 

30 bělavé   borka listnatého stromu  ≈ 1 týden 

Celkem ve 3 VK (č. 15, č. 27 a č. 29) vyrostla pouze plazmodia. V 15 VK vyrostla 

jak plazmodia, tak i plodničky (i jiných druhů).  Nejvíce bylo ve VK bílých plazmodií, a to 

celkem 13. Dále bylo 9 černých, 4 žlutá a světle hnědá, 3 žlutohnědá a 2 světle zelená, růžová 

a bělavá. Celkem v pěti VK vyrostlo pouze jedno plazmodium a ve dvanácti VK vyrostla 

dvě nebo více různých plazmodií.  

Plazmodia rostla jak na přirozeném substrátu, tedy na trouchnivém dřevě a listí, tak 

i na filtračním papíře nebo na skleněném okraji VK.  

Z žádného černého plazmodia nevyrostly sporokarpy, ale protože se vyskytovala 

vícekrát v různých komůrkách, pak podle druhů fruktifikujících hlenek, které mají černé 

plazmodium, se může jednat o plazmodium patřící hlence Cribraria microcarpa nebo 

Metatrichia vesparium.  

 
Graf 4: Doba, po kterou se vyskytovala živá plazmodia ve VK. 

 

Jak je zřejmé z grafu č. 4, průměrná doba, po kterou se vyskytovala živá plazmodia 

ve VK byla přibližně 4 týdny. Nejdéle se vyskytovalo jedno bělavé plazmodium, a to celkem 

16 týdnů. Po dobu pouze jednoho týdne se vyskytovalo celkem 10 plazmodií.   
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Nejčastěji se ve VK vyskytovala černá a bílá plazmodia. Doba, po kterou se bílá 

plazmodia vyskytovala ve VK se pohybovala od 1 do 8 týdnů. Černá plazmodia se 

vyskytovala od 1 do 11 týdnů. Doba, po kterou se plazmodium stejné barvy vyskytovalo ve 

VK se tedy liší, a rozdíly jsou až několik týdnů. 

 
Graf 5: doba, po kterou se vyskytovala bílá plazmodia ve VK. 

 

 
Graf 6: doba, po kterou se vyskytovala černá plazmodia ve VK.  
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5.4 Zastoupení hlenek na dílčích lokalitách 

 

Celkem bylo nalezeno či vykultivováno metodou VK a determinováno 34 taxonů 

hlenek. 

Tabulka 5: přehled všech nalezených druhů hlenek (vysvětlivky k tabulce: P = nalezeno 

v přírodě, S = celkem sporokarpů). 

Přehled všech nalezených druhů hlenek 

Jméno hlenky 
VK 

S 
DL 

P 1 2 3 4 5 6 7 

Arcyria cinerea VK ≈ 80        

Arcyria denudata  VK ≈ 10        

Arcyria incarnata VK 15        

Arcyria pomiformis VK ≈ 20        

Badhamia macrocarpa P VK ≈ 60   
 

    
 

Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa P VK ≈ 30 
 

      
 

Comatricha nigra VK ≈ 25        

Cribraria cancellata P ≈ 200        

Cribraria microcarpa VK ≈ 250        

Cribraria persoonii VK ≈ 60        

Cribraria violacea VK ≈ 25        

Diderma umbilicatum P ≈ 7        

Didymium melanospermum VK 6        

Didymium squamulosum VK ≈ 40        

Enteridium lycoperdon P 2        

Fuligo septica P 5        

Hemitrichia calyculata VK ≈ 30        

Hemitrichia clavata VK 13        

Hemitrichia serpula VK 13        

Lamproderma arcyrioides VK ≈ 25        

Licea operculata VK 3        

Lycogala epidendrum  P 25        

Metatrichia vesparium P VK ≈ 600     
 

  
 

Perichaena corticalis P VK ≈ 40        

Perichaena depressa VK ≈ 65        

Physarum leucophaeum VK ≈ 30        

Physarum viride VK ≈ 45        

Stemonitis cf. fusca P ≈ 4        

Stemonitopsis typhina VK 150-200        

Trichia contorta VK 8        

Trichia decipiens var. olivacea VK ≈ 30        

Trichia munda VK ≈ 10        

Trichia persimilis P 100 <        

Trichia varia P VK ≈ 350 
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Graf 7: Diverzita hlenek (z přírody i z VK) na jednotlivých dílčích lokalitách. 

