MYKGLOGICKÉ
LISTY
o
o

INFORMAČNÍ

orgín

ČS.VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI

pro w k o l o g i i

PŘI ČSAV

POZDRAV

Z Á S T U P C E P R E Z ÍD IA Č S A V N A Š E M U

I

SHROMÁŽDĚNÍ

I

Ú v o d e m k XXI.valnému shromáždění ČSVSM a VII.celostátní myko-
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logické konferenci,která se letos konala ve dnech 13.-18.9. 1982

I

i

v Českých Budějovicích,přednesl RIIDr et PHMr Vladimír Musílek,CSc.,
zástupce 3.odd.prezídia ČSAV,pozdravrý projev,z něhož vyjímáme:
"Místopředseda ČSAV s.akademik Říman a jeho zástupce pro
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ve-
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dění oddělení věd o živé přírodě a věd chemických s.akademik íý-
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šavý mě požádali,abych omluvil jejich nepřítomnost na tomto shro-
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máždění.Akademik Říman se v těchto dnech účastní významného mezinárodního vědeckého setkání v Anglii a akademik Ryšavý je v
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jeho

H

M
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nepřítomnosti zaměstnán neodkladnými úkoly na prezídiu ČSAV. Dovolte mi proto,abych vás všechny pozdravil v zastoupení oddělení
věd o živé přírodě a věd chemických prezídia ČSAV.
Mohu vás ujistit,že oddělení věd,jehož úkolem je sledovat,
hodnotit a řídit aktivitu pracovišt ČSAV a příslušných vědeckých
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mických- věd,je si plně vědomo vzrůstajícího významu vědeckovýzkum-
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né činnosti na veškerých úsecích vědního oboru mykologie,at už se
jedná o úsek taxonomie,ekologie.fyziologie.genetiky,biochemie a
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společnosti v oblasti biologických,lékařských,zemědělských a

všech dalších obecných i specializovaných úseků teoretického i

W

aplikovaného studia houbových organizmů. Výsledky široké palety
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současného mykologického výzkumu mají přímý vztah k takovým spole-
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čensky významným oblastem,jako je zdravotnictví a veterinářství,
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farmaceutická výroba,potravinářství a výživa,rostlinná

a živočiš-
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ná výroba,lesní hospodářství,! řada dalších ekonomicky důležitých
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úseků hospodářského a sociálního života naší společnosti.Příslúš-

H

né orgány ČSAV si jsou rovněž vědomy významu vědeckých a organizačních aktivit Čs.vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV a
všech jejích odborných komisí a skupin.S pozorností a uznáním je
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též sledována významná odborná funkce časopisu Česká mykologie,

||||

která se přes jeho národní charakter setkává i se vzrůstající me~
zinárodní odezvou.
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Právě zahajovaná konference čs.mykologů představuje pravidelnou periodickou bilanci výsledků práce čs.mykologů v jednotlivých
oblastech jejich odborné činnosti.Význam letošní konference je o
to větší,že její uspořádání časově předchází přípravu prognóz budoucího rozvoje jednotlivých nejvýznamnějších vědních oborů, a to

|B

.

y perspektivě jak příští 8.pětiletky,tak údobí dalších 15 až 20
let.Skutečnost,Se rovněž v oblasti ekologie se počítá s přípra
vou podobných prognostických podkladů jednoznačně prokazuje vý znán,který je našenu společnému vědnímu oboru přikládán.Výsledky
této konference tedy rovněž poslouží jako solidní výchozí báze
přípravy dalšího směrování příslušných úseků čs.mykologie,ve vzrůs
tající míře orientovaných nejen na rozvoj vědeckého poznání,ale i
na krytí navazujících potřeb naší společnosti.
Závěrem mi dovolte,abych poděkoval jak organizačnímu výboru
konference za jeho obětavou organizátorskou práci,tak všem pří
slušným činitelům krajských i městských stranických,státních,škol
ských i kulturních orgánů za pomoc a porozumění,bez něhož by uspo
řádání této vědecky i společensky významné akce nebylo možné.Kon
ferenci přeji plný úspěch všech částí jejího náročného programu a
všem jejím účastníkům mnoho zdaru a úspěchů v jejich vědecky i
společensky záslužné práci."

