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Informační orgán Čs,vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV 

SLOVO ÚVODEM

Se vzrůstající členskou zá- li3ty" budou volně navazovat na 
kladnou Čs.vědecké společnosti Ideologický zpravodaj/Brno/,kto- 
pro mykologii při ČSAV a rozdě- rý vycházel v letech 1956-1977 
lením její vědecká práce do po- jako věstník mykol.kroužku při 
boček,sekcí a odborných komisí, Mor.muzeu v Brně a houbařské po- 
jeví se v poslední době stále radny jeho botanického oddělení 
naléhavější potřeba zvýšenou a jako oběžník brněnské pobočky 
měrou informovat členy o akcích naší Společnosti pod dlouhole-
naší Společnosti a jejich od- tým obětavým vedením nedávno
borných orgánů a příbuzných oř- zesnulého ing.Karla Kříže,
ganizael v zájmu pracovní koor- Výbor ČSVSM je přesvědčen,
dinace jednotlivých specialistů, že užší styk s členskou základ-
sdružehých v naší Společnosti. nou přispěje k žádoucímu zkva-
Kromě toho je nezbytné koordi- litnění její informovanosti ve
novat a metodicky řídit rosší- prospěch její práce pro nykolo- 
řující se řady mykologů-amaté- gii a naši Společnost v souladu
rů, pracujících na regionálním 3 jejími hlavními úkoly: podně- 
mykofloristickém výzkumu a v cováním a pěstováním vědecké a 
zájmu preventivní zdravotnické osvětové práce v oboru všeobec- 
péče pomáhat našim houbařským né mykologie, zejména se zřete- 
poradenským střediskům na úseku lem na potřeby výstavby socia- 
Eykotoxikologie. V oficielním lisrau a zdraví a výživu lidu a 
časopisu ČSVSM"Česká mykologie" utužováním spolupráce vědy s 
není-vzhledem k jeho vědeckému praxí a přenášením nových po- 
zaaěření a poměrně malému roz- sňatků vědy do širokých vrstev 
sahu-bohužel dostatek prostoru vědeckých a odborných pracovní- 
pro zveřejňování těchto* otázek. ků. Redakce

Vzhledem k tomu se výbor 
ČSVSM rozhodl nepravidelně vy
dávat interní informační bulle
tin,který jsme nazvali "Hýkolo- 
gické listyíBude přinášet zprá
vy a programy chystaných akcí .—
hlavního výboru, poboček a odb.orgánů /tj. sekci,komÍ3Í aj./ o f — .. _ G ’jkonferencích, sjezdech, serainá-
řích a přednáškách, exkurzích, -j
výstavách apod. a sdělení a je- ■- ■ |
jich výsledcích, dále kratší íf. 0 M  j : A
příspěvky a metodická materiály r-.r\ í - A -í
z mykologie a příbuzných věd, / A V
organizační infonaace , zprávy \ / v  /
knihovny ČSVSM aj."Mykologické ¿¿J



NOVÉ P R U H Y  N A Š Í  M Y K Q F L Q R Y _________ ___________ __

ŽTÍTOVKA JSLENÍ / PLUTEUS CERVINUS / A PODOBNĚ DRUHY____________
Zdeněk P o u z a r

Všeobecně známá houba štítovka jelení-Pluteua cervinus/Schff. 
ex Pr./Kuam. =Pluteua atricapillus/Secr./ex Sing, není tak jed
noduchým druhem ze systematického hlediska,jak by se na první 
pohled zdálo. Již ve třicátých letech byla oprávněně oddělena 
jako samostatný druh štítovka,která má ostří lupenů černé a ros
te na jehličnanech:štítovka černě lemovaná-Pluteus atromarglna - 
tus/Konr./Kuhn.£=Pluteu3 nigrofloccosus/R.Schulz/FavreJ.Teprve aai 
před 25 lety zjistili Kühner a RomagnesiA953/ a Singer/l956/,že 
tyto dva druhy se liší podstatně tím,že P.atroaarginatus má na 
hyřách velice hojné přezky,kdežto P.cervinus přezky zcela postrá
dá.Tím se potvrdila vysoká systematická hodnota štítovky černě le
mované .kterou tušil již dříve Kühner,ale mnozí o ní pochybovali 
/Dennis,Pearaon,Konrád,Pilát aj./.Nicméně tím nekončí průzkum sys- 
tematiky této skupiny.Sám pozoruji již od zač.padesátých let, že 
u nás roste zejména v podhorských smrčinéch na pařezech skoro čer
ná štítovka/temně umbrový hnědý klobouk/,shora velice podobná ští- 
tovce černě lemované/která je též na klobouku tmavá/,ale která má 
dokonale bílé,později růžové ostří lupenů-tedy zbarvené stejně ja
ko plocha lupenů.Pracovně jsem si tuto štítovku nazval Pluteus 
emarginatus Pc-uz.-česky:štítovka nelemovaná.Sbíral jsem ji na řa
dě míst a hojná je zejména na Šumavě a v Brdech / prvé pozorová
ní pod hradem Valdekem/,ale vyskytuje se také např. na Salajce v 
Seskydech a jinde.šadu nálezů v posledních letech má dr.P.Kotlaba. 
Neroste jen na smrku,ale i na jedli/Abies alba/. Za své návštěvy 
v Československu sbíral prof.R.Singer tuto houbu také v rezervaci 
Polom v Železných horách a potvrdil hodnotu tohoto druhu po pro
studování materiálu v herbářích Národního muzea v Praze.Další stu» 
dium ukázalo,že tato houba má jednu pozoruhodnou vlastnost: co do 
přezek na hyíách stojí uprostřed mezi dvěma extrémy:štítovkou čer
ně lemovanou a štítovkou jelení - má totiž přezky na hyfách pouze 
řídce zastoupeny,to znamená,že některá septa jsou bez přezek a ji
ná jsou opatřen- přezkami.To dokazuje samostatné postavení tohoto 
druhu.Dnes se ukazuje,že štítovka jelení je druh 8 typicky hnědou 
barvou klobouku, bez přezek,a vázaný / alespoň u nás / na listnáče,
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kdežto obě další štítovky,tj.štítovka černě lemovaná a štítovka 
nelemovaná,jsou na klobouku černohnědé až skoro černé,mají přez
ky na hyfách a jsou vázány na jehličnany„Jistě zbývá ještě mnoho 
dalšího udělat na této problematice, zejména prověřit na dalších 
nálezech jak stabilní je četnost přezek na hyfách, ale již nyní 
můžeme říci,že v okruhu átítovky jelení jsou u nás tři dobré dru
hy,které stojí za další'studium.

Je nutno Ještě poznamenat,že prof.Singer se původně domníval, 
že PÍuteus emarginatus Pouz. je shodný s merickým druhem,popsa
ným ze západních Spojených států, a to Pluteus washingtononsis 
HurrilljO kterém dříve psal již v r„1956/s.l90/. Později mi sdě
lil,že nepovažuje obě houby za totožné a uvedl je vedle sebe ja
ko dva odchylné druhy a to ve skupině/stirps/Subcervinus,kam ji
nak patří jen mimoevropské druhy/Singer 1975/. Toto je důležitá 
otázka, kterou bude nutno řešit ještě před dalším uspořádáním 
druhů v této skupině. Jde tu nejen o vztah PXuteu3 emarginatus a 
P.washiDgtonsnsis,ale i o význam přezek v celé této skupině a o 
vztahy k jiným mimoevropským druhům.

Doporučuji sledovat rozšíření druhu Pluteus emarginatus Pouz, 
u nás a to zejména jeho vztah ke dřevinám,nadmořské výšce a při
rozenosti nebo umělosti lesních porostů.

L i t e r a t u r a
Kühner R.et Romagnesi H./1953/:Flore analytique des Champignons 

supárieurs.Paris.
Singer R„/1956/:Contributions towarfls a monograph of the genus 

Pluteu8.Tran3oBr.mycol.Soc.»London,39:145-232.
Singer R./1975/:The Agaricales in modern taxonomy,ed„3.Vaduz.

ÍJOVÍ DRUH RODU TRAMETES FR,: PUTKOVKA VOŇAVKOVÁ_______________ _
Svatopluk Š e b e k

V posledních letech byl sbírán ve Slovinské republice/FNRJ/ 
poblíž Krakova u Kostanjevice a popsán nový druh rodu Trametes 
Pr.-outkovka voňavková/Trametes fragrans David et Tortic/, ros
toucí na ležícím mrtvém dřevě lísek,habrů,vrb,topolů,3livoní a 
buků v nížinách do 250 m n.m.