 

Největší počet druhů byl zaznamenán na substrátech z DL č. 3, a to celkem 20 druhů. 

Naopak nejméně, pouhé 3 druhy, pocházejí z DL č. 2.  

 
Graf 8: Porovnání druhů vypěstovaných ve VK s druhy nalezenými v přírodě. 

 

 Z 34 zaznamenaných taxonů hlenek, bylo celkem 22 druhů vykultivováno pouze ve 

VK, 7 druhů nalezeno pouze v přírodě a 5 druhů (Badhamia macrocarpa, Ceratiomyxa 

fruticulosa var. fruticulosa, Metatrichia vesparium, Perichaena corticalis a Trichia varia) 

vykultivováno i nalezeno v přírodě.  
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Na všech DL bylo v terénu sebráno celkem 12 taxonů hlenek. Největší druhová 

pestrost byla zaznamenána na DL č. 3, kde bylo zjištěno 7 druhů. DL č. 3 se nachází v těsné 

blízkosti potoka Rytina a je zde značné množství trouchnivých pařezů, padlých kmenů a 

spadaných větví i listí dřevin. Nachází se zde tedy hojné množství vhodného substrátu, na 

kterém mohou hlenky růst. Na DL č. 5 jsem nalezla celkem 4 druhy, na DL č. 4 celkem 3 

druhy, na DL č. 1 a č. 2 bylo nalezeno po dvou druzích a na DL č. 7 jeden druh. Nejčastěji 

nacházenými druhy byly Fuligo septica, Metatrichia vesparium a Trichia varia, všechny 

rostly na třech DL. 

Velmi nízký počet druhů, které byly nalezeny v přírodě, lze s velkou 

pravděpodobností zdůvodnit charakterem počasí v roce 2018. 

Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2018 v Ústeckém kraji byla 9,8 °C. Ve 

srovnání s normálem v období 1981-2010 se jedná o odchylku +1,6 °C, což je mimořádně 

nadnormální. Rok 2018 se stal nejteplejším za období od roku 1961. Průměrný roční úhrn 

srážek v roce 2018 byl 435 mm. Ve srovnání s normálem v období 1981-2010 se jedná 

o 68 %, což je mimořádně podnormální. Rok 2018 je druhým nejsušším za období od roku 

1961. Nejsušším zůstává rok 2003 s úhrnem srážek 378 mm 

(http://www.chmuul.org/aktuality/2019-01-hodnoceni-roku-2018/). 

Následující grafy č. 9 a 10 ukazují průměrné teploty a úhrny srážek v Ústeckém kraji 

v jednotlivých měsících roku 2018. Tmavší barvou jsou vyznačeny měsíce, v nichž byly 

nalezeny hlenky na svých stanovištích. 

 
Graf 9: Úhrn srážek v Ústeckém kraji za rok 2018. 

http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky 

 
Graf 10: průměrné měsíční teploty v Ústeckým kraji za rok 2018. 

http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty 
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Graf 11: počet nalezených druhů hlenek v průběhu roku 2018. 

 

Nejvíce hlenek bylo nalezeno v měsících červenec a listopad, kdy v červenci bylo 

nalezeno celkem 5 druhů hlenek a v listopadu celkem 8 druhů hlenek. V měsících květen a 

srpen byl nalezen pouze 1 druh. 

Z následujícího grafu č. 12 je patrné, že většinou byl v určitém měsíci v roce nalezen 

pouze jeden druh hlenky. Dva druhy byly nalezeny v různých měsících, a to Metatrichia 

vesparium nalezená v červenci a v listopadu a Fuligo septica v červenci, srpnu a listopadu. 

 
Graf 12: Období nálezu jednotlivých druhů v přírodě. 

