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V L I V  I M I S Í  N A  LESY V ČSR

Představitelem životního prostředí většiny hub Jsou na území 
našeho státu především lesní společenstva,která Jsou už po něko
lik desítiletí vystavena stoupajícím škodlivým vlivům.Jejich do
pad nabývá už dnes nebezpečných rozměrů a projevuje se citelně 
zejména v narušení genofondu lesních dřevin a rostlin včetně hub 
a některých lišejníků.V případech mykorrhizních hub může dokonce 
dojít k vážnému hospodářskému narušení.

Za hlavní příčinu této deteriorizace lesního životního prost
ředí jsou dnes pokládány především imise. V následující stati 
proto přinášíme informace o současné situaci v otázce vlivů imi
sí na lesy v ČSR z pohledu komise prezídia ČSAV pro otázky život
ního prostředí. Red.

Pronikání exhalátů do rostlinného porostu.které se v posled
ních třiceti letech v průmyslově vyspělých státech prudce zvyšuje 
poškodilo v ČSR viditelným způsobem už více než 400 000 ha lesa. 
Představuje to téměř pětinu celkové rozlohy lesů,při tom je však 
nutno předpokládat, že Ještě větší plocha je postižena fyziolo
gickým stresem. Jde především o vliv kyselých srážek,které ohro
žují lesy i mimo průmyslové oblasti a výrazně snižují jejich 
odolnost vůči meteorologickým i jiným vlivům.

Do budoucna je nutno počítat a tím,že průmyslové exhalace dá
le porostou - v CSSR stejně jako v sousedních státech,odkud Jsou 
exhaláty na naše území zanášeny větrem.To se nutně projeví i dal
ším zhoršením stavu lesních porostů. Podle prognózy.vypracované 
do roku 1990,86 plocha poškozených lesů má_v ČSR zvýšit více než 
o polovinu a zároveň výrazně vzroste stupeň poškozeni. I když ta
to prognóza nebere v úvahu škody,které velmi pravděpodobně nasta
nou v lesích po dlouhý čas vystavených kyselým srážkám i jiné zá
těži,vyplývá z ní,že koncem tohoto desetiletí bude v pěti ze sed
mi krajů ČSR výrazně poškozeno anebo úplně zničeno 350 000 ha le
sa.Vše nasvědčuje tomu,že vývoj půjde stejným směrem i později.Je 
nutno proto počítat a tím,že se naruší funkční účinky lesa-a to i 
za předpokladu,že se poničené plochy zalesní.Pokud se však nepod
niknou nejnutnější opatření.hrozí bez nadsázky některým oblastem 
•kologická katastrofa,Jejíž důsledky mohou znamenat vážné nebez
pečí pro většinu území ČSR.
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Komiae prezídia ČSAV pro otázky životního prostředí vypraco
vala proto analýzu vlivu imisí na funkce lesa,kterou její před
seda , akademik K.Kudrna, předložil prezídiu ČSAV, spolu a návrhy 
opatření ve sféře vědeckého výzkumu.Studie uvádí,že ztráta na 
přírůstku dřeva činí už dnes nejméně 1,7 miliónů nw ročně,což 
při velmi nízkém odhadu představuje 600 miliónů Kčs.Do konce to
hoto desítiletí Be tyto ztráty zvýší více než o polovinu. Všechno 
nasvědčuje tomu,že patrně už před rokem 2.000 nastane prudký po
kles těžebních možností,což je zhruba o čtvrt století dříve,než 
se předpokládalo.Ještě vážnější je však samozřejmě ohrožení mimo- 
produkčních funkcí lesa,především funkce hydrologické.půdoochran- 
né a rekreační.Nejzávažnější důsledky přinesou patrně změny hyd- 
rologických a vodohospodářských poměrů v narušených oblastech.Je
jich souhrn se projeví zejména povodněmi,zátopami a tím,že vodní 
nádrže nedokáží dodávat dostatek pitné vody.Na vodní hospodářství 
má výrazný vliv i značná eroze půdy,což je nejzávažnější následek 
porušení půdoochranné funkce lesa.Splavená půda bude zanášet kory
ta řek,působit provozní potíže na vodohospodářských objektech,a i 
surovou vodu,přicházející do úpraven,nebude patrně už možno dosa
vadními postupy zpracovávat tak,aby byla zdravotně nezávadná.Ero
ze může vést i k odplavení půdních vrstrv až na skalní podklad, 
což prakticky znemožňuje les znovu obnc•it.Porušení až destrukce 
lesů se zákonitě promítne i do rekreačních možností v našem stá
tě.Už dnes je např.nesporné,že v dohledné době poklesne turistic
ká přitažlivost Krkonoš,Beskyd a dalších oblastí,kde se do rekreač
ních zařízení investovaly nemalá prostředky.

Dosavadní vývoj by mohlo zvrátit jen omezení průmyslových ex
halací u nás i v sousedních státech.Tato cesta se dnes ovšem jeví 
jako zcela nereálná.V podstatě jedinou možností,jak snížit škody 
působené imisemi v lesním porostu,jsou opatření v lesním hospo - 
dářství.JeJich účinnost je sice omezená,nicméně je nelze zanedbat. 
Současný styl hospodaření v lesích směřuje takřka výlučně k maxi
mální záchraně dřeva.Těžba a její rozmístění pak velmi často sa
my narušují mimoprodukční funkce lesa a škody.působené proniká - 
nim exhalátů do rostlin,se dále zvyšují.Strategie i taktika hos
podaření v lesích se dosud řídila,převážně jen úzce rezortními 
požadavky.Nemají-li chmurné prognózy se stát skutečností, je ne
zbytné, aby se brala v úvahu i celospolečenská hlediska.Nutnou.do
sud však málokdy splněnou podmínkou,je postupovat na základě spo
lehlivých a pohotově zpracovaných informaci.Výzkum se celou prob
lematikou u nás zabývá na různých úrovních,práce však nejsou do
statečně koordinovány a neuspokojuje ani převod výsledků do praxe. 
Jde o vědeckovýzkumné úkoly,které lze shrnout do šesti problémo
vých okruhů,od pořizování vědeckých prognóz poškození lesů, přes 
otázky zdravotně hygienické,ekologii krajiny a biologii lesa až 
po řízení lesního hospodářství a ekonomické využití dřeva,případ
ně i jehličí a kůry.Situace vyžaduje,aby se všechny dosavadní po
znatky urychleně shrnuly a na této základně se rozvinuly vlastní 
výzkumné projekty.

Prezídium ČSAV předloženou zprávu projednalo na svém 39.zase
dání na sklonku minulého roku, přijalo její závěry a schválilo 
opatření,která mají zlepšit organizaci a koordinaci vědeckovýzkum
ných prací a zvýšit koncentraci sil na nejzávažnější problémy.
Je ovšem nesporné,že věda sama ožehavý problém nemůže sama vyře
šit. Ilá-li se čelit vážnému nebezpečí.jemuž jsou naše lesy vystave
ny a které s sebou nese závažné důsledky pro národní hospodářství 
i život celé společnosti,je nezbytná, aby této problematice věno
valy náležitou pozornost všechny odpovědné rezorty.
/ Přetištěno z Bulletinu ČSAV 1/1982 se souhlasem vydavatele/.
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T E R M Í N Y  P R O  V Z T A H  H O U B A  - H O U B A ___________________

Jaroslav R o d

Houby jsou 3chopny žít na nejrůznějšich substrátech včetně hub. 
V současné době je znáno více než tisíc hub,které žijí přibližně 
na 2 500 jiných houbách. V literatuře jsou houby objevující se na 
jiných houbách nejčastěji nazývány m y k o p a r a z i t  y.Z bio
logického hlediska se děli na dvě základní skupiny: n e k r o - 
t r o f i c k é  /destruktivni/a b i o t r o f i c k é , s  hostite
lem vytvářející vzájemně vyvážený vztah. Termín "mykoparazit" ale 
svým obsahem vyjadřuje parazitickv vztah houby nejen k Jiné houbě, 
ale k jekémukoliv organizmu. Poměrně často je též uváděn Doosali- 
sem/1964/ zavedený termín " h y p e r p a r a z i t "  /resp. s u - 
p e r p a r a z i  t/,který se však hodí pouze pro případy,kdy hou
by parazitují na jiných parazitech a má tudíž jen užší význam.
Cooke /1977/, který nesouhlasí ani s jedním z těchto terminů,navr
huje termín " a n t a g o n i s m u s  avšak ani tento termín ne
ní nejvhodnější,neboi v mnoha případech se nejedná o aktivní anta
gonismus. íiěkteří autoři,Jako např.Rudakov /1971/, používají termín 
" houby m y k o f i l n í "  /houbymilující/ obdobně Jako koprofil- 
ní apod.Ani tento termín není pro daný případ neJvhodnější,neboí 
se hodí spíše jen pro obligátní společenstva.Velmi sporadicky se 
používají i terminy " m y k o g e n n l ” nebo " m y k o f y t n í "  
/popř.mykofytické/,obdobně jako entomogenní či aaprofýtní/popř. 
saprofytické/. Barnett /1963/ považuje pro nejobecnější vztah hou- 
ba-houba jako nejvhodnější termín " f u n g i k o l n i  houby" a to 
zejména tam,kde nelze definovat nutriční vztah. Původně byl tento 
výraz používán jen pro houby na makromycetech,v poslední době se 
používá v obecnějším významu,tzn.i pro houby na mikromycetech.
Svým obsahem tento termín znamená "žijící na/v/ houbách".obdobně 
Jako terrikolní,lignil:olní,mu3cikolní.graminlkolní apod.

Určitou zajímavostí jsou houby,které žijí na lichenizovaných 
houbách/mykobiontech/.tj.těch houbách,které spolu s řasami vytvá
řejí líšejníky.Pro tyto houby lze použít termín " l i c h e n i -  
k o 1 n í". Hawksworth A 979/ jen ze skupiny Hyphomycetes popisu
je 44 druhů lichenikolníeh hub. V převážně většině jsou obligátní 
a to buá nekrotrofické nebo biotrofické,které jsou někdy nazývány 
"parasymbionty".

L i t e r a t u r a
Barnett H.L./1963/:The nátuře of mycoparasitiam by fungi.Annu.Rev. 

”icroblol.17:1-44.
Boosalia M.G./1964/:Hyperpara8Ítism.Annu.Rev.Phytopathol.2:363-375. 
Cooke R./1977/:The biology of aymbiotic fungi.’.7iley,New York. 
Hawksworth D.L./1979/:The lichenicolous Hyphomycetes.Bull.Br.Mua. 

/Nat.Hist./,Bot.6:183-300.
Rudakov 0.L./1978/: Physiological groups in mycophylic fungi.id

eología 70:150-159.

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
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N E Z V Ě S T N É  D R U H Y  N A Š Í  M Y K O F L Ó R Y - II._______________

Zdeněk P o u z a r

V této ka p ito le  se budeme zabývat dvěma h řib o v ítým i houbami, 
k te rá  popsal v hodnotě poddruhových taxonů p ro f.d r .K a re l Kavina 
ve dvacátých le te ch  a o k te rých  od té  doby nemáme žádné zprávy.

Boletus variegatuá f.monticola Kavina,Věda přírodní 8:75,1927.
Zde se jedná zřejmě o cenný taxon z blízkého příbuzenstva 

hřibu strakoše-Boletus variegatus Sw.ex Fr. Je popsán jako hor
ská forma,která se liší především spojitostí s borovicí kosodře- 
vínou-Pinua mugo subsp.mughus a pochopitelně i růstem v horských 
polohách,hlavně výše jak 1 .2 0 0 m nad mořem. Morfologicky pak ví
ce oranžovým zabarvením:"celá křiklavě oranžově skořicová",a dá
le třeném "na oranžovém podkladě skořicově plstnatým".Výtrusy 
byly Kavinou zjištěny jako mnohem menší než u pravého strakoše 
a to 6x3 jim/pravý B.variegatus má výtrusy 9-11 x 3-4 pm/.Kavina 
znal tuto houbu jednak z vrcholových částí Šumavy/Jezerní stěna, 
Ostrý,Javor,Luzpý.Roklan//poslední tři lokality jsou v NSR/ a 
dále z Krkonoš/Labská louka.Pančická louka,Studniěná hora// viz 
Svrček,Opera corcontica 4:21,1967,kde je též podrobnější popis 
z Kavinových rukopisných poznámek/. Vše nasvědčuje tomu,že se jed
ná o dobrý druh.Problém je v tom,že tuto houbu po Kavinovi nikdo 
více jak 50 let nesbíral a neatudoval-proto dnes nemůžeme ověřit 
její hodnotu. V Severní Americe se dnes z okruhu strakoše rozezná
vá několik dobrých druhů. Uvážíme-li podivuhodné zeměpisné rozší
ření strakoše /chybí v řadě oblastí v Evropě/ a vázanost na urči
té klimatické poměry a tedy možnost separace morfologicky odliš
ných typů v procesu přizpůsobení jiným podmínkám,pak ještě více 
vystupuje podezření.že Kavina popsal pod jménem Boletus variega
tus f.monticola velmi význačnou houbu.jejíž hodnota byla podceně
na. Bylo by vhodné po této houbě pátrat na lokalitách ve vrcholo
vých částech Šumavy a Krkonoš a znovu prozkoumat na novám materi
álu její vztah k typickému Boletus variegatus.který roste na Šuma
vě běžně v nižších polohách ve spojitosti s borovicí lesní-PinusSlveatria, V herbářích Národního muzea v Praze,kde Jsou uloženy 

které doklady ke Kavinovým sběrům,není tato houba bohužel za
stoupena a tak nebylo možno revidovat rozdíl ve velikosti výtru
sů: to bude úkol pro nálezce nového materiálu této houby!