Vytváří polokruhovité poměrně malé /2-3,5 x 1-2 cm/ pružné 
plodnice,na povrchu plstnaté a pásovaná,s tmavším skořicově hně- 
dým/u suchých exemplářů šedožlutým nebo Šedo oranž o výrs/ rouškem s 
velmi drobrými póry.Výtrusy opak-vejčité,hladké,hyaiinní,2*8-3’5 
/4*2/ x 2*l-2'8 jam.Silná kumsrinová vůně/jako čerstvě vytržené ko-
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Iřeny trávy tomky vonné-Anthoxanthum odoratum L./,která vytrvává i 
u exsikátů,ji odlišuje od outkovky vonné/Trametes suaveolens /Fr./ 
/Fr./.vonicí po anýzu,a od bělochorošů Tyromyces pseudohoehnelil 
Boud.et Komárová a T.semisupinus Kurr.,které však nevoní.Způsobu
je bílou hnilobu dřeva hostitele.

Na tuto novou houbu upozorňuji naše čtenáře zvláště proto, že 
ji u náa v letech 1975/76 sbírali F.Kotlaba a V.Holubová zatím 
jen na jižním Slovensku/Želiezovce,Demandice,Opatovská Nová Ves a 
Hostice u Rimavské Soboty/na topolu černém,trnce,jívě a buku les- 
ním-,může být nalezena na dalších teplých stanovištích nížinných 
poloh.

L i t e r a t u r a
David A. et Tortic M./1979/:Tramětes fragrans nov.sp./Pólypora - 

ceae/.Acta Bot.Croat.38:133-140.Zagreb.

T E O R E T I C K É  A  P R A K T I C K É  O T Á Z K Y  V  M Y K O L O G I I

VÝZNAM TYPB V TAXONOMICKĚ PRÁCI_________________________ ______
Zdeněk P o u z a r

V  poslední době dostáváme od našich členů dotazy,týkající se 
vysvětlení různých nomenklatorických termínů,s nimiž se setkávají 
v mytologické literatuře-např.co je to lektotyp,paratyp,eyntyp,ko- 
typ epod. Tyto nomenklatorické termíny používáme v mykologii po
dobně jako v botanice k označování určitých herbářových exemplářů 
/dokladů/,který použil autor popisující nějaký nový druh/nebo sub- 
specii,varietu či formu/ a které mu sloužily za podklad k jejich 
popisu.

Takové původní materiály,které sloužily za podklad popsání no
vého taxonu,mají velký význam,nebot kdykoli je příslušná skupina 
znovu taxonomicky revidována,cytologové se k těmto materiálům vra
cejí a hlodají na nich ty znaky,které pokládají za významné pro 
rozlišování příslušných taxonů.1/ Protože se názory na rozlišová
ní stéle mění a metody se prohlubují /znaky,které ryní používáme, 
nebyly třeba před třiceti lety vůbec známy nebo nebyly pokládány 
za podstatné/,badatelé se k těmto původním materiálům vracejí a 
nově je studují.Někdy v hantýrce říkáme,že je třeba se na ty druhy 
"podívat novýma očima". Typová položka pak,podobně jako onen po
věstný metr v Paříži,který je trvale k dispozici pro ty, kteří
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s« chtějí přesvědčit, zda jejich vlastní metr je správně dlouhý, 
slouží badatelům k ověření správnosti jejich výkladu/interpreta- 
ce/ původního popisu druhu/nebo poddruhu,odrůdy či formy/.

V dřívějších dobách někteří autoři jednoduše na obálku tako
vého herbářového materiálu,který jim sloužil k sestavení popisu, 
napsali "autentický materiál" nebo"originál",později pak latin
sky "typus" nebo anglicky a francouzský "type".

V průběhu doby se ukázala potřeba nepoužívat jen jediný ter
mín "typ",ale spíše rozlišit celou škálu termínůi,aby se zachytil 
a odstínil různě vysoký význam určitých herbářových dokladů a na
značil i stupeň jejich původnosti a tím i hodnoty.Komplikace vzni
kají hlavně tím,že autorovi sloužilo někdy k popsání nového taxó- 
nu/obvykle druhu-"species nova"/ několik exemplářů,velmi často z 
různých lokalit, a my pak musíme stanovit pouze jediný exemplář, 
který je závazný pro nové vymezení tohoto taxonu.

V následujícím uvádím přehled nuienklatorických termínů tak, 
jak je podává "Mezinárodní kód botanické nomenklatury" /Stafleu 
et al.1978/.Uvádím pouze výklad,který se vztahuje k herbářovým 
dokladům a podobným konkrétním typům a ponechávám stranou ab
straktní typy rodů a jiných vyššíc': systematických jednotek.

T y p  /typus/rDnes se používá pouze v nejširším pojetí jako 
označení jakéhokoli typového materiálu. Na jednotlivé herbářové 
položky však dnes již píšeme přesnější,úžeji definované termíny, 
které následují:

It o 1 o t y p /holotypus/:Je to jediný exemplář/nebo jediná 
položka/,který autor taxónu/určitého druhu,variety,formy apod./ 
označil za typ.V některých případech /hlavně u dříve popsaných 
taxonů/ je to jediný exemplář,který měl autor prokazatelně v ru
ce,když popisoval taxón/jiný tehdy nemohl mít k dispozici/.V tom
to případě nemusí být jeho rukou označení"typus" napsáno na eti-

1/Pod jménem t a x o n  rozumíme jednotlivé druhy,příp.formy, 
variety anebo i rody a čeledi apod. Musíme rozlišovat i dále ješ
tě obecný pojem t a x o n o m i c k á  j e d n o t k a  /kate - 
gorie/,tzn.např.rod-obecně bez přihlédnuti k jednotlivým taxonům. 
Tak např.Boletus jakožto rod je taxon nebo podobně B.edulls,přip. 
Boletus edulis var.fuscoruber,ale druh obecně nebo varieta obecně 
/či rodjčeled/ je taxonomická jednotka. Takže hovoříme-li o tom, 
že druh je obtížně definovatelný,máme tím na mysli,že druh vůbec 
jak v říši živočišné tak i u hub a rostlin je obtížně definova - 
telná taxonomická jednotka. Ale mluvíme-li o tom,že druh Boletus 
edulis je obtížně vymezitelný,máme tím na mysli pouze určitý ta
xon, nikoli taxonomickou jednotku.
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I
ketë.V současné dobë/viz dále/ vyžadujeme však označení autorem, 
a to přímé nebo nepřímé;nepřímé jen tehdy,publikoval-li autor 
holotyp 8 údajem o čísle herbářové položky,ale nenapsal-li slovo 
"holotypus" nebo "typus" na etiketu.

Pro houby s většími plodnicemi je holotypem pouze jediný kus 
/jediná plodnice nebo její část/,pro drobné a mikroskopické hou-' 
by/např.některé Aphyllophorales,Fyrenomycetea,Deuteromycetes,Ure- 
dinales apod./je to jeden vzorek substrátu /list,stonek, úlomek 
dřeva,větvička atd./ i s více jedinci houby/plodničkami,stroma - 
ty/,protože by bylo nemyslitelné a často neproveditelné oddělo
vat tak minuciézní plodničky jako holotypy. To platí jak o drob
ných houbách,tak zejména také o meších,lišejníkách a jiných taj- 
nosnubpých rostlinách.

U velmi drobrtfch organismů mikroskopických rozměrů,jako jsou 
např.vodní hyfomycety,se někdy ukládá do sbírek typ v podobě tr
valého mikroskopického preparátu;u jiných hub,které nelze zscho- 
vat/konzervovat/ vůbec,jako jsou některé vodní plísně,kvasinky a 
mikroskopické hlenky,slouží jako typ vyobrazení. Pro takové typy 
se používá terminu i k o n o t y p .

Až potud byla situace jednoduchá.Složité jsou problémy okolo 
pojmu /ještě před lety používaného/ k o t y p /cotypus/.Pod tím
to označením se rozuměl duplikát holotypu. Vzhledem k potřebě ca
lé eerie pojmů pro označení rûzrçÿch materiálů povahy duplikátů 
typu nebo jiného materiálu citovaného při prvniza popisu byl v no- 
menklatorickém kódu nahrazen dalšími termíny s přesnějším vyme - 
zením/dnes se již termínu "kotyp" nepoužívá/.Jsou to následující 
termíny:

S y n t y p /syntypus/:to je taková položka/ze dvou nsbo ví
ce existujících/,které citoval autor u původního popisu,aniž při
tom označil holotyp, anebo v připadě/a to bývá dosti časté/, kdy 
označil více položek jako typy.

I z o t  y p /isotypus/:Je to přímý duplikát holotypu,tj.část 
jediného 8běru,ze kterého pocházel také holotyp /musí být pocho
pitelně ze stejného data,místa a substrátu a sebraixý tímtéž sbě
ratelem/.Z tohoto hlediska je izotypem i odštípnutá část plodni
ce holotypu,uložená v témže nebo v jiném herbáři.Nomenklatorický 
kod bohužel sice nepamatuje na přesnější formulaci této proble
matiky, ale z ducha textu je toto pojetí jedině správné.