 

5.5 Typy sporokarpů 

 

 U hlenek rozlišujeme 3 základní typy sporokarpů: sporangium (stopkaté nebo 

přisedlé), plazmodiokarp a aethalium. Čtvrtým typem jsou zcela odlišné sporokarpy u 

exosporické hlenky Ceratiomyxa.    

 Tabulka č. 5 na str. 48 mimo jiné demonstruje počty zaznamenaných sporokarpů u 

nalezených i vypěstovaných taxonů hlenek. Druhem s největším počtem zaznamenaných 
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sporokarpů byla Metatrichia vesparium - kolem 600 sporokarpů, z toho jich bylo více 

nalezeno v přírodě než ve VK. Další druhy s velkým počtem sporokarpů, cca od 200 do 300, 

byly Cribraria cancellata, Cribraria microcarpa, Stemonitopsis typhina a Trichia varia. 

Méně než 10 sporokarpů bylo nalezeno u Didymium melanospermum, Enteridium 

lycoperdon, Fuligo septica, Licea operculata, Stemonitis cf. fusca a Trichia contorta. 

 

Tabulka 6: typy sporokarpů (vysvětlivky k tabulce: S = sporangium (s - stopkaté, p - 

přisedlé), P = plazmodiokarp, A = aethalium). 

Typy sporokarpů 

Jméno S P A Jméno  S P A 

Arcyria cinerea S   Hemitrichia serpula  +  

Arcyria denudata  S   Lamproderma arcyrioides S   

Arcyria incarnata S   Licea operculata S   

Arcyria pomiformis S   Lycogala epidendrum    + 

Badhamia macrocarpa S +  Metatrichia vesparium S   

Comatricha nigra S   Perichaena corticalis  +  

Cribraria cancellata S   Perichaena depressa  +  

Cribraria microcarpa S   Physarum leucophaeum s/p   

Cribraria persoonii S   Physarum viride S   

Cribraria violacea S   Stemonitis cf. fusca S   

Diderma umbilicatum P   Stemonitopsis typhina S   

Didymium melanospermum s/p   Trichia contorta  +  

Didymium squamulosum S   Trichia decipiens var. olivacea S   

Enteridium lycoperdon   + Trichia munda S   

Fuligo septica   + Trichia persimilis P   

Hemitrichia calyculata S   Trichia varia P +  

Hemitrichia clavata S    

 Nejčastějším typem sporokarpu je stopkaté sporangium (22 druhů). Přisedlé 

sporangium má 5 druhů, 6 druhů tvoří plazmodiokarpy a 3 druhy tvoří aethalia.  

 

5.6 Preference substrátu 

 

 Substrátem bylo nejčastěji trouchnivé dřevo. Často bylo už příliš rozložené a nebylo 

možné určit, o jaký druh dřeviny se jedná. V takovýchto případech ve výsledcích uvádím, 

že se jedná o dřevo listnatého či jehličnatého stromu.  

 Dále zhodnocuji, zda substrátem bylo dřevo, borka, listí, či jiná rostlina nebo 

plodnice houby. V případě VK může být substrátem i filtrační papír, nebo hlenky rostly na 

skleněné stěně VK. Také zhodnocuji preferenci u determinovaných druhů dřevin.  
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 5.6.1 Plazmodia 

 

 
Graf 13: preference substrátu u plazmodií z přírody i z VK. 

 

Nejčastěji se plazmodia vyskytovala na trouchnivém dřevě. Méně se jich pak 

vyskytovalo na a pod filtračním papírem a pouze 2 plazmodia na tlejícím listí javoru a buku. 

Dvě plazmodia se pohybovala i po skleněné stěně VK.  

U některých substrátů se podařilo identifikovat druh dřeviny. Na javorovém dřevě 

vyrostla 3 plazmodia, na javorovém listí 1 plazmodium, na dřevě vrby vyrostla také 3 

plazmodia, na dřevě jasanu a listí buku 2 plazmodia, a na borce dubu, dřevě modřínu a 

trouchnivém smrkovém prkně 1 plazmodium.  