Okruh Boletus variegatus Sw.ex Fr.vyžaduje v Evropě novou re
vizi. Jde zejména o detailnější poznání proměnlivosti modrání 
dužniny na řezu a dále pak pátrání po dalších lokalitách druhu 
popsaného Jako Suillus lapponicus Harmaja/Karstenia 18:27,1978/. 
Harmajou popsaná houba byla sebrána pouze jednou ve finském La- 
ponaku v r.1972. Liší se od strakoše,jemuž,je blízce příbuzná, 
hlavně sbíhavými rourkami,trochu většími pery,většími výtrusy 
/10-14 x 3*8-5 jam/ a přítomností ampulovitýeh cystid na ploše

M y k o f l o r i s t i k a
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rourek. Náš dosti proměnlivý materiál strakoše poskytuje dobrou 
příležitost k novému systematickému studiu.
3oletua luteus var.albescens Kavina in Kavlna et Zeibrlík,Atlas

híibtp . S 5 , l ^ -------------------- --------1---- —
Kavina popsal tuto houbu následovně:"V horských pasekách pod 

borovicemi a na hřbetech krkonošských pod klečí roste forma celá 
bílá,Jen skloboukem někdy nažloutlým,a červenavými kapkami sekre
tu na třeni,s dužninou bílou,v třeni rezavějící."

Z popisu vyplývá především to,že houba je zprvu bílá,což u 
běžného klouzku cbecného-Boletus viscidus je vyloučeno.Dále jsou 
to červené kapky na treni-znak též B.luteus cizí. Je vysoce prav
děpodobné, že jde o dobrý druh. Roste zřejmě především pod klečí 
a bylo by vhodné po ní pátrat na "hřbetech krkonošských",ale i 
jinde,kde je kleč původní.Ze Severní Ameriky je zním a celé řada 
druhů z tohoto příbuzenstva a není tedy vyloučeno,že i v Evropě 
budou poměry komplikovaněji,než se nám dosud zdálo.Houfe,a vyžadu
je nutně další nálezy a podrobnější popis. Škoda,že Kavina’ ne
popsal blíže povahu prstenu,tedy znaku,který má pro skupinu Bo- 
letus luteus značnou důležitost.

S L I Z Á K  Š V Ý C A R S K Ý  P O D D R U H  T A T R A N S K Ý • C H R P O  - 

G O M P H U S  H E L V E T I C U S  SSP. T A T R E N S I S  - N A  Ž AM BER EC -  
KU_______________________________________________________________

Jiří M a n n

Čele5 hub slizákovitých /Gomphldiaceae R.Uaire/ je poměrně 
malou,avšak zajímavou skupinou hub,velmi blízce příbuzných houbám 
hřlbovitým. Náleží sen asi 20 dosud popsaných druhů ve dvou ro
dech: Gomphidius Fr. a Chroogomphus /Sing./ O.K.Iiiller, z nichž 
se ve Btřední Evropě vyskytuje 5 druhů a několika poddruhy,varie
tami či formami.Převážná většina druhů této čeledi byla popsána 
z mimoevropských zemí,zejména ze Severní Ameriky.

Ve střední Evropě byly dosud zaznamenány následující druhy:
Gomphidius glutinosus /Schaeff.ex Fr./ Fr.-allzák mazlavý,tvo

řící mykorrhizu s jehličnany,převážně smrky. V ČSSR hojný.
Gomphidius rcseus/Fr./P.Karst. -slizák růžový,tvořící mykorr

hizu s borovicemi. V CS3R- nepříliš hojný.
Gomphidius maculatus /Scop.ex Fr./ Fr.-slizák skvrnitý.tvoří

cí mykorrhizu s modřínem. V Č33R dosti řídký,s formou gracilis 
/Berk.et Br./Kavina,někdy považovanou za samostatný druh a f.coo-
kei /Mass./Kavina.

Chroogcmphus rutilus/Schaeff.ex Fr./O.K.Mlller-slizák lepka
vý,tvořící mykorrhizu s borovicemi,s f.testaceus /Fr./ Pil. et 
Dermek, V ČSSR Je velmi hojný.

Chroogomphus helveticus/Sing./Uos.-slizák švýcarský s dvěma 
poddruhy: ssp.helveticus,tvořící mykorrhizu s limbou,a ssp.tat- 
rensis /Pil./ Sing.et Kuthan,tvořící mykorrhizu se smrkem.Je to 
druh horský až podhorský,poddruh vázaný na limbu je velmi vzác
ný,druhý pak je hojnější v Tatrách,avšak roztroušeně se vyskytu
je i v Cechách a na Moravě v chladnějších polohách a tam,kde do
chází k inverzi pásma.
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Z uvedených druhů jsem dosud na Žamberecku zaznamenal G.glu- 
tinosus,G.maculatus a Chr.rutllus. Je zajímavé,že G.glutlnosus 
byl nalezen pouze 2x/1976,1977/,Ch.rutilus dokonce jen lx/1980/,
1 když se jedná o druhy udávané Jako hojné,zatím co vzácnější G. 
maculatus byl sbírán 5.VIII.1978 v zámeckém parku v Žamberku, 
28.IX.1980 v Kaneničné-Suché a 18.IX.1981 na šedivci-Oboře.

V roce 1981 se mi podařilo rozšířit okruh slizékovitých hub, 
dosud nalezených v blízkém okolí Žamberka,o sběr vzácnějšího dru
hu Chroogomphus helveticus ssp.tatrensis-slizáku švýcarského pod
druhu tatranského.

Flodnice tohoto druhu jsem sbíral poblíž obce Kameničná.okr. 
tfstí nad Orlicí,v lesním komplexu Suchá u bývalé hájehky vždy na 
stejném místě,a to 26.VIII.1981 /lo plodnic/,31.VIII.1981 / 12 
plodnic/ a 19.IX.1981 /10 plodnic/. Houby vyrůstaly v mladém smr
kovém lese a modřínem a borovicí vejmutovkou /Picea abies.Larix 
decidua,Pinus atrobua/ v nadmořské výšce kol 500 m /nejbližší mě
řené body jsou Kameničná 465 m,Hůrka 515 m a Velké Suchá 559 m /. 
Většinou 80 Jednalo o poměrně mladé plodnice.Sběr revidoval ing. 
Jan Kuthan z Ostravy,který mé určení potvrdil.Doklad je uložen 
v jeho soukromém herbáři.

Popis sbírar^ých plodnic
K l o b o u k  polokulovitý,později sklenutý s tupým hrbolem, 

na povrchu vláknitě plstnatý až jemně šupinkatý,auchý,žlutorůžově 
okrový,mlaty červeně prosvítající,v mládí dosti podvinutý.Se tře
ném je klobouk v mládí spojen pravučinovitým velem,na okraji íe 

pak pokryt hustší plstí vela,které u starších plodnic mizí. Průměr 
klobouku činil 2-2*5 cm.

L u p e n y  růžově okrové,tlusté,řídké,prohozené různě dlou
hými lupínky,na třen sbíhájící,u starších plodnic tmavnoucí více 
do okrová.^

T ř e n  válcovitý,prohnutý,dolů se mírně rozšiřující, avšak 
na bázi ztenčený,stejně zbarvený jako klobouk,5*5-7*5 cm dl.o prů
měru 0*5-1*2 cm. U mladých plodnic Je třen nahoře vláknitě plst
natý a více žlutý,na bázi pak více do červena,ale i stejně po ce
lé dálce zbarvený,plr\ý.

D u ž n i n a  je žlutočervená.při okraji a v bázi tmavší, ve 
třeni vláknitá a ku spodku Jakoby poněkud vatovitá.Celá plodnice 
na otlačených místech za čerstva jasně vínově červená,stejně tak 
při zasychání,zejména na klobouku.

C h u l  je mírná,nevýrazná,vůně s obtížně definovatelným,ja
koby chemickým příměskem.

Od podobného druhu Ch.rutilus lze Ch.helveticus odlišit pře
devším oděním klobouku.Ch.rutilus má klobouk hladký,holý,za vlhka 
lepkavý,za sucha lesklý,a roste pod borovicemi dvoujehlicovými, 
zatímco Ch.helveticus mé klobouk plstnatý až šupinkatý a zcela su
chý.Poddruh švýcarský/ssp.helveticus/,rostoucí pod pětijehlicovoi. 
borovicí limbou/Pinus cembra/,má většinou klobouk výrazně vyhrblý 
či 8 papilou,poddruh tatranský/ssp.tatrensis/ pak nejvýše tupě \y- 
hrblý.dále je charakteristický růstem zejména pod smrky a červe - 
nánírn otlačených míst Již za čerstva,nikoliv až ve stáří a při za
sýchání, jak tomu bývá u prvého poddruhu.Oba druhy včetně poddruhů 
rodu Chroogomphus mají dužninu víceméně okrovou až oranžovou,čímž 
se také liší od zástupců rodu Gomphidius,vyznačujících se bílou 
event.růžovějící dužninou.

Domnívám se,že sledování rozšíření slizáku švýcarského v Čes
koslovensku by si zasloužilo pozornosti našich nykologů.
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B O L E T U S  S A T A N A S  WA Ú Z E M Í  V E L K É  P R A H Y __________

Jaroslav K l á n

Boletus aatanaa Lenz 1831 je druh velni vzácný na celém území 
Československa. Vzácnost vyplývá z jeho ekologických nároků.B.sa
tana 3 je druh termořilnl.kalcifilní a mykorrhizní především s Quer- 
cus asp.jGarpinua betulus a Fagus sylvatica. V Čechách se vyskytu
je převážně v termofytiku,na Slovensku jen v Jižní části.Hoste 
nejčastěji v cenozách řazených do svazů Quercion pubescenti pet - 
raeaa Br.-B1.1931/Eu-Quercion pubescentis Klika 1957,Querco-Carpi- 
nion Klika 1957/,tj.Sípákové a subxerofilní doubravy,a Carpinion 
betuli Oberdorf.l9 5 3,tj.dubohabrové hájejdává přednost eutrofním 
půdám.Světový areál zahrnuje meridionální,submeridionální pásma 
ffolarktidy /Sev.Amerika,Evropa,sev.Afrika,Přední Asie/.

Smotlacha/1911/ ve své monografii píše "V Čechách Jest velice 
hojný",což v současné době Již neplatí/cf.Pilát et Dermek 1974 , 
kteří jmenují jen 24 lokality z celého území naší republiky/.Zřej
mě poprvé pro Cochy objevil a vyobrazil hřiba satana Krombnolz 
/183i-46//ut Boletus sanguineus Pers.,tab.33,fig.I-6,Tom.5,1836/.
I když autor nejmenuje konkrétní lokalitu,je velmi pravděpodobné, 
že sběr pocházel z nynější Velké Prahy.Na území Velké Prahy exis
tují v současnosti tři lokality,z nichž první Je nová,dosud v li
teratuře neudávaná,druhá je pravděpodobně potvrzením Velenovakého 
lokality Sv.Prckop/Velenovský 1920-22/.Třetí lokalita,Badotín,po
tvrzuje údaj Jak Scotlachův/1911/,tak Velenovského/1920-22/.V mo
nografii hřibovítých hub /Pilát et Dermek 1974/ není zaznamenána 
žádná pražská lokalita.Lokality na území Velké Prahy:

1. Praha 5-Velká Chuchle,sev.kóty Sv.Jan/kostel/,293 m n.m.- 
plošina nad bývalým lomem,lesoatepní lem,J exp;leg.J.Klán 15.Vlil. 
1978, ibid. každoročně/herb . J .ICL . ,Přlí/

Fytocenolcnlcký snímek:20.X.1981.plocha 250 m2 ,sklon 10°J.geo
logický pobnlad vápenec. i<3=50Ž,Quercua pubescens r.Q.petraea 2; 
E2=20Í3,Cratsegus monogyna r.Ligustrum vulgare r;Ei*90%,Brachypo - 
dium pinnatum 3,Euphoroia cyparissias 2,Stipa pulcherrima 2 ,Sca - 
biosa ochroleuca l,Centaurea rhenana l,Eryngium eampestre l,Melam- 
pyrum nemorosum l.Teucriua chamaedrys l,Echium vulgare +,Pimpi - 
nella aaxifraga +,Plantago lanceolats +.Anemone sylvestris ♦,Quer- 
cus rubra r.iíedicago falcata r,Lotus corniculatus r fOxytropia pi-

Peďologlcký rozbor:skelet 28%,pH=6*64/KCl/;7* 55/H20//potencio- 
metricky,průměr ze tří měření/;obsah Ca2+=2*6%/titračně s 0*1
KBnO</.

