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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  v mykologi i

D V A  V E L K É  O B J E V Y  S O U Č A S N É  M Y K O L O G I E ________
Zdeněk P o u z a r

I když se blíží konec našeho století a začínáme se ohlížet 
zpět,přesto nám mykologie stále nabízí nové důležité objevy, 
které posunují vpřed současné poznání.

V taxonomii hub může sice skutečně významným objevem být 
i zjištění nějakého nového význačného druhu nebo rodu, nicméně 
Objektivně vzato lze za velký a vynikající objev považovat spí
še odhalení určitého obecného principu,který by dal klasifiká - 
ci.at již na úrovni druhů nebo vyšších systematických jednotek, 
novy impuls,směrnici,která by mohla být použita při výstav
bě systému.Dva takové současné objevy byly nyní učiněny a čte
nářům o nich chceme stručně poreferovat.

Prvý mezidruhový hybrid u velkých hub
Mohli bychom vypočítat řadu převratných podnětů v mykolo- 

gicxé taxonomii,ale asi nejdůležitéjším bylo zjištění sexuality 
u vyšších nuD před více jak 65 lety /tíensaude 19 17,Kniep 1918 a 
rozvinuto později zejména Vandendriesem a Quintanilhou ve dva - 
cátých a třicátých letech/. Na tomto podkladě bylo pak založeno 
studium sterilitr.ich Dariér Quintanilhou a soustavně rozvinuto 
školou kanadsxou/Mounce.Macrae,Nobles/ a severskou/M.Lange,
J.Sriksson/. Nicméně nejdále po experimentální stránce dotáhli 
poznatxy o sterilitních bariérách prof.j.Boidin a dr_.p.Lanqueti- 
nová z Lyonu v pracech z posledních dvaceti let. Využili_ mimo 
jiné i poznatku již delší dobu známého a to že do konidií u mno
ha stopícovýtrusých hub se dostávají jádra po jednom a nikoli di- 
karyony a že konidií lze tedy využít k získání primárního myce- 
lia,které obsahuje jádra jen jednoho pérovacího typu.To rozsáh
le aplikovali při studiu inkompatibility/sterilitních bariér/me- zi druhy. V celém svém díle potvrdili to,co již víme z mnoha 
prací z celého světa,že totiž mezi dobrými druhy je sterilitní 
bariéra,kterou lze velmi úspěšně použít jako kritéria pro posou
zení druhové hodnoty,což se nyní již běžně#uznává.

Nejzávažnější objev všax ohlásili v únorovém čísle časo
pisu Gryptogamie-Mycologie/P.Lanauetin et J.Boidin,4/4:375-4-02,
1984/. Zjistili totiž,že dva druhy.výtečně morfologicky charakte
rizované^ to Dichostereum durum/Bourd.et Galz./Pil._a D.sordu— 
lentum /Cooke et Massee/Boid.et Lanquet.,z nichž prvý roste v
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Evropě/znám spíše pod jménem Vararia důra nebo Asterostromella 
důra/ a druhý v Sev.Americe,se za experimentálních podmínek mo
hou křížit a vytvářet intermediárního hybrida. Tento hybrid byl 
autory pozorován většinou v podobě sekundárního/dikaryontního/ 
mycelia a konidioforů s konidiemi.plodnice se podařilo dosud 
získat pouze z jediného křížení. Hybrid pak vykazoval interme- 
diaritu zejména ve tvaru dichohyfidií/parafýz^. Primární/mono- 
karyontni/mycelia,získaná z klíčení bazidiospór hybrida,vykazo
vala i odchylnosti v chování,které nejsou u rodičovských druhů 
znány.

I když v minulosti byla výjimečně získána mezidruhová myce
lia u některých bazidiomycetů.až dosud se je nepodařilo přimět 
k vytvoření plodnice. Hybrid Lanquetinové a Boidina je tedy vů
bec prvý případ zjištění mezidruhového křížence v podobě plod- 
nice u velkých hub.

Z taxonomického hlediska známe nyní u velkých hub čtyři zá
kladní možnosti interfertility: 1 .hranice mezi intersterilními 
rasami je pod úrovní morfologicky rozeznatelných druhů/Conocy- 
be,Heterobasidion aj./, 2.hranice prochází úrovní morfologicky 
definovatelných druhů /je s ní totožná/-většina známých přípa- 
dů/typicky např.u rodu Peniophora.Coprinus aj./, 5.jde o částeč
nou intersterilitu u nově se vytvářejících druhů/Pleurotus eryn- 
gii/, 4.vzácný případ možnosti vzniku mezidruhového hybrida po
prvé popsaný nyní Lanquetinovou a Boidinem u rodu Dichostereum.

Zdá se,že druhy Dichostereum durum a D.sordulentum se udr
žují v podobě druhů jakožto morfologicky rozdílné entity právě 
onou geografickou bariérou,jejíž případná neexistence by teo
reticky mohla přinést smazání morfologických rozdílů v procesu 
rozsáhlejší přirozené hybridizace.k čemuž ovšem za dnešních 
geografických poměrů nemůže dojít.

Z případu hybridizace u rodu Dichostereum možno uzavřít ,že 
u hub již nelze nadále odmítat mezidruhové hybridizace a že ne
platí všeobecné téže "dobré druhy se nikdy nekříží".Musíme ny
ní připustit,že snad některé intermediární typy vznikly hybri- 
dizací.jak na to poukázal v našem časopisu nedávno Nečásek/My- 
kol.Listy 5:2-4,1981/. I když máme tedy prvního prokazatelného 
mezidruhového hybrida u velkých hub,neznamená to,že hybriaiza- 
ce je zde masovým zjevem. Všechny dosavadní výsledky z různých 
skupin stopkovýtrusých hub naznačují,že je to jev spíše vzácný 
a že hybridizace,pokud se v procesu speciace /vzniku druhů/vů- 
bec uplatňuje,pak skutečně jen velmi okrajově. Nutno důrazně 
upozornit,že o možnosti mezidruhové hybridizace Dychom v taxo
nomii velkých hub mohli uvažovat jen u těch skupin,kde experi
mentální práce zjistila skutečnosti,které takové řešení umož - 
nují. Tam,kde chybí nezbytný pokusný a teoretický základ, tam 
musíme se značnou dávkou zdrženlivosti ustoupit od spekulativ
ního přístupu a nebrat možnost hybridizace prozatím v úvahu.

Z obecně taxonomického a i biologického pohledu lze uzavřít, 
že jsme tedy v mykologii postaveni před tutéž situaci jako v 
ostatních skupinách organizmů,jako jsou rostliny nebo živoči - 
chové. Houby se tedy nikterak nevymykají z obecných zákonitos
tí organického světa,i když v určitých proporcích vykazují řa
du zvláštností,ke kterým musíme nutně přihlížet.
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Kvasinkovíté stadium u lupenaté houby
v, Jiným neobyčejně závažným objevem soudobé mykologie je zjiš

těni kvasinkovitého stadia u lupenaté houby rovetky pýchavko - 
vité-Nyctalis lycoperdioides/Bull./Ditm. = Asterophora lyco - 
perdioides/Bull./Ditm.- autory H.J.Jahrmannem a H.Prillingerem 
/Zeitschr.Mykol.49:195-235»1983/» Tito autoři ve velmi detailní experimentální práci provedli nejen důkaz kvasinkovitého 
stadia této houby při kultivaci z plodnic.ale provedli i zpět
ný pokus,při němž z příslušného kvasinkovitého stadia dostali 
opět plodnice rovetky,

Kvasinkovitá stadia u hub se pokládala za znak značné pri- 
mitivnosti a starobylosti té které skupiny a pokud se vyskyto
vala u stopkovýtrusých hub,tak se v některých případech vyklá
dala jako známka jejich příslušnosti k> bazálním skupinám, kde 
rozlišování bazidiomycetů a askomycetů není ještě oprávněné/na- 
př.von Arx při hodnocení kvasinkovitého stadia rodu Exobasidi- 
um/. Nicméně již od Brefelda/1888/ je známo a Bandoni/1963/ to 
potvrdil,že i u dosti vysoce organizovaných hub jako jsou ro- 
solovky/Tremellaceae/ se vytvářejí v kulturách kvasinkovitá 
stadia. Jahrmannovo a Prillingerovo zjištění evidentně kvasin
koví tých stadií u tak vysoko v systému stojící,do lupenatých 
hub#zjevně příslušející houby jako je rovetka/Nyctalis/,zname- 
há úplný převrat v hodnocení kvasinkovítých stadií u hub.Až do 
této práce nebylo nikdy kvasinkovitá stadium zjištěno u tak po
kročilé houby jako je kloboukatý homobazidiomycet. Od této 
chvíle bude nutno hodnotit význam kvasinkovítých stadií u hub 
z jiného úhlu než dosud a přikládat jim jiný význam než jak 
jsme zvyklí. Soudím,že z objevu kvasinkovitého stadia u rovet
ky lze vyvodit,že jeho výskyt u určitého druhu neukazuje na 
příslušnost k nekteré systematické skupině,nývrž naopak, že 
svědčí pro vzájemnou příbuznost všech hlavních skupin pravých 
hub - Eumycetes,tedy na jednotnou povahu velké většiny hub.

Mimo vlastní objev kvasinkovitého stadia rovetky se Jahr- 
mann a Prillinger pouštějí do dalekosáhlé interpretace svého 
objevu ve srovnávací morfologii hub a docházejí k závěrní, že 
Pascherem/1931/ definované organizační stupně,založené na mor- 
fologické diferenciaci stélky řas,lze aplikovat v modifikované 
podobě také na houby. Homologizují např.kokální stadium řas s 
kvasinkovitým stadiem hub. Je to dosti odvážný závěr,ale jeho 
potvrzení by jistě bylo důležitým argumentem pro jednotu taj- 
nosnubných rostlin a vlastně celého organického světa.

Summary

A brief notě reports about two new and important discoveries 
in the actual mycological research:about the first interspeci- 
fic hybrid in macromycetes /P.Lanquetin et J.Boidin,1984/ and 
about the yeast-state in «garicales /H.J.Jahrmann et H.Pril - 
linger,1983/•
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Z a j í m a v é  d r u h y  n aš í  m y k o f l ó r y

P E Č Á R K A  P I L Á T O V A  V  P R A Z E ____________________________

Svatopluk Š e b e k
Studium příslušného textu v Pilátově monografii českých dru

hů žampiónů/1951/ o pečárce zápaáné/Agericus xanthoderma Gené- vier/ a bohatá synonymika a variabilita tohoto taxonu dávají 
tušit,že se pravděpodobně jedná o kolektivní druh z podsekee 
Xanthodermatae /Sing./ S.Wasser,kam kromě něj řadí Wasser/1980/ 
ještě pět dalších druhů,rostoucích v Evropě /A.pseudopratensis 
[Bohuš] S.Wasser, A.phaeolepidotus [M011.] M/áll., A.m/lleri S.Was- 
ser/,v a sii a v Americe /A.velenovskyi Pil., A.meleagris 
[J.Schaeff.] Imbach/. Od pečárky zápasné byly již odděleny něk
teré její formy jako autonomní druhy/např.Agaricus xanthoderma 
Genév.var.obscuratus R.Mre.- A.mplleri S.Wasser,Psalliota xant
hoderma subsp.meleagris J.Schaeff.= A.placomyces Peck; Wasser 
/l.c.,p.l7V je přesvědčen,že bude osamostatněna i A.xanthoder
ma var.lepiotoides R.Mre/. Podrobné studium plodnic druhu Aga- 
ricus xanthoderma s.l.z různých lokalit by jistě vedlo k vy - 
členění dalších taxonů různé hodnoty.

Do okruhu tohoto variabilního druhu patří i p e č á r k a  
P i l á t o v a  /Agaricus pilatianus Bohuš/,u nás zatím málo 
známá,popsaná v r.19/4 /v hodnotě variety v r.1971/ maaarským 
mykologem Gáborem Bohušem z nálezu v Budapešti z r.1962.

