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K o t 1 a b a

Pholiota albocrenulata /Peck/Sacc.je velice vzácná lupenatá houba - kromě světadílu,odkud byla popsána,tj.Sev.Ameriky a tak každá její nově zjištěná lokalita je cenným přínosem k
našim znalostem o jejím rozšíření.ekologii apod.
Celkové zeměpisné rozšíření šupinkovky vroubkované zahrnu
je západní a střední Evropu,východní Asii /Dálný východ SSSR,
Japonsko/, severní Afriku /Maroko/ a Severní Ameriku /Kanada,
USA/,kde je podle literatury v některých státech dosti hojná,
resp.nikoli vzácná, V Evropě však patří k vysloveně vzácným
drunům a je odtud známa pouze ze 7 zemi /většinou jen z jedné,
v některých případech ze 2 -3 lokalit,celkem jen ze 13 včetně
níže uvedené/, a to z Velké Británie,Francie,Německé spolkové
repuolikyČeskoslovenska,PolsKa,Sovětského svazu /Litevské
SSR,Zakarpatská oblast USSR/ a ze Švédská /Groves ly62,Kreisel
et Lazebníček 19b7.Malenijon et Bertault 1970,Michael et Hennig
1967,Smith et Hesler 1968,Vasil'eva 1973/.
V Československu byla Pholiota albocrenulata až dosud zná
ma jenom z jediné lokality na jižní Moravě,kde ji nalezli
25-XI.1965 v dutině báze odumřelé osiky /Populus tremula/v le
se "Ruda" v komplexu "Tvořihrázského lesa" mezi obcemi tfnanov,
Tvořihráz a Výrovice u Znojma H.Kreisel.J.Lazebníček et al.
Sám jsem tuto zajímavou houbu u nás nesbxral.ale znal jsem ji
ze sousedního Polska,kde byla nalezena před 18 lety na jedné
z exkurzí IV.sjezdu evropských mykologů v r.1966 a kde jsem ji
fotografoval /viz můj snímek ve výše citované práci Kreisel et
Lazebníček 1967/. Jaké tedy bylo mé překvapení,když mi přines
la tento druh letos počátkem října pracovnice Botanického ústa
vu ČSAV M.Obdržálková z Průhonického parku!
Nález představovala jediná,avšak velmi krásně vyvinutá mlad
ší plodnice.kterou jsem bohužel nevyfotografoval.Vypravil jsem
se ješté téhož dne spolu s nálezkyní na dotyčné místo;ta^však
mi nemohla naprosto přesně ukázat,kde houDu nalezla,nebot toho
dne sbírala na více místech v parku. Nemohl jsem tedy ani zjis
tit,z jakého substrátu vyrůstala /nálezkyné se domnívala,že ze
země,což je ovšem u tohoto druhu vyloučeno/ ani nalézt popřípa
dě dalši plodnice.přestože jsem na šířeji označenou lokalitu
chodil každý týden po celý měsíc říjen. Je však zcela jisté,že
vyrostla z pařízku nebo mrtvého kmene j e h l i č n a n u , a
to téměř s určitostí smrku ztepiléno /Picea abies/;kromě něho
se na lokalitě vyskytuje rozptýleně už jenom jedle ojíněná
/Abies concolor/ a douglaska tisolistá /Pseudotsuga menziesii/,
které však
přicházejí již méně v úvahu. Lokalitou zatím jedi
ného českého nálezu Pholiota albocrenulata je známý Průhonický
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park u Prahy,kde vyrostla na "Jedlové stráni"/nad "Podzámeckou
5.X.1984,leg.M.Obdržálková,det.F.Kotlaba,vidi Z.Pouzar / PRM
836363/.
Supinovka vroubkovaná je dřevní lupenatá houba rostoucí
jednotlivě nebo v malých trsech na mrtvém,ale i živém dřevu jak
jehličnanů,tak i listnáčů. Klobouk má obvykle 3-10 /zřídka i
více/ cm široký /u houby z Průhonického parku,která byla mladá,
5 cm/,dosti masitý.polokulovité sklenutý a pak rozložený,medo
vě tmavě hnědý,lesklý,slizký,ozdobně pokrytý dosti velkými,špi
navě bělavými nebo žlutavě hnědými šupinami,na okraji značně
podvinutý a ověšený zbytky částečné plachetky /vela/; lupeny
jsou naokrověle hnědé až hnědé s bílým slzícím ostřím,dosti ši
roké .husté ,mál o ke třeni vykrojené a jen lehce sbíhavé;dužnina
je bílá,tuhá,nevonná,chut nepřijemná,nahořklá /podle Kreisela a
Lazebnická 1967 kedlubnovitá,stahující/; třen je válcovitý.rov
ný nebo častěji prohnutý,6 -l2 cm dlouhý a O,6 -1 , 5 cm široký