2. Praha 5-KLubočepy,SPR Dalejský háj/Dalejaká údolí/,50 m od 
Prokopské vyhlídky u žluté turistické značky,270 m n.m.;leg.J.Klán 
23.VII.1977,ibid.téměř každoročně J.Hikolajek/herb.J.Klán/.-

Fvtocenologický snímek:20.X.1981.plocha 250 m2,sklon 20° JV, 
geolog.podklad vápenec. £3= 40íí,Quercus pubescens 2; ¿2*30%,Rham- 
nuB cathartica 2; Ei=95%,Brachypodium pinnatum 3,Fragarla vesca 2, 
Euphorbia cyparissias 2,Melampyrum nemorosum l.Festuca ovina 1, 
Carex sp.l,Teucrium chamaedrys 1 .Dianthua carthuaianorum 1 ,Plan- 
tago lanceolats ♦ ,Helianthemum nummularium +,Stipa dasyphylla ♦, 
Hypericum perforatum +,Clinopodium vulgare +,Coronilla varia r, 
Fimpinella aaxifraga r.
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Pedologický rozbor;skelet 50í,pH= 5*15/KCl/;6*05/H20//poten- 
ciometričky.průměr ze tří měřeni/,obsah C©^= 1 '8/titrsčně s 0‘ln 
KMnOi/.

J.Praha 5-Radotín,začátek Radotínského údolí,okraj mě3ta,dubo- 
habrový les,1.VIII.1953,leg.F.Kotlaba et Z.Pouzar/Kotlaba.rkp.zá
pisník 2/53:4C/.Smotlacha/l911/ “...častokráte v Radotínských 
listnatých hájích pod duby",

Doletus satanas fruktifikuje nejčastěji v červenci až v srp
nu,příp.v září. V roce 1981 byl na několika lokalitách v Cechách 
sbírán ještě koncem října,což je dost významné i z hlediska toxi- 
kologického,nebot tento,za syrová prudce jedovatý druh,může být 
příčinou otravy i v tomto měsíci.

Vzhledem k vzácnosti výskytu B.satanas na celém území Česko - 
slovenská navrhuji zařadit jej mezi chráněné druhy naši nykoflóry.

L i t e r a t u r a
Krombholz J.V./1831-46/:Naturgetreue Abbildungen und Beschreibun

gen der essbaren,schädlichen und verdächtigen Schwamme.
Prag.

Pilát A.et A.Dermek/1974/:Hríbovité huby.Bratislava.
Smotlacha F./1911/:Monografie českých hub hřibovítých/Boletineí/.

Praha.
Velenovský J./1920-22/:České houby.Praha.

B O L E T U S  T O R O S U S  N A  J U Ž W O M  S L O V E N S K U

Ladislav H a g a r a

Medzi vzácné teplomilné druhy z čeíade Boletaceae patří hřib 
zavalitý-Boletus torosus Fr.in Fr.et Hok 1835.Areál jeho rozšíre- 
nia nie je doteraz podrobnejšie známy.Rastie predovšetkým v juž- 
nej a juhozápadnej Európe.Našiel sa však aj v teplých oblastiach 
Slovenska.

Prvý nález uskutočnili Z.Novák a P.Fábry 14.IX.1974 v dúbra- 
vách štiavnického pohoria nedaíeko obce Devičany/asi 16 km od Le- 
víc/.Exsikáty mladej i dospelej plcdnice z tohoto nálezu sú v 
zbierkach Slovenského národného muzea Bratislava-Herb./BRA/.

Uikroznaky plodníc nájdených 14.IX.1974 /podle P.Lizoňa/:Vý
trusy elipsovito vretenovité,hladké,často s tukovou kvapkou,žlt- 
kasté,veíko8Í 11*5-14*3 x 6-6*5 jum.Pokožka klobúka zložená z 
tenkostenných hýf širokých 3*2-5*3 im.

Na južnom Slovensku bol uskutečněný aj druhý nález hríba za
valitého. PÍ odnice boli přinesené do hubárskej poradně SNU v Bra
tislavě. Dokladový materiál a okolnosti nálezu sa však autorovi 
nepodařilo v herbári/BRA/ zistií.

V poradí tretí/druhý doložený/ nález uskutočnil autor tejto 
správy 15.VII.1981 v Ipeískej pahorkatine/dubový les "Dolinky”
4*5 km juhovýchodne od obce Zemberovce,n.v.280 m/.'Exsikát je ulo
žený v Herb./BRA/,diapozitivy plodnice sú u autora.Nález revido
vali a určenie potvrdili P.Lizoň a A.Dermek.

Opis plodnice nájdenej 15.VII.1981 při Žemberovciach:
K 1 o b ú k 12 cm S ir .  ,vys.3-4 cm.hrubo m asitý.Povrch nepra

v ide lná zvrásněný a hrboíkatý,suchý,pokožka as i 2mm prevísa cez
8



okraj.Spolu s pokožkou přesahuje cez rúrky i část dužniny,takže 
okraj je akoby pod vinutý. Na pokožke sa atriedajú ostrovy s roz- 
dlslnymi farebnými odtienmi/bledobordové.ružovokrvavé,ataroružo- 
/á.sivozelenkasté a bledoolivové/.Rany po slimakoch aá oranžovo- 
žlté.žlté alebo aj staroružové/podla čerstvosti/.Otlačené miesta 
na olivových plochách tmavnú do tmavozelená,na růžových do čier- 
na.

R ú r k y  vysoké max .1 0  mm,při hlúbiku zaoblené a mierne 
odsadené,žiarivožlté;na řeze modrozelenéjá.

P ó r y  veími drobné,miestami ešte žlté.miestami až žltooran- 
žové,vačšinou však oranžovočervené až karmínové/šlo už o staršiu 
plodnicu/.

H 1 á b i kdlhý80 mm,hrubý 30-50 mm,v dolněj časti súdkovi- 
to zhrubnutý,pokrytý jemnou sieíkou s drobnými okráhlastými oka- 
mi,hore žitý,na báze vínovočervený.

D u ž i n a hrubá,hutná a nápadné lažká/s vysokou Specific
kou hmotnostou/jživožltá.na řeze modrozelenie,neskor však vyhle
dává na žltkastoolivovo;vóňa nenápadná,chui mierna,nevýrazná.

M i k r o z n a k y  /podle P. Li z ona/: Výtrusy elipsovité až 
elipsovito vretenovité/podía veku/,hladké, 8 jednou,připadne via- 
cerými tukovými kvapkami,žltkasté,velkost dost variabilně - 
9*5-12*6 x 4*5 - 5*5 jjm.Pokožka klobáka zložená z tenkostemtfch 
hýf široltých 3 *2-6 *3 jum.

A M A N I T A  S U B M E M B R A N A C E A  N A  B O U B Í N Ě  ?__________

Jiří K u b í č k a
Při návštěvě Boubínského pralesa dne 26.VI.1981 Jsem ▼ podmá

čené smrčině nalezl 2 plodnice katmanky,kterou Jsem si stručně 
popsal takto:

K l o b o u k  6cm široký,na okraji silně dýhovaný,pokožka 
hnědavě šedá.u jednoho exempláře je na klobouku nápadný átržek 
celkového obalu matně našedlý,avšak světlejší než okolní pokož
ka.

L u p e  n y bílé,na ostří jemně zrnité.
T ř e n  10-1 2 cm dlouhý a lem Široký,světle našedlý,dole leh

ce mramorovaný.vyrůstající z pochvy,která obepíná asi 2*5cm třen.
P o c h v a  nápadně šedá,nad ní Je na třeni ještě Jeden ma

lý zbytek neúplného prstence.
B a z i d i e  na ostři lupenů nápadně mohutné, 40-45x 12-15ýim, 

se 4 sterigmaty.Preparát je přeplněn olejovými kapkami,přesto 
však lze odlišit kulaté v ý t r u s y  8*5-10 ̂ im veliké,hyalin-
ní,hladké.ne amyloidní.

Tato houba by mohla být totožná s novým druhem,popsaným Bo- 
nem/1975/ jako Amanitopsis submembranacea.Moser/Die Rohrlinge 
und Blatterpilze,4.Aufl.,p.220,1978/ ji uvádí jako druh s šedi
vou pochvou.rostoucí na kyselých půdách horských jedličnatých 
lesů.P.Groger/1979/ upozornil již dříve,že Bon tuto houbu popsal 
Jako Amanitopsis a Moser/1978/ ji zařadil sice mezi druhy rodu 
Amanita,ale bez platné kombinace.Proto ji platně přeřadil do ro
du Amanita a nazval ji německým názvem GrauhSutiger Scheiden - 
streifling.Myslím,že dobře vystihuje hlavní znak-šedý celkový 
obal plodnice.český název navrhuji obdobně-katmanka/poSvatka/ 
šedoblanitá.
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Není pochyby,že tento druh Je u nás rozšířen a doporučuji po 
nám proto pátrat hlavně v kyselých smrčinách.

:j L i t e r a t u r a
Bon M./1975/:Agaricales rares ou nouvelles pour la Region du Va- 

ley et ses environs.Bull.Mens.de la Soc.Linn.de Lyon 44/6/;
_ 176-180

Groger F./1979/:Amanita submembranace a,ein leicht abgrenzbarer 
Scheidenstreifling.Boletu8 3/2/:26-29.

K V Ě T N A T E C  A R C H E R Ů V • C L A T H R U S  A R C H E R I  - V  K R K O 
N O Š Í C H __________ _______________________________ __

Jaroslav K l á n

Clathru8 archeri/Berk./Dring,dříve známý Jako Anthurus arche- 
ri/Berk./E.Fischer /Phallales,Clathraceae/,3ynantropní element v 
naší mykoflóře/autochtonní v Australské floristické oblasti/,je 
v Československu a v převážné většině Evropy zcelá zdomácnělý. Z 
původně adventivního výskytu v Evropě r.1914 v La Petite-Vogésy, 
je díky endozoochorní disesinaci spór/rozšiřování zažívacím trak
tem hmyzu/ jeho areál neustále rozšiřován.U nás se vedle jižních, 
západních,východních,severozápadních /Děčínsko/,středních/Kladen- 
sko/ Čech a severní Moravy pravidelně vyskytuje i v Krkonoších. 
Lokality:

1. Chaloupky,z Pece pod Sněžkou;horská obhospodařovaná krétko- 
stébelná louka,leg.J.štursa 7.VIII.1974,det.J.Klán;ibid.20.VIII. 
1981 J.KLán/Herb.J.Kl./.Fytocenologický snímek na stanovišti 
/J.Stursa/:plocha 25 m2 ,sklon 25°,890 m n.m.Ei=10O% Nardus stric- 
ta 8 ,Hypericum maculatum 5 ,Agroatis tenuis 5 ,Hieracium pilosella 
5,Viola sudetica 4,Achillea millefolium 4,Anthoxanthum odoratum 
4,Carex pilulifera 4 ,Campanula rotundifolia 3,Silene cucubalus 3, 
Festuca rubra 3,Alchemilla monticola 3,Luzula sudetica 3,Potentil- 
la aurea 3,P.erecta 3,Veronica officinalis 3 ,Cardaminopsis halle- 
ri 3,Hieracium lachenalii 2,Bistorta major 2,Euphrasia rostkovi- 
ana 2,Deschampsia flexuosa.Acetosella vulgaris l,Carex leporina 
l,Melandrium rubrum l,Plantago lanceolata l.Ranunculus acris +, 
Vaccinium nyrtillus + ,Eq= méně než 5%,Brachythecium rutabulum 2, 
Hylocomium splendens 1 .

2. Velká Upa,0*7 km ssv.pod lanovkou na Portášovy boudy,okraj 
cesty a louka kde bývala sládka dřeva;leg.J.Tylš r.1976,ibid.J.
Hák 13.X.1977/Herb.Hák 462/77/.

3. Velká Upa, 2 km z Janův les,louka nad Janovými boudamiileg. 
J.Tylš r.l977/bez dokladu/.

4. Horní Maršov ,2 km z pod chatou Pražačka na odlesněné strá
ni jleg.J.Baier r,1976/bez dokladu/.

Všechny Jmenované lokality jsou na území Krkonošského národ
ního parku.

české lokality jmenuje Kluzák 1973,1975,evropské Pilát 1958. 
Clathrus archeri byl nově nalezen v Belgii/Ďemoulin 1969/,5pa -
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Plg.l:Clathrus archerl /Berk./Dring: a-receptukulum,na bázi protr
žené peridium^*volva/, b-bazidie a výtrusy, c-výtrusy, d-hyfý exo~ 
peridia, e-bunky receptakula. Del.J.Klán

nělsku/Calonge et Denoulin 1975/,Polsku/Saiata 1 9 7 7 /,Itálii /Catto 
1978/.Lokality v NSR publikuji Groaa at al.l981,v NDR Dorfelt at 
Sommer 1977 a Kreisel 1981.Druh byl rovněž několikrát abíráa na 
územ! Sovětského svazu,Jak v evropské části/Konendar et Kurtin 
1980/,tak v části asi jské/Svarcman et Filimonova 1970/.V Africe 
roste Jen v jižní a východnl/Dring 1980/.

Clathrus archerl je možné podle způsobu výživy řadit mezi sapro- 
trofnl houby.VyskytuJe se v listnatých,jehličnatých i smlSeqých le
sí ch.Např. Stell ario-Carpinetum, Luz ulo-Fagetum aj.Dále v lemových 
společenstvech a i zcela mimo les/např.vlhké louky/.Často roste na 
substrátech člověkem uměle připravených/stoh slámy.piliny,oloupaná 
borka aj./.Dává přednost kyselým písčito-jllovitým půdám.Zřejmě 
bude patřit mezi kalcifobni druhy.V Cechách i v celé Evropě vyhle
dává spíše vyšší chladnější polohy/450-1200 m n.m./,submontánní a 
montánní stupeň.Byl sbírán i ve stupni alpinském v nadmořská výšce 
přes 2000 m /Cetto 1978/.Fruktifikuje od června do října.