Typické příklady syntypů pro srovnání s izotypy jsou u jmen 
některých druhů vydaných v exsikátových abírkách/duplikáty vydá-
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né v tzv.centuriích ve větším počtu a očíslované/.Např.finský my- 
kolog P.A.Karsten ve své exsikátové sbírce "Eungi Fenniae axsicca- 
ti" publikoval množství nových druhů s popisy na natištěných eche- 
dáeh. Žádný holotyp neoddělil, takže všechny duplikáty v různých 
herbářích jsou syntypy.Naproti tomu český lichenolog A.Vězda,i když 
duplikáty holotypu vydal ve svá sbírce"Lichenes selecti exsiccati", 
označil jednu položku za holotyp a uložil ji ve svém.herbáři v Bo
tanickém ústavu ČSAV-vydané duplikáty jsou tedy typickými izotypy.

/ Pokračování v dalším čísle /

EVIDENCE TYPOVÝCH EXBMPLÁ88 HUB___________________________________
Svatopluk Š e b e k

Mezinárodní unie biologických společností/IUBS/ organizuje v 
současné době evidenci typů jmen taxonů živočichů a rostlin ve 
světových sbírkách a jejich ochranu.Tato akce,která se týká i hub, 
má postupně

1/shromáždit seznam sbírek organismů/živočichů,rostlin i hub/ 
v soukromých rukách,které obsahují typy,tj.jedince,podle kterých 
byl popsán nový taxon živočicha 'nebo rostliny/houby/, Protože ke 
každému popÍ3u existuje jen jedirýbtyp,má tento cenu unikátu pro 
celé lidstvo a jemu také patří. Nemůže jej proto jednotlivec po
škodit nebo'Zničit,aniž by ae vystavoval sankcím společnosti;

2/vypracovat seznam existujících typů jednotlivých organis
mů a jejich uložení;

3/zajistit ochranu sbírek s typy,zanesených v seznamu,a umož
nit jejich uložení v muzeích,jakmile jejich soukromý majitel na 
sbírce dále nepracuje.

Hezi členy naší Společnosti je řada vědecky pracujících my- 
kologů,kteří ve svých herbářích typové exempláře hub mají nebo o 
nich vědí/např.v pozůstalostech,které jsou dosud v soukromém dr
žení/. Byli bychom jim povděčni,kdyby nás laskavě upozornili na 
majitele/nebo kurátory/ takových herbářů s uvedením typů hub,kte
ré jsou v nich uloženy a způsobu jejich uchovávání,místa uložení 
a odhadu počtu typů,které obsahují. Tyto sbírky budou předmětem 
ochrany a jako takové označeny štítkem s adresou organizace,kte
rá je viduje a chrání a kterou je třeba uvědomit o přemístění 
herbáře,přípádně o nutnosti jeho předání do péče muzea. Účelem 
této akce,jejíž zorganizování na úseku mykologie nám doporučilo 
vědecké kolegium biologie ČSAV,je nutno chránit typové exempláře
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Ihub před poškozením nebo zničením. Ze zkušenosti víme, že k tomu 
často dochází v okamžiku,kdy majitel takového herbáře v něm pře
stane trvale pracovat nebo zemře. V takovém případě je nejlepším 
řešením jeho včasné předání do sbírek některého centrálního muzea 
/např.Národního muzea y  Praze,Moravského muzea v Drně nebo Sloven
ského národného múzea v Bratislavě/,kde jsou typové exempláře od
děleně uloženy,řádně evidovány a pravidelně dezinfikovány a kde 
jich mají možnost využívat naši i zahraniční badatelé.

Seznamy herbářů 8 typovými materiály budou uloženy v jednom 
exempláři u naši Společnosti,jednou na ministerstvu kultury a 
jednou u IUBS.

Očekáváme,že naši členové jistě pochopí význam této akce a 
připojí se k ní.

M Y K O F L O R i S T I  K A _________________ ______________ _________

VĚNUJME POZORNOST HOUBÁM NĚKTERÝCH MIMOLBSNÍCH EKOTOPQ 
Mirko S v r č e k

V  poslední době dochází k pronikavým změnám krajiny. Tam,kde 
ještě před několika lety byly louky,rozkládají se pole,prameniš
tě Jsou odvodněna,močály vysušeny, okraje rybníků vybagrovány a 
navršená půda kolem nich zarůstá plevely,podobně jako napřímené 
břehy potoků a okraje polí, z nichž přebytek dusíkatých hnojiv 
je aplavován a příznivě podporuje bujný vzrůst kopřiv.Je posled
ní příležitost k výzkumu některých vlhkomilných a bažinných rost
linných společenstev na jejich přirozených stanovištích. Proto 
tím cennější je každý ještě existující zbytek močálovité louky 
nebo prameniště s dosud nedotčeným porostem mokřadních rostlin.
Do této kategorie patří většina dnes tzv. kriticky ohrožených 
druhů z celkového počtu 40-50% cévnatých rostlin,vyskytujících 
se na území CSR, kterým v nejbližší budoucnosti hrozí úplné vy
hubení.S nimi zmizí také jejich mykoflóra.

Makromycety,s kterými se na podobných místech setkáváme,ne- 
patří většinou ani k nápadným,ani k hojným zjevům,avšak asi prá
vě proto je mezi nimi řada zajímavých druhů,hlavně zástupců lu
pe na tých hub. Protože jejich plodnice jsou většinou drobné a 
křehké konsistence,je nutno při jejich sběru zachovávat větší 
pečlivost.každý nález ukládat do sběracích krabiček odděleně a 
nejlépe k němu hned na místě připojit některé písemná poznámky.
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Tak především zjistit vztah k substrátu,z něhož vyrůstají, dále 
údaje o přítomnosti nebo absenci vela,které např.u rodu Galerina 
bývá pomíjivé,zřetelné jen ve formě jemných,vláknitých zbytků na 
povrchu třené nebo na okraji klobouku,dále poznámky o pachu a chu
ti dužniny,případně hygrofánnosti.

Agaricales,vyskytující se na uvedených stanovištích,jsou vá
zány jednak na živé mechy nebo rašeliníky, jednak na živé nebo 
odumřelé části vyšších rostlin,zejména jejich báze,listy,lodyhy, 
nejčastěji z čeledí šáchorovitých/ostrice,suchopýr,3křípina/,3Í- 
tinovitých/sítina/,trav/rákos,bezkolenec,zblochan t-.j./.Např.výše 
zmíněný rod Galerina je zastoupen v Evropě asi sedmi výhradně na 
živém rašeliníku rostoucími druhy,z nichž; je u nás nejčastější 
třiíGalerina paludosa/Fr./Kuhn./byla mapována v evropském měřít
ku, Gale řina sphagnorum /Pers.ex Fr./Kuhn. a Galerina tibiicystis 
/Atk./Kuhn.Z blízce příbuzného rodu Phaeogalera jsou to dva vel
mi vzácné druhy Ph.stagnina/Fr./KÍihn.a Ph.macrospora/Velen./Sing.
Ze skupiny rezavovýtrusých a hnědovýtrusých rostou na těchto mís
tech také některé vláknice/Inocybe/ a kržatky/Tubaria/,dále rody 
Crepidotus¡Agrocybe a Conocyba,jinak nejpočetněji jsou zastoupe
ny bělovýtrusé a to rody %cena,Hemimycena,Omphalina,Gerronema, 
Rickenella,Laccariá,Tephrocybe,Pseudoclitocybe,Gloiocephala,Hyg- 
rocybe,Pleurotellus a Leptoglossum.Na určování obtížné jsou čer- 
ve nový trus é/hlavně Nolanea a Leptonia/,místy dosti hojné a obvyk
le v několika druzích pohromadě,z černovýtrusých Hypholoma,Psilo- 
cybe a Psathyrella.Pokud se podobná stanoviště vyskytují při okra
ji l8sa nebo v blízkosti keřů a stromů,přistupují tu navíc druhy 
hub vázané na přítomnost dřeviny/většinou mykorrhiticky/.Nejčas- 
těji to jsou olše a vrby,které hostí svéráznou houbovou společ - 
nost,jako některé pavučince,vesměs drobnější zástupce z podrodu 
Telamonia/resp.Hydrocybe/, a také slzivky/Hebeloma/.

