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 Klobouk méně známé kačenky 
náprstkovité je 1,5–4 cm vysoký, 

1–3 cm široký, žlutohnědý, okrově hnědý 
až hnědý, téměř hladký nebo mírně 
zvrásněný, zvoncovitý, vzácněji moz-
kovitě zprohýbaný (var. cerebriformis) 
přirostlý jen ke špičce třeně. Třeň je 3–10 
(15) cm vysoký, 1–1,5 cm široký, válcovitý, 
křehký, lámavý, dutý, v mládí nepatr-
ný, bělavý, smetanový, při zasychání 
oranžově hnědnoucí, jemně vločkatý až 
žlutohnědě šupinkatý. Dužnina je křehká, 
bělavá, na řezu nemění barvu. Voní 
a chutná mírně, houbově. 

Výskyt: Vzácně od dubna do května 
v opadu růžokvětých dřevin (například hlo-
hů, trnek, třešní a střemchy) a v křovinách, 
nejčastěji v lužních lesích, ale i mimo les.

Využití: Jedlý druh průměrné kvality. 
Podobná kačenka česká (Verpa bohemica) 
se liší většími plodnicemi a zejména podél-
ně mozkovitě žebrovaným, žlutookrově 
zbarveným kloboukem.

Kačenka náprstkovitá (Verpa conica) I V IXIII VII XIII VI XIV VIII XII

 Klobouk je 2–5 cm vysoký 
a 1,5–3,5 cm široký, ostře 

kuželovitý, olivově nebo žlutě hnědý. 
Podélná ostrá žebra na klobouku jsou 

tmavohnědá až hnědočerná s nižšími 
příčnými žilkami, jež utvářejí nepravi-
delné, různě hluboké, podélné jamky 
a důlky. Okraj klobouku je znatelně 

až do jedné třetiny délky klobouku 
u třeně volný. Třen je vysoký 3–6 cm 
a široký 1,5–2 cm, válcovitý, směrem 
dolů mírně rozšířený, krémově bělavý, 
světle okrový, po celé ploše jemně 
zrníčkovitý. V horní části je téměř 
vrásčitě zrnitý. Celá plodnice včetně 
klobouku je dutá. Houba voní a chutná 
mírně, nevýrazně. 

Výskyt: V dubnu a květnu nepříliš 
hojně ve světlých teplých listnatých há-
jích, zahradách a sadech, nejčastěji pod 
ovocnými stromy a jasany. Upřednost-
ňuje lužní lesy, podobně jako kačenka 
náprstkovitá.

Využití: Jedná se o dobrý jedlý 
druh, který ale není příliš chuťově 
výrazný, proto se hodí spíše do směsí 
s jinými druhy. Od ostatních smržů se 
výrazně liší kloboukem, který přirůstá 
ke třeni asi v polovině, zatímco jiné 
smrže mají celý klobouk přirostlý svým 
spodním okrajem.

Smrž polovolný (Morchella semilibera) I V IXIII VII XIII VI XIV VIII XII



38  Houby  houbaři – květen 2018

AtlAs hub  Jarní houby

 Klobouk je 4–8 (10–13) cm vyso-
ký, 2–6 cm široký, dutý, přirostlý 

ke třeni po celé délce. V mládí má vejčitý 
tvar, později je vejčitě kuželovitý, v horní 
části tupě zašpičatělý, s prohlubněmi 
a šikmými příčnými přepážkami, které 
jsou nejdříve okrově našedlé, později 
zelenavě černohnědé. Prohlubně jsou 
v mládí okrové, později až hnědooli-
vové až nazelenalé. Třeň je 3–7 (8) cm 
vysoký, 1–3 cm široký, dutý, válcovitý, 
v dolní části kyjovitě rozšířený, naokro-
vělý a jemně vločkatě zrnitý. Dužnina 
je křehká, bělavá až lehce naokrovělá. 

Smrž kuželovitý voní příjemně, houbově 
a chutná mírně nasládle.

Výskyt: Nehojně od dubna do května 
v listnatých (pod jasany) i jehlična-
tých lesích (pod smrky), zejména na 

jejich okrajích, ale i na lesních loukách, 
v sadech, mýtinách, bývalých skládkách 
dřeva apod. 

Využití: Jedná se o výborný jedlý 
druh, podobně jako ostatní druhy smržů.

Smrž kuželovitý (Morchella conica) I V IXIII VII XIII VI XIV VIII XII

 Klobouk smrže obecného je 3–8 
(10) cm vysoký i podobně široký, 

nepravidelně kulovitý nebo vejčitý, spodním 
okrajem přirostlý ke třeni, dutý, na celém 
povrchu pokrytý nepravidelně tvarovaný-
mi jamkami a šikmě kolmými přepážkami. 
Barva klobouku je žlutookrová, medově 
nažloutlá až světle hnědožlutá. Třeň dorůstá 
výšky 5–15 cm a šířky 2–6 cm, je dutý, 
křehký, válcovitý, na bázi kyjovitě rozšířený, 
v mládí bělavý až krémový, později nažlout-
lý, místy nahnědlý nebo rezavě hnědavý. 
Dužnina je křehká, v klobouku žlutookrová 
až hnědavě okrová, jinak bělavá. Voní i chut-
ná příjemně, nevýrazně. 

Výskyt: Roztroušeně od dubna do května 
v listnatých lesích, parcích, ovocných sa-
dech, křovinách, zahradách, nejčastěji pod 
jasany, akáty, jabloněmi, třešněmi a lískami, 
zejména na vápenitých půdách.

Využití: Výtečný jedlý druh, který se nej-
častěji připravuje zapečený na různé způsoby 
či naplněný nádivkou.

Smrž obecný (Morchella esculenta) I V IXIII VII XIII VI XIV VIII XII