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Supinovka vroubkovaná-Pholiota albocrenulata/Peck/Sacc.:a,b,cplodnice/asi přir.vel»/-podle fotografií v Smith A.H.et Hesler
L.R./1968/-a výtrusy/asi 2000x zvětš./-podle Malengon G.et Bertault R./1970/-kreslil S.Šebek.
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/u plodnice z Průhonického parku přibližně 5,5 x 0,7 on/,vel
mi tuhý,s uzkou dutinou uvnitř,bělavě hnědavý /nahoře .ien bělavý.dole hnědý/ nebo i bledě žlutavý.pokrytý hnědými vlákni
tými šupinkami,ve stáří poněkud olysávající,s mizivým pávu činkovitým.při rozevírání klobouku lehce se trhajícím prste nem,jehož zbytky visí na okraji klobouku /popis jednak podle
vlastních pozorování od nás a z Polska,jednak podle literatu
ry/ výtrusný prach tmavě hnědý se žlutookrovým nádechem,bez
rezavých nebo fialových tónů;výtrusy jsou protáhle citronovitého tvaru s protáhlým,mírně excentrickým apikulem a se silně
ztenčenou stěnou ve vrcholové partii,hladké,žlutohnědé, neamyloidní.indextrinoidní a acyanofilní, 11-14 x 6 - 7 jum /popis
výhradně podle materiálu z Průhonicněho parku/.
Pokud jde o systematickou příslušnost naší houby.většina
autorů ji dnes řadí do rodu Pholiota /Fr./ Kumm.,a to do blíz
kého příbuzenstva šupinovky zhoubné - Pholiota destruens/Brond./
Gill. Singer /1975/ ji řadí v rodu šupinovka do podrodu Hemipholiota Sing, a v něm do sekce Albocrenulatae Sing.,kde je
zcela osamocena jako jediný zástupce této sekce,což naznačuje
její velkou izolovanost. To bylo zřojmě příčinou,že byla růz
nými autory zařazována do značně rozdílných rodů^lupenatých
hub /přitom jen pod dvěma druhovými jmény/.Její úplná synonymika je dnes tato:
Agaricus albocrenulatus Peck 1873
Pholiota albocrenulata /Peck/ Saccardo 1887
Hypodendrum albocrenulatum /Peck/ Overhclts 1932
Hebeloma albocrenulatum/Peck/ Singer 1939
Stropharia albocrenulata /Peck/Kreisel 1964
Dryophila albocrenulata/Peck/Malen$on et Bertault 1970
/comb.inval./
Pholiota fusca Quélet 1877 / " 1876" /
Dryophila fusca /Quél./Kühner et Romagnesi 1953/comb.inval./
Dryophila subsquarrosa var.fusca/Quél./Quélet 1886
Podle mého názoru identita Pholiota fusca Quél.s P.albocre
nulata /Peck/Sacc. je nepochybná.
Upozorňuji na tuto hezkou a nápadnou,8 však neobyčejně
vzácnou lupenatou houbu naše mykology a houbaře,nebot není vy
loučeno,že ji při zvýšené pozornosti a při troše štěstí mohou
nalézt i na dalších lokalitách. Překvapivý nález v Průhonicxém parku nedaleko Prahy je toho evidentním dokladem.
L i t e r a t u r a
/jsou citovány převážně novější práce.které nejsou zahrnuty v
bohatém seznamu literatury u Kreisels a Lazebnická/
GroveB J.W./1962/:Edible and poisonous mushrooms of Canada. 298 P.,Ottawa.
Kreisel H.et Lazebniček J./1967/s Limcovka vroubkovan<-Stropharia albocrenulata/Peck/Kreisel nalezena v Öeskosloven sku.-Čes.Mykol.,Praha,21:33-39Malen<jon G.et Bercault R./1970/: Flore des Champignons superieurs du Maroc I. - 601 p.,Rabat.
Michael E.et Hennig B./1967/: Handbuch für Pilzfreunde.Vol.4.
-3 2 6 p.,Jena.
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Singer R./1975/s The Agaricales in modern taxonomy.Ed.3.-912
p.,84 tab.,Vaduz.
Smith A.H.et Hesler L.R./1968/: The Morth American species of
Pholiota. - 402 p.,90 tab.,New York et London.
Vasileva L.N./1973/: Agarikovye šljapočnye griby/por.Agaricales/Primorskogo kraja. - 3 3 1 p..Leningrad.
František Kotlaba; The verj rare Pholiota albocrenulata found
Pholiota albocrenulata is reported as new for Bohemia /Czechoslovakia/. It was collected by Mrs.M.Obdržálková in the
Průhonice park near Prague on October 5 ,1984,and is preserved
in PRM /836363/.

