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Contribution to the knowledge of a rare resupinate polypore 
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Petr Vampola a Zdeněk Pouzar

Je uveden podrobný popis a také údaje o zeměpisném rozšířeni v Evropě velmi vzácného resupinátního 
choroše Amyloporia sitchensis (Baxt.) Vampola et Pouzar comb. nov. Současně jsou diskutovány nejdůležitější 
rozlišovací znaky makroskopicky velmi podobných druhů Amyloporia crassa (P. Karet.) Domaň. a Amyloporia 
sordida (Ryv. et Gilberts.) Vampola et Pouzar comb. nov.

The detailed description and data on geographic distribution in Europe are given of very rare resupinate 
polypore Amyloporia sitchensis (Baxt.) Vampola et Pouzar comb. nov. The distinguishing features of two dosely 
related species Amyloporia crassa (P. Karet.) Domaň. and Amyloporia sordida (Ryv. et Gilberts.) Vampola et 
Pouzar comb. nov. are discussed.

Chorošovité houby patří ve světé k nejčastéji studovaným skupinám vyšších hub a zdálo 

by se tedy, že jsou i dobře známé. Avšak není tomu tak, neboť téměř v každém rodě této 

skupiny lze najít řadu nevyřešených taxonomických a nomenklatorických problémů. 

Každoročně tedy i zde přibývá řada nových druhů a naopak jména některých dříve 

popsaných taxonů se stávají pouhými synonymy.
K zvlášť problematickým rodům chorošů do nedávná patřil velmi široký a značně heterogenní rod Poria, do 

kterého byly v podstatě řazeny téměř všechny choroše s resupinátními plodnicemi. Takovéto široké pojetí bylo 
nadále neudržitelné a tento široký rod se posmpně rozpadl do menších a lépe charakterizovatelných skupin. 
Jedna z těchto menších skupin nyní sdružuje víceleté resupinátní druhy, jejichž hlavními integrujícími znaky jsou 
různě silná amyloidita tramy, různý stupeň rozpustnosti skeletových hyf v KOH a nápadná křídovitost starších 
vrstev rourek.

O odděleni čtyř druhů s takovýmito vlastnostmi se nejprve pokusili Bondarcev a Singer publikaci nového 
rodu Amyloporia (Bondarcev et Singer 1941, Bondarcev 1953, Singer 1944), který později emendoval a o další 
druh rozšířil Domaňski (1972, 1974). Se stejným záměrem, avšak s rozdílným názorem na možnost použiti 
rodového jména Amyloporia, publikovaly Davidová a Tortičová nový rod Amyloporiella (David et Tortič 1984), 
který v jejich pojetí zahrnoval 5 druhů. Pro úplnost je třeba ještě uvést, že zcela nedávno Krieglsteiner (1991) 
přeřadil do rodu Amyloporiella dalši druh, v Německu určovaný jako Poria saxonica Doerfelt. Tato houba však 
do této skupiny nepatří a jak uvádí Vampola (1993), je pouhým synonymem Fibroporia radiculosa (Peck) Parm.

Tímto příspěvkem bychom chtěli mykologické veřejnosti přiblížit vzácný druh resupinátního choroše, který 
současně klademe do rodu Amyloporia. I když jsme si vědomi určitých nomenklatorických pochybnosti a značně 
rozdílných názorů na oprávněnost používáni rodového jména Amyloporia, pro potřebu této práce je akceptujeme. 
Nedávno totiž Ryvarden (1991) nové typifikoval rodové jméno Amyloporia herbářovým dokladem, který patří 
k druhu Amyloporia xantha (Fr.: Fr.) Bond., a tím umožnil dalši používání tohoto rodového jména.

Amyloporia sitchensis (Baxt.) Vampola et Pouzar comb. nov. -  Basionymum: Poria
sitchensis Baxter, Pap. Mich., Acad., Sci, Arts Lett. 23:293, 1938.