Začátkem července 1983 byla donesena do poradny ŠSVSM v 
Praze jedna poněkud zakrslá plod nice houby z okruhu pečárxy zá
pasné, nalezená odb.pracovnicí Háprstkova muzea v Praze paní Ha
nou Mtickovou,kterou dr.Zdeněk Pouzar,C3c.určil jako pečárku Pi
látovu /Agaricus pilatianus Bohuš/', jak jsem sám ohledáním ná
lezu na místě zjistil vyrostla tato houba v poněkud kuriózním 
prostředí:v průjezdu budovy Háprstkova muzea /dům "U Halánků"/ 
na^Betlémském náměstí l,a sice v místě rozhraní kamenné dlažDy 
a úpatí klenby průjezdu ze silně vápenné omítky. Asi po měsíci 
/začátkem srpna 1983/ vyrostla na tomtéž místě ještě další plod- 
nice.Exsikáty obou byly uloženy v herbáři národního muzea /PRM/ 
v Praze. Je to první^doložený nález pečárky Pilátovy /A.pilatia
nus Bohuš/ z našeho území.

Protože nalezené plodnice vyrostly v době sucha,takže svým 
tvarem a velikostí neodpovídaly normálu a nebylo podle nich 
možno provést ani popis ani kresbu,připojuji pro zájemce o tuto 
houbu překlad originálního popisu a klíč k určování druhů sku
piny Xanthodermatae/podle Bohuše 1974/.

Agaricus pilatianus Bohuš,Ann.Hist.-nat.Mus.Nat.Hung.66:78, 
1974. /Syn.:Agaricus xanthodermus var.pilatianus Bohuš,Ann.Hist.- 
nat.Mus.Nat.Hung.,63:80,1971/.
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ŝp ̂ p'* y g ̂
Agaricus pilatianus Bohuš : 1 - dvě plodnice; 2 - cheilocysti- 
dy; 3 - výtrusy /podle Bohuše 1974-/.

" Klopouk sklenuté rozložený,zprvu poněkud uíatý,6 - 12 cm v 
0,na stinných stanovištích bílý,na ostatních většinou kouřově 
hnědavý nebo vzácněji hnědavě šedavý /na výslunných místech 
tmavší/ a jen bělavě nebo krémově skvrnitý,na povrchu vzácně 
hladký,většinou lehce nebo drsně bradavčitě tmavohnědě šupina
tý,nezřídka podélně v šupiny rozpraskaný,v mládí po dotyku 
chrómově žlutý.

Lupeny volné, 3-5 mm šir.,na obou koncích ztenčené nebo 
vzácné poněkud otupené,zpočátku bělavé,později růžové,čokolá - 
dově hnědé,vzácně s purpurovým odstínem.

Třen směrem k bázi postupně ztenčený,kyj ovitý,na obou kon
cích ztenčený nebo válcovitý, 4*5 - 8 cm dl../15/-20-30 mm ši
roký /ve srovnání s A.xanthoderma dosti silnější/,někdy kou - 
řov§ hnědavý nebo zahnědlý,v čerstvém stavu a za mlada dotykem 
chromové žlutý,hladký. P r s t e n  směrem nahoru připojený, 
dvojitý,na ostří nezřídka hnědavý nebo bledě okrový.

Dužnina bílá nebo bělavá.na řezu na bázi třené a na pokož
ce chrómové žlutá.Vůně/především během vaření/ víceméně karbo- 
lová,někdy mírná.

Výtrusy široce vejčité /okrouhle vejčité/ nebo řidčeji vej- 
čité /některé jen elipsoidní/, 5 *5-6 *? x h *3 - 5*0 -/5 *3/ Ji“*Bazídie tetrasporické,kyj ovité,20-27 x 6-8 nm. Cheilocystidy 
kyjovité.nebo široce kyj ovité,velikostí podobné bazídiim nebo 
větší, 22-30 x 11*0 - 13*5 pim.Roste především na místech,vystavených vlivům lidské čin- 
nostisna zahradách,v parcích,rumištích,na hřbitovech apod."

Typus nalezen v r.1962 v Budapešti,později ještě 3x v Bu
dapešti a 4-x na jiných maďarských lokalitách.Od A.xanthoderma se A.pilatianus liší především menšími 
a zavalitějšími plodnicemi s poměrně kratším třeném,pokožkou
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klobouku u třené zbarvující se při poraněni žlutooranžově až re
zavě, intenzivní fenolovou vůní /zvláště při vaření/.kulovitě 
vejčitými výtrusy /většinou 4*3 - 5 jim šir./ a místem výskytu. 

Bohus/1974/ popsal u pečárky Pilátovy dvě formy:
1/ f.magnus Bohuš s kloboukem větším /I3-I8 cm v 0/ než u 

typu,v mládi hnědošedým.a
2/ f.silvaticoides Bohuš s kloboukem menším /4— 7 cm v 0/než 

u typu,v mládi celým světle hnědým až šedohnědým,vláknitým,poz
ději na bělavém podkladu víceméně hustě vločkovitým až šupina - 
tým. Obě formy jsou zatím známy jen z Maňarska.

Bohuš /1974-/ rozděluje evropské druhy z příbuzenstva A.xan
thoderma do dvou skupin. První tvoří druhy s plodnicemi poměr
ný menšími,s třeném štíhlým,obyčejně s hlízou,nebo hlízovitě 
utatým.s vůní mírnou nebo většinou trochu inkoustovou, výtrusy 
užšími /3-4 —/U-'2/ jim/. K této skupině podle něj patří A.xantho
derma s.str..A.phaeolepidotus a A.placomyces a jeho formy. Do 
druhé skupiny zařazuje druhy podobného tvaru,jejichž třen však 
není štíhlý a hlízovitý.vůně je většinou intenzivně karbolová 
/vzácně mírné a u A.iodosmus jodoformová/,výtrusy širší /4~5.um/, 
většinou krátce vejčité. Do této skupiny zařadil druhy A.ammo- 
philus,A.pseudopratensis,A.iodosmus a A.pilatianus.

Připojuji Bohušův klíč k jejich určování:
A.Sp.poměrně velké /7-9 x 5-5*5 Jim/.................................... ....................  A.ammophilus s.Béguet 1967
A. Sp.poměrně menší /5~7 x 3-5*3 jim/
B. Sp.poměrně široké/4-5*3 jim/,krátce vejčité /okrouhle vejči

té nebo vejčité,jen vzácně elipsoidní
C. Plodnice velikostí podobné druhu A.campester.............

.............................  A.pseudopratensis/Bohus/Bohus
G.Druhy střední velikosti nebo velké
D. Velké,s kl. 12-20 cm v 0 

Kl.hnědošedý nebo podobně zbarvený.
E. Vůně slabá,jodoformová ....... ....A.iodosmus Hejnem.1965E.Vůně silná,karbolová..... A.pilatianus Bohuš f.magnus tfoHus
D.P1.střední velikosti;kl.6-l2 cm 0,pl.proti A.xantncderma

zavalité,třen poměrně silný a nezduřelý.cheilocystidy nejsou 
vejčité nebo balonovité,ale kyjovité.vůně víceméně intenzivně karbolová,nechutné,nepřijemné ..........................
................A.pilatianus Bohus/et f,silvaticoides Bohuš/

B. Sp.tenčí /3-4-/4'2/,elipsoidní
C. Kl.od počátku bíký /i na zastíněných místech/.Proti A.pila

tianus :p.nejsou zavalité,třen štíhlý.většinou s hlízou,chei- 
locystidy většinou vejčité nebo balonovité,vůně většinou sla
bá nebo mírná,poněkud inkoustovitá až karbolová,chutné .... 
...............................  A.xanthoderma Genév.s.str,

C.K1 .skořicově hnědě šupinkatý ..............................
•............ ...... ..... A.phaeolepidotus /Mjťll./ ¡¿¿11.C.Kl.s jemně hnědými,šedými nebo černými šupinami..................  A.placomyces Peck/meleagris J.Schaeff./a jeho formy
Upozorňuji naše mykofloristy na zajímavý /a patrně u nás 

přehlížený/ druh Agaricus pilatianus Bohuš,který se u nás jis
tě vyskytuje na dalších lokalitách,s tím,že je nutno se více 
věnovat přesnějšímu určování hub,sbíraných u nás a běžně určo
vaných jako pečárka zápasná /Agaricus xanthoderma s.l./.

„ Pod ěkov ání
Dr.Zdenku Pozarovi.GSc.děkuji za laskavé určení této houby,za 
ochotné zapůjčení příslušné literatury ke studiu a za konzul
taci tohoto článku.
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Z u s a m m e n f a s s u n g
Nähere Angaben über den Erstfund von Agarious pilatianus 

Bohus in der Tschechoslowakei werden gebracht und durch die 
Originalbeschreibung dieser Art sowie einen Bestimmungschlüs- 
sel von Agaricus-Arten der Gruppe um Agaricus xanthoderma ergänzt.

SSIOVÁ L O K A L I T A  O H M i V C E  Š A R L A T O V É H O  V E  

S T Ř E D N Í C H  Č E C H Á C H _____________________________________

Ladislav H a v e 1 í k
Sarcoscypha coccinea-ohnivec šarlatový je nápadný,na the- 

ciu/vnitřní část apothecia/ živě červeně až karmínově zbarve
ný operkulátní diskomycet,který vytváří až 8 cm velká kalíš - 
kovitá apothecia /plodničky/ s krátkou stopkou. Protože se 
jedná o dřevní makromycet,jsou jeho substrátem na zemi ležící 
větvě listnatých dřevin. Fruktifikuje většinou jen jednou do 
roka v době mensis germinationis,tj.od konce zimy/v případě

Naše čtenáře upozorňujeme na novou mykologickou literaturu, 
zařazenou nakladatelstvím ČSAV ACADEMIA do edičního plánu na
r.1984:

František Kotlaba;
Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů v Československu 
/392 str.-l2$ obr. -36 kříd.pří 1.-náklad 1$0Ó výt.- česky-
váz.asi 70.-Kčs/.

Na základě mnohaletých studií zpracovává autor zeměpisné roz
šíření a ekologii chorošů v Č3SK.Mnohé chorošovitó houby patří 
mezi parazity nebo sapropuražity,někdy velmi škodící jak na do
mácích, tak na introdukovaných dřevinách. 0 každém ze 112 druhů 
cnorošů,které jsou uvedeny pod českými a latinskými jmény i se 
synonymy,je ve stručnosti řečeno vše nejdůležitější o fenolo - 
gii,ekologii a rozšíření.

Mirko Svrček,Josef Erhart,Marie Erhartová:
Holubinky
/Eč.Živou přírodou-164- str.-15 obr.-24- kříd.příl.- náklad 
15 OÜO výt. - česky - váz.asi 3l.-Ečs/.

Knížka přináší, základní informace o rodu Russula,zastoupeném 
v naší přírodě více než 100 druhy,z nichž značná část je pod
robně popsána a barevně vyobrazena.Jsou mezi nimi jak holubin
ky běžně rozšířené,tak i vzácnější. Určovací klíče zahrnují 
téměř všechny evropské druhy,uspořádané podle snadno poznatel- 
nýcb znaků.
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mírné zimy i během níl/až do jara,kdy fruktifikace s přibýváním 
teploty,ale hlavně s ubýváním vláhy končí.

Překonávání tak velkých teplotních rozdílů během fruktifi
kace má na S.coccinea takový vliv,že se tvoří vidově značně 
rozdílná apothecia,a proto lze podle toho dobu fruktifikace roz
dělit na dvě růstové fáze. V prvé fázi růstu,teplotně nepřízni
vé době,vytváří apothecia zřetelně tenkostěnná.a proto křehká a 
značně prosvítavá.na excipulu/vnější část apothecia/ málo pýři- 
tá a žlutavě až špinavě okrově zbarvená. V druhé fázi,teplotně 
výhodnější době růstu,vytváří ta známá a většinou i v litera - 
túře zobrazovaná masivní apothecia s výrazně bílým silně pýři- 
tým excipulem. Uvědomíme-li si,že velikost apothecií je nezá - 
vislá na růstové fázi,ale mění se jen podle toho,je-li dosta - 
tek či nedostatek vláhy.dostáváme do rukou perfektní klíč k 
poznání toho,co se dělo na lokalitě během celého fruktifikač - 
ního cyklu,a ke sledování této jinak vzácné houbičky,která se 
jen místy hojněji vyskytuje,a která k naší lítosti v posledních 
letech ubývá. V minulosti-jak se traduje-prý ve středních Ge- 
chích rostla mnohem hojněji,podle popisu J.Velenovského v kni
ze "České houby "/str .874-/ dokonce i v Praze. Herbář Národního 
muzea však mnoho dokladového materiálu pro toto období nemá, 
jen Hoffmanův sběr z okolí Unhoště z roku 1930. Nejméně zná
mých lokalit je z polabských lučních lesů. Zde byla Sarcoscyp- 
ha coccinea sbírána a dokladována pouze dvakrát. Poprvé ji v 
r .1946 sbíral S.Šebek u Kovanic nedaleko Nymburka,a druhý sběr 
je popsán v tomto článku.