 

 5.6.2 Druhy nalezené v přírodě 

 

 
Graf 14: preference substrátu u druhů hlenek nalezených v přírodě. 
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 Hlenky nalezené v přírodě se nejčastěji vyskytovaly na trouchnivém dřevě listnatých 

stromů. Dvě hlenky rostly na plodnici houby, přičemž Trichia persimilis rostla na 

polorozpadlé plodnici outkovky (Trametes sp.) a Badhamia macrocarpa rostla na čerstvé 

plodnici rosolovky (Tremella sp.) Pouze jedna hlenka rostla na stoncích živé kopřivy (Urtica 

dioica), a to druh Trichia varia.  

 
Graf 15: preference substrátu (determinované druhy dřevin). 

 

Pokud se hlenky v přírodě vyskytovaly na dřevě, pak se jednalo převážně o dřevo 

listnatých stromů. Lze říci, že nejvhodnějším dostupným substrátem bylo dřevo vrby a 

habru, kde byly nalezeny 3 druhy hlenek. Dále rostly 2 druhy na trouchnivém smrkovém 

prkně a po jednom druhu na jasanu, topolu a javoru. 
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5.6.3 Druhy vykultivované ve vlhkých komůrkách 
 

 
Graf 16: substrát hlenek pěstovaných ve VK. 

 

Graf č. 16 porovnává substrát hlenek z VK. Hlenky byly pěstovány na tlejícím dřevě, 

listí, filtračním papíře, skleněné stěně VK, na plodnici rosolovky (Tremella sp.)  nebo na 

čerstvé či trouchnivé borce listnatých stromů.  

Nejvíce druhů (celkem 22) rostlo na tlejícím dřevě. Dále rostlo 7 druhů na borce, 6 

druhů na listí, 4 druhy na filtračním papíře a po jednom druhu na rosolovce a na stěně VK.  
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Graf 17: preference substrátu ve VK - druh dřeviny. 

 

 Co se týká determinovaných dřevin, pak nejvíce druhů rostlo na dřevě jasanu, a to 

celkem 7 druhů. Dále rostly 4 druhy na dřevě javoru a vrby, 2 druhy na dřevě modřínu a 

pouze 1 druh na dřevě habru a trouchnivém smrkovém prkně.  

Na různých druzích dřevin rostly pouze 4 hlenky: Arcyria cinerea (modřín, javor a 

jasan), Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa (smrk, vrba a jasan), Comatricha nigra 

(jasan a modřín) a Hemitrichia calyculata (vrba a jasan). Ostatní hlenky se vyskytovaly 

pouze na jednom druhu dřevin. 

 
Graf 18: preference substrátu ve VK - listy. 

 

Co se týká listů různých dřevin, na kterých rostly hlenky ve VK, tak nejvíce druhů 

hlenek rostlo na tlejících listech javoru babyky, a to celkem 4 druhy. Dále rostly 3 druhy 

hlenek na listech javoru mléče, a pouze 1 druh na listech habru obecného a buku lesního. 
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5.6.4 Všechny druhy 

 

 
Graf 19: porovnání substrátu všech druhů. 

 

 Graf č. 19 ukazuje substrát všech determinovaných hlenek nalezených v přírodě i 

vykultivovaných ve VK. Nejvíce druhů rostlo na trouchnivém dřevě, celkem 29 druhů. Dále 

rostlo 7 druhů na borce, 6 druhů na tlejících listech dřevin, 4 druhy na filtračním papíře, 2 

druhy na plodnici houby a 1 druh na stěně VK a na stonku živé kopřivy.   

 Celkem 18 druhů rostlo pouze na dřevě. Pouze na borce rostly 2 druhy, a to Licea 

operculata a Cribraria microcarpa. Hlenka Didymium melanospermum rostla pouze na 

listech a Trichia persimilis pouze na plodnici houby. Ostatní druhy rostly na dvou a více 
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6. Závěr 

 

 Průzkum diverzity hlenek v údolí potoka Rytina probíhal od dubna 2018 do března 

2019. Lokalita se nachází v okrese Ústí nad Labem, východně od obce Sebuzín. Na základě 

nejvhodnějších biotopů a míst s velkým výskytem přírodního substrátu vhodného pro růst 

hlenek, jsem území rozdělila na 7 dílčích lokalit.  Průzkum byl zaměřen na sběr vhodného 

substrátu pro kultivaci metodou vlhkých komůrek a sběr sporokarpů, popř. plazmodií 

v přírodě.  