Přestože Amyloporia sitchensis roste také v Evropě, za areál jejího rozšíření byla až do 

nedávná považována pouze Severní Amerika. Poprvé tuto houbu nalezl D. V. Baxter 

v červnu 1933 na Picea sitchensis v Kalifornii a v témže roce učinil ještě další tři nálezy na



dvou různých lokalitách na Aljašce. U aljašských nálezů byla v jednom případě hostitelem 

Tsuga heterophylla, ve dvou případech pak opět Picea sitchensis. V  průběhu dalších čtyř 

let, do roku 1937, zjistil Baxter tuto houbu ještě na několika dalších lokalitách, a to ve 

státech Idaho a New Mexico. Také počet hostitelů se zvýšil o další dva druhy, a to o Pinus 
monticola a Pinus ponderosa. V  roce 1937, kdy byl již  Baxter definitivně přesvědčen 

o tom, že tato houba je neznámá v Severní Americe a současně není totožná s žádným ze 

známých evropských druhů, popsal ji jako nový druh pod jménem Poria sitchensis Baxt. 

(Baxter 1938). Jako typus vybral položku, kterou sbíral v září 1933 poblíž města Sitka na 

Aljašce a kterou uložil ve svém herbáři pod číslem XX-23155a (nyní M ICH) (Fig. 2a).

Podezření, že tento druh může růst také v Evropě, jsme pojali při studiu bohatého 

materiálu zvláštní pómatky, uloženého v herbáři mykologického oddělení Národního 

muzea v Praze. Materiál představoval 20 položek pocházejících ze sedmi různých lokalit ze 

čtyř evropských zemí. Z menší části šlo o vlastní dosud neurčené sběry druhého z autorů, 

dvě položky byly stejným autorem označeny jako Poria boubinensis Pouzar ad int., avšak 

převážná část materiálu od různých sběratelů se skrývala pod chybným určením jako Poria 
crassa P. Karst. Studovaná kolekce s drobnými odchylkami v podstatě odpovídala popisům 

dvou severoamerických pómatek, a to Poria oleagina Overh. a Poria sitchensis Baxt. Jak 

jsme však zjistili, oba tyto druhy jsou v literatuře zaměňovány a tudíž i rozporně 

interpretovány. Z těchto důvodů bylo nezbytné prostudovat typový materiál, který byl 

zapůjčen v případě Poria oleagina z mykologického herbáře univerzity v Pennsylvanii 

(PACM A 00632 -  Fig. 2c) a v případě Poria sitchensis z Baxterova herbáře uloženého 

v univerzitě v Michiganu (M ICH -  Fig. 2a). Výsledek srovnávacího studia typů prokázal 

identitu naší evropské houby se severoamerickým druhem Poria sitchensis Baxt. Je 

zajímavé, že první evropské položky sbíral A. Pilát na Podkarpatské Rusi již  v roce 1936, 

tedy dva roky před publikací Baxterova nového druhu. Pilát však tehdy zřejmé podcenil 

důkladné studium mikroznaků a své nálezy chybně určil jako Poria crassa P. Karst. 

Vzhledem k vzácnosti Amyloporia sitchensis v Evropě je dále uveden popis této houby.

Amyloporia sitchensis tvoří víceleté vrstevnaté a zcela rozlité plodnice, které jsou až 50 

x 20 cm velké a až 15 mm tlusté. Nejstarší plodnice mohou mít výjimečně až 8 vrstev 

rourek, většina plodnic však má pouze 1 až 4 vrstvy. Charakteristickým znakem je 

křídovitost starších vrstev rourek, které nejprve prorůstají bílým myceliem a následně se 

přetvářejí v bílou drobivou hmotu. Rourky jsou tlustostěnné, v jednotlivých vrstvách 1-5 

mm dlouhé, při okraji plodnic kratší. Rourky rostoucí ve svislé poloze na spodní části 

ležících kmenů vytvářejí rovnoměrně rozlitý povlak, kdežto rourky na šikmých plochách, 

tj. na bocích ležících kmenů a na pařezech, tvoří často jakési nápadné stupně. Na řezu jsou 

rourky krémově, později dřevově zbarvené. Póry jsou okrouhlé, 3 až 6 na 1 mm. Okraj 

plodnic je bud nepravidelně vatovitě rozlitý, nebo častěji tvoří úzký a tenký bělavý lem.
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Povrch čerstvých plodnic je nejprve krémový, u starých exemplářů až špinavě hnědý. 

