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Obchodní transakce hub s rostlinami
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Odedávna byl seriózní v˘mûnn˘ obchod spojen s v˘hodami pro obû zúãastnûné strany – a nejinak je tomu
i v ﬁí‰i hub. Obchodní transakce hub spoãívá ve vzájemnû v˘hodném vztahu mezi houbami a pﬁíslu‰n˘mi
hostitelsk˘mi stromy ãi rostlinami. Vûdeckou hant˘rkou se takovéto symbióze ﬁíká mykorhiza. Termín vznikl
spojením ﬁeck˘ch slov mykes (houba) a rhiza (koﬁen). Jedná se o jist˘ druh v˘Ïivy a vzájemnou spolupráci mezi
houbou a jejím hostitelem – konkrétním stromem nebo rostlinou. V˘sledkem takovéto obchodní transakce je
dvousmûrn˘ tok v˘mûny látek potﬁebn˘ch k Ïivotu, v˘hodn˘ pro oba partnery. Houby povlékají konce drobn˘ch
koﬁínkÛ hostitele jemn˘m houbov˘m vlá‰ením, tj. hust˘m pletivem z houbov˘ch vláken (myceliem), a pronikají
do jejich svrchní vrstvy. Tímto zpÛsobem zvût‰ují povrch v okolí koﬁínkÛ, ãímÏ zlep‰ují zásobování hostitele
potﬁebn˘mi minerálními látkami a vodou. V˘mûnou za tuto ãinnost získává houba od hostitele rÛzné
organické látky, napﬁíklad sacharidy dÛleÏité k rÛstu a pﬁeÏití. Na rozdíl od zelen˘ch rostlin si houby nemohou
tyto organické látky samy vytváﬁet, a proto se musí spoléhat na pomoc sv˘ch partnerÛ. Je to vskutku dÛmyslná
a dokonalá ukázka vzájemnû v˘hodného obchodu. Houby si ale svého partnera ãasto peãlivû vybírají. Nûkdy mají
za hostitele více druhÛ stromÛ, jindy pouze jedin˘ a ostatním nedají ‰anci. Znalost takového specifického a velmi
vyhranûného typu symbiózy je velmi uÏiteãná pro praktického houbaﬁe, neboÈ okamÏitû ví, pod kter˘mi stromy
mÛÏe urãité druhy hub hledat. Nûkteré houby jsou vûrné jenom listnáãÛm, jiné si vybírají pouze jehliãnany
a ostatní jsou ponûkud „promiskuitní“. Pokud jde o listnáãe, zamûﬁují se praktiãtí houbaﬁi pﬁedev‰ím na bﬁízy,
duby, buky, lípy a nûkteré druhy topolÛ. Bez bﬁízy se neobejde velké mnoÏství hub, napﬁíklad kﬁemenáã bﬁezov˘,
rÛzné druhy holubinek, pavuãincÛ, muchomÛrek a velké mnoÏství jin˘ch hub.

HOLUBINKA BŘEZOVÁ
Russula betularum
K celoÏivotním partnerÛm bﬁízy patﬁí i tato sliãná
modelka. Nejlépe se cítí ve vlhãích mechat˘ch pﬁíbytcích.

KŘEMENÁČ BŘEZOVÝ
Leccinum versipelle
Bﬁíza není jen strom, kter˘ je spojovan˘ s ãistotou,
svûtlem, plodností a znovuzrozením. Zku‰enûj‰í houbaﬁi
také dobﬁe vûdí, Ïe se pﬁátelí s kﬁemenáãem bﬁezov˘m,
coÏ je jedna z nejkrásnûj‰ích a nejvyhledávanûj‰ích
hﬁibovit˘ch hub. Bﬁízy na tyto své partnery nedají
dopustit a snaÏí se je zásobovat hodnû v˘Ïivn˘mi
látkami, které navíc vÛbec nechutnají ãervÛm.
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POZORUHODNÝ SVĚT HUB

Turistika a rozmnožování hub

Dal‰í druhy hub „nevylézají“ na stromy, aby mûly lep‰í v˘hled do kraje, ale klidnû zneuÏijí jiné houby.
Jednodu‰e se jim usadí na hﬁbetû a zírají do krajiny. Takov˘mito vykutálen˘mi „‰míráky“ jsou oba druhy
rovetek nebo kukmák cizopasn˘.

ROVETKA PARAZITICKÁ

ROVETKA PÝCHAVKOVITÁ

Asterophora parasitica

Asterophora lycoperdoides

Rovetky jsou pﬁevelice mazané houby. NejenÏe jsou zvûdavé a chtûjí mít v‰e pod kontrolou, ale navíc
se nechají i Ïivit. ZneuÏívají laskavosti holubinek, které pro nû mají zﬁejmû slabost. V tomto pﬁípadû si
holubinka ãernající vydrÏuje dokonce dva pﬁíÏivníky najednou.
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KUKMÁK
PŘÍŽIVNÝ
Volvariella
surrecta
Nûkteré strmûlky
to nemají vÛbec
jednoduché. Na rozdíl
od velbloudÛ nebo
koní se vláãí se sv˘mi
pasaÏéry velkou ãást
svého Ïivota – a je‰tû
k tomu v dÛchodovém
vûku!
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