Při sledování těchto ekotopů doplňujeme své poznámky soupi
sem charakteristických a převládajících vyšších rostlin cévnatých 
a lupenaté houby studujeme a určujeme v čerstvém stavu bezprost
ředně po sběru,nebo provedeme důkladný popis makroznaků patrných 
na čerstvých plodnicíchjten přikládáme/třeba v průpisu/ k usuše
ným plodnicím/exsikátům/.Cílevědomě zaměřeným výzkumem zmíněných 
ekotopů pomůžeme rozšířit znalosti o naší mykofloře a přispět k 
poznání mizejících druhů.
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I NÁLEZ GEASTRUlž KELANOCEPHALUM V ČE3KČM KRASU_______________ _
Jiří M i k o l a j e k

Geastrum melanocephalum/Czern./V.J.Staněk,hvězdovka vlasohla
vá, byla sledována na lokalitě během třech exkurzí v rozmézí 
od 2.8. do 19.8.1979. Nález pochází z Českého krasu u Litně.Prv
ní čerstvá plodnice byla nalezena 2.8.1979 v jihozápadní části 
CHKO Český kras,o.Beroun,mezi obcemi Liteň a Korno v zastíněném 
porostu Robinia paeudacacia,Acer campe3tre a Ulmu3 carpinifolia. 
Keřové patro tvořily Sambucus nigra,Cornua mas a Crataegus sp.
Z bylinného patra je charakteristický Anthriscua sylvestřis,Ge- 
um urbanum,Balotta nigra,Lamium album,Viola sp.a Quercus petraee. 
Uvedený porost se rozkládá severeně od Stříbrného potoka a ryb
níka Obora.Houba vyrůstala v opadu zetlelého listí a větévek.Na 
stanovlěti jeStě fruktifikovaly Lepiota rhacodes,Rhodocybe trun- 
cata a Phallus impudicus,

Hvězdovka vlasohlavá dáleží do řádu Lycoperdales,čeledi Ge- 
astraceae.Jde o vzácný druh,vyskytující se pouze v oblasti xero- 
termni květeny/terraofytikum/«Celkem bylo na stanovišti nalezeno 
18 čerstvých plodnic.První plodnice měla průměr exoperidie 10cm 
a byla odloučená od substrátu.Výtrusný prach byl černohnědý,výš
ka obsahu těřichu 3mm.Z dalších 17 čerstvých exemplářů bylo 13 
ještě uzavřených,cibulkovitého tvaru a 4 otevřené.Největší plod
nice měla průměr rozložené exoperidie 14cm.Jedna plodnice byla 
sterilní.Zajímavé je,že plodnice vyrůstaly v pásu za sebou,což 
potvrzuje teorii o šíření,resp.růstu mycelia.

Období kdy byla hvězdovka nalezena se vyznačovalo četrými 
bouřkami s přeháňkami;mírně teplými nocemi a denními teplotami 
až 26°C.Tyto okolnosti,zejména střídání srážek s intenzivním 
slunečním svitem,daly impuls ke fruktifikaci mnoha druhů hub. 
Srážková činnost,podpořená dostatkem teploty,byla optimální i 
pro fruktifikaci hvězdovky.

Podle Staňka/1958//in Pilát A. [red.],Flora ČSR,Gasteromyce- 
tes/ roste hvězdovka vlasohlavá vzácně v zastíněných,dlouho ne- 
kultivovapých starých zahradách a parcích se starými stromy,jin
dy na vyhřátých akátem porostlých stráních.Nejčastěji roste pod 
Praxinus excelsior,Acer platanoides,Quercus spp.a Robinia pseud- 
acacia.Kulovité uzavřené plodnice se objevují již v červnu-jsou . 
v tomto stavu podobné pestřecům nebo Geastrum triplex,a vytrvá- 
vají dlouho na stanovišti.Teprve po deštích v červenci nebo v 
srpnu se počnou otvírat.
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Z centrálního Českého krasu není Geastrum melanocephalum do
sud uváděno.Nejbližší lokality jsou Seporyje a Prokopské údol! 
/Staněk 1958/.

FiflY K O T Q X t K Q L O G I E _________ _______________________________

HOVÍ pochyb? o jedovatosti čechratky podvinuté___________
Jiří K u b i č k a

D í k  laskavosti nedávno zesnulého ing.Karla Kříže jsem dostal 
útlý sešitek časopisu"Sudv/estdeutsche Pilzrundschau" /roč.16,5.1, 
1980/,vydáváný houbařskou společností ve Stuttgartu.Na straně 1-6 
rozebral JůJDr.M.Lagrange situaci kolem čechratky podvinuté pod 
názvem "Je čechratka podvinutá opravdu jedovatá?" Dochází k závě
ru,že mylnými výklady alergických jevů po požití čechratky vznikl 
dojem a názor,že tato houba dobře tepelně upravená není jedovatá. 
Nanejvýše může vést,jako každá jiná houba,ale jen ve velmi říd - 
kých případech,k alergickým reakcím. Aniž je to tedy v; ovně ře
čeno,je čechratka podvinutá houbou jedlou,kterou může každý beze- 
škody dále požívat. Objeví-li se známky nesnášenlivosti,je pak 
lépe houbu přestat pojídat.

V seznamu citované literatury bohužel chybí naše sdělení s 
J.Veselským /Kubička J.et Veselský J./1975/:Die Schädlichkeit des 
Kahlen Kremplings-Paxillus involutus/3atsch ex Fr./Fr.-historisch 
betrachtet.Nýkol.Mittbl.,Halle/S.,19/l/:l-5./.Zde jsme snesli do
klady o příhodách po požití čechratky podvinuté již od r.1919. 
Ukončili jsme článek větou,že tedy není dále možné tuto houbu do
poručovat jako jedlou a že houbaři musí být upozorněni i na možné 
těžké následky po jejím požití.Rovněž v příručce Pilzfuhrer,Artia, 
Praha 1979,p.41,jsem podrobně tuto kapitolu zpracoval s tím, že 
houba asi neobsahuje jedovatou látku,že to však dosud nebylo pro- 
kázáno/mimo důkaz nepřítomnosti toxinů muchomůrky zelené nebyl 
proveden rozbor/. Názor o alergickém působení není obecně alergo- 
logy přijímán,jiný lepší důkaz škodlivosti nebyl zjištěn.Je však 
jisté,že příhod po čechratce podvinuté je podstatně více než po 
jiných houbách.Prakticky stejná situace je dnes i u ucháče obec
ného,který mnoho lidí beze škody jedlo a dosud i jí,mnoho lidí si 
pochutnává na václavce.U obou těchto druhů se čas od času objevu
jí škody na zdraví hojněji než po jiných houbách. A jestliže po

11



I požití čechratky podvíauté i po uchéči obecném Je známa řada úmr
tí ,nemůžeme s klidným svědomím doporučovat tyto druhy dále ke kon
zumaci.Trochu Jiná Je situace u václavky,kde zatím nejsou známa 
úmrtí,i když příhody typu otravy Jsou častěji popisovány v písem
nictví z celé Evropy.

JEDOVATÍ DVOJNÍK SEDLY ČERVENAJÍCÍ - MACROLBPIOTA VENSNATA BOK 
Svatopluk Š e b e k

V r.1976 publikovala Milá Herrmannová z Halle/S.zajímavý člá
nek,v němž sdělila,že od r.1973 bylo v NDR zaznamenáno několik 
připadl lehčích otrav,podobách otravám pečárkou zápašnou / Aga- 
ricus xanthodermus/,které byly charakterizovány pocity nevolnos
ti, z vracením, průjmy, vodnatou stolicí,kolikovitými bolestmi,poce
ním a pocity sucha v ústech. K otravám s těmito příznaky došlo v 
době 2-4 hodin po požití plodnic houby,určené Jako bedla červe - 
naJící/Macrolepiota rhacodes/Vi11./Si ng./.Rok’poté-áeknámí1 naše 
houbaře s touto skutečností na základě jejích informací ing.Karel 
Kříž/197?/ a zároveň upozornil na nutnost krajní opatrnosti při 
event.požívání této houby.zejména její zahradní odrůdy/var.hor - 
tensis Pilát/,nebol "ne všechny odrůdy určitých druhů,které jsou 
dobře vyzkoušeny a dokonce i připuštěny k prodeji na trzích nebo 
alespoň k průmyslovému zpracování,musí být rovněž jedlé zrovna 
tak,jako je tomu u typů těchto druhů"/Kříž K.,1977,str.7/.

V minulém roce přišla z Francie překvapivá zpráva o nálezu 
nouby,která je bedle červenaJícíAíacrolepiota rhacodes /Vitt./ 
Sing./ velmi podobná,ale na rozdíl od ní je j e d o v a t  á.Ten
to dosud nálo známý druh byl nalezen v okolí Lavalu /La Terrerie, 
Villiers-Charlemagne/ v srpnu až říjnu 1974-1978 a popsán v roce 
1979 francouzským mykologem Marcelem Bonem pod jménem bedla je
dovatá /Macrolepiota venenata Bon/.