Horní plocha rourkových stupňů a někdy také okraj plodnic mívají často pryskyřičnatý 

vzhled a jsou skořicově, nebo až tmavě červenohnědě zbarvené. Konzistence plodnic je za 

čerstva měkká, za sucha tvrdá a tuhá. Chuť dužiny je poněkud hořká a pach nepříjemně 

kyselý, připomínající směs pachů kysaného zelí a čerstvých plodnic Fomitopsis pinicola 
(Sw. : Fr.) P. Karst. Hyfový systém je dimitický, tvořený generativními a skeletovými 

hyfami. Generativní hyfy jsou tenkostěnné, na přehrádkách s přezkami, 2-4,5 pm tlusté. 

Skeletové hyfy jsou tlustostěnné, jen výjimečně větvené, víceméně amyloidní, 2-6 pm  
tlusté. Při přípravě preparátu v 10% KOH se z tkáně uvolňují tukové kapky, které se 

spojují v jakési nepravidelné shluky, avšak stěna skeletových hyf zůstává neporušena a lze 

ji dobře pozorovat. Hymenium je tvořeno bazidiemi a velmi hojnými cystidiolami. Bazidie 

jsou tetrasporické, kyjovité, s bazální přezkou, 10-18 x 4-7 pm  velké. Cystidioly jsou 

vřetenovité, v horní části někdy mírně lahvicovitě protažené, ve spodní části s bazální 

přezkou, 13-20 x 4-7 pm  velké. Výtrusy jsou hyalinní, dlouze elipsoidní, 4-5,5 x 1,8-2,2 

pm  velké, štíhlostni poměr Q = 2,0-2,7 (poměr délky k šířce výtrusu) (Fig. 4B).

Mikroznaky jsou pro správné určení Amyloporia sitchensis velmi důležité a z těchto 

důvodů je třeba také krátce komentovat dosud publikované ilustrace mikroznaků. Lowe 

(1966 -  fig. 78) znázorňuje v kresbě hymenia typového materiálu tři tlustostěnné cystidy, 

podle popisu vyčnívající z hymenia v délce až 20 pm. Podle našeho názoru nejsou tyto 

elementy cystidami v pravém slova smyslu, ale zřejmě představují pouze mímě zduřelé 

konce skeletových hyf, které náhodně prorostly vrstvou hymenia. Není také vyloučeno, že 

došlo k záměně a zmíněná ilustrace představuje zcela jiný druh. Také Gilbertson 

a Ryvarden (1986) zřejmě zaměnili dva příbuzné druhy a jejich fig. 51, označená jako 

A. sitchensis, zobrazuje podle našeho názoru mikroznaky A. sordida a naopak fig. 52, 

označená jako A. sordida, je  podle našeho názoru výstižnou kresbou mikroznaků 

A. sitchensis. Oba autoři tuto chybu znovu zopakovali i ve své nové knize o evropských 

choroších (Ryvarden et Gilbertson 1993). Stejně chybné pojetí je i v práci Davidové 

a Tortičové (1984) a jejich fig. ID, označená jako A. sordida, správně představuje mikro

znaky A. sitchensis.
Co se týče možných záměn Amyloporia sitchensis, je již z předcházejícího odstavce 

patrné, že nejčastěji zaměňovaným druhem je Amyloporia sordida (Ryv. et Gilberts.) 