V II. C E L O S T Á T N Í M Y K O L O G IC K Á K O N F E R E N C E
V Č E S K Ý C H B U D Ě J O V IC ÍC H
___________________________
" Celostání mykologické konference už pevně zakotvily v pově
domí celé naší mykologické obce.ČSVSM jé pravidelně pořádá obvyk
le v období 4 až 5 let.První byla v r.1956 v Praze,druhá v Brně,
třetí v 3anské Stiavnici,čtvrtá v Opavě,pátá v Olomouci a šestá
v Pezinku.Všechny byly pracovní a všechny byly zaměřeny vždy na
určitý okruh otázek.Zprávy o nich byly uveřejněny v České mykolo
gii a tam lze o nich najít zevrubné informace.V prvních pěti kon
ferencích byly všechny proponované okruhy otázek projednávány v
plénu.Na 6.konferenci,uspořádané v r.1977 v Peziriku,byl-s ohledem
na narůstající specifickou problematiku některých mykologických
specializací-učiněn první pokus s jejích projednáváním v odděle
ných pracovních skupinách.
Pro nynější 7.konferenci,jejímž tématem je "Význam hub v ze
mědělství .lesnictví a výživě".přicházíme s novým pojetím.Po do
savadních zkušenostech vycházíme ze zásady,že je nezbytné,aby přes všechnu specializaci-byli všichni naši mykologové rámcově
informováni o současném stavu znalostí v jednotlivých oblastech
mykologie.Proto na prvý den jednání byly pro plenární zasedání
vyžádány přednášky s následující tématikou:Houby jako zdroj bíl
kovin, Týtopatologická mykologie,Týziologie a biochemie hub,Toxi
kologie hub a Ekologie hub a jejich životní prostředí.Jim bude
ještě předcházet úvaha o vývoji a perspektivách -čs.mykologie.Spe
ciální otázky pak už budou projednávány ve čtyřech sekcích,event.
na exkurzích,jak je to uvedeno v materiálech,které jste obdrželi
při registraci.
7.celostátní mykologickou konferenci pořádáme u přátel s
úspěšnou mykologickou tradicí.Na včerejší výroční schůzi ČSV3M
přednesl Svatopluk Šebek velmi zajímavou přednášku,v níž vylíčil,
jakými cestami se ubíral spolkový život uvnitř naší mykologie.
Dověděli jsme se také,že v dějinách čs.mykologie připadají na le
tošní rok dvě "kulaté" jubilea a to 70.výročí založení České bo-
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tanické společnosti,v jejímž lůně vznikl mytologický odbor,a 60.
výročí založení fis.klubu mytologického.A jsme-li hosty hlavního
města pohostinného Jihočeského kraje,rádi připomínáme kulaté výro
čí českobudějovických mykologii,a to 15 let činnosti mykologického
klubu,organizovaného v rámci Domu kultury ROH,
fieskobudějovický mykologický klub je velmi agilní.Proto mohl
již v r.1971 uspořádat ve spolupráci s provozně-ekonomickou fakul
tou VŠZ a pod patronátem UěstNV své první a úspěšné mykologické
dny a pak druhé,stejně zdařilé,o pět let později.Tuto českobudějo
vickou mytologickou skupinu od jejího ustavení vede prof.Zdeněk
Kluzák a na jeho bedrech spočívala jak ideové náplň tak i organi
zační stránka obou uvedených akcí.A jestliže byl prof.Kluzák
předsedou přípravného výboru naší konference,jehož členové dále
byli doc.dr.Jan IJečásek,CSc. ,doc.ing.J.Zvára,CSc. ,IiUDr.J.Kubíčka
a dr.Václav Šašek,CSc.,pak můžeme být jisti,že ji připravili dob
ře.Výsledky závisejí už jen na ná3.
Těší nás i zájem Krajského pedagogického ústavu,který u pří
ležitosti naši konference uspořádá seminář "Význam a využiti hub"
a dvojnásob nás těší zájem a podpora českobudějovických stranic
kých orgánů a orgánů lidosprávy.A to zavazuje.Učiníme vše,aby sna
ha a ohětavost přípravného výboru a spolupořádajících institucí
byly korunovány úspěchem."
Těmito slovy zahájil předseda fiSVSM prof.dr.Vladimír Rypáček,
Dr3c.,člen korespondent fiSAV,VII.celostátní mykologickou konfe renci,kterou pořádala fis.vědecká společnost pro mykologii při
fiSAV ve spolupráci s Jihočeským muzeem a provozně-ekonomickou fa
kultou V5Z v fieských Budějovicích ve dnech 13.-18.9.1982.Současný
význam a závažnost jednání této početně navštívené akce/ Jednání
v plénu a odborných komisích se zúčastnilo 112 stálých účastníků/
zdůraznila i přítomnost delegace KV KSfi,Jihočeského KNV.liěstNV a
dalších politických,správních a kulturních orgánů Jihočeského kra
je, jejímž jménem pozdravil konferenci tajemník KV KSfi RSDr.Vl.
Krafl.V jejím předsednictvu zasedli dále předseda fiSVSIJ prof.dr.
Vladimír Opáček,DrSc.,člen korespondent fiSAV,doc.dr.Jan Nečásek,
CSc.,doc.ing.Josef Zvána,CSc.a Zdeněk Kluzák.Konferenční Jednání
probíhala_z větší části v Domu kultury ROH,kde si účastníci moh
li zároveň prohlédnout bohatou výstavu hub,připravenou mytologic
kým klubem při Domu kultury ROH v fieských Budějovicích a přírodo
vědeckým oddělením Jihočeského muzea za vedení prof.Z.Kluzáka.
Odbornou část zahajovacího plenárního zasedání uvedl prof.dr.
Vladimír Rypáček,DrSc.,člen korespondent fiSAV,zásadním referátem
na téma "Vývoj a perspektivy československé mykologie".V zhutně
lé zkratce zde shrnul historický vývoj čs.mykologie od jejích vě
deckých počátků v 1.polovině 19.století,poulázal na dílčí výsled
ky na jednotlivých úsecích mytologické práce během jejího vývoje
a načrtl současně společensky závažné perspektivy tohoto vědního
oboru v rámci dalšího rozvoje naší společnosti.Referát prof.dr.
Vladimíra ítypáčka,DrSc.přivítáli všichni účastníci se zjevným
uspokojením,nebo? v něm byla poprvé dovedena myšlenka historické
ho vývoje jednoho vědního oboru od jeho začátků až po prognózu
jeho budoucích perspektiv.
Referát dr.O.Volfové,CSc."Současný stav a perspektivy přípra
vy krmných bílkovin z netradičních substrátů" shrnul dosavadní
vývoj a perspektivy fermentační výroby kvasničných bílkovin jak
na bázi tradičních surovin jako melasy a odpadů sulfitových vý
luhů z papíren,tak na bázi netradičních materiálů petrochemických
i jiných.Přihlédnuto bylo též ke hlediskům hygienickým,zahrnují cím mimo jiné též aspekt kontroly nežádoucích složek kvasničné
biomagy /lipidy,nukleové kyseliny/ a diskutována byla rovněž otáz—
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Ira přímého rozkladu a využití celulozových a lignocelulozových
surovin vláknitými houbami s cílem získání potravinářsky a krmivářsky použitelné biomasy.Tématika a srozumitelný výklad této
přednášky vzbudily zaslouženou pozornost posluchačů.
Po polední přestávce vystoupil ing^Cyprián Paulech,CSc.s re
ferátem na téma "Fytopatologická mykologia".Šlo o zásadní refe rát,který byl nejen fundovaným přehledem současných trendů fytopatologické mykologie a jejího významu pro ochranu rostlin, ale
který zasvědeně ukázal na konkrétní úkoly a cesty,jimiž se musí
tento specializovaný obor fytopatologie ubírat i v budoucnosti.
RIJDr et PhKr Vladimír Uusíiek,CSc.se ve své přednášce o "Fýziologii a biochemii hub" zaměřil na některé aplikační aspekty z
fyziologie a biochemické aktivity vláknitých hub/mikro- a makromycetů/ se zvláštním zřetelem k produkci organických kyselin,antibiotik,alkaloidů,enzymů,enzymových inhibitorů a některých ji
ných produktů vyráběných fermentační cestou.Zdůrazněna byla nut
nost základního výzkumu regulačních,metabolických a fyziologie kých vztahů a podkladů příslušných biosyntetických procesů.
V závěru referátu byly naznačeny další perspektivy vědecky a ap
likačně významného výzkumu na tomto vědním úseku při současném
zdůraznění nadějnosti studia kultur makromycetů jako netradič nich experimentálních objektů.
Pod názvem "Toxikologie hub" podal UUDr.Jiří Hubička mykologicky fundovaný přehled otrav vyššími houbami v SSSR a jejich
nejdůležitějších původců a seznámil se současnýmis opatřeními
proti otravám houbami a s novými poznatky v oboru mykologieké to
xikologie,včetně taxonomie jedovatých hub,terapie a patologie
otrav.Jeho referát se zároveň dotkl i problémů,které se v součas
né době týkají i organizace boje proti otravám houbami v ČSSR a
seznámil přítomné s návrhem opatření,předložených ministerstvu
zdravotnictví Č3R,aby se napříště zlepšily nejen přetrvávající
nedostatky při sledování otrav houbami,ale i léčebná a preven tivni péče,související s tímto důležitým úsekem péče a zdraví
obyvatel.
Závěrečný referát prvního dne plenárního zasedání na téma
"Současné problémy ochrany hub a jejich životního prostředí"přednesl Svatopluk Šebek.Zmínil se o současných nežádoucích zásazích
do prostředí našich hub,působících mizení řady druhů.Zdůraznil
zvláště přímé negativní působení človška/intenzita sběru hub,pů
sobení rekreačního tlaku,nové způsoby lesního hospodářství,jeho
chemizace,zvláště hnojení,používání pesticidů aj./.Za nejzávažněj
ší problém označil celkové znečištění životního prostředí imisemi
a spad kyselých srážek.V závěru svého referátů se pak zmínil o
dosavadních výsledcích práce komise pro ochranu hub a jejich ži
votního prostředí při ČSVSM v období do r.1977 a na základě ši rokého zdůvodnění funkce hub v přírodě a nutnosti jejich ochrany
z důvodů vědeckých a společenských nastínil hlavní směry činnos
ti,které bude nezbytné v poměrně krátké době na úseku mykologicko-ochranářské práce vyvinout.
Těžiště jednání konference spočívalo v práci 4 odborných seksí,rozvržené do tří dnů,v nichž bylo předneseno celkem 75 referá
tů 107 autorů.
V sekci taxonomie, ekologie a mykoflori štiky ..liž předsedali
střídavě dr.F.KotlabajcJác. a doc.dr.Z.Urban,DrSc. ,byío přednese
no 16 referátů,zaměřených převážně ekologicky a mykofloristicky
/R.Fellner,J .Lazební ček,F.IÍotlaba, J.Kuthan,J.Bernát ,E.Záhorovská,
A. Machulková, V. Holubová, G.Juhásová,R.Kuželka/,menší měrou taxo nomicky/Z.Pouzar,J.Hlaváček,L.Marvanová.M.Ondřej,Z.Urban,J.Mař ková/.Jednání této sekce ukázalo především na potřebu dalšího
rozvinutí a prohloubení mykofloristického průzkumu jmenovitě v
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méně známých územích našeho státu a současně zdůraznilo i nutnost
studia životních nároků jednotlivých druhů hub.Motivem k tomuto
zaměřeni naší taxonomie,ekologie a mykofloristiky jsou stále se
zhoršující podmínky životního prostředí hub,které vedou k ubývá
ní jejich bohatství,a nutnost studia možných zásahů a ovlivňová
ní ekosystémů,v nichž houby rostou.
Sekce pro fytopatologickou mykologii /předsedové ing.C.Pau lech,CSc.,ing.D.Veselý,Oráč.a doc.ing.J.Zváro,CSc./ byla svými
21 přednesenými referáty nejbohatěji obsazeným úsekem práce kon
ference.První pracovní den/15.9./ byl věnován převážně některým
speciálním otázkám hou bových chorob obilovin/C.Paulech,J.Vraný,
J. Hýsek,Z.Čača,E.Sychrová,Z.Jesenská,D.Havráneková,J.Hrdinová a
K. Bacigálová/,pícnin/J .Krátká1,J .Chlumská ,E.Kováčiková,V.Kůdela/,
cukrovky/D.Veselý/ a ovocných rostlin/V.Čatská,S.LI.Reddy,V.Van
čura/. Druhý přednáškový blokA7.9./ byl věnován jednak dalším
speciálním otázkám vlivu houbových patogenů na obilovipy/V.Kollár,A.Kubišová,P.Bartoš,R.Teršová,J.Šebesta/,zeleniny/A.Lebeda,
J.Rod/ a ovocniny/V.Kůdela/,jednak taxonomickým otázkám/P.lCrušek,
J.Potoček,J.Iíindl/,některým problémům lesnické fýtopatologie
/F.Soukup,A.fierný/ a využití patogenních hub v integrované ochra
ně rostlin/V.Tábor3ký,S.K.Khalil/. Z jednání sekce vyplynulo, že
v oblasti fýtopatologické mykologie bude potřebná pokračovat
zejména ve studiu vlivu antropogennlch zásahů na druhovou sklad
bu fytopatogenních mikromycetů,změny v struktuře jejich populací,
jejich vzájemné vztahy s ostatními organizmy zejména v půdě a
jejich reakci na užívané pesticidy/vznik rezistentních populací'/.
Zvýšenou pozornost bude třeba věnovat studiu mechanizmů^rezisten
ce a genetiky vztahu hostitel-patogen. Z významných mykóz je
třeba se orientovat rovněž na původce ochoření pat stébel obil
nin,listové a klasové choroby obilnin,na sněti a další choroby
hospodářsky významných plodin.
jednání sekce lékařské mykologie.jemuž předsedali WJDr.J.Ku
bíčka a doc.dr.IÍ.IIejtmánekjDrSc. ,bylo koncipováno jako součást
přednáškového dne A 5 . 9./»pořádaného ve spolupráci se Spolkem lé
kařů v Českých Budějovicích a obsáhlo 18 referátů.Po obsáhlém
úvodním referátu MUDr.J.Herinka "Kouby jako příčina nemoci" byla
projednána jak problematika nižších hub /dermatofytů,keratinofilních a ovicidních hub aj./,způsobujících choroby v humánním a
veterinárním lékařství a vystupujících perspektivně v parazitologii/I.í.He jtmánek, J.Kunert ,E.',Veigl»A. Volleková,L. Hýsek, V. Chalupo
vá/,tak i některé otázky biochemické aktivity nižších/N.Hejtmán
kova, V.Šimánek,J.Kunert,J.Zemek,J.Augustin,L.Kuniak a L.Hýsek/
i vyšších hub/li.Vurst,M.Semerdžieva/. Původní výsledky experimen
tální práce,prezentované v tomto přednáškovém bloku,vyvolaly pod
nětnou diskusi.Lze uzavřít,že experimentální výzkum původců nej
častějších lidských mykóz/dermatoíýtóz/ přinesl další nové po znatky s významem pro léčebně preventivní praxi.Výsledky dále
ukázaly,že výskyt některých druhů v půdě může tvořit lokální
ohniska nákazy.V úvahu přichází i možnost využití nematofágie
některých půdních mikromycetů /např.Verticillium/ pro likvidaci
vajíček geohelmintů v půdě.
Informativní sdělení dr.U.Semerdžievy,CSc.o činnosti komise
pro mykotoxikologii při ČSVSIJ oddělovalo druhou část jednání,vě
novanou převážně otázkám,souvisejícím s otravami vyššími houba
mi.Hejdůležitějším z nich se/za doprovodu svých skvělých barev
ných diapozitivů/ věnoval ing.J.Baier.Rozšířením jedovatých dru
hů hub a otravami houbami v Jihočeském kraji se zabývali Z.KLuzák.J.Kubička,Z.Cvrček,zatímco v bloku,věnovaném výlučně muchomůrce zelené jako naši nejjedovatější houbě vystoupili B.Hlůza,
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J.Kuthan a P.Lizoň/fytogeografle,ekologie a fe nologie/,V.Dudová
a J.Heinrich,Z.Štěpánek a Z.Tesařová/žpůsoby léčení otrav muchomůrkou zelenou/ a v regionálně zaměřeném příspěvku,věnovaném otra
vám A.phalloidea,ošetřovaným na interním oddělení nemocnice v
Písku Ii.Hajný,L.Fábik,J.Hubička a J.Oškera.
Plodného jednání sekce lékařské mykologie se zúčastnilo 76
stálých a mimořádných účastníků konference zejména z řad lékařů
a zdravotního personálu Jihočeského kraje,kteří se tak měli mož
nost v plné šíři seznámit s problematikou,jež představuje jádro
současného zájmu nykologická toxikologie.
Referátově početpým úsekem jednání konference byla konečně i
sekce fyziologie.biochemie a genetiky hub.na jejímž zasedání za
předsednictví dr.V.Saška,C3c. a dr.7.lJusTlka,CSc.odeznělo 20 re
ferátů od 32 autorů.Referáty zahrnovaly výsledky vědecky a apli
kačně perspektivního výzkumu antibiotické,enzymatické a metabo lické aktivity hub,specifických aspektů jejich onto- a morřoge nese,mutagenese,selekce a fyziologie produkčních kmenů,fyziolo gických vztahů fermentačních procesů a jejich technologických
podmí nek/lí. Semerdžieva, V.Bene šová,F. Nerud,II.Jurková,lí.TTurst,V.
lůisílek,J.Volc.Z.Uišurcová,n.Apalovič,E.Rajkovič,T.Vrábelová,
I.Jablon3ký,V.Šašek,U.IÍusílková,E.Ujcová,L.Seichert,V.Krump hanzl.F.LÍachek/. Pozornost byla též věnována návaznosti studia
fyziologie hub na oblast fýtopatologie,specifickým ekologickým
aspektům pěstování hub,energetickým vztahům půdní mykoflory,
hromadění toxických kovů v plodnicích hub a izolaci a kultivaci
hlenek/A. Janitor, III.Stanová, ti.Ondřej, A.Lebeda, 0.Braunové, ILKnappková,J.Bernát,I.Jablonský,V.Dederová,A.Ginterová,C.Janotková,
D.ICasalová,A.Lepšová a V.Ječpý/.
Výtahy z referátů,přednesených v jednotlivých sekcích,byly
rozmnoženy v samostatném sborníku,který byl k dispozici účast
níkům konference před jejím zahájením.V anglickém zněnl/pro za
hraničí/ budou otištěny v čas.Česká mykologie,roč.37/1983/.Šest
úvodních referátů,které byly zařazeny do’programu prvního dne
zasedání konference,bude otištěno v plném znění ve zvi.čísle Ji
hočeského sborníku/Přírodnl vědy/,který vydá Jihočeské muzeum v
Českých Budějovicích koncem tohoto roku.
Konferenční jednání doplnily 4 bohatě navštívené exkurze/15.
9.polodenní exkurze do SPR "Červené bláto" u Šalmanovie a para
lelní exkurze do pivovaru,záv.Samson v Českých Budějovicích,16.
9.celodenní exkurze na rašeliniště "Velká niva" u Volar a do
známé SPR "Boubínský prales" a 17.9.polodenní exkurze na hráze
rybníků u Lomnice n.Lužnicí/,připravené Jihočeskými mykology a
botaniky,na nichž se mohli účastníci,pocházející z míst namnoze
vzdálených a s odlišnými krajinnými a stanovištnímL formacemi,
seznámit se zajímavostmi jihočeské a šumavské přírody a s její
mykoflorou.IJálezům vzácnějších a zajímavějších hub na navštíve
ných lokalitách bude věnován zvláštní článek.
Českoslovenští mykologové,kteří se sešli na své VII.celostát
ní konferenci v Českých Budějovicích,považovali tuto akci za vý
znamnou a potřebnou.Chtěli na ní ukázat,jak se jim podařilo
orientovat svoji práci ve sccrslu závěrů XVI.sjezdu KSČ a na ně
navazujících dokumentů ČSAV o hlavních směrech vývoje a uplatně
ní vědy v 7.pětiletce.
Na základě dosažených -výsledků a s ohledem na potřeby spole
čenské praxe vyplynuly z jednání konference a jejich jednotli
vých sekcí tyto závěry a doporučení pro další práci našich mykologů:
l.U hub,které způsobují mykozy lidí a hospodářských zvířat
se nadále věnovat studiu jejich biologie se zřetelem k léčebně
preventivní praxi.
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2.
Usilovat o realizaci jednotných organizačních,terapeutických
a preventivních směrnic,směřujících ke snížení výskytu otrav hou
bami v ČS3R;na úseku mapování jedovatých hub uzavřít první etapu
a vyhodnotit výsledky.
3.
řýziologii,biochemii a genetiku hub přednostně orientovat
na vědecky fundované aktuální i perppektivní aplikační výzkum v
souladu s potřebami vědeckého poznání a kryti společenských po
třeb.
4.
Zvláštní pozornost věnovat studiu vlivu antropických zása
hů do druhové skladby fytopatogenních mikromycetů a do jejich
vztahů k ostatním organizmůmjv souvislosti s tím se zaměřit pře
devším na studium mykóz hospodářsky důležitých plodin a dřevin.
5.
Prohloubit mykofloristický výzkum hub a rozšířit ho do mé
ně známých oblastí ČSSR;poněvadž antropické zásahy do ekosysté mů,v nichž houby žijí,mají takém v tomto případě za následek
změnu v druhovém složení hub a mizeni některých druhů,věnovat po
zornost studiu jejich životníhh podmínek.
VTI.celostátní konference čs.mykologů v Českých Budějovicích
skončil a. Uskutečnil a se v srdečném a přátelsicém ovzduší,projed nala řadu závažných otázek současného stavu naší mykologie a sta
novila si nové úkoly,umožnila upevnění starých přátelství a na
vázání nových ku prospěchu nejen osobnímu,ale především ku pro
spěchu plodné spolupráce na řešení dalších úkolů.
AÍ žije Vlil.celostátní konference!
Zpracoval S.Šebek