Na studovaném území bylo nalezeno celkem 34 druhů hlenek. Z toho bylo 7 druhů 

nalezeno pouze přímo na dílčích lokalitách, 22 druhů vykultivováno ve vlhkých komůrkách 

a 5 druhů bylo vykultivováno ve VK i nalezeno v přírodě. 

Nejčastěji zastoupenými druhy (sebranými na dílčích lokalitách i vykultivovanými 

ze substrátu z těchto lokalit) byly druhy Metatrichia vesparium a Trichia varia, zjištěné na 

DL č. 4. Za hojné lze považovat i taxony, zaznamenané na DL č. 3, jsou to Arcyria cinerea, 

Fuligo septica, Hemitrichia calyculata, H. serpula, Perichaena corticalis a P. depressa. 

Nalezené hlenky patří do 3 podtříd. Z podtřídy Ceratiomyxomycetidae byl nalezen 1 

druh, z podtřídy Myxogastromycetidae bylo nalezeno 29 druhů a z podtřídy 

Stemonitomycetidae 4 druhy. Druhově nejpočetnější rody v zájmovém území jsou rod 

Trichia s pěti druhy, dále rody Cribraria a Arcyria se čtyřmi druhy a Hemitrichia se třemi 

druhy. 

 Bylo zaznamenáno celkem 41 plazmodií. Dvě plazmodia byla nalezena v přírodě a 

pouze z jednoho následně vyrostly sporokarpy. Ve vlhkých komůrkách bylo nalezeno 39 

plazmodií a pouze ze 4 vyrostly sporokarpy.  

 V přírodě bylo nejvíce hlenek nalezeno v listopadu 2018, a to celkem 8 druhů. 

Nejméně bylo nalezeno v květnu a srpnu 2018, a to pouze po jednom druhu. Nízký počet 

přímo na lokalitách zjištěných druhů lze zdůvodnit průběhem počasí v roce 2018. 

 Pro kultivaci bylo založeno 33 vlhkých komůrek, do kterých byl sebrán substrát 

různého původu z dílčích lokalit. Úspěšná byla kultivace ve 24 komůrkách, a 

nejproduktivnější byly vlhká komůrka č. 16 a č. 21, ve kterých vyrostlo celkem 6 druhů 

hlenek.  

 Plazmodia i sporokarpy se nejčastěji vyskytovaly na trouchnivém dřevě, nejčastěji 

javoru, jasanu a vrby. Méně často pak na borce, listech dřevin či jiném substrátu.    
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Příloha 3: Fuligo septica (20. 7. 2018). 
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Příloha 7: 16. 10. 2018 - černé plazmodium (vlhká komůrka č. 21). 

 
Příloha 8: 23. 1. 2019 - bílé plazmodium (vlhká komůrka č. 29); pod binokulární lupou. 
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Příloha 9: 5. 2. 2019 - růžové plazmodium (vlhká komůrka č. 23); pod binokulární lupou. 

 
Příloha 10: 26. 3. 2019 - sporangia Arcyria cinerea (vlhká komůrka č. 30); pod binokulární 

lupou. 
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Příloha 11: 28. 12. 2018 - Ceratiomyxa fruticulosa (vlhká komůrka č. 26). 

 
Příloha 12: 5. 12. 2018 - plazmodiokarp Hemitrichia serpula (vlhká komůrka č. 28). 
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Příloha 13: 4. 1. 2019 - nezralý plazmodiokarp Hemitrichia serpula (vlhká komůrka č. 21). 

 
Příloha 14: 21. 11. 2018 - sporangia Metatrichia vesparium (vlhká komůrka č. 21). 
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Příloha 15: 10. 10. 2018 - sporangia Trichia decipiens var. olivacea (vlhká komůrka č. 16). 
 