Vampola et Pouzar comb. nov. (Basionymum: Antrodia sordida Ryvarden et Gilbertson, 

Mycotaxon 19:143, 1984), v Severní Americe známá také pod jménem Poria oleagina 
Overh. (neplatně publikované jméno). Typová položka tohoto druhu (Fig. 2c) se 

makroskopicky liší poněkud tmavší plodnicí s drobnějšími póry, kterých je 5-7 na 1 mm 

(Fig. 2d). Mikroskopicky se pak liší mírné tenčími skeletovými hyfami, které se v 10% 

roztoku KOH částečně rozpouštějí, a také štíhlejšími výtrusy, jejichž velikost a tvar mají
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podle našich měření hodnoty 4,2-4,8 x 1,3-1,7 pm, Q = 2,7-3 ,8 (Fig. 4c). Amyloporia 
sordida je dosud známá ze Severní Ameriky (Gilbertson et Ryvarden 1986), z Afriky 

(Ryvarden et Johansen 1980); v Evropě zatím byla nalezena pouze v Německu (Ryvarden 

et Gilbertson 1993). Dvě evropské lokality, které publikovaly Davidová a Tortičová 

(1984), patří ve skutečnosti druhu Amyloporia sitchensis.
V Evropě je Amyloporia sitchensis zřejmě nejčastěji zaměňována s makroskopicky 

téměř nerozlišitelnou pómatkou tlustou -  Amyloporia crassa (P. Karst) Domaň. (Fig. 3b, 

3c). I když čerstvé plodnice A. crassa bývají poněkud světlejší, někdy až téměř čistě bílé 

nebo krémové, nelze tento rozdílný znak vždy spolehlivě použít. Bezpečně a poměrně 

snadno však lze oba druhy rozlišit mikroskopicky. Skeletové hyfy A. crassa se totiž v 10% 

roztoku KOH zcela rozpouštějí a také velikost a tvar výtrusů jsou značně rozdílné a podle 

našich měření dosahují u tohoto druhu hodnot 4,4-7 (8) x 2,5-4 pm, Q = 1,4-2,0 (Fig. 

4A).

Z podobných mimoevropských druhů je možné jmenovat také Amyloporia carbonica 

(Overh.) Vampola et Pouzar comb. nov. (Basionymum: Poria carbonica Overholts, Can. 

J. Res. 21:232, 1943), kterou však lze okamžitě poznat podle velmi silné amyloidity hyf.

Během tisku této práce jsme obdrželi od T. Niemelá dvě položky, z nichž jedna byla 

nedávno publikována jako první nález A. sitchensis pro Finsko (Niemelá et al. 1992). Od 

typických plodnic A. sitchensis se však tyto položky poněkud liší, a to nejenom 

makroskopicky bledšími a gracilnějšími plodnicemi s mentolovou vůní, ale také 

mikroskopicky delšími a na vrcholu až šídlovitě protaženými cystidiolami, nepatrně 

většími výtrusy a mírně silnější amyloiditou hyf. Protože ostatní evropský materiál

A. sitchensis je zcela homogenní, tj. důležité rozlišovací znaky vykazují jen velmi malou 

variabilitu a velmi dobře odpovídají Baxterovu typu, nelze finské nálezy k tomuto druhu 

řadit. Finský materiál však jistě patří do rodu Amyloporia a podle našeho názoru by mohl 

představovat nový, dosud nepopsaný druh.

Co se týče rozšíření a ekologie, je Amyloporia sitchensis zatím známa pouze ze Severní 

Ameriky a Evropy, kde roste na mrtvém dřevu jehličnanů a působí červenou hnilobu dřeva. 

Podrobné rozšíření v Severní Americe, včetně výčtu hostitelů, podali Gilbertson a Ry

varden (1986), na jejichž práci odkazujeme. Všechny dosud zjištěné evropské lokality 

uvádíme v následujícím přehledu.