P o p i s
Klobouk /6/12-17/20/cm v 0,vypouklý,později zploštělý, záhy 

rozložený,8 okrajem v mládí trochu podvinutým, krátce rýhovaným, 
brzy rozprostřeným a zdviženým,s pokožkou hladkou,hnědou, roz- 
praskávající zejména v temenní části v téměř přitisklé na okraji 
poněkud zdvižené paprsčité šupiny,tvořící často hvězdovitou až 
7/10/cm širokou temenní zónu /jako u M„ excoriata/.

Lupeny volné,tenké,poměrně široké.křehké,od třené poněkud od
dálené a vytvářející jakýsi nepravý límeček,bělavé nebo krémové, 
dotykem trochu okrově růžovějící, posléze tmavě hnědorůžové až
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špinavě šedé,někdy lehce nazelenalé/zvláště kolem třeně/.
Třen 10-16 x l-l*5/2/cm,vřetenovitý nebo kyjovitý,- hlízovi- 

tý,téměř válcovitý nebo zploštělý,vláknitý, hladký nebo jemné 
šupinatý, bledý, krémově okrový, dotykem růžově hnědnouc;. Prst-... 
jednoduchý,ničí,blanitý,pohyblivý,vespod téměř šupinatý, svrch 
stejné barvy jako klobouk.

Dužnina silná,tuhá,bělavá,neoranžovějící,pozaeji světle hnč- 
dorůžová,na řezu světlejší. Vůně houbová,chul příjemná.

Výtrusy /9/10-12/13/ x 7-8/8*5/ pm,vejčité nebo téměř mitro- 
vité,silnostěnné,se širokým /2-3 pm/ uíatým klíčním pórem.Basidíe 
tetrasporické,30-45 x 10-13 pm.

Bedla jeáovatá/Macroleplota venenata Eon/ je synantropní hou
ba,rostoucí trsnatě/obvykle po 5-10,ale někdy bývá i 20 plodnic 
pohromadě v 1 trsu/ na ruderálních stanovištích,zvláště na kra- 
Vincich/hlavňě starých/,především však v porostech kopřiv/s pta- 
čincem žabincem-Stellaria media,popsncem břečtanovitým - Glecho- 
ma hederaceae,merlíky- Chenopodium sp.div.aj./.

Příznaky otravy touto houbou se objevily asi 1 hod.po jejím 
požití/těžký žaludek atd./,mezi 2-5 hodinami nevolnosti vzrůsta- 
ly/zvracení.prudké střevní bolesti,třes a zimnice/ a byly prová
zeny průjmem.Při chemické analýze části snědených plodnic nebyly 
nalezeny aai stopy po ob, ¡5 , a^  amanitinu,ani bufoteninu a jeho 
derivátů/serotoninu,5-hydroxytryptofánu atd./.

Bedla jedovatá//Macrolepiota venenata 3on//podle fotografie kres
lil S.Šebek/
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IHa existenci táto zajímavé a u nás dosud nezjištěná houby 
upozorňujeme proto,Se při její značné podobnosti s bedlou červe- 
nající/Kacrolepiota rhacodesAitt./Sing./ a její zahradní odrů- 
dou/var.horten8Í8 Pil./mohlo by i u nás/podobně jako asi v přípa
dech uváděných M.Herrmannovou/dójít anadno k jejich záměně a k po
pisovaným otravám. IJa druhé straně však nelze vyloučit ani skuteč
nost, že bedla jedovatá/M.venenata Bon/ možná u nás roste a mohla 
být příčinou našich dosud nepublikovaných otrav houbou,považova
nou za bedlu červenající,protože bedly z okruhu tohoto druhu / z 
evropských druhů např.M.rhacodes ss.auct..M.rhacodes var.horten- 
sia Pil.,L.badhami/Bk.ct Br./Locq.,L.bohemica Wich./jsou taxono- 
mlcky dosud nejasné.V každém případě,než budou vyřešeny spletité 

taxonomické otázky a jedovatý taxon bezpečně odlišen - je třeba 
krajní opatrnosti při sběru a požívání těchto bedel.

L i t e r a t u r a
Bon K.-Vallee L.-Jacob K.,1979:Une nouvelle Lepiota toxique-Mac- 
rolepiota venenata Bon ap.nov,Doc.mycol.,Lilie,9/35/:13-21.-Herx*- 
msnn U.,1976:Erkrankungen nach dem Genu! der Gartenform des Saf- 
ran-Schirmlings.Mykol.Mitteilungsbl. ,Halle/S. ,20A-2/: 16 - 17. 
Kříž K.,1977:Pozor na zahradní odrůdu bedly červenající -Lepiota 
rhacodes/Vitt./Quél.var.hortensisnPil.lfykol.Zprav.,Brno,21/1-2/:

j u b i l e a , ú m r t í , n á v š t ě v y

ZElfeL ING.KAREL KŘÍŽ

Ve věku 73 let náhle zesnul dne 1.července 1980 náš přední 
mykolog,neúnavný a obětavý pracovník na poli výzkumu mykoflóry 
Moravy a popularizace mykologie,čestný člen Čs.vědecké společ
nosti pro mykologii při ČSAV,ing.Karel K ř í ž .

Neúprosný osud ho zastihnul v rekonvalescenci po delších zdra
votních obtížích,když nabýval nových sil a zájmu o budoucí odbor
nou práci.Jeho práce a zásluhy byly u příležitosti jeho sedmdesá
tin zhodnoceny v roce 1977 na stránkách České mykologie.která 
bezpochyby přinese i obšírnější nekrolog.

S ing.Křížem stejně jako s již dříve zesnulým dr.Františkem 
Šmardou odchází opět jedna stránka mykologie Moravy i celého Čes
koslovenska,a to zejména zvážíme—li jeho obětavou práci při redak—
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ci a vydávání Ekologického zpravodaje,na který naše Ekologické 
listy zaESlejí vclně navázat.

Spolu a celou mykologickou veřejností želím hluboce i já jeho 
předčasného odchodu, zejména když po dáletrvající spolupráci se 
náš vztah prohloubil v úzce přátelský teprve v průběhu několika 
posledních let.Za nejvhodnější způsob uctění jeho památky považu
ji právě navázání na jeho práci ve výzkumu mykoflóry i činnost po
pularizační , při výchově mladých, nadšenců pro amatérskou mykologii, 
při poradenské činnosti pro širší veřejnost a práci redakční na 
stránkách tohoto bulletinu. Zajisté i brněnští mykologové, které 
ztráta postihla nejbezprostředněji, semknou své sily při pokračo
vání v dosavadní plodné práci.Tak nejlépe splníme odkaz,který nám 
ing.Karel Kříž zanechal svým předčasným a nečekaným úmrtím. /JKN/

ZA TOMÁŠEM ČERMÁKEM
One 24.5.1980 tragicE zahynul při dopravní nehodě Tomáš Čer

mák, jehož osobnost je úzce spjata s mykologickým průzkumem jiho - 
východní Moravy,zejména oblasti lesního komplexu Kapansko. Jako 
znalec místních poměrů spolupracoval s prof.dr.Janem Macků,P.Skal
ní kem,dr.Františkem Šmardou a ing.Jiřím Lazebníčkem,dále byl prů-

Dne 10.října 1980 se dožívá předseda Čs.vědecké společnosti pro 
mykologii při ČSAV

p r o f . R h 3 D r . e t  PhfVir.Vladimír R y p á č e k , D r S c .

člen korespondent ČSAV,
náš přední vědecký pracovník v oboru fyziologie rostlin,zejména 
fyziologie dřevokazných hub, a experimentální mykologie,profesor 
přírodovědecké fakulty University J.E.Půrky ně v Brně,vedoucí od
dělení biologie lesa Botanického ústavu ČSAV v Brně,laureát Stát
ní ceny Klementa Gottwalda a člen mnoha našich i zahraničních vě
deckých společností

s e d m d e s á t i  l e t .
U příležitosti tohoto významného výročí přejeme našemu jubi- 

lantovi pevné zdraví do dalších let vědecké a organizační práce 
v československé mykologii.

Vyhoř Čs.vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV 
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I
vodcem při návštěvách zahraničních mykologii jako dr.Singera a dal
ších.

Od r.1974,kdy jsem každoročně na jihovýchodní Moravu zajížděl, 
neopomněl ‘jaem ho nikdy v staroslavrtf ch Čejkovicích vyhledat,a po 
společné exkurzi jsme úspěch či fiasko spláchli ve sklípku jeho 
výtečným Tramínem. Odchod tohoto dobrého a srdečného člověka,jaké 
jen Slovácko rodí,je bezpochyby ztrátou pro naši mykologii,a pro- 
to i jeho památka by neměla být v budoucnu zapomenuta, /JKN/

NÁVŠTĚVY PROF.PR.ROLFA SINGBRA V ČSSR R.1976 A 1979______________
František K o t 1 a b a

Zemřelý ing.K.Kříž informoval naši mykologickou veřejnost před 
třemi roky/Mykol.Zpravodaj,Brno,21:5-6,1977/ o zajímavé přednášce 
prof.Singera,týkající se halucinogenních hub,kterou měl v Klagen- 
furtu za svého pobytu v r„1976 v Rakousku. Křížovu Informaci do
plňuji proto zprávou,že v témže roce prof.Singer navštívil i Čes
koslovensko, o čemž mnozí naši mykologové nevěděli.

