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Letošní žabí sezona pokračovala snůškami ropuchy obecné.  Jsme rádi, že žáby si 

tůně našly samy. 

 



 

Snůšky ale nejsou tak velké, jako v minulých letech. To jsme ovšem žáby přenášeli 

také odjinud, letos jsou JENOM naše. 

 

 



Houbaři, pozor!!! Už začínají růst. Bohužel nejsme takoví mykologové, abychom 

s jistotou řekli, zda je to druh smrže či ucháče. Zatímco smrže jsou všechny jedlé, 

ucháčem se lze i otrávit. Raději jsme je nechali na místě. 

 

 



 

Vzhledem k popisům v atlasech hub si myslíme, že to bude spíš nejedlý ucháč. 

Krása, ale pro jistotu si počkáme na houby známé.   

Ucháč obecný je jarní houba, roste v dubnu až červnu. Klobouk je tmavě kaštanově hnědý, 

mozkovitě zprohýbaný, 3-10 cm v průměru. Třeň je bílý, někdy s červeným nebo 

hnědavým tónem, válcovitý, jamkatý až provazcovitý. Výtrusný prach je bílý. Vůně je jemně 

houbová, nevýrazná. 

Smrže (Morchella) mají klobouk jamkatý, nikoliv mozkovitě zprohýbaný. U nás roste 

několik druhů a všechny jsou jedlé. 

Přestože v otázce původu otrav není ani dnes zcela jasno, nelze v žádném případě 

doporučit ucháč obecný ke konzumaci a je nutné ho považovat za houbu jedovatou, 

s potenciálně smrtelnými následky. 

Otrava se projevuje zpravidla 6-12 hodin po požití houby, zprvu trávicími obtížemi a 

zvracením, v těžkých případech pak zhruba od třetího dne následuje jaterní selhání 

manifestované žloutenkou až i jaterním komatem; otrava může být smrtelná! 

V některých krajích je tato houba ovšem sbírána a pro svou lahodnou chuť připravována k 

jídlu, ba dokonce i prodávána na trzích, jak je tomu např. ve Finsku. V takových případech je 

však vždy nezbytně třeba řádné a dlouhé tepelné úpravy a spaření před další přípravou; voda 

slitá po spaření je rovněž jedovatá. Literatura však konzumaci této houby pro její 

nebezpečnost, jakož i pro nemožnost odstranit jed vařením docela, zásadně nedoporučuje.  
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