Lokality Amyloporia sitchensis v Evropé:
Československo (Bohemoslovacia)
Bohemia, silva virginea ’ ’Boubínský prales” apud Homi Vltavice, ad truncum iacentem Piceae abietis, 28. IX. 
1967, let. Z. Pouzar ut Poria boubinensis Pouzar ad int., rev. P. Vampola 17. VIII. 1991 (PRM 869249, 869373). 
-  Slovacia, silva virginea ’ ’Dobročský prales” in valle Brótovo ap. Čiemý Balog, ad truncum iacentem Piceae 
abietis, 26. VIII. 1986, leg. et det. Z. Pouzar ut Poria crassa, rev. P. Vampola 10. II. 1991 (PRM 870271, 
870295); ibid. 18. IX. 1988 et 20. IX. 1989, leg. et det. J. Vlasák ut Antrodia crassa, rev. P. Vampola 10. IV. 
1991 (herb. J. Vlasák 8809/11,8909/35a).
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Jugoslávie (Jugoslavia)
Silva virginea ’’Čorkova uvala” in area tuta ’’Plitvička jezera” , ad truncos Piceae abietis et Abietis aibae, 3. XI. 
1978, leg. M. et S. Tortič (Za, LY-AD 3631 -  viz David et Tortič (1984 ut A. sordida).
Polsko (Polonia)
Silva virginea Bialowieža ap. Hajnówka, pars ’’Park Narodowy” , quadrans no. 370, 369, 398, 399, ad truncos 
iacent. Piceae abietis (5 speciminia), 24. VIII. -  31. VIII. 1973, leg. Z. Pouzar, det. P. Vampola et Z. Pouzar 1991 
(PRM 875194, 875195, 875196, 875197, 875198); Silva virginea ’’Starožyn” ap. Mikaszówka prope Augustów, 
in codice Piceae abietis, 17. IX. 1974, leg. Z. Pouzar, det. P. Vampola et Z. Pouzar 1991 (PRM 875199).
Ukrajina (Ucrania)
Carpatorossia, in silvis mixtis virgineis (Abies alba, Picea excelsa, Fagus sylvatica etc.) in valle rivi Liščenka 
prope vicum Trebušany, alt. 800 -  1 000 m s. m., Abies alba, VIII. 1936, leg. et det. A. Pilát ut Poria crassa, rev. 
P. Vampola 10. II. 1991 (PRM 28696, 29028); Carpatorossia, in silvis mixtis virgineis (Abies alba, Picea excelsa, 
Fagus sylvatica etc.) in valle rivi Berlebaš prope vicum Trebušany, alt. 800 -  1 000 m s. m., Picea excelsa, VIII. 
1937, leg. et det. A. Pilát ut Poria crassa, rev. P. Vampola 10. II. 1991 (PRM 487883, 487958, 487959, 488431, 
491064).
Estonsko (Estonia)
viz Ryvarden et Gilbertson 1993 ut Antrodia sitchensis.

Summary

The rare resupinate polypore Amyloporia sitchensis (Baxt.) Vampola et Pouzar comb. nov. known from 
North America, is occurring also in Europe and is now recorded here from 5 countries, i.e. from Czechoslovakia, 
Yugoslavia, Poland, Ukraine and Estonia. According to our revision of a specimen recently published as the first 
find of A. sitchensis for Finland (Niemelá at al. 1992), we can not confirm its identity with this species. For this 
reason Finland it is not included among European localities of A. sitchensis in this paper. The Finish material 
surely belongs to the genus Amyloporia, howewer, in our opinion it could possibly represent a new, till now 
undescribed species.

A. sitchensis is very similar to Amyloporia crassa (P. Karst.) Domaň.)* as regards its macrofeatures, but 
differs in smaller spores and in skeletal hyphae not dissolving in potassium hydroxyde (KOH). The present 
authors discerned, on the basis of the study of the type material kindly lent by herbaria (MICH and PACMA), 
some confusion in literature of two species, viz. Poria sitchensis Baxter and Poria oleagina Overholts, which are 
sometimes wrongly interpreted. Poria oleagina, the correct name of which is now Amyloporia sordida (Ryv. et 
Gilberts.) Vampola et Pouzar, differs as regards macrocharacters by darker carpophores and smaller pores and as 
regards the features in microstructure it differs in narrower spores and in skeletal hyphae partially dissolving in 
solution of potassium hydroxyde (KOH). The last species has been indicated in Europe in Germany only 
(Ryvarden et Gilbertson 1993), but the two localities reported for it by David et Tortič (1984), refer really to 
Amyloporia sitchensis (Baxt.) Vampola et Pouzar.