Poznámky k anatomii plodnic
V naši literatuře dosud nebyl uveden podrobný popis anatomie 

plodnice;také zahraniční literatura je v tomto ohledu velmi sporá 
a omezuje se jen na makroskopii.

Studovaný materiál:Krkonoše,lok.č.l;jižní Cechy:mezi Žirovice- 
mi a Počátky,okraj rašelinište/650 m n.m./.leg.J.KLán 8.Vlil.1973 
/Herb.J.EL./jokraj vsi Brloh,v trávě u cesty mezi Agrostis tennuis
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a Festuca rubra,leg.J.Klán 15.VTI.1977/Herb.J.Kl./.
Použitý mikroskop-Zeiss Ampllval/olej.imerse,1320x/,Melzero- 

vo činidlo1,anilínová modř/fa Merck,NSR/,kongo červeň/Lachema n.p./.
Zralou plodnici/obr.la/ tvoří receptakulum a peridium.Recep

takulum má spodní bílou pórovitou Část a horní rozvětvenou červe
ně zbarvenou,pokrytou olivově zelenou glebou,která nese baaidie a 
výtrusy.

B a a i d i e  /obr.lb/ uspořádané v souvislé hyménium,jsou ky- 
jovité,válcovité,dosti nepravidelné,zvlněné,tetrasporické/podle 
Dringa 1980 hexasporické/,18-25/5-8 .um velké.Stěna se v kongo čer
veni ihned barví do červena,zatímco výtrusy se nebarví.Sterigmata 
velmi krátká.

V ý t r u s y  /obr.lc//=statisinospory/ ortotropické,jsou tva
ru projektilu v proximální Části ulaté.nebo oválné,válcovité.něk
dy a dvěma pedicelami/sterigmaty/,uvnitř s 1-2 kapénkami.Jsou té
měř hyalinní,tlustostěnná /stěna 0*2-0‘4 jim/,hladké,acyanofilní,
4’5-5’5/2'2-2‘5 .um velká.V kongo červeni se zpočátku nebarví, až 
po delší době.

R e c e p t a k u l u m  /obr.le/ je tvořeno * kulovitými buň
kami o pr-iměru 12-3Qpm ae ztloustlou stěnou,která se barví v kon
go červeni ihned do červena.

E x o p e r i d i u m  /obr.Id/ se skládá z větvených * tenko- 
stěnných hyf,septovaných,válcovitých,někdy nafouklých,řídce s 
přezkami,2’5-6*3 jim širokých.

E n d o p e r i d i u m  má hyfy podobné jako exoperidium,jen 
jsou více nahloučené a tenší,l-5 jm široké,

Clathrus archeri lze explantátovou metodou velmi snadno pře
vést do čisté kultury.Roste velmi dobře např.na aladinkovém aga- 
ru,Ve tmě tvoří bílé vatovité mycélium s hojnými přezkami.Pozoru
hodná je vitalita mycelia,nebo£ dovede přerist i kontaminanty 
např.penicilia a kvasinky.Je-li mycélium vystaveno světlu,objsvu- 
je se ršžová až červená pigmentace.Na sladihkovém agaru nedochá
zí k fruktifikaci/kmen CA 159/76/.

Panu J.Hákovi ze Svobody n.Úpou děkuji za laskavé sdělení lo
kalit č.2-4.
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O c h r a n a  hub

P O K U S  O A K T I V N Í  O C H R A N U  V Y Š Š Í C H  H U B _____________

Pavel C u d 1 í n

Po třech celodenních seminářích o ochraně hub a lišejníků a 
jiných popularizačních akcích,uspořádaných v posledních letech, 
zahájili v loňském roce členové komise pro ochranu hub a jejich 
životního prostředí ČSVSM činnost,směřující k získání podkladů 
pro zavedení aktivní ochrany vyšších hub na našem území.Složité 
otázky,které v této souvislosti vystupují.nemohou řešit ani jed
notliví vědečtí pracovníci,ani skupiny amatérů-mykologů. Přede
vším bylo třeba začít spolupracovat s některým lesním závodem, 
který by pro počáteční experimenty poskytl potřebné prostory a 
materiální.případně i personální podmínky.Proto jsme velice uví
tali iniciativu ing.O.Šrámka,GSc.ze Školního lesního podniku Vy
soké školy zemědělské v Kostelci n.Černými Lesy,který zajistil 
všechny potřebné podmínky pro naši práci.

Na proběhlých seminářích o ochraně hub bylo již několikrát 
řečeno,že na ústupu hub,jakož i jiných organismů,se podílejí 
především přímé i nepřímé negativní vlivy lidské činnosti/např. 
velkoplošné poškození a úhyn lesů vlivem znečištěného ovzduší, 
stavby komunikací a jirých^technických zařízení atd./;jejieh 
zmírňování.případně odstraňování je však pouze v kompetenci stát
ních orgánu a institucí.Návrhy na účinná opatření ze strany my- 
kologů,která by mohla zlepšit,případně alespoň udržet dnešní ne
příliš příznivou situaci.se mohou proto vztahovat pouze k jinému 
okruhu problémů:velkému rekreačnímu tlaku na les a s tím spoje - 
nému nadměrnému sběru plodnic,v některých případech i k postupům 
lesního hospodářství.

Otázky spojené s vysbíráváním plodnic a reprodukcí houbového 
mycelia jsou v poslední době zvlášt aktuální.Podle dnes všeobec
ně rozšířeného názoru zabraňuje neustálé sbírání,a to i mladých 
plodnic,na jedná lokalitě vzniku nových mycelií z vypadaných vý
trusů,což vede po určité době k postupné degeneraci a posléze i 
k odumření celého mycelia.Tato teorie byla již několikráte ově
řena na různém materiálu v laboratoři,dosud však chybí jakékoliv 
pokusy v přírodě.Obdobně je tomu i u jiných aspektů rekreačního 
tlaku na lee/sešlapávání půdy/ nebo negativního tlaku lesního 
hospodářství na tvorbu plodnic vyšších hub/nové způsoby těžby, 
hnojení a chemické ošetření lesních kultur/.Bez podkladů získá - 
ných z experimentů založených na stálých studijních plochách je 
možné jen velmi přibližně a s velkou chybou stanovit vhodné.resp. 
pro výskyt hub ještě únosné pracovní postupy v jednotlivých od
větvích lesního hospodářství/realizovatelné např.v rekreačních le
sích nebo některých chráněných územích/.Stejně tak chybí i materiál 
k podložení a zdůvodnění návrhu na časové nebo místní omezení sbě
ru plodnic.
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Úkol založit takovéto,Případně i další pokusy si dali členové 
komise pro ochranu hub a Jejich životního prostředí ČSVSM_na své 
mimořádné pracovní schůzce,uskutečněné dne 2 1.9 .1 9 8 1 na přírodově
decké fakultě University Karlovy v Praze.Ing.O.Šrámek nejprve in
formoval přítomné o příznivých pracovních podmínkách vytvořených 
ve školním lesním podniku v Kostelci n.Č.l.Potom společně s dr.P. 
Cudlínem z Ústavu krajinné ekologie ČSAV referovali o prvních po
kusech,provedených v průběhu července a srpna r .1 9 8 1 v černokos - 
teleckých lesích,při nichž se ověřovala účinnost individuální och
rany plodnic hub r vypracovávaly se metody získávání výtrusů ze 
zralých plodnic.

Plodnice byly překryty drátěnými klecemi o rozměrech 55x40x 
25cm,zhotovenými z pletiva s oky o průměru 15 mm.Klece byly ukot
veny v zemi pomocí dvou dřevěných kůlů.Do vyhledávání mladých 
zdravých plodnic atraktivních druhů jedlých hub byla zapojena ce
lá řada pracovníků Školního lesního podniku na několika hájenkách. 
Mladé plodnice byly nejprve postříkány insekticidem Actellic ve 
spreji proti hmyzu a měkkýšům a na drátěné kryty byla po jejich 
zakotvení do země umístěna výstražná cedulka "Ošetřeno jedem". 
Plodnice byly denně,přípádně ob den kontrolovány a po dosažení je- 
j ,h zralosti jim byly navléknuty na třen těsně pod klobouk misko- 
vité límečky z alobalu,nepřesahující okraj klobouku.Záchytné mis
tičky se sporami byly po dvou dnech vyměňovány a skladovány v pa
pírových sáčcích v lednici při 5°C pro další využití.Ani v jednom 
případě nedošlo k poškození drátěných krytů.Tímto způsobem byly 
dovedeny až k fruktifikaci a konečnému rozpadu plodnice druhů Bo- 
letus adulis.Leccinum aurantiacum,L.scabrum.Xerocomus badius a 
větší množství plodnic druhu Lactarius deterrimua.Bylo tedy po - 
tvrzeno,že^lze takto uchovat plodnice atraktivních jedlých hub,a 
to i v sezóně a v houbařšky silně exponovaných oblastech.Výše po
psané metody by bylo možno výhodně použít přej kvantitativní i kva
litativní studium vypadávání a klíčivosti spor v závislosti na do
zrávání plodnic,počasí a jiných faktorech,případně též jako zdroj 
diaspor pro posilování populací atraktivních druhů vyšších hub, a 
to jak na autoehtonních,tak i na vybraných lokalitách.

Druhá pracovní schůzka spojená a exkurzí do uvažované pokusné 
plochy se konala v Kostelci n.C.l.dne 14.10.1981 za účasti RNDr.lí. 
Svr6ka,CSc.,RNDr.F.Kotlaby,CSc.,RNDr.íí.Semerdžievy,CSc..RNDr.P.Cud- 
lína,doc.ing.A.Příhody,ing.V.Jančaříka.GSc..ing.A.Msehulkové a ing.
0.Šrámka,CSc.Ředitel Školního lesního závodu ing.Holík přislíbil 
plnou podporu v rámci podnikové účelové činnosti,zvláště pak po 
stránce finanční a materielní. Přestože lze počítat i s pracovní 
pomocí zaměstnanců ŠLP,bylo by účelné zajistit pro práci na poku
sech založeních na trvalých plochách vysokoškolské studenty z obo
ru biologie,tvorby a ochrany životního prostředí nebo lesnictví, 
v rámci jejich diplomových nebo postgraduálních prací. U členů ko
mise pro ochranu hub a jejich životního prostředí CSISM podílejí - 
cích se na této akci se počítá převážně s konzultační činností.

Hlavním bodem jednání bylo založení trvalých pokusných ploch v 
15 letých porostech smrku ztepilého v bývalé lesní školce na Chval- 
kově. Jde o monokultury smrku založené v řídkém sponu,ve kterých 
se v posledních letech objevuje pravidelně velké množství plodnic 
ryzce smrkového-Lactarius deterrimua. Již v tomto roce před vege
tační sezónou budou oploceny dvě reprezentativní plochy o rozlo
ze 15 x 10 m,ve kterých bude po několik let sledován rozdíl v pro
dukci plodnic na pravidelně vysbírávané a kontrolní ploše. V bez
prostředním okolí tohoto porostu,na pasekách osázených dvou až 
tříletými semenáčky smrku bude též vytypováno několik pokusných 
ploch,kde budou prověřovány možnosti posílení růstu mycelia a
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tvorby plodnic ryzce smrkového pomoci umělého rozšiřováni spor a 
fragmentů dospělých plodnic v závislosti na hnojení.chemickém 
ošetření a jiných zásazích do porostů.Stejné pokusy budou prove
deny na nepříliš vzdálených travnatých plochách zalesňovaných stej
ně starými semenáčky smrku.

Konzultační činnosti odborníků/se využije i pro rozpracování 
a ověření metod umělé inokulace sporami a fragmenty plodnic růz - 
ných druhů mykorrhizních hub při pěstování semenáčků ve školké h. 
Bude tak navázáno na experimenty s mykorrhiznl inokulaci semer. » 
ků smrku a borovice pěstovaných v raselinných substrátech,prová - 
děné již 3 roky ve studeném skleníku za spolupráce doc.ing.J.Skou
pého .DrSc.a jeho spolupracovníků z llstavu aplikované ekologie a 
ekotechniky při VŠZ v Kostelci n.Č.l.a dr.P.Cudlína z Ústavu kra
jinné ekologie ÍSAV.

Kromě výše popsaných předběžných^pokusů a ochranou plodnic,je 
celá tato akce dosud ve stádiu vyjasňování koncepce a vypracovává
ní metodiky.Zájemci o aktivní ochranu vyšších hub na území ŠIJ? v 
Kostelci n.8.1.nebo i v jiné oblasti napište na adresu sekretariá
tu ČSVSM.

M y  ko toxikologie

i

T Ě Ž K É  K O V Y  A H O U B Y  ______________________

Anna L e p š o v á

Plodnice hub obsahují velká množství minerálních látek.Nezbyt
nými makroelementy pro houby jsou vodík,uhlík,dusík,kyslík,fosfor, 
síra,draslík a hořčík.Za nezbytné mikroelementy jsou považovány 
železo,zinek,mangan,mě5,molybden,některé houby vyžadují vápník. 
Některé prvky,Jako bór,fluór,chlór,sodík,jód,kobalt a vanad,kte
ré jsou nezbytné pro Jiné organismy,houby nevyžadují/Lilly 1965/.