T e o r e t ic k é a p r a k t i c k é o t á z k y y m yko lo g ii

■ U V O L Ň O V A N IE B A Z Í P I O S P Ó R Z
B J E R K A W D E R A A P U S T A _______

P L O P N ÍC

TRÚDN1KA

.________________ _

Konkurečná síla rastliny vystupuje ako zložitý jav,ktorý je
určovaný roznymi vlastnosíami druhu.Důležitou vlastnosťou u húb
v tomto ohíade je uvoínovanie bazídiospór/áalej len spory/.Před
kládáme výsledky dosiahnuté při štúdiu vypadávania spor z plod nic trúdnika Bjerkandera adusta [vTílld.ex Fr J P.Karst.v priebehu
ich ontogenetického vývinu.
Bola vypracovaná jednoduchá metóda.ktorá umožňuje preštudova€ vačšie množstvo plodnic v rozpych štádiách vývinu.Uateriál
bol zbieraný na piatich vybraných lokalitách v severovýchodněj
časti Strážovských vrchov,ktoré ležia na myslenej osi v dížke
asi 3 km medzi Rajcom a Rajeckými Teplicemi,v čase mój-november
1980. Jeden odber/3-6 plodnic/ sa vzťahuje na jeden objekt/peň,
konár,živý strom/,okrem pripadov,ke5 bolo na jednom objekte pří
tomných viac vývlnových Stádii. B.adusta nedozrieva rovnoměrně a
vývin niektorých plodnic trvá i dve vegetačně obdobia. Plodnice
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jedného objektu boli ukládaná do papieru tak,aby bola každá osobitne.Po příchode z terénu boli ihned roszložené na podložně sklíč
ka,každá na jedno,hymenoforom dolu. Před prohlížením bol zazname
nány počet plodníc,ich konzistencia a farba hymenoforu. Vek plodníc sa v mnohých prípadoch nedal urči-č,preto nie je uvederý,^ po
dobné ako farba klobáka.ktora je premenlivá a menej významná.
Rozložené plodnice boli krikryté papierom. Vypadávanie spor aa
hodnotilo při teplote a vlhkosti miestnosti po 24-48 hod.makro
skopicky při silnéj žiarovke proti čiernému pozadiu. Makrosko picky pozitivně vzorky boli vyšetřované mikroskopicky len v poč
te 1-2 z každého odběru. Všetky makroskopicky sporné vzorky boli
vyšetřované mikroskopicky,zatieí čo makroskopicky negativné
vzorky neboli mikroskopované. Vlhkost a suchost dužiny sme ozna
čovali podía Dostála/Dostál 1966/ a přidali sme termín "polosu
ché" plodnice pře navlhnuté a trochu zasušené.
Gelkove sa urobilo 81 odberov a vyšetřilo 314 plodníc v roznom stupni vývinu.Spóry sa uvoíňovali z plodníc,ktoreé mali vhod
ná vlhkosí dužiry a farbu hymenoforu.Za vhodná dužinu je považo
vaná pružná,ohybná,šíavnatá a křehká.Za vhodná farbu hymenoforu
svetlosivá,sivá,tmavosivá,sivohnedá,hnědá,tmavohnědá,v mnohých
prípadoch a bielym alebo belavým okrajom.
Spory sa neuvoíňovali keá:
1. vlhkos£ dužiny plodníc i farba hymenoforu bola vhodná.Takéto
případy si vysvetíujeme náhodilosíami/malá plocha hymenoforu,
čiastočné zaschnutie plodnice/,bol ich však nepatrný počet/v piatich odberoch po jednej plodnici/a celkove výsledky neovlivnili.
2. vlhkos£ dužiny bola vhodná,ale hymenofor bol čierny.Takéto pří
pady sa vyskytli u 18 plodníc z 5 odberov.
3. farba hymenoforu bola vhodná,ale dužina bola suchá alebo polo
suchá.Takéto případy boli u 84 plodníc z 23 odberov.Třeba pozna
menal,že u iiých plodníc,! ke5 dužina bola polosuchá,sa spory
uvoíňovali.
4. plodnice boli len vo formě povlaku bez vydiferelícovaných rárok
/8 plodníc z troch odberov/.
Zistené skutočnosti ukazujá,že spáry sa možu uvoíňovaí už z
malých plodníc s vydiferencovaným hymenoforom,ktorý zaoberá plochu menšiu ako 0,5 cm .Je samozřejmé,že klobákaté plodnice bez
vydiferencovaného hymenoforu nemožu tvorií spory.Ak sa však u
nich vytvořila len malá plQška hymenoforu a boli -vhodné podmienky,dochádzalo k tvorbě a uvoíňovaniu spor.V rSznych štádiach dálšieho vývinu plodníc charakterizovaných i farebnými změnami hýmenoforu sú plodnice schopné uvoíňovat " spory za předpokladu,že počasie je priaznivé.Na konci ontogenetického vývinu sme uvoíňovanie
spor nezaznamenali,takéto plodnice charakterizoval čierny hymenofor.
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Vývinové Stádia tohoto druhu opisuje ííennedy a Larcade/1971/,
avšak uvoíňovanie spor rozoberajú len okrajovo.Uvádzajú.že po 24
hod.už spory, z plodníc nevypadávali.Takúto nepřesnost sme vylúčili
tým,že cesta z terénu trvala pol až jednu hodinu a plodnice boli
ihned rozkládané na podložné skliečka.
Při hodnotenl výsledkov třeba predovšetkým pamatat na meto
dický postup,ako na to upozorňuje Parmasto/1358/.Výhodou nášho
postupu bolo i obsiahnutie veíkého počtu plodnic.Nevýhoda je v
zmene podmienok prostřed!a,při vlastnom študovaní vypadávania
spor a preto je potřebné preverit výsledky priamo v teréne.
L i t e r a t u r a
Dostál J./1966/:I£orfologická terminológia,sec.Futák J. :Flora Slo
venska.Bratislava.
Kennedy L.L.et Larcade R.J./1971/:Basidiocarp development in Polyporus adustus.Ifycologia 63:69-78.
Parmasto E./1958/:Razvitije plodových tel i sporulacija trutovych
gribov.Izvestija AN ES3R 7:83-93.

N ové d ruhy

n a š í m y k o f ló r y

H Q L U B IIM K Y S E K C E U R E N T I N A E R.M ASRE E M E N D .R O M A G N .
IS úvodní p o zn á m k o u r e c e n z j n t a )

Emil

H o r n í č e k

H d u b i n k y představuji dnes jednu z nejlépe prozkoumaných sku
pin vyšších hub.Zásluhu na tom mají především R.Singer,7.SSelzer,
J.Schaeffer a zejména H.Romagnesi.Monografie a další studie těch
to autorů znamenaly vždy značný přínos a pokrok,byly určitou dů
ležitou etapou v poznání tohoto rodu.Ti,kteří se holubinkami ne
zabývají, se domnívají,že je možno nacházet a popisovat nové dru
hy zcela snadnosti,kteří holubinky studují.většinou dojdou k pře
svědčení,že naopak nic nového najít nelze,protože jimi studované
nálezy "přiřazují” k taxonům Romagnesiho,! když někdy jsou tu ur
čité rozpory.Autor této studie vyšel z holubinkářské školy tfelzerovy.stal se i jeho spolupracovníkem a po velmi důkladném studiu
monografie Romagnesiho a osvojení jeho metod i Melzerovým pokra
čovatelem.Zatímco jiní mykologové ke sklonku své činnosti popi suj! i ne vždy dost přesně rozlišené nové taxony,autor tohoto
článku podává přehled jedné z obtížných sekcí z příbuzenstva hol.
nele skié/R.firmula/;nové druhy označuje provizorními jmény/pro tože nemají platný latinský popis/.Je třeba na základě velkého
materiálu z více lokalit/zvl.z vápenitých půd teplejších poloh
listnatých lesů/ prověřit tyto popisy,případně je zpřesnit,po kud se to ukáže potřebné;na základě pozorování v moderním mikro-
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skopu s velkým zvětšením nakre3lit výtrusy,příp.další mikroskopic
ké detaily,ale hlavně zpřesnit rozdíly proti druhům Romagnesiho,
příp.si vypůjčit francouzský materiál.
K.Kult
Než ae autor bude věnovat problematice sekce Orentinae R.Kat
re emend.Romagn.»považuje za nutné upozornit na několik zásad, a
také uvést upřesňující poznámku týkající se lokalit,na kterých po
pisované druhy sbíral.
Problematika měření velikosti výtrusů by měla být již jedno značně ustálena.Jedině správné rozměry výtrusů lze získat měřením
bez omamentiky,tedy mezi vlastními obalovými blanami výtrusů.
Ornamentika totiž nemá určitou pevnou vněj51 hranici,je variabilní
a jednotlivé ostny či hřebínky se mohou mezi sebou lišit až o 1 um.
Údaje autorů,kteří toto nerespektují,je velmi obtížné dále inter
pretovat.
Pro zkoušku reakce s vanilinem se osvědčuje reagencie zředěná.
K roztoku vanilinu v kyselině sírové/sulfovanilin,dále jen SV/
nebo kyselině solné/chlorvanilin,dále jen CIV/ se velmi opatrně
přikapuje destilovaná voda tak,aby objevující se růžové zbarvení
právě zmizelo.Zředěná reagencie účinkuje slaběji,sile je stálá a
bez vedlejších účinků kyselin.Žluté lupeny holubinek sice i pak
někdy růžovatí vlivem kyseliny,ale jen stejnoměrně,kdežto vanilin
se na hymeniu projeví strakatě nebo silněji na ostří či na mís těch zavadlých a odumřelých.Ke zkoušce s alfa-naftolem/dále jen
aN/ se nehodí plodnice zaschlé a roznošené.
V dalším textu se "Zlobící" rozumí dubina s lískami případně
břízou západně od směru Kuřim-Ualhostovice /známá lokalita teplo
milných druhů rostlin a hub/ a "Horkou" dubina nad cestou u Podlesní do Kuřimě se strany od Podlesí.
Uvedené druhy nejsou vyčerpávajícím řešením, otázkyímají za cíl
Jen upozornit na problematiku jedné ze sekcí holubinek.
Do sekce

U r e n t

i n a e

patří palčivé holubinky s výtrus-

ným prachem světle okrovým/Romagn.IIl.d./-jako R.turci,až sytě
žloudkovým/TV.c./-tj.tmavším než u R.alutacea.Od drůhů sekce M ac u l a t i n a e

Konr.-Ooss.emend.Romagnesi,převážně červených,

se liší různobarevncstí každého druhu.Holubihky sekce Uretinae lze
rozčlenit do tří určovacích skupin:
I.Indolentes-neměnné:Zahrnují zatím jen jeden ověřený druh/č.l/,
netečný k CIV,výjimečně zarůžovělý jen kyselinou na samé bázi nebo
lupenech.Chlupy a cystidy jsou tenší než 15 jsa.
II«Sensibiles—citlivé:druhy 5.2 a č.3 citlivé na CIV alespoň v
některé části.tíyfy epikutis jsou hladké,cystidy kol 10 jm, jindy
až 15 jim tlusté.
III.Diyerculatae-výběžkaté:druhy č.4 až č.8,s chlupy a cystidami
pokožky klobouku deformovanými četnými bradavčitými až krátce cí pátými výběžky/Romagnesi:diverticulae lateratae/.Pileocystidy s
početnými krátkými články/mnohdy jen 10-15 Jim dl./»cystidy i přes
15 jam tlusté.Plodnice alespoň v některé části reagují s CIV.
1. Russula tranaiens /Sing,/ Romagn. - holubinka netečná
/= R.nitida ss.Ifelz.et Zv.,R.nitida var.transiens Sing.l938,R.firsula ss.Blum/.
Na celém našem území,ve smrčinách daleko nejhojnější zástupce
sekce Uretinae,ale též pod buky,Pod smrky s osikami až velikosti
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R.integra a obecně podobné barvy.
Klobouk 4— 7 cm Široký,4-7 mm tlustý,mělce vpadlý,ostře rýžkovaný/4-8mm/,do třetiny i přes polovici slučitelný,kol lesklého ter
če radiálně vrásčitý,šedoolivový nebo kalně červený až fialově hně
dý,s celistvě nebo skvrnatě žlutozeleným,řidčeji černohnědým stře
dem, často hřibovitě hnědý.
Lupeny husté,tenké,5-7 mm Široké,stejně dlouhé,přímo či zaob
leně přichycené,křehké,okrově žluté a sytěji poprášené.
Třen 4-7 cm / 10-20 mm,slabě kyjovitý i dolů ztenčený,měkce
vyplněný,jen pod lupeny někdy slabě pýřitý,bílý nebo slabě zašediý*
Dužina bílá,na zavadlém řezu trochu špinavá,i ve třeni trva
le palčivá se slabou vůní ostrých holubinek.Na aN pozitivní do
30-60 vt./výjimečně za 2 min./.IJa vápenité půdě s CIV jen báze
někdy narůžovšlá/ze sekce Insidiosae je stejně negativní již jen
R.veternosa s příbuzenstvem/.
Výtrusný prach žloudkový. Výtrusy 6-7*5 x 7-9/9“5/um.Tyčihkovité ostny cca 1 um vysoké,nepravidelným rozložením některé sblí
žené,na silikátech masivnější a tu a tam nakloněním srostlé.
Pileocystidy žížalovité nebo táhle kyjovité,4-6/7/ x 30-150 lan,
plazivé-s články 20-60 jim dlouhými.Cystidy vřetenité,9-12x 40-55
jim,u plodnic z Koř.krasu velmi hojné,válcovité,6-8 x 50-70 jm.
Bazídie 11-13 x 30-40 jim.Chlupy s větvemi táhle zaostřenými.Pod
duby/Kohoutovice u Brna/ odr.pravoostná,hnědá,barvy R.mustelina,
tence masitá na tlustém třeni,s ostny pravidelně izolovanými.Na
vápenité půdě/Chuchelský háj/ pod duby mimo to s pileocystidami
/4-8*5 Jim/ strmými a proto u některých zdánlivě hlavatými. Na
Horce rovněž pod duby hřibovitě zbarvená plodnice skoro mírná,
s výtrusy nízce komatickými a nitkovitě polosiínatými,jasně roz
dílný typ,ne-li druh.
/Pokračování/
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Z A J Í M A V Ý N Á L E Z V M O R A V S K É M K R A S U ¡ X E R U L A MEL A M O T R IC H A
Vladimír