Jeden z důvodů,proč Sarcoscypha coccinea ubývá,vidím i v 
tom,že její lokality jsou často poškozovány pro její nápadné 
zbarvení. Zvláště,když ji spatříme v čerstvě napadaném sněhu, 
se pro svoji krásu stává terčem tzv."milovníků přírody". Ne
bezpečí zničení především u malých lokalit je značné.Stačí doslova posbírat "pár klacků" a lokalita Sarcoscypha coccinea 
nenávratně mizí.Podobný osud také postihl jednu z velkých lo
kalit v blízkosti hradu Karlštejna,kterou dr.M.Svrček nalezl 
a dokladoval v březnu 1958,a na které rok co rok vyrůstalo 
velké množství plodnic. Dnes je lokalita značné poškozená ne
vhodným zásahem ochranářů a zřejmě i pracovníků lesní správy, 
kteří "uklidili les". Byl to pro mně v roce I982 otřesný zá
žitek uvidět všechno dřevo,které tu po léta klidně na zemi le
želo,pěkně srovnané do úhledných hraniček. Proto je nutné-at 
o této houbě píšeme či kdekoliv přednášíme-vždy zdůrazňovat 
nutnost její ochrany.

Škoda jen,že zákon o ochraně hub je stále jen toužebným 
přáním mykologů. Tím větší byla moje radost z nalezení nové 
lokality. Nalezl jsem ji společně se svou manželkou dne 1.břez
na I98O ve zbytku lužního lesa poblíž obce Kly nedaleko Měl
níka.Lokalita je na okraji mělkého příkopu a mé svažitý terén.Je to místo,kam dopadla koruna mladého topolu s průměrem kme
ne cca 30 cm. Je zajímavé,že tento strom,sice již uschlý,ješ
tě v roce 1978 stál. V roce 1979 jsem lokalitu nenavštívil a 
tak nevím,co se zde dělo. V příštím roce měl únor několik 
teplých dní a byl velice příznivý,jako např.23.února,kdy v 
odpoledních hodinách bylo na slunci takové teplo,že se pro
budili i motýli. Koncem února se již nacházela celá řada dru
hů jarních hub. Proto nebylo divu.že 1.března jsme zde našli 
na souvislé ploše asi 4- m^ mnoho plodnic vrcholící prvé a za
čínající druhé růstové fáze. Dle stavu se dalo usuzovat, že
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fruktifikace začala před 10 až 16 dny. Šestého března jsem pro
vedl velkou fotodokumentaci. Koncem března byl vrchol růstu 
druhé fáze a fruktifikace skončila začátkem dubna. Hlavně pro 
velké sucho.ale také příchodem nové zimy,kdy 23. a 26.dubna na
padl nový sníh. Rok 1981 byl již méně příznivý a tak se zde po
stupně během března objevilo asi 60 plod nic,převážně prvé fáze 
růstu. Druhá fáze byla silně omezena suchem,které nás postihlo 
koncem' března a které také ukončilo fruktifikaci v tomto roce. 
Sama lokalita se pro výraznou humifikaci hlavně slabších větví 
zmenšila již asi na 1 m2 souvislé plochy ve tvaru protáhlé 
elipsy. Rok 1982,byl ještě nepříznivější. Po mrazivém lednu,su
chém a chladném únoru se fruktifikace S.coccinea značně opozdi
la. Prvá začínající apothecia jsem zde našel až 6.března.Vrchol 
této prvé růstové fáze byl 18.března,kdy zde bylo 28 apothecií, 
rozdělených do čtyř ohnisek,a to tam,kde ještě zbylo pár větví. 
Tento den jsem kromě fotografování hlavně provedl sběr doklado
vého materiálu pro herbář Národního muzea. Bylo to štastné roz
hodnutí. Hned druhý den se vrátila zima,přišly mrazivé dny s 
novým sněhem. Sucho,které pak následovalo,nejen že nedovolilo 
nástup druhé růstové fáze,ale i definitivně ukončilo fruktifi
kaci S.coccinea v tomto roce. Vůbec nejméně příznivý pro ni 
byl rok 1983,kdy většina mých vycházek na tuto lokalitu skon
čila stejně,ja ona 1 9.března,kdy jsem zde nenalezl ani jedinou 
plodnici. Teprve 7.duona jsem zde zastihl prvá dvě apothecia 
druhé růstové fáze,která pro velké sucho zaschla a proto dosáh
la velikosti jen dvou centimetrů. Tím také skončila fruktifika
ce v tomto roce. Současná situace vypadá tak,že tato lokalita 
jak se domnívám-asi zanikne,protože všechno dřevo větví humifi- 
Kovalo a jsou zde jen nepatrné zbytky kmene.Jsem upřímně zvě
dav na další vývoj na této lokalitě.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Ausführliche BeoDachtungen über das Vorkommen von der Art 

Sarcoscypna coccinea im zentralen Teil von Böhmen werden ge
bracht .Gleichzeitig wird es behauptet.dass die erwähnte Art in 
zwei unterschiedlichen Wachstumsformen erscheint.wobei zuerst 
der Pilz relativ dünnwandige,gebrechliche und wenig flaumige 
Fruchtkörper bildet,die später dann durch die mehr dicke,feste 
und stark flaumige Fruchtkörper erlöset werden.

F U S I C L A D I E L L A  M E L A E N A  Z N O V U  N A L E Z E N A

’Jich a 1 O n d ř e j

Mikroskopická imperfektní houba Fusicladiella melaena 
/Fuck./ Hughes .Mycol.Pap.49:21-24,1952/synonymasFusicladium 
aronici/Sacc./Höhnel, Passalora melaena /Fuck./Petrák, Passa- 
lora aronici /Sace./Petrák,Scolecotrichum aronici /Sace./Sehr. 
Scolecotrichua schnablianum /.vil./Petrák aj./parazituje na 
listech rostlin rodů Carduus,Cirsium,Doronicum a Aronicum. V 
minulosti se houba hojně vyskytovala v pohořích Vysokých Ta
ter ,Belanskýcn Tater,Roháčů,RychleDských hor a Hrubého Jese
níku. 0 hojnosti výskytu svědčí literární údaje a sběry ucho
vané v herbářích Moravského muzea v Brně.Národního muzea v Pra
ze aj.Poprvé byla houba nalezena na Moravě v září 1909 F.Kovářem
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na Králickém Sněžníku na listech Doronicum austriacum Jacq. Ve 
značném množství houbu sbíral v letech 1922-1928 J.Hrubý na lis
tech jak Doronicum austriacum Jacq.,tak i Carduus personata/L./ 
Jacq.,na lokalitách Králický Sněžník,Velká Kotlina a Staré Měs
to. V Karlově u Malé Morávky ji v Jeseníkách sbíral roku 1923
F.Petrák a roku 1932 na Mravenečníku R.Picbauer. Naposled byla 
houba na Moravě sbírána H.Zavřelem roku 1936 v Beskydech a na 
Kroměřížsku.

Na Slovensku byla houba poprvé nalezena na listech Doroni
cum sp.v červnu roku 1916 G.Moeszem v Mlynické dolině v Tatrách. 
Pak ji hojně v Tatrách sbíral J.Hrubý v letech 1924-1930 a R. 
Picbauer v Roháčích a Belanských Tatrách v letech 1933-1950.

V šedesátých letech mě upozornil H.Zavřel,že tuto houbu 
přes usilovnou snahu nemůže znovu nalézt a při té příležitosti 
mě požádal o spolupráci v pátrání po této mizející houbě.Dopo
ručil mi pátrat v pohoří Jeseníků.

V letech 1961-1965 jsem působil ve Vlastivědném ústavu v 
Bruntále a jako okresní konzervátor státní ochrany přírody jsem 
měl možnost velmi často navštěvovat přírodní rezervace a význam
né lokality Hrubého Jeseníku /Rejvíz,Praděd.Petrovy kameny,Vel
kou kotlinu,Malou kotlinu,Karlov,Skřítek atp./.Hledanou houbu
se nepodařilo nalézt. Při přestěhování na nové pracoviště do 
Šumperka roku 1966 jsem zahájil pátrání v jesenických dolinách 
podél potoků. Zvláště intenzivní sběry byly realizovány v le
tech 1969-1974 podél potoků:Hučivá Děsná,Divoká Děsná,Bílá 
Opava,Podolský potok,Černý potok a Huntava. Výsledek byl opět 
negativní. V pátrání v pohoří Jeseníků jsem pokračoval i v 
následujících letech a navíc podnikl několik sběrných cest do 
Vysokých Tater.Nízkých Tater.Roháčů,Malé a Velké Fatry.Avšak 
ani na Slovensku se houbu nepodařilo nalézt.

V roce 1983 bylo pátrání po hřebenech Jeseníků opět nega
tivní, tak jako i podél potoka Merty. Koncem#srpna I983 jsem 
zahájil průzkum podél Kamenitého potoka na úseku od myslivny 
ve Vernířovicích/osada Sedm Dvorů/ směrem na Švagrov. Ojedině
lé výskyty rostlin Carduus personata/L./Jacq.byly pečlivě pro
hlíženy. Listy rostlin byly napadeny septoriózou,která způso
bila zasychání a opad listů.Místy se na této rostlině vyskyt
la i rzivost. Nad pionýrským táborem ve Švagrově jsem na bře
hu potoka nalezl větší kolonie rostlin Carduus personata/L./ 
Jacq..jejichž listy byly ve značné míře napadeny dlouho hleda
nou houbou Fusicladiella melaena /Fuck./ Hughes. A tak se 
opět,po 4/^letech,podařilo na Moravě zmíněnou houbu nalézt,v 
chráněném údolí Kamenitého potoka na jižním úbočí Mraveneční
ku. Dokladový materiál bude v průběhu příštích let,spolu^s 
ostatními sběry mikromycetů,předán do sbírek Národného múzea
v Bratislavě.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Es wird uber einen Fund der mikroskopischen imperfekten Pilz- 
art Fusicladiella melaena /Fuck./ Hughes berichtet.die nach 
47 Jahren Vermissen wiedergefunden wurde.
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H O U B Y  R O D U  R H Y T 1 S M A  N A  J A V O R E C H  V  PAR C ÍC H  
M L A D É  B O L E S L A V I _______________ __________________________

Josef H a m p e j s

V parcích Mladé Boleslavi a v dalších částech města /aleje, 
menší skupiny stromů a zahrady/ se vyskytují tyto druhy rodu 
Acer L.:

Javor mléč /Acer platanoides L./,javor klen /Acer pseudo- 
platanus L./,javor babyka /Acer campestre L./ a javor jásáno - 
listy /Acer negundo L./,přičemž nejsilněji zastoupenými druhy 
jsou javor mléč a klen.

Houby rodu Rhytisma Fr.,které parazitují na javorech,ško
dí zejména tím,že zmenšují asimilační plochu listů. Jedná se 
hlavně o svraštělku javorovou /Rhytisma acerinum Fr.-konidiové 
stadium Melasmia acerina Lév./,která napadá javor mléč a baby
ku,a svraštélku klenovou /Rhytisma punctatum Fr./,parazitující 
na javoru klenu.