Při studiu hub jako možného indikátoru znečištění prostředí 
toxickými látkami bylo zjištěno,že obsahují těžké kovy,často ve 
větším množství než je obsaženo v okolním prostředí.Z tohoto hle
diska byly sledovány hlavně olovo,kadmium,rtuí,mě5,zinek a také 
selen a arsen. Všechny jsou přijímány jako ionty z půdních roz
toků spolu s ostatními nezbytnými kovy. Jejich dostupnost pro 
houbu souvisí s jejich specifickou pohyblivostí v substrátu a 
s půdní reakcí/pH/. Intenzita příjmu a přenosu kovu závisí na 
fyziologickém stavu houby a na jejím vývojovém cyklu.Spolu a ne
zbytnými prvky jsou těžké kovy přenášeny do míst velké metabo - 
lické aktivity/hlavně do rourek a lupenů,kde se vyvíjejí výtru
sy/,v nichž se hromadí/Brunnert a Zadražil 1980/.Některé kovy 
jsou hromaděny houbami ve větší koncentraci než je v okolním 
prostředí:např.akumulační koefieient/AK-poměr koncentrace kovu 
v plodnicích a koncentrace v substrátu/ dosahuje v rodu Agaricus 
pro rtu? hodnot 13 až 33,pro kadmium 13-47,pro selen dokonce 75- 
-150.U olova je akumulační koeficient přibližně roven jedné/ob - 
sáh v houbě je podobný jako v podkladu//Stijve a Besson 1976/ ,
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ovšem v území silně zamořeném olovem,u dopravních tepen,u kovo
hutí,mlže koncentrace olova dosáhnout velmi vysokých hodnot.

Způsob vazby těžkého kovu v organismu není ještě dostatečně 
znám.Byla pozorována souvislost mezi obsahem rtuti a selenu a 
množstvím bílkovin.které obsahují síru.Předpokládá se,že 38 ty
to kovy vážou na sulfhydrylové skupiny cystinu a methioninu.

Obecně mají všechny prvky/tedy i těžké kovy/ pro organismy 
dvojí význam/Vallee et Ulmer 1972:1/.Potenciálně má každý prvek 
v organismu avcu biologickou funkci,která může být bezpečně ur
čena jen proti "čistému"/bez sledovaného prvku/ pozadí.2/Poten- 
ciélně může být každý prvek organismu toxický,je-li podáván v 
koncentraci vyšší než je jeho biologická potřeba.Toxická dávka 
prvku je pak dána vlastnostmi každého prvku a vlastnostmi orga
nismů.Vliv prvku je nutné uvažovat i v souvislosti se spolupů - 
sobením dalších chemických látek a fyzikálních účinků prostředí 
/aynergismus a antagonismus účinků/.

Toxické působení těžkých kovů v živých organismech spočívá 
v inhibice mnoha enzymů,které mají funkční sulfhydrylovou sku
pinu,ve změně specificity enzymů.Těžké kovy se vážou a působí 
na nukleové kyseliny a poškozují procesy oxidativní fosforyla- 
ce.

3abich a Stotzki/1979/ sledovali působení olova na čisté 
kultury některých půdních hub.Zjistili,že všechny sledované kme- 
ry reaguji na zvýšená dávky olova/některé již při 10 ppm/ v živ
né půdě zpomaleným růstem.Toxicita určité koncentrace závisela 
na kyselosti živné půdy/při kyselé reakci pH 5 ,6 byla toxicita 
vyšší než v neutrální půdě při pH 7/.Přítomnost látek/anorga - 
niekých aniontů,jílových minerálů,huminových kyselin, bílkovin 
a cukrů/ schopných vázat olovo do pevných sloučenin snižovala 
jeho toxicitu pro houby.

Uvedené souvislosti je nutné zvažovat například při hledá
ní příčin úbytku hub z lesů postižených spadem těžkých kovů a 
kysličníku siřičitého.

V různých zemích se mnoho odborníků zabývalo koncentracemi 
těžkých kovů ve velkých houbách.Jednak z hlediska možnosti vy
užít houby k bloindikaci znečištění prostředí těžkými kovy a 
především z hlediska zatížení plodnic určených k jídlu toxický
mi dávkami těžkých kovů.

Obsah těžkých kovů v plodnicích hub je druhově specifický. 
Silné akumulační schopnosti projevují druhy rodu Amanita, Aga- 
ricus a Boletus.V kloboucích hub je většinou vyšší koncentrace 
kovu než ve třeni.Obsah kovu velmi závisí na způsobu výživy 
houby/na její příslušnosti do trofické skupiny/.

V houbách z parků v Helsinkách Laaksovirta a LoděniusA979/ 
a Laaksovirta a Alakuijala/1978/ nalezli 2*2-41 ppm Pb /všechny 
uvedené koncentrace jsou vztaženy na ppm v sušině plodnic/,0*17 
-10*3 ppm Cd,24-345 ppm Zn a 0*12-72 ppm Hg.V saprofytických 
houbách v centru města bylo průměrně 11*3 ppm Hg,v okolí města 
2*6 ppm Hg.Největší koncentrace rtuti byla v žampionech/až 72 
ppm/.ftykorrhiznl houby obsahovaly průměrně 0*32 ppm Hg, houby 
lignikolní průměrně 0*24 ppm Hg.Zdrojem olova v Helsinkách jsou 
především výfukové plyny.Většina rtuti pochází ze spalování uh
lí a odpadu.Podle doporučení mezinárodních norem FAO/WHO je ma
ximální možný příjem rtuti na jeden týden pro dospělého člověka 
°*3 mg.Při průměrném obsahu 1 ppm Hg v saprofytických houbách 
je toto množství obsaženo ve 370 g čerstvých hub.V případě žam- 
pionu/max.72 ppm Hg/ jedna plodnice o váze 40 g poskytne týden
ní dávku./FAO=Food and Agricultural 0rganisation,WH0= World 
Health Organisatiorv'.

Kuthan/1979/ sledoval obsah olova v hřibu bronzovém/Boletus
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aereus/ u frekventované silnice na jižním pobřeží Černého moře 
v Bulharsku,Flodnice vyrostlé do lOm od silnice obsahovaly 1 4- 
-36 ppm Pb,na exponovaném místě až 72 ppm Pb.Zvýšená koncentra
ce byla zjištěna ještě do 120 m od silnice 1-3 ppm Pb.

MeGreight a Schroeder/1977/ analyzovali pýchavku/Iycoperdon 
perlatum/,která rostla u dálnice v Connecticutu v USA,Zjistili 
až 81 ppm Pb a až 5’34 ppm Cd.Podle norem FA0A*H0 je povolený 
max.příjem 3 mg Pb a 0*5 mg Cd na týden pro dospělého člověka.
To 2namend.že je možno sníst pouze 73 g sušené pýchavky/s obsa
hem 41 ppm Pb/ nebo 83 g sušeného hřibu zlatého/s obsahem 36 
ppm Pb/ týdně,přičemž už nesmí být požito olovo z jiných zdrojů. 
Jako neriziková dávka se však doporučuje pouze 1/5 z uvedená 
normy'.

Těžká kovy jsou obsaženy i v houbách z oblastí ne přímo zne
čištěných.V NSR stanovovala Seegerpvá/1976,1978/ obsahy kovů v 
houbách z řady přírodních stanovišť.Zjistila 0'04-21*6 ppm Hg. 
zvýšený obsah zaznamenala v čeledích Tricholoaataceae.Agarica - 
ceee a Lycoperdaceae-čeledi zahrnují převážně saprcfytické dru
hy hub.V mykorrhizních houbách čeledí Boletaceee,Amanitaceae a 
Russulaceae bylo rtuti méně.Hřib pravý obsahoval 6*97 ppm Hg v 
klobouku a 3'17 ppm Hg ve třeni.V dužnině klobouku bylo 5*6 ppm 
Hg a v rourkách 8*77 ppm Hg.Úi-mpion ovčí obsahoval 5*2 ppm Hg v 
klobouku a 3'2 ppm Hg ve třeni,4 ppm Hg v dužnině klobouku a 
6*1 ppm v lupenech. Obsah olova se pohyboval od 2 do 40*4 ppm, 
kadmia bylo 0*1- +120 ppm.Přes 10 ppm Cd obsahovaly druhy z če
ledí TricholomataceaQjAgaricaceae a Cortinariaceae a některé 
muchomirky a holubinky.Přes 50 ppm Cd měly žampiony/Agaricus au-
fustus.A.perrarus^.silvicolajA.macrospora a A.maleolus/.Nejmen- í obsah Cd byl zjištěn ve třeních hub,v lupenech a rourkách by
lo kovu více,vlupenech dokonce 5x více než v klobouku.U žampionů 
zjistila Seegerová výraznou schopnost akumulace Cd proti substrá- 
tu/v jednotlivých případech u A.silvicola byl AK=50,u A.perrarus 
AK=ó9,u A.augustus AK=30/.

Jaký je význam a použitelnost velkých hub pro bioindikaci zne
čištění prostředíTHouby mají své specifické vlastnosti,které 
ovlivňují jejich použitelnost:i/Ekologie jednotlivých druhů je po
měrně málo známá,2/Plodnice se objevují jen v určitém období ro
ku, 3/Výskyt plodnic je ovlivněn počasím,4/Houby jsou citlivé na 
změny prostředí^na znečištění,na hospodářské dpravy/těžba stromů, 
změny vodního režimu/,5/Jedlé houby jsou intenzivně vyhledávány 
houbaři e sbírány.nejedlé jsou často masově ničeny.Tato má zvlášl 
význam v naší republice,kde se "houbaření*' stalo "národním spor
tem".6/Houby umožňují svým širokým trofickým spektrem podrobněj
ší pohled do ekosystémů,?/Některé běžné houby mají velkou schop
nost hromadit těžké kovy z prostředí,8/0bsah škodlivin v plodni- 
cích je bezprostředně významný pro zhodnocení hub jako potraviny, 
9/Zpracování vzorků hub pro analýzu je v porovnání s rostlinnými 
objekty daleko jednodušší.

Domnívám se,že v řadě používaných bioindikátorů houby svůj 
význam mají.Znalost ekologie některých běžných druhů a jejich roz
šíření dovoluje splnit obecné požadavky na vlastnosti bioindiká- 
torusl/Dostupnost a opakovatelnost sběru,2/Všeobecné rozšíření, 
3/Ekonomieké zpracování.Svými speciálními vlastnostmi jsou vhod
né pro zhodnocení stavu znečištění prostředí.mohou přispět ob
jasnit nejen intenzitu znečištění,ale i distribuci a pohyb škod
livin v prostředí.

L i t e r a t u r a
Babich H.et Stotzki G./1979/:Abiotic factors affectlng the toxi

city of lead to fungi.Appl.Environ.Microbiol.38:506-513. 
Brunnurt H.et Zadražil F./1980/:Translocation of cadmium and mer-
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ters.Forech.160:303-312.
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Stijve T.et Besson R./1976/:Mercury,cadmium,lead and seleni- 
um content of mushroom species belonging to the genua Agarlcua.
Chemosphere 5:151-158.

Vallee B.et Ulmer D.D./1972/:Biochemical effects of oercury, 
cadmium and lead.Ann.Reev.Biocbem.41:91-128.

Lilly V.G./l965/:Chemical constltuenta of the fungal cell.
In:Ainaarorth G.C. et Sussman A.S./eds./:The fungi.An advanced 
treatise.Vol.I.New York,pp.l63-177.
NOVĚ MAPOVANÁ DRUHY JEDOVATÝCH HUB V ŽSSR ________  ______

K 23 mapovaným druhům jedovatých hub v cSSR přibírají další 
dva,a to:

lysohlóvka kopinatá-Psilocybe semilanceta /Fr.ex Secr./Kumm. 
a lyaohlévka modrající-Psilocybe coprinlfacles /Roli./ Pouz. 

Posléze uvedený druh je v naší mykologické literatuře uvá
děn 1 pod dalšími názvy,např.třepenitka modrající-Hypholoma cop- 
rinifacies/Roll/Herink sensu Herink 1950,S.Šebek ji uvádí jako 
Psilocybe bohemica Šebek 1950.

Oba uvedené druhy jsou zařazeny do III.etapy mapování,tj.ma
pují ae průběžně již od r.1982.Je však třeba,aby každý sdělovaný 
údaj byl doložen čerstvým materiálem nebo exsikátem.

Bronislav H 1 ů z a
ÚDAJE 0 ROZŠÍŘENÍ MUCHOMŮRKY ZELBNĚ/AMANITA FHALLOIDES ¡frR.] LINK/

0 rozšíření.ekologii a fenologii tohoto druhu bude v září tr. 
referováno na VII.celostátní mykol.konferenci v Českých Budějovi
cích.Prosíme proto všechny spolupracovníky mapovací akce,aby za - 
slali ještě neohlášené údaje z dřívějších let a průběžné zprávy 
z letošní sezóny do 20.8.tr.,aby mohly být ještě zahrnuty do refe
rátu o výsledcích mapování. Bronislav H 1 ů z a
—  . —. - ..-.. ■ ■ .- »M . — ■ I — M.I ■ <
13.KONFERENCE PĚSTITELŮ ŠAMPIÓNŮ A JINÝCH JEDLÝCH HUB
se koná 14.X.1982 v Ůstř.domě kultury železničářů Praha 2,Nám.Mí
ru 2 na téma "Více pěstitelů,více žampionů".Druhou částí konferen
ce je sympozium s mezinárodní účastí "Pěstování hub na vysokých 
záhonech",které se bude konat 15.X.1982.Zájemci se mohou ještě 
přihlásit na adr.Dům techniky,pardubice,Třída Míru 113, PŠ5 
532 27,k rukám s.Ing.Panuše.
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Š E S T D E S 8ATNBK E R N E S T  F U T Ó  ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pavel L i z o ň

Ernest Puto oslávil 27.&príla 1982 významné životné jubileum- 
60 rokov.Jednoho aprílového dna som ho v Hurbanove navštívil,aby 
som mu vo svojom mene i v mene jeho priatelov zaželal dobré zdra- 
vie.Přivítal ma srdečně,aj keá už nie pliv svojej příznačnéj vi
tality.Huby akoainerástli.a tak sme si zaspomínali.