PORFELT

A n t o n í n

N a exkurzi Klubu přírodovědeckého v Brně byla 25.10.1981 neda
leko Blanska nalezena zajímavá Xe rul a. Byl a předběžně určena-)jako
X.melanotricha Dorfelt.což také dr.H.Dorfelt,kterému byl exsikát
zaslán,potvrdil.
Popis této houby uvádí Dorfelt/1979/ a Hájek/1982/.X.melano tricha se jeví jako přísně kalcifilní houba a roste ve společnos
ti Abie8,pravděpodobně i Picea/Dorfelt in litt./.V našem případě
se jedle ani smrk v okolí nálezu nevyskytovaly,ale není vyloučena
přítomnost jejich dřeva pod zemi.Náš exemplář se od typického li
li

šil také řidším oděním a tmavší barvou klobouku/za čerstva skoro
černou/.
Lokalita :Iíoravský kras:Slánsko,Nový hrad,smíšený les/Carpinus,
3uercus.Larix/,na vápenci,25.10.1981,leg.P.Paltýsek a V.Antonín,
det.H.Dorfelt a V.Antonin;uloženo v herbáři dr.H.Dorfelta.
Tento druh není tak vzácný,jak se dříve uvažovalo.Etyl u nás
nalezen již na těchto lokalitách:l.Velká Fatra:Holý vrch u Ban
ské Bystrice/typová lokalita/:2.u Velkých 0patovic;3.Říčany / u
Prahy nebo u Brna/;4.Střední Cechy:Olešovice-Struhařov;5.Březi
na u Tišnova;6.1Salovidy;7.Veverská Bitýška u Brna;8.Nízké Tatry:
SPR Ohniště sev.Lipt.Hrádku;9.okr.Plzen-sever,poblíž řeky Stře ly;10.Brdy:SPR Kokain; 11.Moravský kras:Hový hrad u Blanska./Lo kality 1.-7.podle Dorfelta 1979;8.podle Dorfelta 1980b;9.-10.
podle Hájka 1982/.
U některých autoři je rod Xerula spojován s rodem Oudemansiella.RozdUy mezi oběma rody jsou následující/Dorfelt 1979/:
pokožka klobouku
velům
pseudorhiza

Xerula
hymeniformni
chybí
přítomna

Oudemansiella
plektenchymatická
zřetelné jako prsten
chybí

Rod Xerula Naire emend.Dorfelt je tedy charakterizován/Dor felt l.c./:Plodnice masitá;kl.subumbonátní;tř.s kořenující pseudorhizou;výtrusy široce elipsoidní až skoro kulovité,hyalinní,
hladké,výtrusný prach bílý;velům není přítomno;lupeny bledavě
bílé,široké a silná,volné až připojené a volně sbíhavé.Itypus :
Agaricus longipes Bull.per.St.-Amana.
Přehled evropských druhů rodu Xerula/podle Dorfelta 1980b,
1981b/:
X.Xerula subgen.Xerula
1. X.longipes/Bull.per St.-Am./Uaire
var.longipes
var.fusca/Quéla/Dorfelt
2. X.aelanotricha Dorfelt
II. Xerula subgen.Radicatae Dorfelt
a/sec t.Radicatae/Clemen9on/Dorfelt
3. X.radicata/Relh.per Pr./Dorfelt
var.radicata
var.hygrophoroides/Singer et_C1emenyon/Dorfelt
b/se ct.Alb ot «ne rrtosse /Cl eme n? on/Dorfelt
4. X.nigra/Dorfelt/Dorfelt
var.nigra
var.renati/Clemenyon/Dorfelt
5. X.cau8sei Maire /kritický taxon/
c/sect.Protoxerula/Clenen9on/Dorfelt
6 . X. ceruloides/Bon/Dorfelt
Klíč k určování druhů rodu Xerula/upraveno podle Dorfelta
1979,1980 a,b,1981b/:
la/ líakrosety na klobouku a třeni přítomny,povrch klobouku neslizovati.pleurocystidy a cheilocystidy velmi početné,výtrusy
skoro kulovité/subgenusXerula/
2
lb/ Makrosety nejsou přítomny,povrch klobouku neslizovatí nebo
slizovatl,pleurocystidy bohatě zastoupeny nebo málo počet
né a cheilocystidy málo početné,výtrusy převážně elipsoid
ní /subgenus Radicatae/ ................................... 4
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2a/ Makrosety až 3 mm dl.,tmavší než kl.a povrch třeně,pleurocystidy a cheilocystidy bohatě zastoupeny,často s krustou
nebo krystalovým chomáčkem ..................
X.melanotricha
2b/ Makrosety do 1 mm,většinou pod 0*5 mm dl.,kl.a povrch třená
vpodstatě stejně zbarvený,pleurocystidy a cheilocystidy velmi
hojné,většinou s krustou nebo krystalovým chomáčkem .........
_
X.longipes...... 3
3a/ ICL.,třen a makrosety čokoládově hnědé,tmavě červenořialové
atd.
v
X.l.var.fusca
3b/ K U , třen a makrosety skořicově hnědé,lískově hnědé atd.,cel kově působí plodnice zlatohnědě,skořicově zlatohnědě,olivově
zlatohnědě atd.
................
X.l.var.longipes
4a/ ICL.2-3 cm v průměru,šedohnědý,třen 3-5 cm dl.,3-9 mm tl.,po kožka KL.neslizovatí,cheilocystidy bohatě zastoupeny,pleuro cystidy vzácné,výtrusy 14*6-17’8/-19*5/x 11’5-13*9/-14*5/ pm,
naproti apikulu silněji vyklenuté,skoro tupě zašpičatělé,sbí
rán na vegetaci písečných d u n ................
X.xeruloides
4b/ Povrch kl.slizovatí,hyfové bezbarvé chlupy chybí,pleurocystidy i cheilocystidy stejnoměrně méně bohatě zastoupeny.ale po
četné,výtrusy 12-16/-19/x 9-14'5/-16/ pan,plodnice světle
zbarvená/někdy skoro bílá,šedá,lískově či skořicově hnědá/...
X.radicata.... 5
4c/ Povrch kl.neslizovatí,hyfové bezbarvé chlupy prítomp/Jvýtrusy
menší než 14*5 /tm délky a 9 p m šířky/sekce Albotomentosae/. .6
5a/ KL.hymenodermní,vyčnívání hyř hymenodermélních buněk Jen oje
dinělé ............
X.r.var.radicata
5b/ Kl.s bymenodermální pokožkou,na které pravidelně vyčnívají
často sférocystidami končící hyfy,většinou bez přepážek.Tyto
útvary jsou uloženy ve slizové vrstvě..X.r.var.hvgrophoroide8
6a/ Cystidy hlavaté,pleurocystldy bohatě zastoupeny,silně přesa ’
hující ostatní buňky hymenia,výtrusy 8*5-9*5x 6-7*5 pm, kri tický taxon známý jen z typové lokality............ X.cau3sei
6b/ Cystidy kyjovité,konicky zaoblené,někdy skoro zašpičatělé,
velmi vzácně skoro hlavaté,pleurocystidy velmi řídké,někdy
neprůkazné,výtrusy okolo nebo přes 10 p m dl. ...............7
7a/ ICL.skoro nepravidelně tmavě sazově hnědý nebo sazově šedý,
ochlupení často nepravidelně silně vyvinuto,výtrusy 9-14*5 x
6*5-9 p m
...... .................... . X.nigra var.nigra
7b/ KL.na vrcholu světle šedě krémový,jinak kouřově šedý až šedo^
hnědý,ochlupení pravidelné.výtrusy 8*5-11*5/-14*5/x 6*5-8 p m
.......... ..................... .......... X.nigra var.renatl
L i t e r a t u r a
Dorfelt H./1979/:Taxonomische Studien in der Gattung Xerula R.Mre..
Feddes Reprtorium 90/5-6/:363-388.
Dorfelt H./1980a/:Taxonomische Studien in der Gattung Xerula R.Mre.
/H./.Ibid. 91/4/: 209-223.
Dorfelt H./1980b/:Taxonomische Studien in der Gattung Xerula R.Mre.
/III./.Ibid.91/7-8/:415-438,
Dorfelt H./1981a/:Taxonomische Studien in der Gattung Xerula R.Mre..
/IV./.Ibid.92/4/:255-291.
Dorfelt H./1981b/:Taxonomische Studien in der Gattung Xerula R.Mre.
/V./.Ibid.92/9-10/:631-674.
_
x
v
Hájek Z./l982/:Xerula melanotricha Dorfelt.Cas.ces.Houb.,Praha,59
/l-2/:ll-14.
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P R A X I__________________

1C u t h a n

Současná doba mění stále podstatněji hodnocení lidské činnos
ti,zejména činí intenzivní lidskou práci cennější a čas k ní po
třebný vzácnější.Proto většinou usilujeme,aby se nejrůznější úko
ny a činnosti zračionalizovály a uspořil se tak i cenný čas.Neji
nak tomu je i při jakémkoliv biologickém,tedy i mykofloristickém
či mykocenologickém výzkunu.Doby,kdy badatel se prodíral dešíovým
pralesem doprovázen kolonou nosiči a asistentů jsou ztraceny v
nenávratr.ujdnes se zřídka najde i laskavý přítel,který by podržel
košík,zaznamenal sběr do notesu,o fotodokumentaci či podobném ani
nemluvě.Po návratu z exkurze čeká pak doma ještě práce se zpraco
váním dokladů,determinací.etiketováním,výpisy^ ze záznamníku,s kar
totékou, diapozitivy .herbářem a podobně.
Komise pro mykofloristiku a mykocenologii při CSVSU si kromě
jiných oborů,zahrnutých do plánu činnosti,vytkla za úkol pomoci
1 při sjednocení a zjednodušení agendy,která nutně vyplývá z pro
vádění inventarizačního,soustavného či namátkového průzkumu a sle
dování přírodních rezervací či jiných vybraných lokalit.Jako prv
ní krok v tomto směru předkládá proto k posouzení a diskusi násle
dující tři náměty a bude vděčna za podnětné připomínky' jako i
další vhodná návrhy.
1/ Při zpracování mykoflóry jednotlivých lokalit jeví se jako vel
mi užitečná lístková kartotéka.Lístky nejlépe formátu A.7 se ob
vykle pořizují dvojmo průpisem a rozdělí se tak,že jeden je pak
zařazen dc kartotéky lokalitni.druhý pak do kartotéky druhové.
Tento postup usnadňuje později zpracování dílčích či konečných
zpráv.Ve složitějších ekotopech je možno pořizovat i další průpisy.např.pro rozčlenění dle substrátů apod.
Většina údajů z těchto záznamů se pak přenáší i na schedy her
bářových dokladů.Porna a provedení těchto etiketních lístků
není jednotná,každý z našich oficiálních herbářů i herbáře sou
kromé má formát a provedení odlišné.Je tedy nutno pro každý
zde ukládaný doklad údaje znovu přepisovat dle vlastních zázna
mů.
Pro širší okruh zájemců a dobu,než vybrané a revidované doklado
vé položky by měly být uloženi’ v oficiálním herbáři,musí tedy
posloužit soukromé herbáře různého rozsáhu,event.herbáře srov návací.Domnívám se,že v této fázi by bylo možno s výhodou použít
předtištěných lístků v arších po 8 kusech/na listu formátu A4/,
kde by byly uvedeny údaje o druhu houby,lokalitě,substrátu,nad
mořské výšce,datu sběru,sběrateli,determinátorovi event.další.
S jedním průpisem vznikly by takto dva lístky potřebné pro vý
še zmíněné kartotéky',s dvěma průpisy pak i vyplněná etiketa
pro herbářový doklad.Stereotypně se opakující údaje/např.majitel herbáře,sběratel.lokalita aj./ lze doplnit použitím gumo vých razítek.
Při dostatečném počtu zájemců by bylo možno zajistit vytištění
potřebného počtu kusů za poměrně nízkou cenu.
2/ Pořizování zápisů o zjištěné-mykoflóře na sledované lokalitě by
zejména při častěji opakovaném průzkumu velmi usnadnil tzv.
"Skrtací seznam" druhů,jaký je často používán při fytocenologickém či floristickém průzkumu.
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přihlašuji «o za Slona komis® páro mykofloristiku a aykocenologil
Cs.vědecké společnosti pro mykologii*

I

Jméno a příjmení: ..... .