Křehutič-ka

Svatopluk

rýhovaná

na

Hrabanově

Š e b e k

V rámci oslav 6 5 .výročí otevření poděbradského muzea se
konalo v Oblastním muzeu v Poděbradech ve dnech 28.-31.V.1968
rozšířené zasedání botanické komise Ústřední muzejní rady a
bptanickej sekcie prírodovedeckej komísie Slovenskéj rady mu
zeí a galérií. Do programu tohoto setkání profesionálních bo
taniků z českých,moravských a slovenských muzeí bylo zařazeno
též několik floristických exkurzí do zajímavých polabských
přírodních rezervací. Z významných kryptogamologů se jich
tehdy zúčastnil např.známý bryolog RNDr.Josef Duda,bývalý ře
ditel Slezského muzea v Opavě, a ostravský mykolog.dnes už
zvěčnělý MUDr.Jaroslav Veselský,který tehdy poprve/a bohužel
naposled/ navštívil Polabí,o jehož přírodu se živě zajímal.
Památce jeho nedožitých sedmdesátin /nar.l4.VI.1913/ věnuji
také následující vzpomínkové řádky.
H i s t o r i e
n á l e z u
Při exkurzi do státní přírodní rezervace "Hrabanovské černavy" u Lysé n.L./o.Nymburk/,která se konala dne 29.V.1968,
nalezli oha jmenovaní na plazivých odéncích rákosu na slatiništi 3 exempláře světle šedohnědé,drobné,křehké houbičky,
kterou později určil J.Veselský jako k ř e h u t i č k u
o r o b i n c o v o u
odr. r ý h o v a n o u - Peathyrella
typhae/Kalchbr./Pearson et Dennis var.sulcato-tuberculosa Favre */ a zaslal mi její dokladový exemplář spolu s Favreovým
popisem houby a kopií jeho kresby. Exsikát spolu s písemnou
dokumentací jsem tehdy předal do herbáře Oblastního muzea v
Poděbradech. Později mi dr.Veselský zaslal ještě barevný dia
pozitiv houby,který pořídil in šitu v SHi "Hrabanovské černa-