Ernest Futó sa narodil 27.IV.1922 v Nesvadoch/o.Komárno/.Lu
dová školu vychodil v rodnej obci a v Hurbanove/7 tried/. Potom 
navštěvoval gymnázium v Nových Zámkoch/iba po 3.triedu/. ktoré 
však pře absolutny nedostatok prostriedkov musel opustit.Prešiel 
do třetej triedy meštanky v Komárně,ktord tiež z núdze nedokon
čil.Ako 18 ročný vstupil přeto do učenia v obchode s koloniálcym 
tovarom.Po vyučení pracoval v hurbanovských obchodoeh.najprv sú- 
kromných/napr.vo fime Robur/,neskSr v Zdroji a Komunálnych služ
bách. V decembri 1981 odišiel do dáchodku.

Prvý záujem o huby podnietila u něho v šesťdesiatych rokoch 
hubárska vychádzka,ktoréj sa zúčastnil počas liečenia vo Vyso
kých Tatrách.Po návrate domov si kupil prvé hubárske knižky a 
začal pravidelné chodit na huby.Nezostal však iba nedeínym hubá- 
rom.Ak mu to zamestnanie dovolovalo,navštěvoval svoje lokality 
denne.A tak jeho vědomosti rástli.učil sa poznávat nielen běžné 
druhy,ale aj vzácné a zriedkavé.Pri návštěvě svojej sestry v Br
ně zašiel aj do hubárskej poradně Moravského muzea.Ing.Karel 
Kříž právě so zápalom demonstroval vzácné druhy z južnej Moravy, 
keá sa mu za chrbtom^ozvalo:"Toho máme u nás plno".Takto vstúpil 
na scénu našej mykologie neúnavný zberateí a znalec mykoflóry 
okolia Hurbanova Ernest Futó.

Obmedzený neznalostou světových jazykov bol E.Futó odkádzanV 
na maáarskú,slovenská a česká literaturu.Snád právě "váaka" tomu 
sa naučil z maáarskej literatúry rozlišovat mnohé,u nás zriedka- 
vé.alebo dokonca^neuvádzané druhy.Roku 1969 objavil pře česko - 
slovenská mykoflóru dva nové druhy.Agrocybe cylindracea správné 
určil.čo mu potvrdil aj dr.A.Pilát.S Armillaria rickenii si však 
nevedel poradit ani Igor Fábry.na ktorého sa obrátil o pomoc.
0 rok neskor uveřejnil G.Bohuš opis tejto huby z Maďarska,a tak 
ju Fábry identifikoval.yTieto dva druhy sme neskor našli aj na 
dalších lokalitách.Futoov nález Pleurotus eryngii z roku 1972 sa 
nám však na inej lokalitě dodnes nepodařilo zopakovat.V dalších 
rokoch pribudli nálezy dalších vzácných druhov,ako je Leucopaxil- 
lus lepiatoideSjWyriostigma coliforme.Ifycenastrum corium,Phallue 
hadriani a Endoptychum agaricoides.E.Futó potvrdil nielen Endrey- 
ove údaje/Endrey 1911/,o vierohodnosti ktorých sa pochybovalo, 
ale napr.našiel prakticky všetky hviezdovky/Geastrum/,ktoré nie 
sú viazané na smrečiny.

V^sledkom zberateískej aktivity a spolupráce E.Fuóa s našimi 
mykológmi sú stovky položiek háb v zbierkach Slovenského národ- 
ného muzea v Bratislave/BRA/,Moravského múzea v Brne/BRNM/ a Ná- 
rodného múzea v Prahe/PRM/.Medzi prvými hosťami hurbanovských

O s o b  n í
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agáčin.mudroňovakých dubin a dolnopeterských pasienkov boli zos- 
nulí Ing.K.Kříž a I.Fábry.V daíších rokoch aprevádzal po "svojich" 
lokalitách nielen našich,ale aj zahraničních mykologov.Všetci rá
di spomlname na chvíle,kde sme při práci v teréne podlahli Jeho 
nadšeniu,ked nachádzal vzácné,aie aj celkom běžné druhy húb. Pre 
každého 3i vždy našiel čas,každého přivita! so svojou přísloveč
nou pohostinnosťou.

E.Futó si obíubil huby aj z tej praktickej strany.Rád si při
pravoval hubové Jedlá a Jeho priatelia i znáni nemali nikdy núd- 
zu o čerstvé huby.Rcjku 1973 ho nayzáklade jeho odborných znalos
tí menovali kontrolórom predaja hub na trhoch pre Západoslovenský 
kraj,a to ako prvého na Slovensku.Je členom Slovenskéj spoločnos- 
ti pře racionálnu výživu,Československaj vedeckej spoločnosti 
pře mykológiu při ČSAV a zaslúžilým členom Slovenskej botanickej 
spoločnosti při SAV. >

Za deeaťročie záujmu o huby Ernest Futo významné přispěl k 
lepšiemu poznaniu našej mykoflóry.Vdaka jeho zberateískému nad- 
šeniu sa obohatili naše zbierky o cenné prírastky a získali sa 
podklady pře viacero odborných mykologických štúdií.

stránkách nášho časopisu si dovolím v mene všetkých našich 
mykologov ešte raz Ernestovi Futóovi zagratulovat,zaželai dobré 
zdravte,aby sa mu vrátila sila a elán,aby nás mohol opat apre - 
vádzal na mykologických exkurziách do húrbanovskáho okolia!

K r á t k á  s d ě l e n í

Z P R Á V A  O H R O B U  V I N C E N C E  J U L I A  K R O M B H O L Z E

Svatopluk Š e b e k

V letošním roce vzpomenou čeští mykologové a lékaři 200.výro
čí narození profesora Karlo-Ferdinandovy university v Praze med. 
dr,Vincence Julia K r o m b h o l z e  a to nejen jako vyniká - 
Jícího a oblíbeného lékaře a vysokoškolského pedagoga,ale i jako 
zakladatele české mykologie a mykologické toxikologie a autora 
vynikajícího mykologického díla "Naturgetreue_Abbildungen und Be- 
shrelbungen der essbaren,schädlichen and verdächtigen Schwämme"
/Praha 1831-1846/,které je dodnes v literatuře citováno a respek
továno i zahraničními badateli.Při této příležitosti budou jistě 
k sobě poutat pozornost i nečetné hmotné památky,které se na tu
to významnou osobnost minulosti české vědy dochovaly.K nim patří 
především místo Krombholzova posledního odpočinku,které jsem 
ohledal v listopadu a prosinci 198 1 za účelem předběžného zjiš
tění jeho dnešního stavu v souvislosti s připravovanými vzpomín
kovými oslavami Krombholzova jubilejního výročí. /

Již z Krombholzova posmrtného životopisu z r.1847,jehož au
torem Je známý filosof a matematik Bernard Bolzano,je známo,že 
dne 4.1istopádu/roz.r.l843/ kolem druhé hodiny odpolední bylo 
"to,co bylo na Krombholzovi smrtelné" na Olšanském hřbitově u 
Prahy do země uloženo /Bolzano 1847/.2/Krombholzovy tělesné po
zůstatky byly uloženy do hrobky spřízněné rodiny Oechyovy,situ
ované při vnitřní straně hřbitovní ohradnl zdi II.olšanského 
hřbitova/odd.8/ směrem k dnešní Jičínské ulici.V

20

-  _____________________________________________



g f f l s s :

Podle dnešní situace je to rodinná hrobka,jejíž horizontální 
část tvoří dvoustupňový pískovcový obrubník,krytý deskou ze stej
ného materiálu,zdobenou basreliéfovým jetelovým křížem,pokpýva - 
jícím téměř celou plochu hrobového krytu.V průčelí hrobu je k ob
vodové zdi hřbitova přizděn jednoduchý klasicistní náhrobník,je
muž dominuje kamenná deska se jmény osob v hrobě uložených.Nad ní 
je jako dekorativní prvek umístěn trojúhelníkovitý fronton s 
centrální reliéfní výdobou,jehož rámec tvoří Jednoduchá parapet
ní římsa v základně a dobově formované voluty na obou odvěsnách. 
Ukončujícím kamenickým motivem na vrcholu frontonu byl patrně 
kamenný kříž menších rozměrů/dnes chybí/.Celek a touto nejstarší 
částí náhrobku tvoří dvě zasklené kamenné desky se jmény osob, 
jejichž tělesné pozůstatky byly do hrobky uloženy později/v le
tech 1875-1920/.Jsou zasazeny po obou stranách původního náhrob
ku do jednoduše omítnuté a prejzami kryté zdi.

Podle jmen,uvedených na původní a obou mladších kamenných 
deskách,je v této hrobce pohřbeno 13 následujících příslušníků 
rodiny Oechyovy a jí spřízněné rodiny Krombholzů/če3ký překlad 
původního německého znění textu na náhrobníku/:

Med.dr.Josef Oechy,nar.6.11.1772,zemř.29.6.1812 
Filippina Oechy,nar.1778,zemř.15.8.1836 
Františka Oechy,nar.24.12.1801,zemř.31.3.1883 
Josef Oechy,nar.8.11.1825,zemř.5.4.1849 
Josef Oechy,kupec v Praze,nar.1.1.1799,zemř.21.12.1871 
Terezie Oechy,roz.Krailová,vdova po kupci,nar.17.11.1811, 

zemř.26.8.1886
Amoštka Polzová,roz.Oechy,nar.10.11.1846,zemř.12.8.1920 
Vincenc Julius šlechtic z Krombholzů,c.k.guberaiální rada 

a profesor,nar.19.12.1782,zemř.1.11.1843 
Anna Krombholzová,nar.26.11.1820,zemř.12.3.1832
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Terezie šlechtična z Kroabholzů.roz.Oechy, vdova po 
c.k.guberniálním radovi a profeaoru, nar.19. 10.
1796,zemř.9.9.1872 _

Otilie z Addů.roz.šlechtična z Krombholzů.chot dvor
ního rady,nar.22.4.1822,zemř.21.1.1875 

Terezie šlechtična z Krombholzů,nar.6.1.1827,zemřela
17.6.1902

Arnoštka šlechtična z Krombholzů,nar.12.1.1824. zemř.
2.8.1902.

lííato Krombholzova posledního odpočinku upoutá zcela jistě v 
letošním jubilejním roce Jeho narození pozornost nejen zasvěcené 
veřejnosti.Bylo by proto Jistě namístě,kdyby ty instituce a úřa
dy,jimž za svého života stél nejblíže,nenechaly jeho hrob nadále 
chátrat a zasadily se o jeho opravu.Byl by to důstojný projev úc
ty a díků za vše,co Krombholz vykonal především pro naši univer
situ a město Prahu.

P o z n á m k y
/ Phlír Helze Turkové,odb.pracovnici Knihovny Nár.muzea v Praze 
a zanícené člence Klubu za Starou Prahu,děkuji za ochotné poskyt
nutí potřebných informací,které vedly k upřesnění situace Kromb
holzova hrobu
'/ Olšanský hřbitov vznikl /původně Jako morový/v r,1680,ale Ja
ko pravidelné pohřebiště sloužily Olšany teprve od r.1786, kdy 
byly dva Jejich nejstarší hřbitovy/I.a II./ vysvěceny biskupem 
B.Kroegerem /Sirth 1923/
V  Dnes je místo Krombholzova posledního odpočinku nejlépe pří
stupné z dolního konce ul.JiČínské,svažující se do Olšanského 
náměstí,a sice spodní branou,ležící v blízkosti kaple av.Rocha
V  Kromě dcery Anny,Jež zemřela v dětském věku,měl Krombholz 
ještě tři dcery:0tylii,Terezii a Arnoštku/srv.též Bolzano 1847, 
p.35,který mluví rovněž jen o třech dcerách/.V Novákově monogra
fii o Antonínu Hachkovl/1962/,který též Krombholze portrétoval, 
však Je reprodukována též tzv."Podobizna Krombholzova syna" /č. 
příl.228,olej na plátně z majetku Nár.galerie v Praze/,datovaná 
"kol 1823”.Išaehek na ní zobrazil asi 4-5 letého chlapce v dobo
vém oděvu,věnčícího Krombholzovu bustu. Zobrazené téma vykládá 
Jako "ideální lásku syna k slavnému otci"/Novák 1962,p.53/. Vý
klad obrazu i jeho datování Je však nepravděpodobné,protože 
a/Krombholz předně syna vůbec neměl/alespoň v literatuře o něm 
nejsou žádné zmínky/, b/kolem r.1823 by nemohl být stár 4-5 let, 
protože v té době se prokazatelně narodily jeho dvě dcery,prvo
rozená Anna/nar.1820/ a Otylie/nar.1822/, a c/Krombholzovu bus
tu zhotovil sochař Emanuel Uax nákladem lékařské fakulty Karlo- 
-Ferdlnandovy university až po Jeho smrti/Bolzano 1847,p.50/.