V letech 1973 - 1983 jsem pozoroval rozdílnou intenzitu 
napadení javorů v parcích Mladé Boleslavi oběma druhy svraště- 
lek,přičemž velmi silné napadeni bylo zaznamenáno v letech 
1973,1975,1982 a 1983.

V roce 1973 a 1975 se na listech javorů vyskytovalo 10- 
21 skvrn o velikosti 15 - 19*5 mm.7 roce 1982 se počet skvrn 
pohyboval v rozmezí 6-14 o průměrné velikosti 1/ mm /max.23*5 
mm//na obrázku schéma č.l/ a v roce 1983 byl počet skvrn v 
rozmezí I5 -4 9  o průměrné velikosti 9-10 am/schéma č.2/.

Srovnáním meteorologických údajů bylo zjištěno,že v le
tech se zvýšeným výskytem hub rodu Rhytisma se teploty v měsí
cích červen až září ponybovaly nad hodnotami dlouholetého nor
málu.Co se týče srážek lze konstatovat,že až na výjimky byly 
hodnoty hluooko pod dlouholetým normálem. Dané skutečnosti jsou 
uvedeny v připojené tabulce.

Závěrem lze shrnout,že se houby rodu Rhytisma Fr.vyskyto
valy na javorech v parcích Mladé Boleslavi ve větší intenzitě 
v letech s teplejším a sušším průběhem počasí.

Přehled meteorologických úda^ů: 
teplota ve °C

1973 1975 1982 1983 n

červen 17*2 16*4 17*7 17*9 16*75
červenec 18*3 19*3 20*1 21*9 18*47
srpen 19*1 19*6 19*1 19*5 17*89
září 15*8 17*1 16*7 14*4 14*37

srážky v mm

červen 37*5 73*1 /3*5 25*2 67*0
červenec 83*1 70*2 72*6 . 24*0 74 4
srpen 4*4 51"2 40*6 98*9 63 5
sárí_________________ 7*6 25*2 9*2 49*4 41*5
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Stromata Rhytisma acerinum Fr.na listech Acer platanoides L.: 
1-typ napadení v roce 1982; 2-typ napadení v roce 1983; 3-cel- kové schéma skvrny /stromatu/; 4—detail okraje skvrn.—Velikost 
úseček - 10 mm. - Kreslil Josef Hampejs.
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pozn.: n - dlouholetý normál
L i t e r a t u r a

Červenka K.et al./igýl/; KÍuč na určovanie výtrusných rastlín o I
„.„Slizovky a huby. - 396 p.,SPN,Bratislava. ‘

?,*et al*/1971/: Lesnická botanika. -450 p.,ŠZN,Praha.Zlatník A.et al*/1970/: Lesnická botanika speciální. - 667 p.,

S u m m a r y
¿■igan^ejsiThe fungi of Rhytisma genua on the maples in pares 
in Mladé Boleslav

In 1973>1975•1982 and 1983 was determined very strong habi- 
tation of Rhytisma acerinum and R.nunctatum on territory of Mlada Boleslav.

M y k o t o x i k o l o g i e

j iSiOCYBE A E R U G I N A S C E N S  -  N O V Ý  H A L U C I N O G E N N Í  

D R U H  V Y Š Š Í C H  HUB_______________________________________

Jiří K u b i c k á
Známá maďarská mykoložka Margit Babosová sbírala dlouhou 

dobu v Maďarsku pod topoly neznámý druh vlákníc,který v roce 
1968 popsala pod jménem vlákníce zelenající- Inocybe aeruginas- 
cens. V roce 1970 pozorovala v souvislosti s požitím tohoto dru
hu otravu,avšak jinou než muskarinovou,a proto ji ani neuveřej- 
nila. V roce 1980 se přihodily v NDR u Postupimi dva případy 
otrav s halucinogenními jevy;houby byly místní znalkyní roz - 
poznány jako neznámé vlákníce,odeslány k dalšímu vyšetření a 
nakonec určeny jako Inocybe aeruginascens. Velmi přesná pozoro
vání odou otrav a popisy průběhů uveřejnil nedávno (i.Drewitz 
/1983/. Teprve potom/l9B3/ publikovala i Babosová zprávu o ot
ravě z roku 1970,kterou tehdy sama pozorovala. Otrava tedy ne
probíhá po vzoru muskarinové otravy,ale zcela nečekaně jako ot
rava halucinogenní v individuelních variacích. Byly pozorovány 
tyto změny: za půl až 3/4 hod.po jídle z hub,připravených na 
tuku,se dostavil silný pocit únavy.poruchy chůze,pálení v obli
čeji,svědění ve vlasech,parestezie končetin a hlavy.poruchy ře
či /motorická afasie/ při plném vědomí,iluze změněné řeči,ba - 
řevné halucinace aj. Proti muskarinové otravě byla pozorována 
velká mydriáza /rozšíření zornic/,suchost jazykai sliznic a 
také nebyly pozorovány známky srdeční nebo plicní poruchy. K 
otravám došlo záměnou za špičku travní.

Inocybe aeruginascens Babos má klobouk 2-3*5 cm široký,dos-
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ti rozložený,nahoře se zaoblenou vynikající bradavkou. Pokožka 
klobouku je hladká,dlouho celistvá a teprve poměrně pozdě radi
álně rozpukává,barvy žemlové /tedy značně podobné špičce travní 
-Marasmius oreades/. Lupeny středně husté,zprvu bělavé,potom 
hlínové. Třen je 1'5 - 4 cm dlouhý a 4-5 mm široký,válcovitý ne
bo mírně na bázi ztluštělý,jen nahoře pod kloboukem pod lupou 
ojíněný,bílý nebo krémový.stářím a tlakem na bázi lehce modro - 
zelenající.Toto zbarvení však může u mladých a svěžích exemplá
řů zcela chybět,nebo se jen v dolní části třeně objevuje matně 
2elenavý reflex,snadno přehlédnutelný. U utržených exemplářů se 
přes noc objevuje toto zbarvení jak na povrchu třeně,tak i v 
dužnině báze. Jeden z otrávených pozoroval při přípravě houby 
na tuku jasně zelené zbarvení rozříznutého třeně.

Mikroskopicky zjišřujeme tetrasporické bazídie,vyzrálé vý
trusy jsou elipsoidní,hladké,a měří 7 - 10 x 4 - 5 Jim* Na ostří 
lupenů jsou jednak četné oblé marginální chlupy,jednak tlusto - 
stěnné cystidy s krystaly na vrcholu. Cystidy jsou břichaté,lah- 
vicovité.vřetenovité i kyjovité. Z chemických reakcí byla pozo
rována význačná reakce na čerstvě připravený 10#. roztok zelené 
skalice,který ihned vyvolá v dužnině třeně typické modrozelené 
zbarvení. V Maaarsku roste tento druh pod topoly,v NDR byl po
zorován i pod lípou,dubem a břízou,vždy v dosahu kořenů těchto 
stromů. U nás zatím tento druh pozorován nebyl,jeho přítomnost 
je však velmi pravděpodobná. Reakce na psilocybin nebyly dosud 
provedeny,jeho přítomnost je však pravděpodobná. Bylo by jistě 
vhodné podrobit vyšetření na psilocybin i další podobné modro- 
zelenající druhy v bázi třeně,zejména Inocybe calamistrata a 
Inocybe haemacta.

L i t e r a t u r a
Babos M./I958/: Eine neue Inocybe-Art in Ungarn... Fragmente 

botanica Musei Historico-Naturalis Hungarici VI/Fasc.1-4/: 
19-21.Babos L./I983/: Megfigyelési adatok egy hallucinogén susulyka- 
gombátol. - Mikol.közlem. 1983/3/: 14-3-144-.

Bohus G.-M.Babos/1977/: Fungorum rariorum icones coloratae 
VIII:11-12,P1.62•Drewitz G./I983/: Eine halluzinogene Risspilzart.Grünlichfär
bender Risspilz/Inocybe aeruginascens/.-Mykol.Mitteilungs
blatt 26/1/:11-17.Herrmann W./1983/:Neuere Erkentnisse über die Giftigkeit eini
ger Rilzarten. - Mykol.Mitteilungsblatt 26/l/:l-10.

Kaspar R./1977/: Inocybe aeruginascens bei Berlin-Köpenick. 
Erstfund für die DDR.- Mykol.Mitteilungsblatt 21:99.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Literaturangaben über das Vorkommen,Aussehen und Vergiftungs
fälle mit Inocybe aeruginascens Babos werden zusammengefasst und 
die eigenartige psychotrope Wirkung des Pilzes besprochen.
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K r á t k á  s d ě l e n /

LANDKAMMSROVY POZNATKY O BAREVNÍCH REAKCÍCH DRUHŮ RODU AGARICUS 
S ALFA NAFTOLFM_____________________ ___________________________ _
Zdeněk P o u z a r

Nedávno zesnulý inž.Vladimír Landkammer /1901-1983/ zjis - 
til asi před dvageti lety neobyčejně zajímavou barevnou reak - 
ci dužniny žampionů /Agaricus/ s alfa naftolem. Inž.Landkammer 
nás se svými poznatky seznámil a demonstroval tuto barevnou 
reakci na společné exkurzi ČSVSM na Karlštejn /3.1G.1965/.Nic
méně nikdy se nedostal k tomu,aby své výsledky publikoval. Při 
prohlídce jeho pozůstalosti jsem zjistil,že si svá pozorování 
zapisoval na volné okraje svého exempláře knihy Veselý,Čs.hou
by I. /195V -  Aby jeho poznatek mohli využít i další mykologo- 
vé,excerpoval jsem jeho poznámky pro následující příspěvek.
Z rozhovorů s inž.Landkammerem vím,že používal roztoku alfa 
naftolu dle Melzera /Atlas holubinek,1945/. V rukopisných po
známkách inž.Landkammera je následující recept pro přípravu 
alfa naftolového roztoku: na špičku nožíku alfa naftolu roz
pustíme ve 2 ml čistého lihu a přidáme 4 ml destilované vody.

Barevné reakce Agaricus s alfa naftolem:
Agaricus campestris L.:Fr. - velmi zvolna oranžově.Agaricus sylvaticus Schaeff. - červeně oranžově nebo oranžově 

červeně.Agaricus arvensis Schaeff.:Fr. - oranžově /rychle/
Agaricus abruptibulbus Peck - červeně oranžově /uvedeno pod 

jménem A.silvicola,ale z poznámky "odsedlá hlíza” soudím, 
že jde o náš druh/.Agaricus augustus Fr. - benátská červen /údaj z 24-.6.1966/. 

Agaricus semotus Fr. - červenooranžově.
Agaricus sagatus Fr. - oranžově /později spojil tento druh s

A.semotus/.
Agaricus xanthoderma Genev. - fialově.

V textu se vyskytuje ještě nezařaditelný údaj.umístěný u 
A.perrarus Schulz.:"alfa naftol fialově/zvolna/". Druhje pak 
škrtnut,není jasné,nevztahuje-li se tento údaj na protější 
stranu k textu o A.xanthoderma nebo není-li to autorem oprave
ný omy 1.Z jeho poznámek bohužel nevyplývá,zda aplikoval alfa naf
tol na dužnlnu na řezu anebo zda zkoumal povrchové struktury 
třeně a klobouku,! když soudím,že první eventualita je prav - 
děpodobnějši. Zůstává na dalších,aby prověřili případné roz - 
díly. Z á v ě r

Inž.VI.Landkammer zjistil neovyčejně zajímavý rozdíl dru
hu Agaricus xanthoderma Genev. od druhů z okruhů A.campestris 
L.:Fr.,A.sylvaticus Schaeff. a A.arvensis Schaeff.:Fr. Agari
cus xanthoderma se barví alfa naftolem fialově,kdežto u ostat
ních zkoumaných skupin více méně červeně nebo oranžově. Vzhle-

-  — I
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dem k tomu,že badatelé v rodu Agaricus hledají znaky.kterými 
by odlišili skupinu A.xanthoderma od ostatních skupin rodu Aga
ricus, nabízí se zde rozvinutí studia alfa naftolové reakce v 
celém rodu Agaricus a zapojení těchto poznatků do komplexu dal
ších reakcí jako je křížové reakce,anilinová reakce a benzidi - 
nová reakce. Rod Agaricus,kde barevné reakce dužniny hrají fundamentální taxonomickou roli,bude jistě v dohledné době godro - 
ben zevrubnému rozboru i z těchto hledisek. Proto upozorňujeme 
v našem časopisu na nepublikované zjištění inž.Landkammera.
V jeho pozůstalosti byly nalezeny i poznámky o alfa naftolové 
reakci u holubinek.to však nemůže být na tomto místě probíráno 
a vrátíme se k tomu někdy při další příležitosti. /O životě a 
práci jmenovaného Inž.Kl.Landkammera viz 5eská Mykologie 38 : 
52-54,1984/.