*/ Dnešní správné jméno pro tuto houbu je Psathyrella sulcatotuberculosa /Favre/ Einhellinger;jako české jméno navrhuji
křehutička rýhovaná /lat.sulcatus= rýhovaný;tuberculatus,tuberculiformis = hrbolkatý/.
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Křehutička rýhovaná - Psathyrella sulcato-tuberculosa/Favre/
Einhellinger: plodnice /a - v přir.vel..ostatní asi 2x zvětš./
a výtrusy /asi 2000 x zvětš./ - podle Favre/1948,fig.66/kreslil S.Šebek.
vy";jeho duplikát je uložen ve sbírce diapozitivů Ss.vědecké
společnosti pro mykologii pod č.D/XII/l,kam se dostal v r.1982
z pozůstalosti dr.J.Veselského. Hrabanovská nález byl tehdy
první na území ČSSR a dosud nebyl publikován.
P o p i s
h o u b y
Psathyrella sulcato-tuberculosa /Favre/ Einhellinger,Ber.Bayer.
bot.Ges.47:79-149,19/6./Syn.i Psathyrella typhae/Kalchbr./Pearson et Dennis var.sulcato-tuberculosa Favre,Mat.Floře Cryptog.
Suisse 10/3/:152,1948 /.
K l o b o u k
až 9 d b vel..sklenutý,později ploše sklenu
tý,na středu s dužnincu poněkud silnější,v dospělosti s okra jem mírně zvednutým,téměř do poloviny klobouku zřetelně rýho váným,světle šedohnědým,na středu tmavěji šedohnědým.'
L u p e n y
řídké,až 1 , 8 mm šir.,uřichaté,směrem ke třeni
poněkud vykrojené,připojené,zprvu světle,později tmavohnědé.
T ř e n
rourkovitý,18 mm dl. a 1 mm šiř./podle Favre 16mm
dl.a 0,6 - 1,2 mm šiř..podle Einhellingera 1,8 - 2,5 x 0,5 -0 ,8 mm/,světle hnědý,bíle hedvábitý,směrem k bázi tmavší,pavučinovitě vláknitý.
D u ž n i n a
v klobouku světle hnědá,ve třeni bezbarvá,
na bázi zahnědlá,bez vůně.
V ý t r u s y
7,7 - 10 x 4-5 jam /podle Einhellingera 6,5-7 -8 ,5 -9 x 4— 6 jam/,eliptické,bledě červenohnědé,mnohem menší
než u blízce příbuzné Psathyrella typhae. B a z í d i e tetrasporické, c h e i l o c y s t i d y
pytlovité/podle Einhel-
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lingera 20 - 40 x 8 - 12 jim/.
H a b.: Lysá n.L./o.Nymburk/,SFR "Hrabanovské černavy",na
plazivých oděncích rákosu na slatiništi,3 ex.,29.7.1968 leg.J.
Duda et J.Veselský,det.J.Veselský.
P o z n á m k y
Psathyrella sulcato-tuberculosa je vzácný druh,popsaný/ v
hodnotě variety křehutičky orobincové/ Favrem v r.1948 ze Švý
carska /Bois de Tailles u Biere,kanton Vaud,Plateau suisse/,
kde rostla na bázi živých ostřic /Carex sp./ mezi vnějšími
odumírajícími listy. V posledních letech ji udává z NSR Einhellinger /1976/,kde na hornobavorských rašeliništích sbíral 3
exempláre na okraji malé rákosiny.přecházející v Magnocaricetum. Přesto,že se jedná o druh velmi vzácný,považuje ji /spolu
s kržatkou Naucoria laevigata/Favre/Kühner et Romagn./ za nej
význačnější druh společenstva ostřic /l.c.,p.9 1 /.
Křehutička rýhovaná /Psathyrella sulcato-tuberculosa/patří
mezi drobné druhy s lysým okrajem klobouku do nejbližšího pří
buzenstva křehutičky orobincové,jejímiž nálezy se u nás zabýval
hlavně Kotlaba / 1 9 5 2 a 1957/ a u níž Veselský /1956/ popsal ze
Slezska puškvorcovou formu /f.acori Ves.//Veselský 1965/.
V literatuře najdeme o našem druhu jen málo údajů. Pilát
/1951/ při popisu křehutičky orobincové /p.388 / ve svém " Klí
či" jen v poznámce odkazuje na Favreův popis z r.1948, Moser
/1978/ ji vůbec neuvádí. Kresbu našeho druhu uvádí Favre/1948/
na str.l53,fig.66;podle ní jsem pořídil i kresbu,připojenou k
tomuto článku,protože jsem tehdy neměl k dispozici čerstvé
exempláře,ale pouze exsikáty.
Z á v ě r
Mykoflóře Hrabanova nebyla bohužel věnována větší a sou stavnější pozornost,která by dnes umožnila ucelenější pohled.
Svůj zájem jí věnoval především Velenovský/v r.1926 a později/,
který zde studoval zejména diskomycety.a Pilát:příležitostné
mykologické exkurze sem vykonal např.Svrček a S8bek/1958 a
později/. Dnes je z tého lokality známo a doloženo zatím 32
druhů hub,převážně diskomycetů a rzí,a jen zcela malý počet
makromycetů. Skutečný počet druhů na Hrabanově bude však jis
tě mnohem větší. Nález vzácné křehutičky rýhované v SFR "Hrabanovské černavy” u Lysé n.^..napovídá,že podrobnější a hlavně
soustavnější průzkum mykoflory této lokality by jistě mohl při
nést další překvapení,která by obohatila poznání mykoflory po
labských slatinných luk. Středoevropský význam SPR "Hrabanovské
černavy" by si takový průzkum jistě zasluhoval.
L i t e r a t u r a
kinhellinger A./1976/s Die Pilze in primären und sekundären
Pflanzengesellschaften oberbayerischer Moore - I.- Ber.
Bayer.Bot.Oes. .München,4.7 - 7 5 -I4 9 .
Favre J./I948 /: Les associations fongiques der hauts-marais
jurassieas et de quelques régions voisines. - Mat.Flore
Cryptog.Suiss e ,Berne,10/3/! 1-228,VI.pl.
Kotlaba F./1952/s Křehutička orobincová-Psathyrella typhae
/Kalchbr./Kühner in Favre v Československu. - Čes.Mykol.,
P r a h a ,6-.169-175.