The authors accept here the generic name Amyloporia Bond et Sing, ex Sing. (= Amyloporiella David et 
Tortic) for a small group segregate of Antrodia P. Karst. Its typification is based on the work of Ryvarden (1991) 
where the generic name is typified by a specimen belonging to the species called mostly Poria xantha (Fr. : Fr.) 
Cooke sensu John Erikss. The present authors propose the following new combinations with the generic name 
Amyloporia: Amyloporia sitchensis (Baxt.) Vampola et Pouzar comb, nov., Amyloporia sordida (Ryv. et 
Gilberts.) Vampola et Pouzar comb. nov. and Amyloporia carbonica (Overh.) Vampola et Pouzar comb. nov. 
(see the p. 213,215 and 216 of the Czech text).

** Amyloporia crassa (P. Karst.) Domaňski, Grzyby (Fungi), (Polyporaceae I., Mucronoporaceae I.) in Flora 
Polska p. 92, 1965 (valid, publ.).
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1. -  Amyloporia sitchensis (Baxt.) Vampola et Pouzar -
A ) fragment hymenia, B) výtrusy, C) bazidie, D ) cystidioly, E) generativni hyfy, F) skeletová hyfa.
-  A ) fragment of hymenium, B) spores, C) basidia, D) cystidioles, E) generative hyphae, F) skeletal hypha.
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2. -  a) Poria sitchensis Baxt. -  typus, b) detail pórů, c) Poria oleagina Overholts -  typus, d) detail pórů.
-  a) Poria sitchensis Baxt. -  type from herb. D. V. Baxter no. XX-23155a (MICH), b) Poria sitchensis Baxt. -  
detail of pores of type from herb. D. V. Baxter no. XX-23155a (MICH), c) Poria oleagina Overh. -  type 
(PACMA 00632), d) Poria oleagina Overh. -  detail of pores of type (PACMA 00632).
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3. -  a) Amyloporia sitchensis (Baxt.) Vampola et Pouzar -  Polsko, Bialowiežský prales, 27. VIII. 1973 (PRM 
87519), b) Amyloporia crassa (P. Karst.) Domaň. -  Morava, les „Březina” u Velkých Heraltic (PRM 75669), 
c) Amyloporia crassa -  detail pórů (PRM 75669).
-  a) Amyloporia sitchensis (Baxt.) Vampola et Pouzar -  Poland, Bialowieža virgin forest near Hajnówka, on a 
trunk of Picea abies, 27. VIII. 1973, leg. Z. Pouzar, det. P. Vampola et Z. Pouzar 1991, (PRM 87519), 
b) Amyloporia crassa (P. Karst.) Domaň. -  Czechoslovakia, Moravia, the forest "Březina”  near Velké Heraltice, 
on a stub of Picea abies, 4. IX. 1969, leg. O. Žurek, det. Z. Pouzar (PRM 75669), c) Amyloporia crassa -  detail of 
pores (PRM 75669).
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4. -  Výtrusy tři makroskopicky velmi podobných druhů rodu Amyloporia Bond, et Sing. -  Spores of three 
macroscopically very similar species of genus Amyloporia Bond, et Sing. -  A ) Amyloporia crassa (P. Karst.) 
Domaň., B) Amyloporia sitchensis (Baxt.) Vampola et Pouzar -  spores of type Poria sitchensis Baxt. from herb. 
D. V. Baxter no. XX-23155a (MICH), C) Amyloporia sordida (Ryv. et Gilberts.) Vampola et Pouzar -  spores of 
type Poria oleagina Overh. (PACMA 00632).
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