Prof.Singer přednášel v letním semestru 1976 /březen-červen/ 
jako host na vídeňské universitě a protože studuje i mykoflóru 
Československa, naši zemi miluje a má zde mnoho známých, byl při 
této příležitosti pozván Čs.akademií věd v Praze jako její host 
k třídennímu pobytu u nás: měly tím být uctěny jeho nadcházející 
sedmdesátiny/kterých se dožil 23.6.1976/. Jeho návštěva se usku
tečnila 6.- 9.5.1976 v Praze a byla v pořadí již jeho čtvrtou u 
nás/viz Čes.Mykol,,Praha,30:221-224,1976/.Host přijel se svou pa
ní z Vídně 6.5.ve čeř do Prahy a druhého dne se s nimi sešli v ha
le hotelu Kriváň manželé Kuthanovi z Ostravy a dr.Z.Pouzar s pisa
telem těchto řádků..Pak jsme se odebrali do mykol.oddělení Národ
ního muzea,kde nás očekával dr.M.Svrčekjtam pak byly skoro po ce
lý den diskutovány nejrůznější mykologické problémy,otázky další 
spolupráce na výzkumu čs.mykoflóry,jejich publikace apod.

8.5.jsme vyjeli do křivoklátských lesů na lokalitu "Pinvička" 
u Nižboru,kde však vzhledem k suchému počasí jara r.1976 bylo na
lezeno velice málo hub. Po poledni při zpáteční cestě do Prahy 
došlo k závadě ha voze prof.Singera a tak byl část odpoledne hos
tem y  má rodině,zatímco jeden náš známý se věnoval opravě vozu.
Večer téhož dne jsme se všichni sešli ke společné večeři pod Pet
řínem na Malé Straně v Lobkovické vinárně,kde jsme jak při odbor
ných debatách o houbách,tak při vzpomínkách na různé mykology a
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cesty prof.Singera za houbami skoro po celém světě ztrávili velni 
pěkný a příjemný večer.

9.5.jsme s prof,Singerem podrobně prodiskutovali náš připra
vený článek k jeho sedmdesátinám /citaci viz výše/ a ještě před 
polednem odjeli manželé Singerovi zpět do Vídně. Kratičká květno
vá návštěva prof.Singera v r.1976 byla pro nás jednou s dalších 
vzácných příležitostí setkat se a hovořit a nejproslulejším žijí
cím mykologem na světě,na což rádi vzpomínáme.

Avšak již r.1979 přednášel prof.Singer opět celý semestr Ye 
Vídni a ve dnech 15.- 18.10.1979 znovu soukromě se svou paní na
vštívil ČSSR.Bydlel u inž.J.Kuthana v Ostravě,prodiskutovali zre
cenzovanou společnou práci pro Českou mykologii a uskutečnili 
krátkou návštěvu ve stát.přírodní rezervaci "Komora" u Šilheřo- 
vicfna obou lokalitách však nalezli pro nepříznivé počasí mini
málně hub.Tato návštěva prof.Singera byla tedy v pořadí pátou v 
ČSSR.

Prof.Singer pracuje od r.197? v Brazílii ve městě Manaus na 
Amazonce /Instituto National de Pesquisas de Amazonia,Caixa post. 
4-78,69000 Manaus,Brazil/,kde se zabývá taxonomii a ekologií myko- 
flóry tamních pralesů a zejména studiem mykorrhizy.

Z P R Á V Y  O A K C Í C H, P R O G R A M Y ___________ ____________

© JARNÍ CYKLUS MXK0LQ3ICKÍCH PŘEDNÁŠEK 1980.pořádaných praž
ským ústředím naší Společnosti,proběhl v květnu a červnu tr.v po
sluchárně katedry botaniky nižších rostlin přírodovědecké fakul
ty Univ.Karlovy v Praze.Přednášeli v něm dr.F.Kotlaba,CSc./"Hou
by a rostliny roku 1979 v bar,diapozitivech”/,ing.J .Kuthan/nHou- 
doubrav a habrových doubrav středního Slovenska"/,dr.F.Kotiaba,
CSc./"houby a příroda Soběslavských blat v již.Čechách"/,MtJDr.J.
Herink/"Vzácnější nálezy hub v sezóně 1979"/,ing.J.Baier /"Houby 
ve fotografické praxi"/,MUDr.J.Kubička /"Mapování jedovatých hub"/, 
dr.R.Fellner/"Jarní aspekt mykoflóry lužních lesů"/ a RNDr.et PhDr. 
Z.Neubauer/"Estetika v přírodě"/.Většina přednášek byla doprováze
na barevnými diapozitivy.Před jejich zahájením byly určovány a de
monstrovány právě rostoucí druhy hub. -sš.

m JARNÍ PŘEDNÁŠKY BRNĚNSKÉ POBOČKY ČSVSM byly zahájeny 14.1.
1980 přednáškou doc.ing.A.Černého,CSc."Jedlé plodnice dřevokaz-

-------------------------—
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Ipých hub".Nésledoval 11.2. referát ing.M,Volšinského o "Arménii a 
Gruzii" a bylo pokračováno 10.3.přednáškou A.Vágnera " Za houbami 
v roce 19T9".Cyklua byl ukončen 28.4. přednáškou ing. J.Kuthana 
"Houby doubrav a habrových doubrav středního Slovenska".Qrněnské 
houbařské přednášky se konají v budovš ředitelství Moravského mu
zea na Nám.25.února č.6/Zelený rynk/ vždy v 18 hod. -sš.

@ PRAKTICKÉ CVIČENÍ V URČOVÁNÍ CHOROŠOVITÉCH HUB HODU INONOTUS 
uspořádala dne 24.5.1980 na Katedře ochrapy lesů les.fakulty VŠZ 
v Brně brněnská pobočka naší Společnosti.Přednášel doc.ing. Alois 
čerrtfjCSc.z Katedry ochrany lesů les.fakulty VŠZ v Brně, který 
promítnul též barevné diapozitivy a demonstroval herbářové polož
ky plodnic a hniloby dřeva. Na závěr provedli účastníci praktika 
mikroskopování důležitých mikroznaků jednotlivých druhů r.Inono - 
tus.Nevšední zájem o toto praktické cvičení projevilo 14 zúčast
něných,kteří se zajímali i o pořádání dalších podobných akci v 
příštích letech /v r.1981 to bude seminář o rodech Ganoderma a Fo- 
mes;bližší informace budou včas oznámeny/. -sš.

@ "SYSTÉM HUB PRO NEi.ůTKOLGGY" se jmenoval diskusní seminář,po
řádaný 28.3.1980 v Praze komisí pro experimentální mykologii 
ČSVSM spolu s odd.experiment.mykologie MBtf ČSa V v  Praze a určený 
převážně chemikům.Hlavní referát přednesla dr.0.Fa3satlová,CSc. 
/Katedra botaniky nižších rostlin přírodověd.fakulty UK v Praze/ 
30 účastníkům,u nichž se seminář setkal s velkým úspěchem. Další 
seminář,který připravuje komise pro experiment.mykologii,se plá
nuje na listopad 1980 na téma "Biochemické procesy spojené se 
stárnutím u hub" a bude pořádán v Brně. -sš.

FYSIOLOGIE A EKOLOGIE FYTOPATOGENNÍCH HUB je název mezinár. 
symposia,které ve dnech 2.-4.6.1981 pořádá Mikrobiologický ústav 
ČSAV společně s Fytopatologickou komisí Ss.společnosti mikrobio
logické a sekcí fytopatologické mykologie naší Společnosti v Pra
ze.Jeho cílem je shrnutí nejnovějších výsledků výzkumu fysiologie 
a ekologie fytopatogenních hub s8 zvláštním zřetelem k získání 
podkladů k novým biologickým a integrovaným metodám ochrany rost- 
lin.lCLavními tématickými okruhy jednání bude fysiologie fytopato
genních hub,vzájemné vztahy fytopatogenních hub vyskytujících se 
v půdě a biologické a integrované metody ochrany rostlin proti 
houbám způsobujícím choroby.Přednášky z těchto oborů budou před
neseny ve 4 jednacích jazycích/čeština,ruština,angličtina a něm
čina/.
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Přihlášky k účasti /s vyznačením tématu přednášky a daty poža
dovaného ubytování/ zašlete nejpozději do 30.listopadu 1980 na 
adr.:Dr.Miloslav Staněk,CSc.,Mikrobiol.ústav ČSAV,Vídeňská 1083, 
Praha 4-Krč,PSČ 142 20. ~s3.