•••••••••••••••••••«••

Bok narození? •«•»••»•••»•

Zaměstnání: •••••••••«••••••••*••••*

Adresa * •......•••••••••••••••••••••••••••»•••••••••*••••••••••
dislo telefonu: byt ••••••••••«•••

zaměstnání •«»••••••••••.•••

1/ Mám zájem o tyto skupiny/čeledi,rody/ hub:

2/ Chci pracovat v následujícíoh oborech /uvedte číslem dle pře
hledu ve výzvě,event. doplňte a rozvedte na zadní straně listu/*

® ® e # e e © o e e e o © # e e e e o e « « e e ® e « a a © # a ® © e o ^ ® e « e ® « « e ® e e e e « # a o « # a # # # #

3/ Svou činnost chci zaměřit na následující lokality resp*6sem£
/event. blížeji uvedte na zadní střetně listu/s
j

«=

^

**=> <€£

4/ Jak si výzkum představuji /pokud to není evidentní,rozvedte /:

e « o e e o e o e « e o o » o e e f o c e t e e e e e 0 « e e o o « 0 # e e e e e « e o e e « e e t o e o e » e « 9 e e t «

5/ Jak dlouho zamýšlím výzkum provádět:

zavazuji se,že koncem každého kalendářního roku /počínají

Zde by bylo zapotřebí vypracovat několik seznamů hub charak teristických. pro určité biotopy,neboí univerzální seznam by
byl bezpochyby obsažný a méně přehledný.Každý výtisk seznamu
hy obsahoval i volnou plochu pro doplnění mimořádných sběrů,
u druhů uvedených v seznamu by byla vyznačena i nutnost dokla
dování apod.Seznamy by byly přehlédnuty naěimi předními mykology.Domnívám se,že tyto seznamy by bylo možno vypracovat pro
pro houby bučin,houby dubohabrových lesů,houby kulturních smrčin,houby borů,houby smíšených lesů některých typů,houby raše
linišť,houby luk a pastvin,houby některých antropicky ovlivně
ných oblastí,houby lužních lesů atd.Není však prakticky v si
lách jednoho či několika málo osob,aby připravil potřebné kon
cepty,proto se tedy obracím na naši mykologickou veřejnost s
výzvou o spolupráci.
Při zpracování seznamů bude nutno vycházet z předem smluvené
základny literárních podkladů.Vzhledem k relativně stejné do
stupnosti návrhuji,aby seznamy byly členěny následovně:
a/Pořadí tříd dle "Přehledu čs.hub" autorů R.Veselý,F.Kotlaba
a Z.Pouzar,tj.Plectomycetes,Pyrenonycetes,Discomycetes,He terobasidiomycetes,Honobasidiomyeete3,při čemž v třídě Homobasidionycetes by bylo použito další rozčlenění dle řádů,
tj.na Dacrynycetales,Aphyllophorales,Agaricales a Gasterales dle téhož' pramenu.
b/V rámci členění dle předchozího odstavce by byly jednotli
vé rody a druhy téhož rodu uvedeny v abecedním pořádku dle
rodového resp.druhového názvu.
Výchozím by dle mého názoru měl být pro Gasterales_dílo Gasteromycetes in Flora CSR,pro Agaricales líoser li.:Röhrlinge
und Blatterpilze in GamsrKleine Kryptogamenflora,pro Asco mycetes U.IioserjAsconyceten in Gams:Kleine Knyptogamenflora
a pro Aphyllophorales již výše zmíněný "Přehled čs.hub",
vhodně doplněný a přehlédnutý našimi profesonálními specia
listy.
c/Souběžné uvádění synonym a odkazy na interpretace některých
autorů bude nutno omezit pouze na výjimečné a nejnutnšjší
případy.Při zpracování je však nutno mít na parněti,že tyto
seznaqj' by měly sloužit několik let než bude možno vydat
revidované nové vydání.
3/ Pro popisování sběrů Agaricales je možno výhodně používat před
tištěné formuláře s kolonkami pro jednotlivé morfologické a ji
né znaky.Vzory takových formulářů jsou k dispozici,dle připomí
nek je mošno tyto doplnit či upravit.Současně s těmito popisy
by bylo možno vydat v menším nákladu pomocný text,kde by u
jednotlivých rodů a čeledí byly uvedeny základní charakteristic
ké znaky,které by pří popisu měly být zvlášť pečlivě hodnoceny
8 zapsaný•
Jménem komise pro mykofloristiku a mykocenologii při ÖSVSM se
obracíme na všechny zájemce s žádostí,aby se k předloženým návrhům
vyjádřili event.nabídli pomoc či spolupráci v tomto směru.Je pře devším nutno znát počet zájemců a náklpd požadovaných etiket-kartotéčních lístků resp.popisových formulářů pro Agaricales.Teprve dle
toho lze zajistit zhotovení a vykalkulovat jejich cenu.Pokud jde
o "škrtací seznamy",pak by bylo nutné znát názory na vlastní proble
matiku a členění těchto seznamů a event.nabídnout spolupráci při
jejich vypracování/i dílčí/.Pro zjednodušení agendy prosím,abyste
korespondenci a návrhy k výše uvedenému řídili přímo na adr.autora
/Tng.J.K.,Gottwaldova 1127,708 CO Ostrava-Poruba/.
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F e 1 1 n e r

-:V závěru r.1981 a počátkem r.1982 byly vytvořeny předpoklady
pro činnost komise,která byla ustavena 19.5.1982.Současně proběhl
i seminář v Fráze,kde tyli zájemci seznámeni s problematikou něk
terých disciplin této oblasti mykologie.Úkolem komise je zpřesně
ní,koordinace a podpora činnosti jednotlivých mykologů tak,aby
tyly v příštích letech získány hlubší a úplnější výsledky v mykofloristickém a mykocenologickém výzkumu.
Komise pro nykoflořištiku a mykocenologii při Č37SJJ se proto
obrací na všechny zájemce s žádostí,aby se přihlásili za členy ko
mise a současně sdělil,zda v příštích letech budou provádět/či již
provádějí/ výzkum v některém z následujících oborů:
1/ Výzkum vyšších hub/příp.určitých dílčích skupin,čeledí nebo rodů/v určitých přesně definovaných oblastech či územích,např.
v stát.přírodní rezervaci,pohoří,údolí,parku,v okolí některého
místa,na místě,které má být zničeno stavbou přehrady,dálnice,
dolováním./
2/ Účast na sestavování kontrolního seznamu,registru kriticky ohro
žených druhů a červeného seznamu makromycetů středních Čech/or
ganizuje tykologický zájmový okruh při výboru Českého svazu
ochránců přírody okresu Praha-západ/,na sledování výskytu Aphyllophorales v Československu,sledování výskytu jednovatých druhů
hub v Jihočeském kraji/nebo i příp.spolupráce s členem komise/.
3/ Účast na mapování výskytu jedovatých hub/vybrarých druhů/ v ČSSR.
4/ Sledování mizejících druhů naší mykoflóry/ověřování1a sledová
ní starších lokalit,vyhledávání nových,extrazonálního výskytu aj./
5/ Sledování doby výskytu/fenologie/ i běžrých druhů/néjlépe kaž
dou dekádu v měsících,kdy lze výskyt předpokládat/po řadu let.
Lze, spojit i s členěním dle nadmořské výšky.
6/ Sledování výskytu jednotlivých druhů hub v závislosti na nadmoř
ské výšce/např.v podhorských a horských ohlastech;u teplomil pých druhů může být zajímavý i nález ve výšce nad 400m n.m.aj./.
7/ Denní měření přírůstku plodnic houby v závislosti na denní a
noční teplotě,vlhkosti apod./cf.Pilát-Dermek:Hríbovité huby,
str.28-30/,sledování téhož druhu při jiné teplotě a vlhkosti,
změny charakteristických znaků plodnic téhož druhu během vývo
je a v závislosti na něm,jakož i na mikroklimatických podmín16

káeh a j.
8/ Sociologický výzkum-zjišíováni houbových společenstev,tj.dru
hového složení huh,a to i podle množství plodnic jednotlivých
druhů na určitých homogenních biotopech.např.:
-sledování hub rostoucích na živém či mrtvém rašeliniku;
-sledování hub na spáleništích nebo trusu/koprofilních/;
-sledování růstu hub v určitém/zvláště význačném a dobře de
finovaném/ rostlinném společenstvu/fýtocenoze/,lesním typu
apod.,případně na charakteristických půdních podkladech/vápenci,hadci,dioritu,odvalech hlušin,ruderálních a devastova
ných místech/ při současné znalosti zdejšího společenstva
rostlin/fýtocenózy/;
-sledování postupného růstu/sledu/ hub na biotopu/tzv.sukcesse hub/ např.na spáleništích,padlém kmenu odm počátku roz kladu dřeva až po jeho ukonče ní/hurai fikaci/,v monokultuře
dřevin od její výsadby až do vzrostlého stavu;
-sledování výskytu hub na určitém stejnorodém /homogenním/biotopu lesního nebo pastvinného charakteru/např.kyselé smrčiny
středního stáří bez bylinného nebo mechového porostu a zcela
bez příměsi jiných dřevin i jejich hnijících pařezů/.Zde je
možno pozorovat např.čtverec rozměrů 100x100 m nebo dva či
více čtverců 25x25 m ,případně 25 čtverců 2x2 m,/které se
volí tak,že vedle měřeného čtverce se vždy přímo navazující
čtverec stejné velikosti vypustí/.Zde je možno sledovat slo
žení mykoflory,počty druhů i ,plodnic,podíl mykorrhitických a
saprofýtických druhů aj./j
9/ Provádění jiného výzkumu/sdělte laskavě v jakém oboru/.
Členové komise budou o všech akcích informováni zejména v líykologických listech,Předpokládá se lx ročně uspořádání semináře,
kde by účastníci referovali o celkových či dílčích výsledcích své
činnosti s uveřejněním referátů ve sborníku.Dále se předpokládá
uspořádání menších exkurznich seminářů,mykologických dnů,předná
šek v rámci přednáškové činnosti ĎSVSM,publikace instruktivních
článků v 15L a podobně.7 příštích letech se uvažuje i o účasti zá
jemců na exkurzích či setkání mykologů v zahraničí.Podrobnější
plány budou zpracovány a každoročně zveřejněny.
Činnost komise bude řízena a koordinována výborem komise,na
který se členové komise pro mykofloristiku a mykocenologii mohou
obracet s dotazy a návrhy.Členství v komisi je dobrovolné a bez
platné.Zájemce žádáme o.vyplnění a zaslání přiložené přihlášky
do 31.12.1982.

______ __________________ _______________________

Katedra botaniky nižších rostlin PřF UK v Praze bude ve škol.
roce 1983/84 pořádat opět postgraduální kurs z mykologie.Celkový
počet 200 hodin proběhne v pěti týdenních kurzech.Kurs je zakon
čen závěrečnou písemnou prací a ústní zkouškou.Mohou se hlásit
uchazeči s vysokoškolským vzděláním,kteří se ve své praxi zabýva
jí některým z odvětví mykologie.Závazné přihlášky s doporučením
zaměstnavatele zasílejte na adr.:Dr.O.Fassatiová,CSc.»Katedra ootanlky niž.rostlin,128 00 Praha 2,3enátská 2 do konce roku 1?82.
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s d ě le n i

S P R Á V N É J M É N O Č 8 B Ů V K Y T Y G R O V A N É _____________ __
Ytnaší literatuře/a možno říci,že jen v naší/ se opakované vy
skytuje jméno,navržené pro čirůvku tygrovanou Herinkem a Kotlabou:
Tricholona pardalotum Herink et Koti.Proti tomuto návrhu se vyskyt
ly námitky hlavně ve francouzské literatuře,snad až překračující
meze slušné vědecké diskuse.Mně osobně se nelíbí některé podstat
né pasáže/Ses.ífykol.,Praha,21:4,1967/,jejichž český překlad mění
smysl^který naštěstí francouzští kritici nepostřehli.Herink a Kotlaba především zavrhují jnéno Tricholoma tigrinum/Schaeff.ex Fr./
Kumm.,což je jistě správné.Nedá se to však stejně říci o odmítnutí
jména Tricholoma pardinun,které zdůvodňují takto:
l.Persoon označil názvem A.pardinus ve své Synopsis jednu z
odrůd kolektivního druhu A.myomyces.A pak píší:"V charakteristi
ce houby zdůrazňuje autor šupinatý klobouk,při čemž šupiny popi
suje jako vlasaté/"squamae pilosae"/-tedy snad odstávající- a
zbarvení klobouku vyjadřuje jako popelavě šedé se šupinami červenohnědě sinavě modrými,červenajícími/”pileus cinerascens"..."squamis badio-lividis nigreseentibusV.Tyto údaje se nehodí na čirůvku tygrovanou". Tyto údaje se skutečně nehodí,ale podívejme se,
zda by se text nedal přeložit i jinak.Např.bychom mohli pro slovo
"pilosae" použít jiný termín,než "vlasaté a tedy snad odstávají cí".V 3ergerově slovníku/1980/ najdeme tento termín přeložený do
češtiny bu3 Pilátem nebo Svrškem jako "plyšově chlupatý" a to pod
č,1998.Potom můžeme zcela vynechat odstavec-tedy snad odstávajícíprotože slovo "pilosus” takový výklad nepřipouští.Dále slovo "badius" bylo přeloženo jako"červenohnědýytak např.najdeme toto slo
vo v italském glosáři/Lazzari G.:Glossario micologico,1980/pod č.
778 s italským termínem "ross-brune"/.V uvedeném Bergerově slov
níku si však můžeme vybrat z několika termínů.U hesla "badius"je
u č.714 uveden termín "kozově hnědý",u č.1361 "kaštanově hnšdý"a
konečně u č.2168 "nečervenale hnědý";vždycky tedy převládá slož
ka hnědá nad červenou.Slovo "lividus" bylo přeloženo jako "sina
vě modravý".V uvedeném slovníku "lividus". chybí,má ho však Pilát
v "Klíči ...:/1951:22/.Toto slovo znamená "siný",což je šečý ja
ko olovo/viz návrh na starší pojmenování Entoloma lividum na
"olůvku"/,může však mít i slabý nádech modrozelenavý,eož je roz
hodně něco jiného než barva sinavě modravá.Konečně velmi zaráží
překlad slova "nigrescens" do češtiny,což znamená čemavý,načer—
nalý,ole rozhodně ne "červenající",jak je uvedeno.Není divu, že
takovýto výklad pojmu vede potom k závěru,že "tyto údaje se ne hodí na naši čirůvku tygrovanou". Domnívám se spíše,že jde o hru
bé přehlédnutí překlepu nebo sazečské chyby,než o hrubý omyl,ale
celkový dojem z tohoto odůvodnění pěkný není.Je tedy možné cito-
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Tané zamítavé pasáže použít pro kladné zhodnocení nazvu "pardi nus"?Snad asi takto:C.H.Persoon ve své Synopsi 3/1:34-6,1801/ ozna
čil jednu z odrůd svého kolektivního druhu A.myomyees názvem A.
pardinus,kterou dobře charakterizuje Šupinatým kloboukem.šupiny
popisuje jako "vlasaté" nebo "plyšově chlupaté"»zbarvení klobou
ku jako "popelavě šedé se šupinami kožově hnědavými až olověně
našedlými,pozdě ji načemalými".Tyto údaje se dobře hodí i na
dnešní popisy čirůvky tygrovarné.Např.Pilát v "Klíči..." /1951:
150/ udává klobouk jako nafialověle šedý s plstnaté vlasatými,
tmavšími,širokými střechovitými šupinami.
2.Persoonovu odrůdu revidoval Secretan,který se však/dle Pouzara/ dnes nepočítá mezi autory s linnéjskou nomenklaturou.Je
nutné jen upozornit,že Secretan při synonymu Agaricus imbricatus
Fr.nepovažoval klobouk podobný srnce/ífydnum imbricatum/,ale střechovitému uspořádání šupin, u Agaricus imbricatus Fr.,což je Tricholoma imbricatum Fr.
3.Ole našich autorů je Tricholoma pardinum ss.Quélet totožná
s pojednávanou houbou,i když si Quálet nebyl touto skutečností
zcela jist,což vyjádřil nezvyklým způsobem jako "Tricholoma pardinus/Pers./Quél.n.s.?".Z popisu ovšem vyplývá totožnost obou
druhů- a odmítneme— li námitky proti názvu Tricholoma pardinum
z důvodů nevhodně přeložených latinských termínů do češtiny,pak
by měla platit kombinace Tricholoma pardinum/Pers.1801/ ex Quélet 1873nejenv okolním světe,ale i u nás.Jde o značně toxický
druh a je proto zapotřebí vyjasnit i jeho nomenklaturu.
Jiří K u b í č k a