S u m m a r y
Zdeněk Pouzar; Landkammer's results on coloured reactions of_
S£ecies_of_Agaricus_with_al£ha_naghtholi

The late amateur mycologist Vladimir Landkammer studied 
the colour reactions of the context of various species of Aga
ricus with the organic compound alpha naphthol. All studied 
species exhibited the red or orange-red reaction with the ex
ception of Agaricus xanthoderma Genev.which exhibited the vio
let reaction. In this character this species differs from spe
cies of other groups of Agaricus. The present author excerpted 
Landkammer s manuscript notes for purposes of thus article.

NÁZEV PSILOCIBB COPRINIFAOIES - BOHBMICA - KAIREI ZNOVU ŘEŠEN 
Jiří K u b i c k á

Ve slavnostním čísle k desetiletému výročí pracovního my - 
kologického společenství ve vých.Wúrttembersku řeší G.J.Krie - 
gelsteiner znovu otázku správného pojmenování druhů kolem Hyph- oloma či Psilocybe coprimfacies. Získal údaje z rady států 
Evropy a sev.Afriky,exsikáty,diapozitivy a popisy různých pří
buzných druhů a podrobil je nové revizi. Mikroskopické kresby 
i popisy u deseti taxonů zhotovil svým osvědčeným způsobem 
J.Stangl,známý odborník v rodě Inocybe. Závěrem je zjištění, 
že správným jménem je Psilocybe c y a n e s c e n s  «akefield 
1946 emend.Kriegelsteiner 1984 a jeho synonymy jsou i taxony Hypholoma cyanescens R.Maire l928,Hypholoma coprinifacies Hol
land 1898 s.Herink 1950,Psilocybe coprinifacies s.Pouzar 1955, 
Geophila cyanescens /k.Maire/Kuhner et Romagnesi 1953,Psilocy
be serbica Moser et Horák 1968,Psilocybe mairei Singer 1973 i 
Psilocybe bohemica Šebek 1975 a 1983. Autor použil i našeho 
materiálu,který představuje největší soubor zjištěného druhu v 
Evropě vůbec. Termín Psilocybe cyanescens pro tento druh není 
ani v naší literatuře nový. A.Pilát použil kombinace Psilocybe 
cyanescens /R.Maire/ Wakefield ve své knížce o životním prost
ředí hub v Československu. Shodnou kombinaci s autorem,P.cya - 
nescens Wakefield.nalezneme i pod fotografiemi K.Kunce v ČCH 
53,obr.přílohy č.2 a 3 z nálezů 15.11.1950 na Poříčku. Práce
G.J.Kriegelsteinera je doložena četnými diagramy.mapkami roz
šíření a 36 citovanými tituly literatury.
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NAKLÁDÁNÍ HUB DO SOLI PO LENINGRADSKU_______________________
Slavomil H e j n ý a Olga H e j n á

Při pobytu v Leningradě v roce 1980 jsme měli možnost se
známit se s tím,jak Leningradci houbaří a nakládají houby.Byli 
jsme přímo zvědavi,jaké houby leningradští občané sbírají a 
jak vůbec houbaření v tajze vypadá. Nedělní zářijové ráno na 
leningradských nádražích a příměstských železničních zastáv - 
kách je ve znamení "národ iďot za gribami" - prázdné koše,ko
ši ky.baíohy,tašky,lidé obuti do gumovek a oblečeni do lesních 
houštin. Snad celý Leningrad se vypravoval za houbami,tak by
ly vlaky přímo obleženy.

zúčastnili jsme se s rodinou prof.Raspopova houbařské ex
kurze do lesů v Karelii poblíž bývalé Mannerheimovy linie. 
Navštívili jsme řídké až středně husté borové lesy,pronášené 
břízou a bohaté především mechovým patrem,dále borůvkou, bru
sinkou a místy i vřesem. I když jsou lesy v Karelské ASSR 
značně rozlehlé,je frekvence leningradských houbařů o víken - 
dech tak hustá,že kdekoliv jsme se zastavili a rozprchli se 
po lese,vždy jsme narazili nejméně na 1 - 2 houbaře. Hrozně 
byste se však mýlili,že budeme mít jako úlovky stejné druhy 
hub! Nevím,zda to byl náhodný vzorek 5 - 7  houbařů,s nimiž 
jsme se té neděle potkali,či zda si tento víkend občané z Le
ningradu vybrali pro sběr hub k nakládání do soli. Skutečnos
tí však byl o,že Leningradci měli koše plné nejrůznějších dru
hů ryzců s palčivým mlékem,kdežto my jsme sbírali zelánky,ha- 
velky,václavky a pochopitelně i holubinky a hřibovité houby. 
Zatím co my jsne jásali nad nálezy zelánek a havelek,Lenin - 
gradci byli u vytržení nud sběry "volnušky" /Lactarius tormi- 
nosus a L.pubescens/ nebo "čornogo gruzúa" /Lactarius turpis/ 
či "gorkuški" /L.rufus/.

Nedělní podvečer u autobusů nebo na železničních zastáv - 
kách byl opět přehlídkou košů a košíků,kyblíků,ranců a balohů, 
avšak oproti ránu nyní plných oné palčivé kořisti,nad níž by 
se zachvěli odporem i bázní někteří naši mykologové.

Nás pochopitelně zajímaly především dvě otázkyjkteré dru
hy hub jsou ke konzervování sbírány /byly to vesměs ryzce/ a 
jakým způsobem jsou nakládány. Nakládání hub jsme přímo vidě
li "ad oculos" po zmíněné houbařské exkurzi a druhý z autorů 
nakládání podrobně zaznamenal do paměti natolik,abychom tento 
u nás téměř neznámý a docela určitě zcela nevžitý způsob vy
zkoušeli v našich podmínkách. Houby tímto způsobem nakládané 
jsou totiž tak chutné a pikantní,jak jsme se o tom přesvědčili 
v několika lenigradských rodinách,že jsme přímo pojali touhu 
zkusit to sami.Tímto způsobem se dají nakládat: ryzec liškový-Lactarius 
theiogalus/Bull.ex Fr,/Fr.s.Neuhoff,r.ryšavý-L.rufus/Scop.ex 
Fr./Fr.,r.dubový-L.quietus/Fr./Fr.,r.palčivý-L.pyrogalus/Bull. 
ex Fr./Fr.s.Neuhoff,r.šeredný-L.turpis/Weinm./Fr.,r.kravský - 
L.torminosus /Schaeff.ex Fr./S.F.Gray,r.peprný-L.piperatus 
/Scop.ex Fr./S.F.Gray.Poslední druh nenakládáme,používáme jej 
vhodněji jako přesnídávkové jednohubky smažením řezů z klobou
ku se slaninou.
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Pro nakládáni soíráme spíše houby již s rozevřenými klobou
ky, nikdy však staré houby. Je ovšem skutečností,že čím menší 
je průměr klooouku.tím méně je poškozován při vymáčení.Ale da
leko lépe se ve vrstvách nakládají větší klobouky než drobné.

Nasbírané ryzce je nutno nejprve zbavit terpenů,"odmiéčit" 
je. Palčivé mléko ryzců obsahuje totiž toxické látky prysky - 
řičnatého charakteru: "Z fyzikálních vlastností pryskyřičná - 
tých látek je známa jejich thermolabilita. Porušuje se kuchyň
skou úpravou s použitím tepla,sušením. Také delší máčení ryzců 
ve studené vodě nebo povaření ve slané vodě mění tyto látky ". 
/Herink 1958:96/. Kubíčka a Erhartovi/1980:37/ píše o palčivých 
ryzcích.že po určité úpravě jsou palčivé ryzce i pojídány:" Je 
zajímavé,jak v Evropě se geografickou polohou států mění názory 
na hodnotu některých palčivých ryzců. Na severu Evropy jsou ry- 
zec šeredný ... a r.kravský považovány po proběhlém zakvašení 
nebo po naložení do soli za jedlé. Ve Finsku jsou oba ryzce v 
příručkách označeny dvěma hvězdičkami,tedy jako dobré jedlé 
druhy". Korhonen/1981/ z Finska je rovněž považuje za dobré jed
lé druhy,ale pouze po předchozí úpravě.

Úprava vyraáčením se provádí tak,že se ryzce namáčejí celé 
anebo zvlášt klobouky a zvlášt třeně. Houby vymáčíme ve kbelí
cích smaltovaných nebo z umělé hmoty/pozinkovaných kbelíků ne
používáme/. Vláčení ryzců doporučujeme celé tři dny,při tom as
poň 2x denně vyměňujeme vodu /prvá voda z ryzců je tak palčivá, 
že vyhnala z nor i potkany!/,Před výměnou vody vybereme ryzce 
z kbelíků a dáme do umyvadla a zbytky huo vychytáme z vody sí
ty .Kbelík se dobře vypláchne,z umyvadla se na dno kbelíku dají 
znovu ryzce a přelijí se opatrně /nikoliv pod velkým proudem/ 
čerstvou pitnou vodou. Ryzce přeléváme i vybíráme jemně,aby - 
chom nepoškodili a nerozlámali kloDouky. Vodu je skutečně nut
no vyměňovat aspoň dvakrát denně /ráno a večer/,to znamená ve 
třech dnech aspoň šestkrát. Kbelíky s houbami ve vodě uchová
váme ve stínu. Ryzce dlouho máčené v jedné vodě nechávají vo
du zpěněnou.

Vynáčením ztratí ryzce palčivost,ale zachovají si přiroze
né aroma. Po odmočení necháme ještě ryzce odkapat.Pak hned 
začneme s nakládáním. K tomu je zapotřebí:vhodná kameninová 
nádoba,dřevěný poklop,prkénko či talíř,mul,který se dává na
vrch^ vhodná zátěž. Pro vlastní nakládání musíme mít dostatek 
soli k probolení. Doporučuje se hrubé sůl,použili jsme větši - 
nou i stolní kuchyňské soli.Nepoužívali jsme ani sóji dobytčí ani soli k lizu. Jako koření jsme vzali:koprovou nat.česnek 
/rozkrájené stroužky/,listy černého rybízu/může být list révy 
vinné/.doporučují se i listy višně.Z koření jsme dále použili bobkový list.

Vlastní proces nakládáni je celkem jednoduchý,ale je nutno 
mu věnovat plnou pozornost. Dno kameninové nádoby vyložíme kop- 
rem/možno použít i suchou nat zralé rostliny s plodenstvím/.
Na něj vložíme vrstvu vymáčených hub,prosolimepřidáme asi 3-5  
stroužků česneku pokrájeného na plátky a několik bockovych 
listů. Na tuto vrstvu položíme listy z černého rybízu/čerstvé 
nebo sušené/,event.listy révy vinné. Na vrstvu listů položíme 
opět vrstvu hub a celý proces stále opakujeme;nejhořejší je 
pak vrstva kopru. Vše překryjeme rouškou z dvojitého mulu,při
ložíme dřevěnou destičku/prkénko,ev.plochý bílý porcelánový 
talíř/ a zatížíme příslušně těžkým kamenem nebo jinou zátěží. 
Takto naložené houby ponecháme 1 měsic v klidu,přičemž pouze
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odebíráme vylouhovanou tekutinu a ponecháváme jí v nádobě nad 
houbami^jen takové množství,aby v ní houby zůstávaly ponořené. 
Vyluhování nastává během jednoho měsíce.