L i t e r a t u r a

Bolzano B./1847/:Dr.Vincenz Julius Edler v.Krombholz nach sei- 
nem Leben und líirken.Abhandl.konigl.Boha.Ge selischaft der 
Vlssenshaften,V.Polge,4.Bd./1845-1846/,Frag.

Novák L./1962/: Antonín Machek.Praha.
Wirth Z. A923/: Pražské hřbitovy I. Olšany.In: Umělecké památky 

/red.V.V.Stech/ 16.Praha.
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Z p r á v y  o a k c í c h  - p r o g r a m y

O  PR03LEMATIKA PČČE 0 FTTOGENOFOND 1e jednou z aktuálních otá
zek, jTSI-sě-3u3ě~ža55;,vit—SĎSriě^ri,žldia ČSAV pro otázky životní
ho prostředí.Pro přípravu podkladového materiálu ke zprávě pro 
prezídium ČSAV svolala dne 15.IV.1982 odborqý seminář,kterého se 
zúčastnila řada vybraných odborníků v zemědělství,lesnictví.ovoc
nářství ,okrasném zahradnictví,v botanice a ochraně přírody a pří
buzných oborech,jichž se daná problematika dotýká.

Bohatá diskuse konstatovala,že v současné době je u nás ohro
ženo už více než polovina vyšších rostlin a asi 2% druhů bylo už 
dokonce vyhubeno.Ohrožení se především silně dotýká kapra3orostů 
a orchidejí,ale dokonce i některých plevelů.V poslední době je 
zvláště patrný zánik některých lesních dřevin /např.Jedle bílé/ 
a rychlé mizení jejich populací/ např.smrků s rezonančním dřevem 
v oblasti Jizerských hor nebo velmi produktivních "beskydských" 
smrků/,což může znamenat i značnou hospodářskou ztrátu.

Za příčinu koroze fytogenofondu jsou dnes všeobecně považová
ny hospodářské zásahy člověka/např.sběr rostlin,zemní práce.od - 
vodňování,hnojení.používání pesticidů aj./ se svými nepříznivými 
důsledky /např.vyhubení opylovačů či šiřitelů,přemnožení škůdců, 
konkurenční tlak aj./,z nichž jako nejzávažnější se jeví přede - 
vším imise a okyselování srážek.

Hospodářské příčiny koroze genofondu nejvýrazněji pociťuje 
lesní hospodářství.V diskusi bylo např.uváděno,že jedle u nás 
prakticky už vůbec neplodí a smrk plodll/v r,1980/_jen v nižších 
polohách.V praxi se to projevuje zejména při zalesňování v nedo
statku domácího osiva,protože použití sadby,vypěstované z osiva, 
které nebylo v dané oblasti prověřeno,je hospodářsky riskantní. 
Hospodářsky zvlášt důležitá je také záchrana genofondu pěstova - 
ných rostlin,zejména krajových odrůd zemědělských plodin,sorti
mentu ovocných dřevin,okrasných rostlin a pícnin.

Významným měřítkem péče o životní prostředí Jako celku Jsou 
i eticko-kulturní aspekty,dotýkající se péče o ťýtogenofond pla
ně rostoucích rostlin.Ten je v současné době zvlášt ohrožen a 
jeho záchrana bude vyžadovat celý systém opatření,vycházejících 
z řady problémových okruhů,na jejichž řešení se musí především 
podílet věda a výzkum.V průběhu diskuse byla rovněž zdůrazněna 
nutnost většího zainteressování příslušných rezortních center 
zejména na organizačním,finančním a personálním zajištění řeše
ní těchto významných úkolů.

Na tomto semináři se dostalo patřičného místa i slovům o nut
nosti ochrany našich hub.Ve vyžádaném diskusním příspěvku infor
moval předseda komise pro ochranu hub a jejich životního prostře
dí při ČSVSM o existenci této speciální komise a o její činnosti 
od r.1977.Zmínil se o příčinách pozorovaného úbytku hub v někte
rých oblastech našeho státu a zdůraznil šíři komplexu negativních 
vlivů/zejména antropických/ na mykogenofondjhlavní příčiny jeho 
deteriorizace lze rovněž spatřovat v imisích a ve spadu kyselých 
srážek.Dotkl se i řady specifických obtíží.které /na rozdíl od 
Jiných oborů/ jsou spojeny s výzkumem vlivů životního prostředí 
na stav mykogenofondu,stručně nastínil podobnou situaci v zahra-
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ničí a podal přehled o možnostech a formách ochrany myleogenofon
dá ▼ &SSR.

Seminář,svolaný komisí prezídia ČSAV pro otázky životního 
prostředí,ee stal vítanou příležitostí k seznámení řady přitom - 
pých odborníků se speciální problematikou ochrany hub a jejím vý
znamem. Komise pro ochranu huba jejich životního prostředí při 
CSVSU,které byla zároveň pověřena písemným vypracováním informa
ce o této situaci,s povděkem kvitovala tento projev důvěry v je
jí práci,neboí je přesvědčena,že se i tímto způsobem dostanou 
palčivé otázky ochrany hub na pořad jednání našich nejvyšších vě
deckých irist.I v našem oboru totiž platí varovná slova,uzavíra - 
jící podklady k dubnovému semináři o péči o fytogenofond:"Narůs
tající koroze fytogenofondu je realita,před kterou nelze zavírat 
oči.Každé oddálení řešení této problematiky by bylo společensky 
nezodpovědné,nebot už dnes má tato deteriorizace vážné hospodář
ské důsledky/srv.lesní hospodářství/,které jistě v budoucnu bu
dou ještě narůstat.Péče o ťýtogenofond je integrální součástí 
péče o krajinu a životni prostředí.Péče o genofond má i aspekty 
kulturně-etické s dopady obecně politickými.Je proto povinností 
vědecké fronty upozornit na tyto skutečnosti a současně je i po- 
vinnostívědecké fronty učinit vše,abydopady antropogenní činnos
ti na genofond byly racionálně minimalizovány".

Svatopluk Š e b e k

# SEMINÁŘ "FRUKTIFIKACE HUB" uspořádala Komise pro experimen- 
tální mykologii s JZD SOKOLOVO Bohdalice ve dnech 12.a 13.květ
na 1982 v hotelu Dukle ve Vyškově.Záměrem semináře bylo poskyt
nout možnost pracovníkům základního výzkumu a pracovníkům z re
zortních ústavů a praxe,aby si vyměnili zkušenosti a názory v 
široké paletě zajímavých otázek od kombinace faktorů ovlivňují
cích fruktifikaci až po ekonomiku výroby plodnic.Literárních 
údajů z oblasti fruktifikace hub sice rychle přibývá,ale nelze 
říci,že se stejnou měrou se naše znalosti rozšiřují.Často není 
možno zobecňovat a někdy ani srovnávat výsledky prací,kdy je 
sledován vliv téhož faktoru na fruktifikaci u stejného houbové
ho druhu,když četné ostatní faktory,které nějakým způsobem fruk- 
tifikacl rovněž ovlivňují.nejsou shodné/a často nejsou ani defi
nované/. Rovněž nelze říci,že by pro zaměření studia fruktifika
ce makromycetů bylo plně využíváno poznatků z jiných oblastí ja
ko je např.tvorba konidií u imperfektních hub. Tyto faktory by
ly uvažovány při výběru přednášek.

Prvý den semináře bylo předneseno celkem 9 sdělení.Úvodní ob- 
hledová přednáška M.Hejtmánka "Fruktifikace dermatofytů" účast - 
niky poněkud šokovala.Doc.Hejtmánek totiž na modelu dermatofytů 
demonstroval nesmírně rozsáhlou terminologii nyní používanou při 
studiu morfologie a morfogenesy imperfektních hub,jak se vytvo - 
řila za posledních několik málo let. Vzhledem k tomu,že znalost 
této terminologie se stává nezbytností při studiu stále většího 
počtu prací z oboru morfologie a taxonomie hub,bude tato před - 
náška zveřejněna jako samostatný příspěvek na jiném místě toho
to zpravodaje. Účastníci semináře však měli tu velkou výhodu,že 
mohli shlédnout četné instruktivní diapozitivy.jimiž byla před
náška doprovázena. Imperfektních hub se týkalo sdělení A.Janito- 
ra "Vztah světla k fruktifikaci hub",l když závěry o důležitosti 
nejen dávky ale i kvality použitého záření a o rozdílné citlivos
ti hub v růzpých stádiích vývoje byly dokumentovány i na příkla
du bazidiomycetů.

Odpolední část zasedání otevřela obhledová přednáška l*Jab- 
lonského "Fruktifikace basidiomycetů",ve které autor prezentoval
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ucelený přehled o dosavadních znalostech jednotlivých faktorů,kte
ré mají vliv na diferenciaci hub a především na tvorbu a vývoj 
plodnic. Je nepochybné,že jedna z hlavních příčin obtížnosti to
hoto tématu tkví v tom,že různé druhy vyšších hub mají rozdílné 
/někdy až protichůdné/ nároky na podmínky,za kterých tvoří plod- 
nice a i specifické látky nezbytné pro fruktifikaci jsou téměř 
pro každý druh jiné chemické podstaty. Zajímavé sdělení A.Ginte- 
rové,O.Janotkové a D.Kasalové "Vztah hlívy ústřičné/Pleurotus 
ostreatus[Jacq.ex Fr.] Kumm./ k některým jiným houbám" vyústilo v 
obecnější diskusi o ochraně životního prostředí,vzhledem ke spe
cifické schopnosti kultury této houby likvidovat v prostředí, ve 
kterém se vyvíjí,spory jiných,často fytopatogenních druhů hub.
Ing.Jablonský vystoupil v průběhu semináře ještě dvakrátjv refe
rátu I.Jablonský a L.Scháněl "Některé změny v zastoupení bílko - 
vin a aktivitě enzymů v substrátech kolonizovaných houbami Pleu- 
rotus ostreatus.P.Florida,Lentinus edodes a Agrocybe aegerita" 
přednesl výsledky sledování aktivit vybraných enzymů,o kterých 
lze předpokládat,že mohou mít vztah k fruktifikaci,a to v průbě
hu celého vývoje výše uvedených druhů.Další vystoupení ing.Jab
lonského nazvaná "Některé perspektivní druhy basidionycetů-demon- 
strace" bylo ukázkou krásných diapozitivů prakticky všech hub, 
které se pěstují nebo jsou považovány za potenciálně perspektiv
ní pro potravinářské účely.

V.Šašek v referátu "Problémy spojené s izolací kultur basi- 
diomycetů" podal stručný přehled metod,které se užívají při izo
laci čistých kultur basidiomycetů a upozornil na obtíže a zálud
nosti, se kterými je možno se setkat při identifikaci kultur. Vy
stoupení A.Srba "Aplikace poznatků v praxi"vse týkalo pěstování 
žampionů a těch faktorů,které nejvíce ovlivňují tvorbu plodnic 
z hlediska výnosu."Úvod k exkurzi do pěstírny hlívy ústřičné" 
byl závěrečný referát přednesený R.Ryzněrem,ve kterém autor se
známil účastníky a krátkou historií a současným stavem pěstírny, 
jejíž návštěva byla náplní druhého dne semináře.Pěstírna fungu
je v Kojátkách od r.1977 jako přidružená výroba JZD Bohdalice. 
Výroba hlívy je značně efektivní,protože ze 200 kg slámy se zís
ká v průměru 50 kg Čerstvých plodnic a prorostlý substrát po vy
plození je používán jako přídavek do krmivá vepřů a hovězího do
bytka. V dnešní době,kdy otázka potravin a krmiv se stává stále 
závažnější,demonstrace úspěšného a efektivního chodu pěstírny 
při velmi malých pořizovacích a provozních nákladech zanechala 
u účastníků velmi hluboký dojem.

Závěrem lze shrnout,že na úspěšnosti semináře se kromě dobré 
odborné úrovně přednášek a působivé demonstrace pěstírny rovněž 
podílelo přátelské přijetí a pohostinnost pracovníků JZD SOKOLO
VO v Bohdalicích.

Václav š a š e k
S ry.SEMINXft "OCHRANA HUB A JEJICH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ" uspo

řádala komise pro ochranu hub a jejich životní prostředí a komi
se pro mykoflorištiku a mykocenologii při ČSVSM dne 19.května 
1982 v Praze na téma"Úkoly mykofloriatiky a mykocenologie v ohro
žených ekosystémech přírody CSSR".