PROTI

H M Y Z ÍM Š K Ů D C Ů M

____________________ __________

K d y ž se zhruba před třiceti lety začalo 'užívat
ve větším
měřítku insekticidů,zdálo se,že člověk s konečnou platností vy
hrál svůj boj s hnyzí armádou.Dávky DDT,HCH i dalších chemie kých přípravků se stále zvyšovaly,hlavní škůdci zemědělských plo
din však tento soustředěný nápor nejen přežili,ale získali i
značnou odolnost vůči většině chemických preparátů.Dnes je k je
jich vymýcení dále než kdykoli jindy-a co horšího,zbytky insek
ticidů vážně znečišíují půdu i vodní toky»porušují ekologickou
rovnováhu a pronikají takřka do všech potravin.
Vědečtí pracovníci různých složek dnešního Entomologického
ústavu fiSAV před tímto nebezpečím varovali už od poloviny pade
sátých let,především se však snažili nalézt účinné postupy bio
logického boje proti škodlivému hmyzu.Jde zejména o využití je
ho přirozených nepřátel.především různých bakterii,choroboplod
ných hub a jiných mikroorganizmů,které napadají zpravidla jen
určité druhy hmyzu a pro ostatní živočichy jsou zcela neškodné.
Tento cíl si dalo do vínku pracoviště,které kdysi založil a do
dnes vede člen korespondent *3AV Jaroslav Weiser:byla to první
laboratoř svého druhu v Evropě a třetí na světě vůbec.Když se
v srpnu roku 195S konala první mezinárodní konference patologie
hmyzu,mohli jsme se už pochlubit předpisem na velkovýrobu bakte
rii Bacillus thuringiensis^,které spolehlivě hubí zejména hou senky.Nevelké množství tohoto přípravku se tehdy také vyrobilo,
s úspěchem vyzkoušelo,tím však u nás všechno skončilo.Dnes se
Bacillus thuringiensis používá v řadě zemí a světová produkce
převyšuje 10 000 tun;výrobní postup se přitom příliš neliší od
toho,který vznikl u nás málem před čtvrtstoletím.
Už od Pasteurových dob je známo,že některé druhy bmyzu pod-
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léhají též nákaze houbou Beauveria bassiana.Spory této houby se
zachytí na povrchu hmyzu-, vzklíčí, proniknou pokožkou a houba po
stupně proroste celým organizmem tak,že ho numifikuje.Z plodnic
pak vypadnou nové spory,které se udržují v půdě a šiří se v pří
rodě dél.Ačkoli tato houba účinně hubí mandelinku bramborovou,
obaleče jablečného a další škůdce,dlouho se nedařilo dospět k us
pokojivému výrobnímu postupu.
První úspěch v tomto směru zaznamenala dr.Anna Samšináková,
CSc.,z Entomologického ústavu ČSAV,které byl roku 1961 udělen
patent na výrobu infekčního stádia houby hloubkovou kultivací ve
velkokapacitních fermentořech.Značnou nevýhodou této energeticky
poměrně náročné výroby však byly nesnáze se sušením a skladová
ním namnoženého materiálu,které snižovaly konečný výtěžek.K pře
konání této^nevýhody navrhla dr.A.Samšináková postup obdobný,ja
ký se uplatňuje u pekařských kvasnic,ten však zůstal u nás bez
povšimnutí.Navzdory tonu,se tímto postupem vyrábí v Sovětském
svazu ročně na 20 tun spor houby Beauveria bassiana,což stačí k
ochraně brambor na ploše-asi 40 000 ha.
Skupina našich entomologů hledala nové cesty pro výrobu spor,
které by byly levnější.jednodušší a které by při tom skýtaly vy
soce účinný a trvanlivý preparát.Podařilo se to,když se pro sle
dovaný účel použilo naší původní a patentem chráněné metody po
vrchové a vzdušněné kultivace houbového materiálu v polyetyléno
vých vacích. Tato metoda byla vypracována v Ústavu biochemie a
farmaciejc výrobě námelu a tvořila důležitou část prací,za něž
byl v loňském roce dr.<J.Kybal,CSc. .vyznamenán státní cenou K.G.
Pod vedením dr.A.Samšináková byl tento postup uzpůsoben pro kul
tivaci spor houby Beauveria bassiana;při minimálních nákladech
vznikne po dvanáctidenní kultivaci produkt,který obsahuje po
usušení takřka výhradně čisté infekční spory.Na ploše 10 x lOcm
jich vznikne v průměru 500 miliard,které jsou obsaženy v 1 gra
mu výsledného preparátu.Podle laboratorních testů a orientač nich polních pokusů stačí postřik s obsahem 50 gramů vyrobených
spor na ošetření jednoho hektaru brambořiště proti mandelince
bramborové.Výroba je tak jednoduchá i nenákladná,že se může
uplatnit nejen v továrním měřítku,ale i na jakkoli odlehlém místě-např.v rozvojových zemích pro potřebu jednotlivých zeměděl ských usedlostí.
Beauveria bassiana má ovšem stejnou nevýhodu jako všechny
biologické přípravkyije živá a dostává se do škůdce vlastní si
lou,takže vlivy povětrnosti mohou snížit její účinnost.Záleží
proto na znalostech použivatele,jak dokáže její síly využít.Jelikož působí protrahovaně a část mandelinek hyne až po zakukle
ní v zemi,je vyhodnocení účinku složité,což ztěžuje i admini strativní rozhodnutí o jejím zařazení mezi oficiální insekticidní prostředky.Přesto řízení právě probíhá a lze předpokládat,že
její použiti bude povoleno i u nás,stejně jako je tomu v SSSR
a jinde v zahraničí.
/ Přetištěno z Bulletinu SsAV 1/1982 se souhlasem vydavatele /

D A TA D Ů L E Ž IT Á P R O M Y K O L O G IC K O U N O M E M K L A T U R U

V

následujícím jsou uvedena ta data,která mají význam pro po-

suzování jmen hub z hlediska článků nomenklatorického kódu.
ll.V.i753l: výchozí datum /"starting point"/ botanické a mykologické nomenklatury/vydání Linnéova díla "Species Plantarum"/.Do-
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sud platné data 31.XH.1801/sněti,rzi a břichatky/ a l.I.18Zl/ostatní houby/ tyla Mezinárodním botanickým kongresem v Sydney v r.
1981 zrušena.
1.1.1890: do tohoto data jsou jména poddruhových taxonů,uveřejně
ná bez označení hodnoty,pokládána za variety,avšak pouze tehdy,je
li v práci zřejmě uznávána jen jediná poddruhová taxonomická kategorie/bez bližší specifikace/.
I.I.I908: u jmen publikovaných, do tohoto data stačí i pouhý obrá
zek bez popisu/ale pouze je-li dostatečně detailní/.
j 1.1.1935:} od tohoto data jména nových taxonů musí být uveřejněna
s latinskou diagnózou.
I.1.1993:

d o

tohoto data se uznávají i jména uveřejněné v ob -

chodním katalogu,v novinách apod./později jen ta| ve vědeckém a od
borném tisku/.
1.1.1993;

o d

tohoto data se neuznávají alternativní jména/dvě

jména,přijatá současně pro týž taxon/.
1.1.1993: jména uveřejněná
exsikátových sbírek se

d o

tohoto data na tištěných schedách

Uznávají/později uveřejněná již ne/.

1.1.1993: při publikací nových kombinací/jmen/musí být

o d

toho

to data citován i basionym/původní jméno/ s blibliografickými da
ty a podobně u "nomen novum"/nové jméno/ musí být data nahražová
ného jména.
1.1.1993:

o d

tohoto data se uznávají pouze jména s jasrým uve-

denim hodnoty/tzn.např.zda jde o formu nebo o varietu/.
| l.I,1998:|

u jmen nových taxonů uveřejněrých

o d

tohoto data mu

sí být uveden typus/u druhů a nižších kategorií citace typové po
ložky se všemi údajijřády a vyšší jednotky vyňaty/.
1.1.1973: při publikaci jmen nových taxonů nebo nových jmen musí
být splněny všechny podmínky platného uveřejnění najednou/všechny
údaje v jediné publikaci/.
Zdeněk

P o u z a r

ieqggeeeegcěcágcěacccccccgccéeecgegcgggoeegcgegceeggeee^qťJCčcé
Novými čestrými členy Čs.vědecké společnosti pro
mykologii při ČSAV byli na jejím XXI.valném
shromáždění, konaném dne 13.9.1982, zvoleni

f

prof.RNDr.et PhMr.Vladimír Rypáček,DrSc.,

člen korespondent ČSAV a
MUDr.Jiří Kubíčka
za své vynikající zásluhy o československou myko
logii a o naši Společnost.Upřímně blahopřejeme I

O sob n í

Z A S L O U Ž IL Í ČLENOVÉ

Č S V S M ___________________________

Upříležitosti letošního 60.výročí založení Československého
klubu mykologického Jakožto bezprostředního předchůdce naší Spo
lečnosti se výbor ČSVSM rozhodl udělit 50 členům Společnosti,je
jichž členství v ČSVSM dosáhlo v letošním roce nejméně 30 let,za
Jejich dosavadní práci pro českou mykologii titul "zasloužilý
člen ČSVSM".V následujících řádcích uvádíme seznam těch,jimž byl
tento čestný titul udělemJsou to:
Václav AItner,Praha; Stanislav Babka,Praha; Ing.Milan Cuřín,
Praha; Emilie Černá,Praha; Jaroslav Dolanský,Karlštejn; RNDr.Ol
ga Fassátiová,GSc.,Praha; Bedřiška Frágnerová,Praha; Ing.Jan
Habr,Praha; MUDr.Josef Herink,Mnichovo Hradiště; MUDr.Ferdinand
HrebíkjPraha; Květa Jarkovská,Praha; Emil Kleinberg,Praha;Ladi
slav Knákal,Praha; RNDr.František Kotlaba,CSc. ,Praha; Libuše
Kotlabová,Praha; Marie Křížová,Louny; Věra Křížová,Brno; MUDr.Ji
ří Kubická,Protivín; Karel Kult,Praha; Ing.Květomír Kunc,Praha;
František Kuneš,Třeboň; Josef Lampa,Turnov; Ing.Vladimír Landkammer,Praha; Helena Landkammerová,Praha; akad.arch.Oldřich Láznička,Třebíč; RNDr.Stanislav Lhotský,Praha; Marie Hedbalová,Praha;
Emma Petrášová,Praha; Anna Pilátová,Praha; Oldřich Pleva,Želešice u Brna; dr.Anna Podpěrová,3rnp; RNDr.Valentin Pospíšil,CSc.,
Brno; Zdeněk Pouzar,CSc.,Praha; doc.ing.Antonín Příhoda,Tuchoměřiee; Oldřich Richter,Praha; prof.RNDr.et PhMr.Vladimír Rypáček,
DrSc.,člen korespondent ČSAV,Brno; RNDr.Vladimír Skalický,CSc.,
Praha; Ludvík Souček,Praha; RNDr.Miloslav Staněk,CSc.,Praha;RNDr. '
Václav J.Staněk,Praha; RNDr.Mirko Svršek,CSc.,Praha; Svatopluk
Šebek,Nymburk; RNDr.Jan Špaček,CSc.,Brno; Alois Tošnar,3rno;doc.
RNDr.Zdeněk Urban,DrSc..Praha; František Vobr,Praha; Emilie Vorlíčková,Praha a ing.dr.w.adimír Zacha,CSc.,Brno.
Těm,kteří byli přítomni valnému shromáždění na VII.celostát
ní konferenci v Českých Budějovicích,předal diplomy zasloužilého
členství místopředseda Společnosti doc.dr.Zdeněk Urban,DrSc.,
ostatní je převzali na členské schůzi dne 2C.9.1982 nebo při ji
né příležitosti z rukou vědeckého tajemníka Společnosti Zdeňka
Pouzara,CSc.
Redakce "Mykologických listů" k udělení čestného titulu "za
sloužilý člen" ČSVSM upřímně blahopřeje a spolu s výborem ze srd
ce děkuje za vše,co jmenovaní pro naši Společnost a českou mykolo
gii učinili.
-a§.