Naložené ryzce jsme vyzkoušeli.Chutnaly nám jako ty lenin
gradské,ale abychom se ubezpečili,že opravdu tak chutnají,vy
žádali jsme si expertízu. Použili jsme -jednak známých v Česko
slovensku, kteří byli na dlouhodobém pobytu v SSSR a "saljonyje 
griby" znali,jednak v té době přijel na služební cestu prof. 
Raspopov.náš učitel v nakládání;^ten naše ryzce ochutnal a 
ohodnotil je tak,že se nijak chutově neliší od jeho nakláda - 
ných hub. Jako žáci jsme byli potěšeni.To byl prvý rok experi
mentu. Ted už nakládáme normálně a bez obav.Nejlépe do kame - 
ninové nádoby,je-li podzim bohatý na ryzce,použijeme i smál - 
tovaného kbelíku.Hlavní podmínkou,dosti těžko splnitelnou v 
panelových sídlištních aglomeracích,je udržovat naložené hou
by v chladnu,avšak nikoli na mraze.Pokud lze využít lodžií, 
pak je nutno nádoby dobře izolovat,tj.uchránit před zmrznutím.
Zmrzlé houby totiž velice rychle vyschnou a pokazí se.

Pokud jde o literaturu,podrooné údaje najdeme především u 
Solouchina /Poíovačka na huby, 1976:42-4-9,67-70,73-74/. Autor 
v podstatě uvádí nakládání ryzců do soli a nakládání palci - 
vých holubinek do soli.Oba způsoby se od sebe rozlišují. Pro 
ryzce zásadně nepoužívá žádných aromatizujících přísad,aby za
chovaly vlastní vůni.Tento způsob nazývá "vjatským" způsobem 
naxládání do soli.Pro holuoinky,které po vymáčení/"odmléčení"/ 
jsou zcela bez chuti.doporučuje použít kopru,česneku,rybízové- 
ho listí,listů z višní.křenu,dále kmínu a pepře.Ale asi nej
zásadnější rozdíl spočívá v nádobě a jejím konzervování.Pokud 
jsme dobře pochopili Solouchinův výklad,dává přednost velkým 
i malým nádobám z březové kůry,které nazývá kadečky.Musí se 
pořádně vydrhnout,vložit do nich jalovcové větvičky a ty 
spařit horkou vodou,a to proto,aby vůně jalovcové páry pro - 
sákla do dřeva.Kadečka se přikryje teplou dekou,aby pára z 
jalovce neunikala.Deka se musí občas nazdvihnout a přihodí se 
pod ni rozpálené kameny.Voda zasyčí,zabublá a do dřeva pronik
ne část jalovcové esence.V tomto případě jde vlastně o dokona
lou desinfekci dřevěné nádoby,takže houby se nemohou v zimě 
ani kazit ani plesnivět.Houby při nakládání se otírají do su
cha a kladou po vrstvách se solí.Nahoru se dává organtýnový 
sáček se solí a dobře se rozloží po celém povrchu.Potud Vla
dimír Solouchin.

Uy na rozdíl od Solouchina se domníváme-ba přímo jsme se 
již několikráte přesvédčili-že námi uvedené druhy ryzců naklá
dané po leningradsku si své přirozené aroma zachovávají.

Kromě konzervování hub v soli je často uváděn způsob na
kládání mléčným kvašením.Tento způsob jsme dosud nezkoušeli.
Protože však při konzervaci hub v soli je používáno vpodstatě 
více technologických postupů,uvedeme je všechny nakonec ke 
srovnání formou klíče.

1.Nakládání hub vrstvením plodnic v soli má několik variant. 
la/Prokládání vrstvy hub a hrubé soli.Houby se nejprve 

rozkrájejí a mírně předsuší.Při nové vrstvě hub se dává vyšší 
vrstva soli.Navrch se dá vrstva soli a nádoba se převáže/Pu - 
lec a Smotlacha 1969:32/.lb/Prokládání hub a soli stejným způsobem.Sůl má být 
úplně vysušená a trochu prohřátá.Pokud houby přesto pouštějí 
vodu,je možno ji odlít a použít jako houbový výtažek/Bezděk
1905:31/-
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lc/Pro vrstvení hub s pěchováním soli je doporučováno 
na 1 kg hub 250 g soli s nasypáním tenké vrstvy soli navrch 
sklenice.Sklenice se uzavírá hliníkovým víčkem/Vrabec a Smot- lacha 1982:4.5-4-6/.

2. Prokládání hub a soli po vrstvách po předchozím povaře- 
ní hub ve vodě.
2a/Houby/hlavně ryzce/ se povaří,voda po varu se slije 

a zasolování se děje po vrstvách se zatížením s dávkou 100 g 
soli na 1 000 g hub.Teplota vzduchu nemá být vyšší než +10°C, 
při teplotě + 4°G se vyžaduje 5% soli na váhu 1 000 g hub 
/Korhonen 1981:38/.

2b/Pro palčivé ryzce a holubinky 15ti minutové povaření 
ve vodě s dávkováním 100 g soli na 1 000 g hub.Doporučují Mi
chael,Hennig a Kreisel /1978:44/.

3. Použití konzervace hub v solném nálevu.
3a/Gerstvé houby se dají do nádoby s 10-20% roztokem so

li /Korhonen 1981:39/.
3b/Úplaé ponoření hub do solného nálevu /50% soli/ a u- 

zavření sklenic hliníkovým víčkem.Doporučuje Vrabec a Smotla- 
cha /I982:45—46/•

4. Použití konzervace hub v nálevu slané vody,okyselené s 
trochou octa.Uvádí pouze Bezděk /1905:31/.L i t e r a t u r a
Bezděk J./1905/:Houby jedlé a jim podobné jedovaté,vol.2.Hranice 
Herink J./1958/:Otravy houbami.-Praha.
Korhonen M./1981/:100 gribov.-Moskva./Finský originál vyšel

r.1973/.Kubická J..Erhart J.et Erhartova M./1980/:Jedovaté houby.-Praha.
Michael E.,Hennig B.et Kreisel H./1978/:Handbuch fůr Piizfreud- 

de,vol.l.,ed.3.-Jena.
Pulec M.et Smotlacha M./1969/:Houoy v kuchyni.-Praha.Solouchin V./1976/:Polovačka na huby.-Bratislava.
Vrabec V.et Smotlacha M./1982/:Jihočeská houbařská kuchařka.- 

České Budějovice.

O s o b  n í

VÍZ.NAMKŽ POCTY NAŠEMU ČLENOVI
Členu naši Spplečnosti.akademiku Slavomilu Hejnému,ředi

teli Botanického ústavu ČSAV v Průhonicích,se letos ne jaře 
dostalo tří význačných poct. Na XLVT.Valném shromáždění čle
nů Československé akademie věd v Praze dne 27«4.byl zvolen 
akademiKem,v předvečer l.máje mu byl udělen titul laureáta 
státní ceny Klementa Gottwalda a k 60.narozeninám /2l.6./mu 
bylo uděleno státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.Ke všem 
těmto vyznamenáním akad.Hejnému srdečné blahopřejeme./Jeho ži
votopis bude uveřejněn ve 4.čísle České mykologie 1984/. -fk.
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ZEMŽEL NESTOR ČESKÉ MYKOLOGIE
Ve věku 93 roků zemřel náhle dne 22.4.1984 na návštěvě v 

Plzni nejstarší z dosud žijících českých mykologů dr.Bohuslav 
Hub /nar.16.4.1891/,čestný člen Čs.mykologické společnosti/1965/ 
a Svazu houbarských společností Slovinska/1980/,obětavý orga - 
nizační referent Čs.mykologické společnosti v Praze,zejména or
ganizátor houbarských přednášek,exkurzí a mimopražských mykolo- 
gických kroužků a odboček CMS.Do posledních chvil svého života 
vynikal obdivuhodnou energií a životním optimismem a téměř mla
dickým zápalem pro organizační a popularizační práci' v mykolo
gii./Jeho životopis.publikovaný u příležitosti jeho devadesátin, 
přinesly Mykol.Listy 3:17-18,1981/.Všichni,kteří ho znali a při
šli s ním kdy do styku na jeho nesmírnou vitalitu nikdy nezapo
menou. —sš ■
K ÚMRTÍ PROFESORA JAROMÍRA DIENERA

Dne 26.května zemřel ve věku 78 let člen naší Společnosti 
Jaromír Diener.Zesnulý působil jako gymnaziální profesor v Brun
tále a zejména po svém odchodu do důchodu se věnoval botanické
mu a mykologickému průzkumu zejména v oblasti Hrubého a Nízkého 
Jeseníku.Působil rovněž jako konzervátor přírody a ve spoluprá
ci s muzejními institucemi organizoval i řadu výstav a přednáš
kových akcí.Jeho nečekaného odchodu hluboce želíme. /JKN/
JMENOVÁNÍ

Dne 1.června 1984 přijal místopředseda naší Společnosti a 
spolupracovník Mykol.Listů doc.dr.Zdeněk Urban.DrSc.v aule 
Univerzity Karlovy v Praze jmenování profesorem botaniky na 
přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Upřímně k to
muto jmenování blahopřejeme. -sš.

Z h i s t o r i e  n a š í  m y k o l o g i e

PRAMENY K DĚJINÁM MYKOLOGIE NA NAŠEM ÚZEMÍ__________________
Svatopluk Š e b e k

Současná světová úroveň československé mykologické vědy je 
vyústěním bohatých mykologických tradic našich národů,sahají
cích hluboko do 18.stol.Tyto_tradice představuje nejen vynika
jící práce našich mykologických reprezentantů jako byl např.v Čechách V.J.Krombholz.Á.C.J.Corda,Ph.M.Opiz,F.Bubák,J.Vele- 
novský.B.Němec,K.Kavina,A.Pilát,K.Cejp a další,na Moravě G. 
Niessl a F.Petrák,Na Slovensku J.A.Báumler,A.Kmet_aj.,ale i 
drobná práce desítek a stovek jejich spolupracovníků,často^ 
zanícených amatérů,kteří se na vytváření těchto tradic podíleli.

Je až podivuhodné,jak malá znalost historického vývoje naší mykologie je však nejen mezi laickou veřejností,ale^často i 
mezi odborníky s vysokoškolským vzděláním.A přece poznaní bo-
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haté minulosti naší mykologie a jejího vývoje patří k základ
ním součástem všeobecného mykologického vzdělání.

Dějiny české a slovenské mykologie v jejich historickém 
vývoji dosud samostatně zpracovány nebyly.Abychom pomohli zá
jemcům orientovat se na cestě za poznáváním historie naší my
kologie,upozorňujeme na několik pramenů,zabývajících se dílčími tématy nebo je syntetizujících ve víceméně ucelený obraz, 
které pro studium této otázky považuji za závažné.

Tato staň bude věnována vybraným literárním prarnenům.tj. 
tištěným knižním a časopiseckým práčem,z nichž může zájemce 
především čerpat potřebné informace.

Dejpřehlednější studií,zabývající se obdobím počátků naší 
vědecké mykologie na našem území v 18.století,je obsáhlá prá
ce Z.Pouzara "Mykologický výzkum našeho území v XVIII.stol.", 
publikovaná v Sas.Nár.Muzea-odd.přírodověd.,145/4/* 186-193,
1976.Seznámuje se vztahy^otce vědecké mykologie P.A.Micheliho 
k mykologickému výzkumu Čech,ale chrologicky i s dalšími myko- 
logy /J.G.Gleditschem,J.A.Scopolim a S.Lumnitzerem/,jejichž 
prác§ můžeme pokládat za základní kameny vědeckého výzkumu my- 
koflory našeho území.Přínosem ke studiu historie počátků myko- 
kologie a lichenologie na Slovensku v tomto období je staň od 
P.Lizoně a I.Pišúta,otištěná ve Vlastivědném časopisu 39il37- 
-138 v r.1980.