Na programu tohoto semináře,kterého se zúčastnilo 39 zájemců 
z řad mykologů a ochranářů přírody,bylo 8 přednášek.V první čás
ti pojednal prof.dr.Emil Hadač,DrSc.,člen korespondent ČSAV, o 
"Společenstvech hub a jejich hodnocení",dr.Mirko Svrček.CSc. vě
noval svou přednášku "Historii mykofloristických a mykocenolo - 
gických výzkumů v CSSR" a dr.Rostislav Fellner "Otázkám strate
gie oykocenologických a mykofloristických výzkumů ▼ ohrožených 
ekosystémech přírody ČSSR".
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Druhá část tématických přednášek byla věnována metodickým 
otázkám.Dr.Jaroslav Klán ae věnoval "Metodám mykocenologických 
výzkumů".prom.biol.Anna Lepšová "Metodám studia produkce hub v 
přírodních ekosystémech" a dr.František Kotlaba,CSc."Metodám stu
dia zeměpisného rozšíření hub."Tématem referátu lng.Jana Kuthana 
byly "Metody inventarizačního mykologického průzkumu ve státních 
přírodních rezervacích" a na závěr uvedl MUDr.Jiří Kubička avé 
"Praktické zkušenosti z mykofloristického výzkumu".

Program semináře uzavřela volba výboru obnovené komise pro 
mykofloristiku a mykocenologii při ČSVSM a diskuse k náplni její 
činnosti.

Letošní seminář o ochraně hub připravila komise pro ochranu 
hub a jejich životního prostředí při ČSVSM ve spolupráci s obno
venou komisí pro mykofloristiku a mykocenologii,v níž se dnes 
formují právě zájemci o tyto dva zájmové obory.Děje se tak proto, 
že především v problematice.která byla projednávána,nacházejí 
obě komise první příležitost ke společná práci.

Seminář přinesl mnoho nových podnětů k provádění mykofloris- 
tických a nykocenologickýeh průzkumů naši vlasti,zeJména v ohro
žených ekosystémech,Jako podkladů k ochranářské práci.

Zprávu o obnovení činnosti komise pro mykofloristiku a myko
cenologii při ČSVSlí a o náplni Její činnosti přineseme příště.

S. Š e b e k
O  PODZIMNÍ CYKLUS^ MYKOIOGICirfGH PŘEDNÁŠEK.který pořádá praž - 

ské ústředí Cs.vědecké společnosti pro mykologii v Praze,proběh
ne v měsíci září-říjnu s těmito tématy:

6.9.1992:Dr.Zdeněk Pouzar.CSc.:Nové poznatky o lupenatých a
hřibovitých houbách/s ukázkami/

13.9.1992:valné shromáždění ČSVSM v Českých Budějovicích s 
přednáškou S.Šebka "60 let od vzniku Čs.klubu my- 
kologického"-kruhový sál č.l Domu kultury ROH,Čes
ké Budějovice,začátek v 19 hod.

20.9.1982:Svatopluk Šebek:Počátky našich mykologických spo
lečností

27♦9.1982:prom.blol.Blanka Štejfová:Mikroskopické houby v
ovzduší

4.10.1982:Dr.Marta Semerdžleva.CSc.:Psychotropni látty v na
šich houbách

11.10.1932:Dr.Eva Streiblové.CSc.:Životní cyklus kvasinek 
1Ó.1C.193Ž:Dt .Mirko Svrček.CSc.: Houby na jalovci 
¿5.10.1982:Dr.Rostislav Fellner:Cltační index československé 

mykologie a jeho využití v teorii a praxi
Přednášky se konají vždy v pondělí v posluchárně katedry bo

taniky nižších rostlin přírodověd.fakulty UK v Praze 2,Benátské 
2/II.mezipatro;začátek zářijových přednášek je v 18 hod.,počína- 
Je dnem 4.10.Je začátek v 19*15 hod,Případné změny budou návštěv
níkům oznámeny na předchozí přednášce.

Přednášky budou doplněny diapozitivy a ukázkami právě rostou
cích hub.Houby pro určování a demonstraci budou přijímány nejpoz
ději 1/2 hod.před začátkem přednášky.

Komise pro mykofloristiku a mykocenologii při ČSVSM se obraci 
na všechny členy CSVSM a zájemce o mykofloristiku a mykocenologii 
se žádostí o sdělení připomínek a návrhů k činnosti komise.U pří
ležitosti VII.celostátní mykologické konference v Českých Budějo
vicích budou na zasedání komise tyto návrhy projednány a vzaty v 
úvahu při sestavování plánu činnosti komise v dalších letech.

K.Kult, o .Kuthan.R.Fellner
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2 k n i h o v n y  Č S V S M

0D30RNČ ČASOPISY v  KNIHOVNĚ SSVSM-IV.________________ /Dokončení/

Revista dos Estudos Geraia Universitários de Mocambloue. Vyd. 
Univ<ír3idede de Lourenço Marques/Rép.lloçambique/.Sér.II.Vëd.práce 
z biologie/též mykol./ a agronomie.Angl,franc.,portugal. - Roč.2 
/1965/-4/1967//1X roč.,roč.l chybí//od r.1968 vychází pod názvem 
Revista de Ciencias Diologicas/.

Revue de Ideologie.Vyd.Labor.de Cryptogamie-Musée National ď  
Hist.Natur.,Pario/Prancie/.Mykol .práce.Franc.-Roč.37/1972/- 43 
/1979//4x roč.;od r.1980 viz Cryptogamie-Mycologie/

Rickia.Vyd.Inst.de 3ot.,Sao Paulo/Drasilie/.Věd.práce z kryp- 
togamologíe/též mykol.a etnomykol./.Portugal.-Roč.1/1962/--►/nepr./

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde.Vyd.Verband Schwei- 
zerischen Vereine fur Pilzkunde,kern/5vycarako/.Mykol..odb.a popul.
čl,inforn.zpr.Nëm.,franc.,ital.-Roč.21/1943/--►měsíč.,roč.41 a
43 chybí/.

Senckenberglana blologica.Vyd,Senckenberg.Naturforsch.Ges s., 
Frankfurt am liain/NSR/.Věd. práce z biol./hl.zool./Něm.-Roč.35/1954/ 
-56/1976//1X roč./.

Senckenbergiana lethaea.Vyd.tentýž.Věd.práce z geol.a paleont. 
Něm.-Roč.39/1953/-56/1975//1X roč./.

Sienilehti.Vyd.Suomen Sieniseura ry.Helsinki/Finako/.iÿkol.po
pul ar. čl. .iniorm.zpr.Finsky.-Roč.28A976/--*/4x roč./.

Správy hubárskei poradně.Vyd.Botan.odd.Přírodověd.ústavu Slov. 
nár.múzea,Bratislava.Mykol.populär.čl..inform.zpr.Slovensky.Roč. 1  
/1973/-- */2x roč..rozmnož./.

Studia Universitatls Babes Bolval.giologia.Vyd.Univ.Babe^-Bo- 
lyai,CIuJ-iÍapoca/Humunsko/.Věd.pr.z biol.Rumunsky.-Roč.1959 *— ►
/2x roč..roč.1976 chybí/.

Studies ln Mycology.Vyd.Centraalbureau voor Schimmelcultures, 
Baarn/iíolandsKo/.Jednotl.monograf.práce z mykol.taxonomie.Angl.
-Č.2/1972/---»-/3x 4x roč./.

Svesls.Vyd.The British Columbia Provincial Museum,Vancouver 
/Canada/.Regionál.sborn.piv.prací z riz.obori přír.věd/též mykol. 
a etnomykol./ a etnolegie.Angl.-Roč. 1/1968/— *-/lx roč./.

Symbolae Botanlcae Upsalienses.Vyd.Inst.of Physiological and 
Systematic Botany of the liniv.of Uppsala/Švédsko/.Jednotí.monograf. 
práce z botaniky/též mykol./.Angl.-Roč.80/2,3/,10/5/,11/1/,13/2/, 
14/3/,16/1,2/,18/L,2/,19/1,3,4/,21/3/,22/1,2,3//nepravid. /.

Taxon.Vyd.The International Asa.for Plant Taxonomy,Utrecht/Ho- 
landsko/.Věd.práce ze system.biol.se zvl.zřet.k botanice/též mykol./ 
Angl.-Roč.18/1969/-- ►/óx roč./.

Transaction of the British Mvcologlcal Society.Vyd.The British 
îtycological Society,Cambridge/Anglle/.Věd.práce z mykologie.Angl. 
-ROČ.42A959/---►/Ox roč./.

Transaction of the Mvcologlcal Society of Japan,Vyd.The l$yeo- 
logical Society of Japan.Tokyo/Japonsko/.Věd.pr.z mykologie.Angl., 
některé práce Japonsky.-Roč.8/1967/-~^/4x roč./.

Westfälische Pilzbriefe.Vyd.Pllzkundllche Arbeitsgemeinschaft 
in Westfalen,Detmold/NSR/.Věd.práce z mykol.Něm.-Roč.lA957“58/
---►/nepravid./.

Wllldenowia. Vyd .Bot .Part. u.Bot.Museum Berlin-Dahlem/Berlin/ .
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----------------------  P O Z V Á N K A  --- -------------- -------
na slavnostní XXI.valné shromáždění Československé vědecké společ
nosti pro mykologii při ČSAV v Praze,které se sejde na zahájení 
VII.celostátní konference čs.mykologů v českých Budějovicích u 
příležitosti 60.výročí vzniku Československého klubu mytologické
ho v Praze.

Valné shromáždění se bude konat v p o n d ě l í  dne 13.září 
1982 v 18 hod.v Českých Budějovicích,Dům kultury ROH,kruhový sál 
č.l s tímto programem:

Přednáška Svatopluka Šebka na téma 
" 60 let od vzniku Československého klubu mytologického"

P ř e s t á v k a
1. Zahéjení-předseda ČSVSÍÍ prof.dr.Vladimír Rypáček,DrSc.,člen

korespondent ČSAV
2. Pozdravné projevy hostů
3. Udělení čestných a zasloužilých členství
4. Volba volební komise
5. Volba návrhové komise
6. Schválení zápisu z minulého valného shromáždění v r.1979
7. Zpráva o činnosti Společnosti,jejích poboček a odborpých ko

misí za uplynulé období
8. Zpráva redakce čas.Česká mykologie
9. Zpráva hospodáře
10. Zpráva revizorů účtů a udělení absolutoria odstupujícímu vý

boru
11. Diskuse ke zprávám
12. Volby nového výboru
13. Výsledky voleb
14. Schválení usnesení a výše členského příspěvku
15. Volné návrhy
16. Závěr

Žádáme,aby volné návrhy byly předloženy písemně nejpozději do 
31.8.1982 na adresu naší Společnosti.

Prom.biol.Zdeněk Pouzar,CSc. Prof.dr.Vladimír Rypáček,DrSc.
vědecký tajemník člen korespondent ČSAV

přesedá

Věd.práce z botaniky /též Itykol./.Něm.Roč.6/1970/--*/3x roč./.
Zeitschrift für Pllzkunde/od roč.45,1979 jako Zeitschrift für 

Mykologie/.Vyd.Deutsche Gesellschaft für Mykologie,Karlsruhe/NSR/. 
Věd.práce z mykologie.Něm.-Roč.24/1958/--^/4x roč./.

Svatopluk Š e b e k
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R e d a k č n í  s d š l e n í

Toto číslo vyšlo dne 30.6.1982.Uzávěrka příštího čísla je 
30.7.1982.

Autory prosíme,aby se při psaní příspěvků a zpráv řídili las
kavě těmito pokynysl/text v jazyce českém nebo slovenském /v roz
sahu maximálně 8 stroj.stran/piáte na psacím stroji/zhruba 40 řá
dek po 64 úhozech na stránku/, dle možnosti nepoužívejte pozná
mek pod čarou.Delší články mohou být otištěny pouze po předběžná 
dohodě s redakcí;

2/obrázky,grafy a mapky/max.šíře 7*6mm nebo 160 mm/ lze pře
tisknout pouze v provedení výrazné kresby černou tuší na bílém 
papíru. Fotografie ani ilustrace provedené jinou technikou nán 
proto nezasílejte.U nákresů hub a mikroznaků uveďte vždy grafic
ké měřítko;

3/příspěvky do tohoto informačního bulletinu se nshonorují.
O

Omlouváme se našim čtenářům,kteří dostali minulé/6./ číslo 
Hykologických listů s některými méně čitelnými stránkami .Bylo to 
zaviněno našim vlastním technickým nedopatřením;vynasnažíme se, 
abychom se toho napříště vyvarovali a zasílali vám výtisky s mi
nimálním množstvím nedostatků. Děkujeme vám za pochopení.

©
Děkujeme všem odběratelům Ifykologických listů,kteří pochopi

li naši výzvu v min.čísle Itykologických listů a zaplatili nám 
včas předplatné na jejich odběr v r.1982,přípádně zaplatili dluž
né částky za minulý rok.Byla jich většina-a to svědčí o zájmu o 
náš Informační bulletin.Pokud to snad někteří dosud neučinili, 
prosíme,aby laskavě zapravlli všechny dlužné částky do konce čer
vence tr.

Ke kresbě na obálce:konidiofory hyfomycetu Haplotrichum rose- 
um Corda/podle Cordy 1339:Pracht-Flora europaeischer Schimmelbil- 
dungen,tab.XI,Leipzig u.Dresden/.-Kreslil S.šebek.

Ke kresbě na str.21:hrob V.J.Krombholze.-Kresba Z.Šebková.

MTKOLOGTCKá LISTÍ č.7-Informační orgán čs.vědecké společnosti pro 
mykologii při ČSAV-vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsahu. 
Toto číslo sestavil ing.J.Kuthan.k tisku připravil Svatopluk 5e- 
bek.

Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adresu čs.vě
decká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 106,Krakov
ská 1,Praha 1,PSĎ 111 21,tel.264405.