©  VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENQ SEKCE FYTOPATOLOGICKÚ MEKOLQGIE ČSVSH, 
na němž budou jeho účastníci seznámeni s tématickým pláněti výzku
mu houbových chorob a ochranou proti nim v VII.pětiletce na všech 
výzkumných pracovištích v ČSSR,bude uspořádáno 9.12.1980 v budově 
Ústavu vědecko-technických informací v zemědělství v Praze.Cílem 
tohoto setkání je zvýšit vzájemnou informovanost pracovníků fyto- 
patologického výzkumu,zabývajících se problematikou ochrany rost
lin proti houbovým chorobám,a vytvořit tak příznivé podmínky pro 
efektivní.spolupráci. -sš.

©  III. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ 11 BIOCHEMICKÉ A MORFOLCGICKÚ ZMĚNY 
PŘI OTRAVÁCH Vyl’ HOUBAMI" .který pořádala komise pro mykolo - 
gickou toxikologii při Č3V3M spolu s odd.experimentální mykologie 
MBÚ ČSAV,se konal dne 17.4.1980 v Praze.Bylo na něm předneseno 5 
referátů.ílUDr.Josef Herink ž Mladé Boleslavi podal podrobný pře
hled o biochemické diagnostice otrav houbami. MUDR.J,Heinrich z 
Ostravy hovořil o klinických a morfologických aspektech otrav 
muchoiaůrkou zelenou v r.1979. Na Ostravsku bylo v uplynulém roce 
18 případů otrav muchomůrkou zelenou,z nichž 4 pacienti zemřeli.
Na seminář přijeli z Ostravy,kde máji největší zkušenosti s lé
čením těchto otrav,MUDr.V.Dudová,MUDr.J.Heinrich a MUDr.J .Čuřík.
V referátě byl podán klinický rozbor řady hospitalizovaných pří
padů otrav,doplněný barevnými diapozitivy,dokumentujícími morfo- 
logické změny na játrech.

Ve společném referátu s nepřítomným MUDr,J.Veselským referoval 
MUDr.J.Dvořák z Ostravy o průběhu jedné otravy čirůvkou sírožlu- 
tou /Tricholoma sulphureum/.V Ústavu pro toxikologii a soudní che
mii fakulty všeob.lékařství Univ.Karlovy v Praze/RI®r.M.Lisá/byl 
vypracován přehled o otravách houbami,které tam byly vyšetřovány 

Nv letech 1975-79/přednesla pí.Brumová/.MUDr.J.Kubička z Protivína 
referoval o otravách houbami v Jihočeském kraji, kde se podařilo 
zavést povinné hlášení hospitalizovaných otrav houbami /v r.1979 
36 případů,žádné úmrtí/.Závěrem sdělil výsledky mapování jedova
tých hub v Jihočeském kraji a specielně much.zelené v o.Písek.

Semináře se zúčastnilo 51 osob. Kromě 19 mimopražských členů
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I výboru komise a některých přednášejících z Bratislavy,03travy,Olo
mouce , Protivína a Mladé Boleslavi přijeli těž zájemci z Brna,Svi
tav,Českého Krumlova,Plzně.Chomutova a Příbrami. S potěšením bylo 
konstatováno,že se těchto semináři zúčastňuje i pravidelně řada 
členi ČSVSM. Bohatá diskuse.která se spontánně rozvíjela po jed
notlivých referátech,potvrdila aktuálnost a zájem o širokou probT 
lematiku,kterou se zabývá mykologická toxikologie.Protože se po
zvánky na podobné akce zasílají jen aktivním zájemcim o mykotoxi- 
kologii,sdělte svoji adresu přímo dr.K.Semerdžievě,CSc..Mikrobio
logický ústav ČSAV,Vídeňská 1083,Praha 4-Krč,PSČ 142 20. -red.

Q  PODZIMNÍ CYKLUS MYKOLOGICKÍCH PŠEDNÁŠEK 1980. které pořádá 
ústředí ČSVSM v Praze,byl zahájen v pondělí dne 15.9.1980 před
náškou dr.Z.Pouzara.CSc.o podzimních houbách lupenatých/s ukázka
mi/.Cyklus potrvá do 3.11.1980 a na jeho programu jsou dále před
nášky dr.L.Kotilové-Kubičkové "Přehled našich dřevních šupinoyek" 
/22.9.1980/,S.Šebka "Naše muchomirky z okruhu much.pošvaté/A.va- 
ginata s.l./"/29.9./,dr.J.Herinka "Československé holubiriky v ba
revných diapozitivech"/6.10./,Karla Kulta "Přehled našich druhů 
pavučinci z podrodu Dermocybe/kožnatka/"/13.10./,dr.F.Kotlaby,CSc. 
"Houby a rostliny černomořského pobřeží v Bulharsku"/20.10./, 
MUDr.J.Kubičky a dr.M.Svrčka,CSc."Houby společenstev vrbových po
ros ti/Salicet/ na Třeboňsku"/27.10./ a závěrečná přednáška dr.F. 
Soukupa "Chorošovité houby na buku"/3.11./.Přednášky jsou větši
nou doprovázeny bar.diapozitivy,začátek v 18 hod..počínaje 13.10. 
je začátek v 19,15 hod. /ČSVSM/

©  ZPRÁVA 0 II.SEMINÁňl "OCHRANA HUB A JEJICH ŽIVOTNÍHO PROSTŘE
DÍ. Komise pro ochranu hub a jejich životního prostředí při ČSVSM 
uspořádala ve spolupráci 8 katedrou botaniky nižších rostlin PřF 
UK a mykol.oddělením Národního muzea v Praze dne 12.5.1980 v po
řadí již II.seminář k ochraně hub a jejich životního prostředí, 
na kterém bylo předneseno celkem 7 odborných referátů,které vy
slechlo 37 posluchačů.

Jednání zahájil a průběh semináře řídil předseda komise S.Še
bek. tfvodním referátem "Obecné aspekty ochrany genofondu" přispěl 
ing.V.Samek,Csc./VlÍLHM Strnady/.Poukázal na aktuální problémy ge
netické koroze u nás i ve světě a na nutnost inventarizace jako 
prvního kroku k poznání mechanismu koroze.Je však nezbytné,aby na 
tuto inventarizaci navazovala konkrétní prováděcí opatření(Stano
vená v souladu se všemi aspekty,jež jsou na genofond kladeny/hos-
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podářský,krajinotvorný,hygienický,vědeckovýzkumný atd./.Ve druhém 
referátu o "Ochraně houbových organismů ve vzthau k ochraně reži
mu na jejich stanovištích" podtrhl dr.V.Skalický,CSc./PrF UK Pra
ha/ nutnost ekologického přístupu při studiu jednotlivých druhů 
/např.jako souěásti edafonu atd./.Dr.P.Lizoň/Slov.nár.muzeum Bra
tislava/ se ve svém referátu "Perspektivy ochrany makromycétov na 
Slovensku" soustředil na minulost i přítomnost mykologických stu
dií na území Slovenska a na problémy, s kterými se ochrana hub na 
Slovensku bude nutně střetávat„Posledním dopoledním referátem byl 
příspěvek dr.M.Svrôka,CSc./Národní muzeum Praha/ "Poznámky k myko- 
flóře Prahy z hlediska ochrany hub",ve kterém shrnul část výsledků 
svého dlouholetého studia i své zkušenosti se specifickými problé
my ochrany hub v prostředí rozrůstajícího se velkoměsta.Je zajíma
vý údaj,že z území tzv.Velké Prahy je až doposud známo ne méně než 
800 druhů hub z řádu Agaricales s.l.

Po krátké polední přestávce vystoupil ing.J.Kuthan/Ostrava/ s 
referátem "Vyšší houby ve spádové oblasti exhalaci ostravsko-’: 
vínské průmyslové aglomerace", ve kterém uvedl zajímavé údaje o 
nízkém podílu mykorrhizních hub /do 20%/ ve sledovaných porostech 
postižených exhalacemi. Zároveň poukázal na různorodost metodolo
gických přístupů při provádění podobných dlouhodobých výzkumů/Šmai~ 
da,Petrenkovová,Singer/ a na vlastní zkušenosti z oblasti Štrbské
ho plesa/zde pro srovnání podíl mykorrhizních druhů činí asi 57%/. 
Doc.ing.A.Černý,CSc./Lesnická fakulta VŠZ Brno/ pokračoval referá
tem "Zdůvodnění návrhu na vyhlášení Státní přírodní mykologické 
rezervace ’Rendez vous» v polesí Háje,LZ Židlochovice" /s barev, 
diapozitivy/. Důvodem k ochraně má být výskyt vzácnějších parazi- 
tických dřevokazných hub,zejména velmi vzácného rezavce Anderso - 
nova.Seminář uzavřel referát dr.F.Kotlaby ,CSc./Btí ČSAV Průhonice/ 
"Houby navrhované k ochraně ze 100 mapovaných makromycetů v Evro- 
pě"/s bar.diapozitivy/.Přednášející demonstroval 41 druhů mapova
ných hub,které by bylo vhodné pojmout mezi chráněné druhy,podal 
údaje o počtu jejich lokalit v Československu a o důvodech,které 
vedou k návrhu jejich ochrany. Následovala živá diskuse týkající 
se zejména možností a účinnosti ochrany z hlediska mykologie v 
rámci stávájících/event.nových/ státních přírodních rezervací a 
dalších perspektiv na poli ochrany hub.