Mnohem více pramenů k poznání dějin naší mykologie se vzta
huje pochopitelně k 1 9.a 20.stol.Nejdostupnější je především 
referát Vl.Kypáčka "Vývoj a perspektivy československé mykolo- 
gie"/in Sborn.hl.referátů VII.celost.mykol.konference,ed.Jiho
české muzeum v Českých Budějovicích,1982/,kde je přehledným 
způsobem dovedena historie naší mykologie až do současnosti 
včetně jejích specializovaných odvětví a nástinem jejích per
spektiv.Nástin vývoje mykologie v českých zemích a na Sloven
sku přináší také kniha Z.Urbana a T.Kaliny "Systém a evoluce 
nižších rostlin'VSPN,Praha,1980,str,191-195/-K nejdůležitěj
ším pramenům pro studium dějin naší mykologie patří kapitola 
"Dějinný nástin mykologického studia v Čechách",napsaná zná
mým my kologem a fytopatologem F.Bubákem /Houby české,Díl I.Re- 
zy/Uredinales/,Archiv pro přírodověd.prozkoumání Čech,sv.XIII, 
č.5 ,str.7-15/ v r,1905/v německém vyd.v r .1908/,zahrnujíci po
drobný popis vývoje mykofloristiky na našem území od Opize až 
po začátek 20.stol.

Důležitá pro poznání všeobecného ovzduší v přírodních vě
dách a v botanice,jejíž součástí oyla i mykologie,je fundamen
tální práce Maiwaldova "Die opizische Periode in der floris- 
tischen Erforschung Böhmens" z let 19ol/1902 a práce téhož au
tora z r.1904- "Geschichte der Botaniken Böhmen",které přiná
šejí pro mykologii mnoho podstatných údajů.Dobrým pramenem je 
i Němcova kapitola "Botanika v Čechách"/in Vývoj české příro
dovědy ,L. Viniklář ed. ,str.95-l27jl93V* Životopisné údaje o 
našich botanicích/včetně řady mykologů/ najde zájemce v díle I.Klášterského-A.Hraoétové a J.Dudy "Botanikové na cesaém a 
moravském území od nejstaršíchvdob"/Zprávy Čes.spoleinos ti 
pro dějiny věd a techniky při ČSAV,č.14-15/34— 35/,I9 /C//II. 
vyd.pod názvem "Dějiny floristického výzkumu v Čechách,na Mo
ravě a ve Slezsku" vyšlo jako příloha čas.Severočeskou příro
dou, ed. Okr es ní vlastivědné muzeum v Litoměřicích a Severočes
ká pobočka ČSBS v r.1982/ a v některých speciálních článcích 
/např.k osobě a dílu V.J.Krombholze v článku S.ŠeDka v České 
mykologii 36:193-20$,1982,o Cordovi psal v České mykologii 14:
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3-6,1960 Bohumil Němec/.
Pro 20.století.zejména pro období po vzniku čs.republiky v 

r.l9 18,je už dostatek dostupné literatury zejména v různých ča
sopiseckých pracích;tak např.historií vzniku a vývoj Ss.klubu 
mykologického a,časopisu "Mykologia" v období let 1922-1939 se 
zabývá S.Sebek/Ceská mykologie 36:129-14-2,1982/,vývoj Čs.myko- 
logické společnosti zachycují zejména četné články a studie v 
jejich jubilejních letech/1 9 7 1 ,1981 apod./,otištěné v Časopisu 
českých houbařé/Mykologický sborník/.

Vývoj čs.mykologie v období od r.1945-1975 zachycuje jed
nak studie J.Váni,O.Lhotského.P.Marvana,V,Holubové,Z.Pouzara a 
Z.černohorského "Advances in Cryptogamology /Algology.Mycology, 
Lichenology and Bryology/ in the last 35 years/1945-1980/ in 
Czechoglovakia”/Folia Geobot.Phytotax.17:1-19,1982/ a Urbanův 
článek"5sl.mykologie za ¿0 leť"/Čes.Mykol.29:193-198,1975/- V 
této souvislosti připomeňme dále Pilátovu studii "Patnáct let 
v české mykologii a perspektivy dalšího rozvoje",otistěnou v 
České mykologii 14:133-138,1960 a uvahu téhož autora a úkolech 
a perspektivách rozvoje mykologie u nás/Mykol.Zpravodaj,Brno, 
10:1-20/ z r.1966. Poválečným vývojem a výsledky naší lékařské 
mykologie se zabývá J.Manych ve své práci"Třicet let českoslo
venské lékařské mykologie"/Čs.epidemiologie,mikrobiologie,imu
nologie 24:257-261/ z r.1975.

Dějinám mykologie na Moravě a ve Slezsku do r .1945 je věno
vána obsáhlá studie J.Špačka/Spisy přír.fak.univ.Brno,serie L 
37,No.504:171-191/ z r,1969.K poznání života a díla jejího za
kladatele Gustava Niessla přispěl J.Nožička/Česká mykologie 
18:185-188,1964/.

Důležitým pramenem pro historii slovenské mykologi^ je pře
devším kapitola "Z historie mykológie"/in Malý atlas hub.str. 
41-50,1980/ od A.Dermeka a P.Lizoně.Historie mykologického vý
zkumu středního Slovenska ve vztahu k sbírkám Národního muzea 
v Praze je předmětem zájmu A.Piláta/5as.Nár.Uuz.l32:4-9;1963/» Vztahy,A.Kmeta k mykologickému výzkumu Slovenska se zabývá 
P.Lizoň/Čes.Mykol.27:177-179,1973/_a dějinami výzkumu hub ve Vysokých Tatrách K.Cejp a A.Pilát/Čes.Mykol.10:48-54,1958/.
0 současném stavu a perspektivách rozvoje mykologie na Sloven
sku referuje 0.Paulech ve Správách hubárskej poradně 7:3,1979»Během vývoje se od mykologie odštěpila řada s ní sice sou
visejících leč natolik specializovaných oborů/např.lékařská 
mykologie.mlékařská a kvasná mykologie,průmyslová mykologie, 
mykologická toxikologie,fytopatologická mykologie a pod./,že 
si v mnoha případech vytvářely vlastní historii,jež není vět
šinou dosud zpracována.Poměrně nejlépe jsou známy dějiny fyto- 
patologické mykologie.Tok např.o fytopatologii v českých ze
mích a na Slovensku se zmiňuje Z.Urban ve skriptech"Základy 
fytopatologie"/St.pedagog.nakl.,Praha,1983,str.18/¡podrobněji 
o ní pojednává Z.Koleška ve studii "Historie vývoje ochrany 
rostlin v českých zemích"/Vědecké práce Zemědělského muzea 18: 
253-270,1978/ a obdobím jejího vývoje po I.světové válce/1918- 
-1945/ v préci"Historie ochrany rostlin v českých zemích za 
období 1918-1945"/Prameny a studie[Zeměděl.muzea] 25:141-219, 
Praha 1983/.Období I945-I965 je pak věnována studie "20 let 
mykologie a fytopatologie v osvobozené ČS5R"/0es.Mykol.19: 133-141/,jejímiž autory jsou A.Pilát,C.Blattný a A.Kalandra. 
Současným stavem a problematikou fytopatologické mykologie se 
zabývá Paulechova práce,rFytopatologická mykologia"/in Sborn.
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hl.referátů VII.celostátní mykol.konference,ed.Jihočeské muzeum 
v Českých Budějovicích,1982,str.21-26/.0 historii lesnické fy- 
topatologie v hrubých rysech pojednává A.Černý v knize "Lesnická 
fytopatologie"/SZN,Praha,1976,str.11-12/.

Z p r á v y  o a k c í c h  ■ p r o g r a m y

• CELOSTÁTNÍ SBMINÁč NA TĚMA "MYKOTOXIHÍ'" uspořádala dne 2?. 
dubna 1984 komise pro mykologickou toxikologii při ČSVSÍ3 a odd. 
experimentální mykologie MBÚ ČSAV v Praze.Seminář za obvykle vy
soké účasti 90 účastníků zahájila předsedkyně komise dr.Marta 
Semerdžieva.CSc.vzpomínkou na náhle zemřelého prof.MULR.V.Kusá- 
ka,DrSc.,který mel mít Jeden z programovaných referátů.Ve třech 
přednáškových blocích bylo předneseno celkem 9 referátů,které 
-soudě dle živého průběhu na ně navazující bohaté diskuse-po - 
sluchače zjevně zaujaly.Hlavním referentem,který v referátu"Uový rizikový faktor 
životního prostředí-mykotoxiny" seznámil celkově s touto novou 
problematikou mykotoxikologie.byl doc.RMDr.M.Polster.CSc.z Br
na.̂ ' 0 mykotoxikologickém pracovišti v Alma-Atě" informoval-Ja- 
ko úvod k původně plánovanému referátu dr.P.S.Mikova,CSc. z Alma- 
Aty,který se však nekonal-MUDr.J.Šimůnek z Brna.RNDr.O.Fassati- 
ová.CSc.upozornila na "Problematiku v diagnostice toxigenních 
mikromycetů".Prakticky velmi zajímavý referát.vypracovaný spolu 
s doc.Dr,M.Folsterem,CSc.a dr.P.Žofkou.o "Výskytu potenciálně 
toxigenních mikromycetů v zaplísněných bytech",doložený Doba - 
tým fotografickým materiálem a zkušenostmi z PřÍDrami,předloži
la MUDr.D.Hartlová. Referát MUDr.B.Turka.Phlír. J.Černé a Ing.L. 
Adensama z Plzně se týkal"Výskytu a významu potenciálně toxi
genních plísní v poživatinách".

Poslední přednáškový blok se zabýval metodami stanovení my- 
kotoxinů a otázkami vlivu některých fungicidních prostředků na 
toxigenní houby.Vystoupili v něm MUDr.B.Turek,PhMr.J.Černá a 
Ing.L.Adensam z Plzně se svými "Zkušenostmi z analytického sta
noveni některých mykotoxinů",dále RNDr.L.Lefnerová.doc.dr.M. 
Polster,CSc.a MUDr.J.Šimůnek z Brna,kteří referovali o "Stano
vení některých mykotoxinů biologickými metodami";MUDr.J.Šimů - 
nek z Brna pak seznámil se "Sbírkou kmenů Aspergillus flavus a 
A.parasiticus na katedře hygieny a epidemiologie lékařské fa
kulty Univerzity J.E.Purkyně" a závěrem pojednaly RNDr.M.Lisá 
a RNDr.I.Leiferová,GSc,z Prahy o "Vlivu některých hromadně vy
ráběných přípravků na podmíněně toxigenní Fusaria".

Uspořádání tohoto semináře v přívětivém prostředí Mikrobio
logického ústavu ČSAV v Praze a Jeho vzorná organizační přípra
va, za které patří dík všech přítomných především obětavé RNDr. 
Martě Semerdžievě,CSc.,bylo významným činem komise pro mykolo
gickou toxikologii a oddělení experimentální mykologie MBÚ v 
Praze. Pořadatelům se úspěšně podařilo soustředit odborníky z 
teorie a praxe k vzájemné výměně prvních zkušeností o mykoto- 
xinech a jejich původcích Jakožto nových nebezpečných fakto -
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rech našeho životního prostředí.Protože těchto metabolických 
zylodin rychle přibývá a zvyšuje se nebezpečí jejich toxického 
uplatnění v našem životě,jsme přesvědčeni,že letošní seminář 
nebyl jistě posledním svého druhu. -sš.

• SEMIHÁK "HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU ROSTLIN" pořádá sek
ce fytopatologické mykologie SSV3M ve čtvrtek dne 13.9.1984 s 
tímto programemsReferát doc.Ing. V.Táborského,GSc. ̂ 'Problemati
ka registrace výskytu chorob a jejich škodlivosti";Ing.Antonín 
Rezáč/UKZÚZ Brno/:"Problematika hodnocení napadení rostlin cho
robami z hlediska odrůdového zkušebnictví" a Ing.J.Šebesta/VÚRV 
Praha/:"Problematika hodnocení napadení rostlin chorobami z hle
diska šlechtění na rezistenci".

Seminář se koná v zasedacím sále ÚVTIZ,Praha 2,Slezská 7,za
čátek v 9 hod.dopoledne. -sš.