K P É T A S E D M D E S Á T I N Á M D R . V .J . S T A Ň K A _______________

V červenci

tr.oslavil zasloužilý a čestný člen naší Společnos

ti dr.V.J.Staněk,známý přírodovědecký filmař a autor řady příro
dovědeckých fotografických publikací,své pětasedmdesátiny.K řadě
gratulantů se připojuje i Čs.vědecká společnost pro mykologii při

22

5Sfi.V,která si výží jubilantova celoživotního díla a přeje mu,aby
v něm mohl ještě řadu let v klidu a při dobrém zdraví pokračovat.
RNDr.Václav J.S t a n ě k se narodil 16.7.1907 v Miskovicích
u Kutné Ilory jako syn vesnického učitele.Po studiích na reálném
gymnáziu v Kutné Hoře,kde v r.1928 maturoval,a na přírodovědecké
fakultě Karlovy university v Praze,kde v r.1933 dosáhl doktorá
tu přírodních věd v oboru zoologie,pracoval už jako student v
zoologickém oddělení Národního muzea /1929-1943/ v Praze.V tom
to období byl krátce i externím ředitelem Zoologické zahrady v
Praze. V letech 1944-1945 žil převážně jako svobodný umělec-fllmař a fotograf a po druhé světové válce se stal kameramanem a
režisérem Cs.státního filmu-Krátkého filmu v Praze /1946-1954/.
Poté se opět stal svobodným umělcem,fotografem a spisovatelem
populárně vědeckých knih,které ho proslavily nejen ve své vlas
ti, ale téměř po celém světě. Jeho popularizační a vědecká čin
nost byla již několikrát veřejně oceněna: v r.1950 Národní ce
n o u ^ r.1957 cenou Ústředního národního výboru hlavního města
Prahy, v r.1968 mu bylo uděleno státní vyznamenání Za vynikají
cí práci a v roce jeho sedmdesátin /19777 mu udělilo prezídium
ČSAV čestnou stříbrnou plaketu GeJ.lfendela za zásluhy v biolo
gických vědách.Kromě čirivky Staňkovy—Tricholoma staněkii Pilát
1953„která byla na jeho počest pojmenována,nese jeho jméno zej
ména celá řada brouků.
'RNDr.V.J.Staněk patří k našim předním osobnostem na poli po
pularizace přírodovědy;jako vědec vykonal průkopnické dílo zpr
vu v zoologii,v dalších letech pak v mykologii. Od r.1949 je
členem naší Společnosti,po dobu 20 let byl čirným v jejím výbo
ru /1956-1967 jako náhradník,1968-1976 jako člen výbor«/,v r.
1974 byl zvolen jejím čestným členem.
Jeho hlavním vědeckým přínosem v oboru mykologie bylo zpra
cování rodu Geastrum pro Flóru CSR v r.l958.Toto zpracování by
lo metodicky nové.neboí bylo založeno na postupu,který do té
doby nebyl používán:na hromadném sběru velkých kolekcí z jednot
livých populací,což přivedlo autora k detailnímu zpracování va
riability,a to zejména těch znaků,které byly číselně nepostižitelné. Publikovaná prácá /1958/ měly výborný ohlas v zahraničí
a řada badatelů/např.Pissing,Lange,Demoulin,Bring,Sunhede a dal
ší/ potvrdila mnoho původních poznatků v této práci uveřejně ných. Vyzdvihli zejména zcela nové rozdělení rodu Geastrum do
infragenerických taxonů,které je dosud nejpřirozenější ze všech
navrhovaných řešení.Dr.Staněk popsal celkem čtyři nové druhy
hvězdovek/ Geastrum hollosii.G.kotlabae,G.pouzariía G.šmardae/
a 19 infraspecifických taxonů. Pýtogeografický přínos této prá
ce tkví zejména v tom,že řada druhů se ukázala být důležitými
elementy pro charakteristiku jednotlivých území,zejména v xerotermní oblasti.
Těžiště práce dr.Staňka spočívá v široce zaměřené populari
zaci zejména zoologie.Zde se jeho vztah k přírodě přenášel na
celé generace mladých lidí,které tak-vychovával k citlivému
vztahu k ochraně přírody a životnímu prostředí. Jeho knihy
”S kamerou za zvěří našich lesů" a "S kamerou za zvěří na našich
vodách" byly v době svých prvních vydání /1940-1941/ objevné a
průkopnické především svou koncepci. Byl to integrální pohled
na přírodu a spojení přísného vědeckého pojetí s poetickým vy-
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jádře ním. Do dějin české kinematografie se trvale zapsal svými prů
kopnickými filmy,neboí byl u nás vskutku první,kdo soustavně za chycoval život zvířat v terénu. V posledních pěti letech vychází
u nás v několika jazykových mutacích jeho velký atlas motýlů a
v současné době právě dokončuje fotografický atlas brouků.Oběma
těmito atlasy vrcholí série Staňkových fotografických publikací,
jimiž se může náš národ právem chlubit i na světovém přírodově deckém a fotografickém fóru. Ad multos annosl
Red.

Z p rávy

o a k c íc h - p ro g ra m y

m vfSTAVA HUB V ČESKÁCH BUDĚJOVICÍCH proběhla v Domě kultury
ROH v českých Budějovicích souběžně s akcemi a jednáním VII.ce
lostátní mykologické konference.Pěkné prostředí,citlivé uspořá
dáni a doplnění zdařilými barevnými fotografiemi hub' spolu s
obětavou pílí a nadšením organizátorů a rady sběračů přispělo k
plnému zdaru akce.
Dle záznamu pořadatelů byl-o zde postupně vystaveno či demon
strováno více než 400 druhů hub,které většinou pocházely z již
ních Šech a pouze některé byly přivezeny z jiných končin.Vzhle
dem k tomu,že soupis hub,sbíraných během exkurzí konfemce.bude
později publikován v České mykologii,chtěl bych pouze stručnou
formou upozornit na několik vzácnějších a zajímavých druhů,je
jichž výskyt by si zasloužil pečlivého sledování:
Tricholoma apium,Tricholoma acerbum,Tricholoma irinum ss.
Sing.,Tricholona caligatum,Amanita virosa,Amanita strobilifor mis,Russula viscida,Russula lundellii,Russula cicatricata,Lactarius flavidus,Lastarius citriolens,Lactarius musteus,Lactarius spinosulus,3oletu3 regius,Boletus rhodoxanthus,Aureoboletus
gentilis,Xerocomus parasiticus,Suillus placidus,3uillus flavidus,Krombholziella holopus,Krombholsiella. variicolor,Krombholziella atrostipitatum,Scutiger pes-caprae,Albatrellus subrubescens.Grifola frondosa,Cortinarius cyaneus,Cortinarius pholideus,
Cortinarius triumphans,0ortinarius caroviolaceus,Ganoderma re sinaceum.Phellodon niger,IIydnellum velutinum,Sarcodon scabrosus,
Bankers violascens,Bankers fuligineoalba,Sparassis nemecii,Clathrus/=Anthurus/archeri a další.
I když nepochybně řada sběrů pochází z lokalit jihočeským mykologům známých a zaznamenaných,lze vyslovit jen politování,že
při organizování takové akce nelze zjistit údaje,které by moh
ly posloužit při studiu výskytu a rozšíření výše uvedených i
dalších vystavených druhů.
-JKN% SEl.HHÁž "VÝZNAM A Ví UŽITÍ HUB** uspořádala u příležitosti
VII.celostátní mykologické konference v Českých Budějovicích
Čs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV a pedagogická ko
mise Čs.biologické společnosti při ČSAV ve spolupráci s kabine
tem biologie Krajského pedagogického ústavu v Českých Budějovi24

eích.Tamní Krajský pedagogický ústav pohotově využil přítomnosti
řady našich mykologů na VII.celostátní mykologické konferenci,aby
poskytl vyučujícím biologie na gymnáziích,stř.zemědělských tech
nických školách a středních odborných učilištích a okresním meto
dikům přírodopisu základní informace o současných otázkách v my
kologii,které by je jako vyučující biologie mohly zajímat.
Seminář se konal dne 17.9.1982 v přednáškovém sále Krajského
pedagogického ústavu v Českých Budějovicích a více než 3 0 ^poslu
chačů zde vyslechlo přednášku Z.Kluzáka "Jihočeská mykoflóra a
její specifické rysy",referát S.Šebka o "Ochraně hub",přednášku
J.Kubicky "Otravy houbami",M.Hejtmánka "Houboví paraziti člověka
a zvířat" a závěrečrý referát J.Nečéska na téma "Houby v teorii
a praxi".Uspořádání tohoto semináře bylo pořádajícími i poslu chači velmi kladně hodnoceno.
-sš.
j»K AKTUÁLNÍM 0IÍZK&J VÝSKYTU CHOROB OVOCNÍCH DŘEVIN je ná zev semináře,který dne-25.11.19&2 pořádá v zasedacím sále 1ÍVTIZ
Praha 2,Slezská 7 sekce fytopatologické mykologie ČSVSM spolu s
fytopatologickou komisí a komisí pro experimentální mykologii
Čs.mikrobiologické společnosti při ČSAV. Na- programu jsou refe
ráty J.Choda na téma "Metody detekce rostlinných virů u ovoc ných dřevin",V.Kůdely "Příčiny předčasného odumírání třešní",
H.Průšové "Problematika praskání plodů třešní a její současné
řešení" a V.Průši "Ovlivňování skládkových hnilob jablek mimokořenovými hnojivý".Seminář začíná v 10 hod.dopoledne.
-sš.
» MEDZINXRODNf KURZ LICHENOINDIKACIE /Meždunarodnaja škola
po lichenolndikaeíi/ sa konal v dnoeh 22.VI.-25.VI.1982 v Taliá
ne .Poriadal ho Sovietsky výbor medzinárodného programu UNESCO
"Ma3",Akadémia vied Estónskej SSR,Tallinská Botanická zahrada
AV ES3R a Tartuská štátna univerzita. Cieíon kurzu bola výměna
poznatkov a skúseností o bioindikácii pomocou lišajníkov v ši
rokém slova zmysle.Kurzu sa zúčastnilo asi 33 lichenológov,
predovšetkým zo ZSSR,8alej z ČSSR,Poíska a Švédská.
Prvý^deň bol věnovaný přednáškám. J.L.Martin hovořil o rozných metodách lichenoindikačneho mapovania a hodnotil ich před
nosti a nedostatky, I.Pišút zoznámil účastníkov s mapováním súčasného rozšírenia epifytických lišajníkov na Slovensku,E.Skye
sa zaoberal změnami lišajníkov v okolí rafinérie v Kvarntorpe,
O.B.Bljum sa zameral na fyziologické aspekty citlivosti lišajníkov voč^ znečisteniu,E.Lisická porovnávala stav epifytickej
lichenoflory v okolí dusikáme v r.1970 a v súčasnosti.Přednáš
kovou čásť zakončil J.Kiszka referátom o bioindikačnom mapování
v Polsku.
_
Druhý a třetí den boli exkurzie:23.VT.do náročného parku
Lachemaa na lokality Palmse a Koljaku-Oandu.Tu mali účastníci
možnosť zoznáiaiř sa s miestnou lichenoflorou a pricao na mies—
te si vyskúšať metodiku snímkovania epifytov,ktorú demonstro
vali pracovníci tallinskej botanickej záhrady.
24.
VI.bola exkurzia do rozíahláho tallinského parku Kadriorg,kde sa poukázalo na odumieranie,případné úplné odumretie
druhov,ktoré ešte v r.1973-1974 bolí hojné /napr.Evernia prunastri,Ramalina spp.,Parmelia spp./,a naopak,na výskyt nových,
toxitolerantrých druhov/napr.Lecanora conizaeoides/.Popoludnie
bolo věnované lichenoflóre v RannamSíisa.
25.
VI.bola prehliadka tallinskej botanickej záhrady a po
tom zoznámenie sa s pracoviskom tallinských lichenológov.tíčastníci si prezrell berbár,knižnicu a dr.£.Martinové demonstrovala
stanovovanie indexu atmosférického znečistenia/IAP/.V polud najších hodinách bolo závěrečné zasadanie.Riaditeí záhrady,dr.
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J.L.Iíartin, CSc. zhodnotil priebeh kurzu a tým sa vlastně pre vačšinu účastníkov kurz skončil.Pře tých,ktorí odchádzali z Talli
nn až 26.VI. v nočrých hodinách,bol i v sobotu k dispozícii her
bář s bohatou kolekciou arktického materiálu.
Záveron možno povedaí,že kurz,ktorý bol vlastně prvou ak ciou podobného charakteru v socialistických krajinách,bol úspěš
ný po^všetkých stránkách. Hostitelia zabezpečili nielen vysokú
úroveň odbornej časti a bezvadnú organizáciu,ale I bohatý kultúrno-spoločen3ký prograra/návšteva koncertu,skanzenu,prehliadka města,večer při táboráku a i./.Atmosféra.stretnutia bola sr
dečná a neformálna a přispěla veíkou nierou k nadviazaniu priateístva a spolupráce s mnohými soviet3kymi kolegami.V závereč nej rezolúcii účastnici doporučili opakovaň v pravidelných in tervaloch /najbližšie v r.1905/ pracovně stretnutia tohoto cha
rakteru.
Za milé prijatie a obetavú starostlivost počas celého stret
nutia Sakujeme všetkým členon organizačného výboru kurzu a predovšetkým dr.T.PIin.CSc.
B r a L i s i c k á
# XXI.VALTE? SHROIlfifefiNÍ &SV5M se konalo dne 13.9.1982 v Čes
kých Budějovicích u příležitosti vil.celostátní mykologické kon
ference.Po slavnostním předání diplom! zasloužilým členům a vol
bě nových čestných člen! a po zprávách činovníků dosavadního vý
boru tyl ve volbách,které řídil předseda volební komise doc.dr.
Jan Nečásek,CSc.,zvolen na příští volební období/1983-1985/ no
vý osanáctičlenný výbor,jehož předsednictvo tvoří prof.dr.Vla dicír Opáček,DrSc.,člen korespondent C3AV/předseda/,doc.dr.Zdeněk Urban,DrSc./I.místopředseda/,ing.Cyprián Paulech,C3c./II.
místopředseda/,dr.Zdeněk Pouzar,CSc./vědecký tajemník/ a dr.Fran
tišek Kotlaba,CSc./hospodář/.Jednotlivými funkcemi je pověřilo
předsednictvo,zvolené výborem dne 13.9.1982.
Kromě uvedených jsou dále členy výboru doe.Ing.Alois Černý,
CSc.4UUDr.Josef Herink,I.IUDr.Jiří Kubíčka,Karel Kult,RNDr.Pavel
Lizon,doc.UUDr.Jiří Ifonych,DrSc. ,prom.biol.Karel Prášil,dr.Mar
ta Semerdžieva,C3c.,RUDr.Uirko Svršek,CSc. ,RIOR.Václav šašek,
C3c..Svatopluk Šebek,Alois Vágner a ing.Dáša Veselý,DrSc.,
Dále byli zvoleni 3 revizoři účtů/Ing.Vlastislav Jančařík,
CSc. ,RIQr.Libuše Kotilová a RIIDr.František Soukup/.
V závěru jednání valného shromáždění byla schválena úprava
výše členského příspěvku a nová stanovy CSVSM.O detailech bu
dou naši členové a čtenáři JÍL včas informováni.
-sš.
+VfeKUMNf ÚSTAV ROSTLINNĚ VfRQErT-OUBOR OCHRABT ROSTLIN v
Praze a Vys. škola zemědělská,fakulta agronomi cicá,katedra zemědělské entomologie a fytopatologie v Brně uspořádají ve dnech 29.8.2t9.1983 IX.československou konferenci o ochraně rostlin na
VSZ v Brně.Bude sestávat z plenárního zasedání s referáty.týka
jícími se obecných otázek ochr.rostlin,a z jednání v sekcích,
kde bude referováno o pův.výsledcích výzkumu v jednotlivých věd
ních oborech ochrany rostlin.Předběžně jsou plánovány sekce
1/entomologická/zemědělská a potravinářská,ekologie a populační
dynamika škodlivých druhů/,2/mykologická,3/virologická,4/herbologická/boj proti plevelům/,5/chemické ochrany proti chorobám a
škůdcům,použití chemických morforegulátorů/,6/prognózy a signa
lizace výskytu škodlivých činitelů a 7/nechemické a- biologické
způsoby ochrany proti škůdcům,chorobám a plevelům.
Konferenční poplatek činí Kčs 300.-Zájemci si mohou vyžádat
přihlášku na adr.Výzkumný ústav rostl.výroby-odbor ochrany rostlin,161 06 Praha 6-Ruzyně/RNDr.Ivo Novák,CSc./ a tamtéž přihláš
ky do 31.12.1982 odeslat.
-sš.
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Z k n ih o v n y Č S V S M