Rostislav Fellner

m.
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I ČI 8.KONGRES EVROPSKÝCH IfirKOLOGO se koná v příštím roce v Itá -
lil,jak bylo dohodnuto na 7.kongresu evropských mykologii v Buda
pešti ,konaném v r.1978. Organizace 8.kongresu v Boloni se ujala 
Zemědělská fakulta boloňské university /kde budou probíhat veš
kerá jednání/ a Italská mykologická společnsst.Dstum konání to
hoto setkání evropských mykologii tylo stanoveno od 23. -29.9.1981.

Předběžný program: 23.9.příjezd a ubytování účastníků.-24.9.: 
slavnostní zahájení a odborné přednášky.-25.9.:přednášky.~26.9.: 
exkurze do okolí Ferrary.-27.9.:určování hub,pracovní sezení, 
okružní jízda městem.-28.9.:exkurze do lesů inezi Boloni a Floren- 
cií/Fagetum,Castanetum/.-29.9.: závěrečné sezení.

Přednášky/15 min./ mohou být předneseny anglicky,francouzský, 
německy nebo italsky.Anglický souhrn je třeba zaslat organizační
mu výboru do 31.3.1981.

Registrační poplatek byl stanoven na 80 8 a cena za ubytování 
v jednolůžkovém pokoji včetně snídaně.kulturní program a okružní 
jízda a dvě exkurze činí 220/kat.II/ nebo 275 8 /kat.I./.Dvoulůž
kové pokoje jsou o 100 8 dražší.Rovněž se uskuteční dvě pokongre- 
sové jednodenní exkurze/Ravenna,Florencie/. Poplatek s ubytováním 
činí 75 a 90 8 .

Adresa organizačního výboru: Institut of Plant Pathology, via 
Fllippo Re,8,Bologna 40 126,Italy. /J.Klán/

VÝZVA k  St ehXSQm
Nový bulletin "Ifykologické listy" zamýšlí vedle aktuelních 

zpráv o konaných nebo chystaných akcích uveřejňovat i kratší pří
spěvky autorů z široké mykologická veřejnosti. Obracíme se proto 
na všechny zájemce o mykologii s žádostí o příspěvky.zejména týka
jící se nálezů vzácných a zajímavých druhů hub, sběrů nových pro 
Československo,o kratší mykofloristické práce, zpracované klíče 
některých význačných skupin hub,příspěvky k mykotoxikologii,zají
mavá pozorování aj.Zvláší vítány jsou i příspěvky doprovázené pé
rovými kresbami hub či mikroznaků.

Těm,kteří nemají dostatek zkušeností se zpracováním a formu
lací příspěvku doporučujeme,aby požádali některého z našich zku
šených mykologů o konzultaci,případně aby se obrátili na redakci, 
která se vynasnaží jim tuto konzultaci zprostředkovat. /Red./
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®  MIHIKTKOLOGICKČ DNY NA OSTRAVSKU.Neoficiální setkání a spo - 
léčné exkurze jsou pro zájemce o mykologii velmi účinným zdrojem 
nových poznatků.Přes nepříznivé počasí,které růstu hub příliš ne
přálo,bylo setkání na Ostravsku ve dnech 25.- 27.7.1980 pro vět
šinu z 11 účastníků přínosem zejména z mykologického hlediska.

Při exkurzi do Šilheřovic 25.7.byly v zámeckém parku sbírány 
zejména Oanoderma pfeifřeri a Clitopilus hobsonii,dále v přírod
ní rezervaci "Komora"/pralesovitý porost starých buků s množstvím 
padlých kmenů/ řada zejména lignikolních druhů hub. Ze zajímavěj
ších druhů stojí za zmínku Peziza micropus,!' bulgaria pura,Phleo~ 
gena faginea,Laxitextum bicolor, Hericium clathroides, Trametes 
hoehnelii,Datronia mollis,Pleurotus pulmonarius,Pleurotus dryinus, 
Hohehbuehelia grisea, Pluteus podospileus, Pluteus hispidulus, 
Pluteus patricius,na spáleništi pak Peziza lobulata, Anthracobia 
melaloma a Rhizina inflata.

Další den /26.7./bylo navštíveno okolí obce Raková /o.Čadca/ 
na slovenské straně Beskyd,kde bylo sbíráno ve smrčinách a březi
nách, jakož i podhorských pastvinách. Zde byla nalezena řada šíav- 
natkovitých hub, jako Hygrocybe'obrussea,Hygrocybe chlorophana, 
Hygrocybe citrinovirens,Hygrocybe cantharellus,Hygrocybe miniata, 
Hygrocybe ovina,Camarophyllus virgineus,Rhodophyllu3 aff.pseudola- 
zulinus,Aleurodiscus amorphus aj. Odpoledne bylo věnováno návště
vě jedlobukového pralesa přírodní rezervace "Salajka" v k.ú.obce 
Bílá,Beskydy. Jako nejzajímavější sběr nutno jmenovat Sparassis 
nemecii, dále bylo opět sbíráno Hericium clathroides a Peziza 
micropus,rovněž pak Cystostereum murrayi,Pleurocybella porrigens

Poslední dopoledne /27.7./náleželo exkurzi na hornickou haldu 
Lučina v Ostravě. Zde byl zastižen výjimečně bohatý aspekt s Hel- 
vella lacunosa,H.sulcata,Leptopodia atra,Pi3olithus arrhizus,Ino- 
cybe dulcamara,l.carbonaria,I.humilis,I.brunneoatra,Eccilia seri- 
ceo-nitida,Calocybe carnea,Hygrocybe veselskýi,Sepultaria kavinae, 
Sepultaria speluncarum,Pulvinulla constellatio a dalšími druhy.

První z volných večerů byl věnován diskusi nad promítanými 
diapozitivy a literaturou,druhý pak společenského posezení.Účast
níci vyslovili spokojenost nad průběhem a získanými poznatky a svá 
nejlepší očekávání pro podobnou akci,která se uskuteční v září 1980 
pod Vysokými Tatrami. /JKN/
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--------------------------------- R E D A K Č N Í  S D Ě L E N Í --------------------------------- *

loto Číslo "Mytologických listů" vyšlo v říjnu 1980.Uzávěrka 
příštího čísla je 30.11.1980.Autory prosíme,aby se při psaní pří
spěvků a zpráv řídili laskavě těmito pravidly:l/text v jazyce čes
kém nebo slovenském/v rozsahu maximálně 3-4 strany/pište na stro- 
ji/zhruba 50 řádek po 65 úhozech na stránku/,dle možnosti neuží - 
vejte poznámek pod čarou; 2/obrázky,grafy a mapky/max.šíře 7*6 mm 
nebo 160 mm/lze přetisknout pouze v provedení výrazné kresby čer
nou tuší na bílém papíře.Fotografie ani illustrace provedené ji - 
nou technikou nám proto nezasílejte.U nákresů hub a mikroznaků 
uveSte vždy grafické měřítko;4/příspěvky do tohoto informačního 
bulletinu se nehonorují;4/příspěvky zasílejte na adr.:Čs.vědecká 
společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 106,Praha 1,PSČ 
111 21.

Toto číslo "Mytologických listů" je zasíláno zdarma všem čle
nům ČSVSM jako ukázkové.Pravidelný odběr příštího ročníku je mož
no dodatečně objednat ještě měsíc po obdržení tohoto čísla na ad
rese naší Společnosti.Na později došlé objednávky nebude moci být 
vzat zřetel.Složenky k úhradě předplatného na rok 1981 budou vlo
ženy do příštího čísla.

J.ífK0LO3ICKÉ LISTY 1/80-Informační orgán Čs.vědecké společnosti pro 
mykologii při ČSAV.Vychází v nepravidelných lhůtách.řídí ing.J.Kut- 
han 8 redakční radou/doc.dr.Zdeněk Urban,DrSc.,dr.Jaroslav Klán,Ka
rel Kult a Svatopluk Šebek/.Technický redaktor S.Šebek.Veškerou ko
respondenci zasílejte na adr.Čs.vědecká společnost pró mykologii 
při ČSAV,pošt.přihrádka 106,Praha 1,PSČ 111 21.
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