• SEMINÁŘ O HUBOVÍ CH CHOROBÁCH OBILNÍN zorganizoval dna 28. 
marca 1984- Ústav experimentálněj biologie a ekologie CBEV SAV
v Bratislavě v spolupráci s ČSV3M při ČSAV.Zúčastnili sa ho 
pracovníci základného a aplikovaného výskumu,vysokých škol,UK3UP-u 
a šíachtiteiských stanic,zaoberajúci sa uvedenou problematikou 
na Slovensku/celkom 29 účastníkov/.

V referátoch přednesených na semináři informovali jednotliví 
pracovníci účastníkov o najnovších výsledkoch svojej práce,ako 
aj o zaujímavých poznatkoch z literatúry a o celkových problé - 
moch s ktorými sa při výskume mykóz obilnin v uplynulom roku 
střetli.Přednesených oolo celkom 12 referátov.

V úvodnom referáte boli zhrnuté poznatky o úlohe rastových 
látok,najma cytokinínov v patogenéze hubových chorob.Ďaíšie 
příspěvky bipli orientované na proDlematiku následovných fytopa- 
togénných húb:Tilletia controversa Kůhn.Erysiphe graminis DC., 
Puccinia graminis Pers..P.striiformis west..Fusarium sp.,Cerco- 
sporella nerpotrichoides Pron..Rhizoctonia solani Kúhn a na 
niektoré aalšie.Referované bolo i o výsledkoch pokusov s chemic
kou ochranou ooilnín voči fytopatogénným hubám,ako aj o niekto- 
rých proDlémoch šíachtenia obilnin na rezistenciu voči nínij

Přednesené referáty a bohatá diskusia umožnili vzájomnu po- 
hotovú informáciu o nových poznatkoch a tým i lepšiu problémová 
a metodickú orientáciu práč v oblasti výskumu mykoz obilnin.

Z diskusie vyplynulo,že v minulem roku bol zistený v niek - 
torých oblastiach východného a stredného Slovenska silný výskyt 
hrdze plevovej a trávovej,ako aj zakrpatenej sneti pšeničnej. 
Choroby báze stebiel pšenice,ako aj fuzariózy klasov sa vysky - 
tovali oproti predchádzajucim rokom slabo.

Seminář sa uskutočnil na Ústave experimentálnej biologie a 
ekologie SAV v Bratislavě.Bol neformálnym a prospěšným poduja- 
tím.Svoje poslanie splnil v plnom rozsahu. Cyprián Paulech

t DISKUSE O OCHRANĚ HUB VE ČPINDLEROVŽ HLÍNĚ.Již potřetí se 
ve Špindlerově lllýné/Svatém Petru/ diskutovalo o ochraně hub a jejich životního prostředí.Poprvé na konferenci "Ochrana přírod
ního genofondu Krkonošského národního parku a velkoplošných 
chráněných území" v r,1980/Pellner R.,Mykol.Listy č.3:22-23,v 
1981/,podruhé v průběhu konference"Poslání národních parků při 
ochraně přírodních a kulturních hodnot území",pořádané ve dnech 
18.-20.10.1983 Správou KRNAP a Ss.bioklimatologickou společnos
tí při ČSAV/např.referáty P.Anděla"Využití lišejníků k hodnoce
ní imisní situace v horských oblastech",R.Fellnera"Ochuzování
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genofondu makromycetů Krkonošského národního parku-stav a per
spektivy" aj./,potřetí na kursu "Botanické aspekty ochrany pří
rody" pořádaném ve dnech 21.-26.5*1984 Státním ústavem památkové 
péče a ochrany přírody.Správou KRNAP a Čs.botanickou společnos
tí při ČSAV a určeném pro profesionální i dobrovolné pracovníky 
státní ochrany přírody.

Otázky ochrany Ijub a jejich životního_prostředí byly okra
jově zmíněny již v úvodním referátu dr.J.Geřovského.CSc..nazva
ném "Strategie druhové ochrany fytogenofondu".Materiál k tomu
to tématUjpřipravovaný v rámci rezortního úkolu Ministerstva 
školství CSR "R-4 Ochrana ohrožených a vzácných rostlin a živo
čichů", navrhuje přípravu takovýchvlegislativních opatření,jež 
by zaručovala nejen ochranu zvláft chráněných druhů organismů, 
ale i jejich biotopů,což by umožňovalo ochranu i řady nižších 
rostlin a živočichů na jejich přirozených stanovištích,aniž by 
musely být druhově blíže specifikovány.V tomto směru i navrho
vaná ochrana ohrožených rostlinných společenstev/o které dále 
speciálně referoval dr.F.Krahulec/ bere výslovně v úvahu výše 
uvedené hledisko.

Zvláštní tématický okruh představuje otázka mykorrhiz a 
orchidejí a problematika jejich ústupu v imisně zatížených ob
lastech. V tomto směru vyplynuly mnohé společné aspekty ochrany 
mykorrhizních hub a orchideovitých rostlin z přednášek ing.F. 
Procházky a dr.P.Cudlína.GSc..včetně zkušeností z realizace 
projektu záchrany genofondu orchidejí ČSSR.

Speciálně tématice ochrany hub a jejich životního prostře
dí bylo věnováno půldenní jednání dne 24.5•1984.Referát dr.R. 
Fellnera nazvaný "Jak dál v záchraně mykogenofondu?" a korefe- 
rát Ing.J.Lazebnická k červenému seznamu hub ČSSR vyvolaly ši
rokou diskusi.Někteří z řad přítomných pracovníků státní ochra
ny přírody dokládali nemožnost zabezpečení agendy záchrany my- 
kogenofondu při současném personálním obsazení pracovišt stát
ní ochrany přírody.Řada jiných poukazovala na určité možnosti 
v managementu a ochranných opatřeních v' chráněných územích, 
uskutečnitelné i za současných personálních a pracovních pod - 
mínek.Každopádně se zdá zřejmé,že státní'ochrana přírody je je
dinou institucí,která může být o r^g a n i z a č n í m  garan
tem záchrany mykogenofondu přírody ČSSR.Pokud však pro toto or
ganizační zabezpečení nebudou vytvořeny některé nezbytné před- 
poklady/o jejich rozsahu bylo rovněž rámcově referováno/,zůstá
vá záchrana mykogenofondu před námi jako dosud stále nezajiště
ný úkol.V tomto smyslu byly také příslušné téže začleněny do 
závěrečného materiálu z tohoto podnětného a bohatě navštívené
ho krkonošského semináře. ^ pe]_]_ner

• VÝSTAVA "NAŽE HOUBY VE SVŽM ŽIVOTNÍM PKOSTňBbi" V MORAV- 
SKBM~MUZEIJ V BRNĚ. Moravské muzeum v brně je v posledních de
setiletích známé houbařské veřejnosti nejen houbařskou poradnou, 
ale také výstavami hub.Nej známější z nich,expozice HOUBi/FUNGI, 
byla ve své době dokonce hodnocena jako jedna z nej lepších své
ho druhu vůbec.Po delší přestávce na tuto tradici navazuje vý
stava "Naše houby ve svém životním prostředí", která byla otev
řena u příležitosti Mezinárodního dne muzeí dne 17.5*1984.

Výstava je rozdělena do dvou částí.První z nich je věnová
na obecným vlastnostem hub.Na jednotlivých panelech se může 
návštěvník seznámit v krátkosti s tím,co je to houba,s rozmno
žováním a výživou hub/se zdůrazněním mykorrhizy/,jejich význa-
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-------------------------------------- -----------------------------

mem pro člověka a v přírodě a se stručnou morfologií makromyce- 
tů.V tomto prostoru je také jako doplněk umístěn diafon, jehož 
cílem je přiblížit návštěvníkovi další známé druhy hub či druhy 
hub z biotopů na výstavě nezastoupených a se základními rozli
šovacími znaky našich nejdůležitějších jedovatých hub a jim po
dobných hub jedlých.

Druhá část,rozsahem největší.je věnována mykoflóře 9 vybra
ných biotopů.Jsou zde zastoupena 3 nelesní společenstva/xero - 
thermní stráně;louky a pastviny;písky/ a 9 lesních společen- 
stev/lužní lesy;teplomilné doubravy;habrové doubravy;bučiny; 
smrčiny;bory/.V každém celku jsou prezentovány houby zde ros - 
toucí jednak unikátními dřevěnými modely řezbáře J.Rulíška/1867- 
1944/ a exsikáty/choroše,břichatky/,jednak barevnými a černobí
lými fotografiemi.Tato část výstavy je doplněna "Desaterem prak
tického houbaře"-zásadami správného sbéru a zacházení s houbami.

Věříme,že tato výstava napomůže k rozšíření znalostí prak - 
tických houbařů a tím ke snížení stále vysokého počtu otrav u
nás*  ̂ Vladimír Antonín

• UPOZORNĚNÍ KA5IM ČTENÁŘŮM.SekretariátČs.vědecké společnos
ti pro mykologii při ČSAV upozorňuje,že pravidelně rozesílá všem 
členům ČSVSM pouze pozvánky na akce,pořádané hlavním výborem Spo
lečnosti.Pozvánky na akce jednotlivých sekcí a komisí rozesíla
jí pouze tyto odborné skupiny těm členům,kteří o ně projeví zá
jem a přihlásí se přímo na těchto adresách:

Komise pro experimentální mykologii při ČSVSM 
/předseda doc.Dr.Milan Hejtmánek,C3c./
Katedra biologie lék.fak.UP.Dr.S.Allenda 3 
775 15 Olomouc,
Komise pro myxologickou toxikologii při ČSVSM 
/předseda RNDr.M.Šemerdžieva,CSc./
Mikrobiol.ústav ČSAV,Vídeňská IO83
142 20 Praha 4 - Krč,
Sekce pro fytopatologickou mykologii při ČSVSM 
/k rukám RNDr.J.Markové/
Katedra botaniky nižších rostlin PřF UK,Benátská 2 
128 01 Praha 2,
Komise pro mykofloristiku a mykocenologii při ČSVSM 
/předseda prof.Karel Kult/
Slezská I30 
130 03 Praha 3,
komise pro ochranu hub a jejich životního prostředí při
ČSVSM y/předseda Svatopluk Šebek/
pošt.přihrádka 105
110 00 Praha 1.

Pozvánky na akce brněnské pobočky ČSVSM vyžádejte si na adr. 
jejího tajemníka Aloise Vágnera,Hakenova 11,638 00 tírno-Lesna. 
Slovenšti členové si mohou vyžádat pozvánky na akce slovenské 
skupiny ČSVSM u ing.Antona Janitora.CSc..Ustav experimentálnej 
biologie a ekologie SAV.Obráncov mieru č.3, 885 3^ Bratislava.

27



R e d a k č n í  s d ě l e n í

•

Nové stanovy naši Společnosti schváleny

V pondělí 28.května 1984- převzali zástupci Čs.vědecké 
společnosti pro mykologii při ČSAV z rukou předsedy Komise 
prezídia ČSAV pro organizaci vědeckých společností při ČSAV 
prof.Ing.Jana Škody,DrSc. nově schválené stanovy,které upra
vují organizační strukturu naší Společnosti. Naši členové 
vyjádřili s nimi svůj souhlas na valném snromáždění naší 
Společnosti,které se konalo dne 13.9*1982 v Českých Budějo
vicích.

Plné znění stanov bude otištěno v čas.Česká mykologie, 
jejich důležité části spolu s výkladem přinesou i Mykologic- 
ké li3ty v některém ze svých příštích čísel.

Tazatele z řad našich čtenářů upozorňujeme,že roční před
platné Mykologických listů Činí Kčs 1 5 zatímco předplatné 
čas.Česká mykologie činí Kčs 32.-

Výše ročního členského příspěvku v naší Společnosti je 
Kčs 20.-

Ke kresbě na obálce: klanolístka oDecné /Schizophyllum 
commune Fr.ex Fr./. - Kreslil S.Šebek,1984.

•

MXKOLOGICKÉ LISTÍ č.15 - Informační orgán Čs.vědecké společ
nosti pro mykologii při ČSAV - vycházejí v nepravidelných 
lhůtách a rozsahu.Toto číslo sestavil ing.J.Kuthan,k tisku 
připravil Svatopluk Šebek.-Toto číslo vyšlo dne 30.6.1984.

Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adr.
Čs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 
106,110 00 Praha 1,tel.264405.
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