PŘÍh OsTKI KNIHOVNT ČSVSM ZA ROK 1981
Knihovn a ČSVSM byla založena počátkem roku 1954.Jádrem jejích
fondů byly separáty a zahraniční časopisy,které tehdy docházely
na adresu Čs.mykologického klubu. Teprve však v r.1956 po organi
začním začlenění Společnosti do ČSAV se s novými možnostmi per
spektiv spolkového života otevřely i nové možnosti budování naší
knihovny a jejímu postupnému rozvoji. Finanční stabilizace edič
ní činnosti Společnosti umožnila nejen širokou výměnu časopisu
Česká mykologie za mykologickou literaturu z rady zahraničních
zemí,ale i pravidelné recenzování zahraniční literatury v tomto
časopisu se stalo podnětem k novému získávání recenzních výtisků.
Z technických důvodů však zatím není možno vydat seznam knih,
které j30u v naší knihovně ke studiu k dispozici.Do jejich líst
kového autorského katalogu je možno nahlédnout prezenčně v kan
celáři sekretariátu naší Společnosti.Abychom však umožnili všem
našim členům využívat knižní fondy naší knihovry4rozhodli jsme
se pravidelně publikovat/počínaje r.1981/ alespoň přírůstky na
ší knihovny vždy za uplynulý rok.Tato stát je věnována přírůst
kům knižních fondů,získaným v r.1981.Výpůjční podmínky se řídí
výpůijčním řádem,publikovaným v čas.Česká mykologie 23:61,1979.
Knihy,uvedené v tomto seznamu,jsou řazeny abecedně podle autorů;
na konci citace každé publikace je uvedeno evidenční číslo v na
ší knihovně.Knihy však objednávejte v plném znění autorů,názvu
publikace a vydavatele.
Ginterová A.-Janotková O.-Valovič K . : Hliva ustricová-pestovanie a spracovanie.VÚLIICO,Bratislava,1976./A—400-3730/
Grasso V.-Raddi Pk/ed./: II Cipresso:Málattie e Difesa Sborn,
referátů ze semináře ve Firence,23.-24.11.1979 .Firenze,1979
/A-417-3866/
Klán J.-Vančura B. : Grzyby .Panstwowe Yřydawnictwo Rolniczne
i Lesne ,'7arszawa,1981/A-401-3747/
Klášterský I.a spol. :Philipp Maxmilián Opiz und seine Bedeutung fur die Pflanzentaxonomie.ACADEMIA,VČSAV,1958/A-410-3855/
Kříž K.et kol.:Průvodce po výstavě hub,uspořádané pro účast
níky 2.sjezdu evropských mykologů,ostatní odborné kruhy a přáte
le přírody.Vyd.ČSVSM-pobočka při Mor.muzeu v Brně,rozmnož.,1960
/A-404-3847/
Kubická J.-Erhart J.-Erhartová H.: Jedovaté houby.Avicenum,
Praha,1980/A-396-3639/
Kult K.-Erhart J.: Jedlé houby a některé jedováté.Panorama,
Praha,1981 /A-399-3729/
Naučný slovník zemědělský 8 /q-5/.TÍ7TI,Praha, 1981/A-398-3728/
Příhoda A.: Handbuch der Pilze.Artia,Praha,1981/A-395-3637/
Reynolds D.R.: Ascomycete Systematics /The Luttrellian Con
cept/. Springer-Verlag,New 7ork-Heidelberg-Berlin,1981/A-412-3859/
Souhrn referátů,přednesených na semináři "Les rythmes de la
croissance et du développement des champignons" 4 Mai 1968. Vyd.
Laboratoire de Biologie Végétale de la Faculté des Sciences,4 rue
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Ledru,63-Cleraont-Ferrand,1958 /A-402-3845/
,
Staněk H./ed./: S.sjezd čs.pěstitelů žampionů Reka,23.-_25.
20.1970.Vyd.Sekce pěstitelů žampionů ĎIíS,Praha,1970 /rozmnož./
/ A-413-3860/
Staněk K./ed./: Věda pomáhá rozvoji výroby hub./Souhrn refe
rátů z konference,pořádané u příležitosti 7.sjezdu 5s.pěstitelů
žampionů a jirých jedlých hub.Zvíkov,20.6.1972/. Vyd.Mikrobiol.
ústav-ČSAV a Sekce pěstitelů žampionů ČMS,Praha,1972/rozmnož./
/A-414-3861/
Staněk Ií./ed./: Nové poznatky o pěstování žampionů./Souhrn
referátů z konference,pořádané u příležitosti 8.sjezdu 5s.pěsti
teli žampionů.Frenštát p.R.-Nový Jičín-17.4.1973/. Vyd.Čs.mykologická společnost,Praha,1973/rozmnož.// A-415-3862/
Staněk U./ed./: Výsledky výzkumu a výroby jedlých hub v pě
tiletce 1971-1975./Sborník referátů z 9.sjezdu pěstitelů žam pionů Chrudim 19.-20.6.1975/. Vyd.neuveden,Praha,1975/rozmnož./
/ A-416-3863/
,
Staněk M./ed./: 10.konference pěstitelů žampionů. Vyd. UV
ČSVTS-společnost zemědělská,Praha,2976/rozmnož.//A-j407-3850/
Staněk M./red./: 11.konference pěstitelů žampionů a jiných
hub. Vyd.Český IÍV 3poleč.zemšděl.ČSVTS,2978/roznnož.// A- 4073850/
Staněk Ií./red./: Konference "Průmyslové pěstování jedlých
hub"/Sbomík referátů/. Vyd.Mikrobiol.ústav ČSAV,Praha,1977
/rozmnož.// A-408 -3851/
Staněk Ií./red./: 3.nezinárodn£ symposium "íýsiologie,ekolo
gie a pěstování jedlých hub"./Sborník referátů/. Vyd.CSVTSSpoleěnost zemědělská,sekce pěstování žampionů,Praha,1979/rozmnož.// A - 409 - 3852/
Staněk Ií.-Čatská V.: Mezinárodní symposium "Fysiologie,a
ekologie fytopatogenních hub"./Sborník referátů/. 'Vyd.Iiikro biol.ústav ČSAV Praha,1981/rozmnož.// A-405a-3848 a A-4C5b3848/
Svrěek M.: A colour guide to familiar Mushrooms and Fungi.
Octopus Books Limited,London—Artia,Praha,2975 / A-412-3856 /
Šebek S./ed./t Ochrana hub a jejich životního prostředí-II.
/Sborn, referátů na stejnojmenném semináři,konaném dne 12.5.1980
v Praze,/ Vyd.Komise pro ochranu hub a jejich životního prostře
dí při ČSVSJí v Praze,1980/rozmnož.// A-403a-3856 a A-403b-3846/.
van Narmelo K.T.-Sutton 3.C.: Coelomycetes VlI.Stegonosporium.Commonwealth ttycological Institute,Kew,1981 /A-397-3640/
’.fasser S.P.: Flora gribov UkrainytAgarikovyje hřiby. Vyd.
Naukova Lumka,Kiev,1980 / A-394-3736/.
S.5 e b e k

------------------ ---------------------------------© PIETNÍ VZPOMÍNKU K 200.VÝROČÍ NAROZENÍ VINCENCE J.KHOMBHOLZE pořádá 5s.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV ve
spolupráci s Klubem za starou Prahu v předvečer jeho narozenin
dne 17.prosince 1982 ve 24 hod.odpoledne u jeho hrobu na Olšan
ských hřbitovech v Praze. 0 životě a díle tohoto vynikajícího
lékaře.rektora Karlovy Univerzity v Praze a zakladatele české
mykologie promluví Svatopluk Šebek.Sraz účastníků u kaple sv.
Rocha na Olšanském náměstí v Praze 3-Sižkov v uvedenou hodinu
/stanice metra "Flora" a odtud dolů Jičínskou ulicí/.
-sš.
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R e d a k č n í s d ě le n í

Toto číslo vyšlo dne 15.11.1982. Uzávěrka příštího čísla je
30.11.1982.
Autory prosíme,aby se při psaní příspěvků a zpráv řídili las
kavě těmito pokyny:l/text v jazyce českém nebo slovenském /v roz
sahu maximálně 8 stroj.stran/pište na psacím stroji/zhruba 40 řá
dek po 64 úhozech na stránku/, dle možnosti nepoužívejte pozná mek pod časou.Delší články mohou být otištěny pouze po předběžné
dohodě s redajcí;
2/obrázky,grafy a mapky/max.šíře 7*6 mm nebo 160 mm/ lze pře
tisknout pouze v provedení výrazné kresby černou tuší na bílém
papíru. Fotografie ani ilustrace provedené jinou technikou nám
proto nezasílejte.U nákresů hub a mikroznaků uve3te vždy grafic
ké měřítko;
3/příspěvky do tohoto informačního bulletinu se nehonorují.

•
Hlavní referáty,které byly předneseny na zahajovacím dni VII.
celostátní mykologické konference v Českých Budějovicích dne 14.
9.1982,
vyjdou tiskem ve zvláštním čísle Jihočeského sborníku/Přírodní vědy»vydávaného Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích
asi koncem tohoto roku/předpokládaná cena asi 25.-Kčs/.Subskripce
přijímá sekretariát Č3.vědecké společnosti pro nykologii při ČSAV,
pošt.přihr.106, 111 21,Praha 1.

•
Čs.vědecká společnost pro rykologii při ČSAV hledá pro dopl
nění své knihovny učebnici K.Cejpa: Houby-II. /ČSAV 1958/. Nabíd
ky sdělte laskavě na adr.naáeho sekretariátu.

•
_
Ke kresbě na obálce : choroš trávní /Polyporus rhizophilus
[PatJ Sace.: 2 plodnice na bázi pýru,uprostřed v ý t r u s y V z á c n á
štěpní houba,zásluhující ochraný.-Loc.:SPR "Stráň nad splavem"
v k.ú.Chotutice/okr.Kolín/.-Kreslil Svatopluk Šebek.

MTKOLOGICKÉ LIŠIT č.8-Informační orgán Čs.vědecké společnosti pro
mykologii při ČSAV- vycházejí, v nepravidelných lhůtách a rozsahu.
Toto číslo sestavil ing.Jan Kuthan,k ti3ku připravil Svatopluk
Šebek.
Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adresu Čs.vě
decká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 106.Kra
kovská 1,Praha 1,PSČ 111 21,tel. 264405.