Kotlaba F./1957/s Nové lokality křehutičky orobincové v Čes
koslovensku./Psathyrella typhae/Kalchbr./Kühn.localitates
6

aovae in Öechoslovakia enumerantur/ - Öes.Mykol..Praha lls
247-248.
Veselský J./1965/: Puškvorcová forma křehutičky orobincové Psathyrella typhae/Kalchbr./Kühner ss.Kotlaba f.acori/f.
n./ - ve Slezsku. - Acta Mus.Silesiae/series A,,Opava,
14:53-56.
Z u s a m m e n f a s s u n g
Der Autor berichtet über den Erstfund von Psathyrella sulcato-tuberculosa /Favre/ Einhellinger.der am 29.V. 1968 von J.Duda
und J.Veselský in dem Staatlichen Naturschutzgebiet "Hrabanovské černavy" getan wurde.

Teoretické a praktické otázky
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ke
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p o r o s p o r u s _______

š u t a r a

Některé diagnostické znaky hub mohou v určitých případech
vyvolat pochyby, zda jsou natolik konstantní a geneticky za fixované, aby mohly hýt považovány za závažné z taxonomického
hlediska. Tato otázka budí pozornost zejména v případech,když
je na základě takového diferenčního znaku vystaven nebo oddě
len nějaký nový významný taxon, např.nový druh. Často je však
velkým problémem,jak odlišit trvalé znaky hub od bezvýznam ných odchylek,které nevybočují z rámce přirozené variability
anebo které vznikají vlivem působení určitých vnějších podmí
nek. Relativně snadněji se takové problémy řeší u druhů,které
umíme uměle pěstovat a jejichž genetické vlastnosti si tedy
můžeme ověřit v experimentálních podmínkách. Horší situace je
ovšem s houbami,jejichž pěstování se dosud nepodařilo.Mezi ně
patří například mykorrhitické druhy,kam náleží mimo jiné i
většina hřibovitých hub. U takových druhů nám často nezbývá
jiná možnost než ověření variaoility znaků dlouhodobým pozoro
váním fruktifikace určitého mycelia přímo v přírodě. Tato me
toda je sice časově náročná,má nesporně svá úskalí a vynalože
ná námaha nemusí být vždy úměrná celkovému výsledku,nicméně v
některých případech neexistuje jiná lepší možnost.
Jedním z takových zajímavých diagnostických znaků,jehož
objev vzbudil před časem pozornost mezi mykology.je přítomnost
klíčního póru na výtrusech hřiba uíatovýtrusého - Xerocomus^
porosporus Imler. U nás se touto problematikou podrobně zabý
valy některé práce,které byly v naší mykologické literatuře
publikovány již dříve /např.Pouzar 1966,Pilát et Dermek 1974/,
nicméně v tomto krátkém příspěvku bych se chtěl zmínit o někte
rých méně známých aspektech této věci a také o některých vlast-
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nich pozorováních.
Objev klíčního póru na výtrusech hřiba utatovýtrusého bý
vá někdy spojován se jménem L.Imlera,avšak prvními autory,kte
ří zjistili ušaté výtrusy u druhu "Boletus chrysenteron,,,byli
pravděpodobně W.C.Coker et A.H.Beers /1943/. Bohužel objev
těchto autorů zůstal ve své době nepovšimnut,snad proto,že
svět a zejména Evropa měla zcela jiné starosti.protože v té
době zuřila 2.světové válka. Avšak hlavním důvodem proč ten
to objev nevzbudil ani po válce větší pozornost,byla zřejmě
skutečnost,že sami autoři /Coker et Beers/ nepřikládali tomu
to objevu žádný větší význam a považovali taxon,u kterého
ušaté výtrusy nalezli,za formu,nevybočující z hranic druhu
Boletus chrysenteron Bull.
Podobně jaico Coker a geers.také R.Singer považoval o ně
kolik let později tento utatovýtrusý hříbek jen za Xerocomus
chrysenteron/Bull./tiuél. /viz Singer 1945/. Teprve v roce 19fc>0
byl tento taxon popsán na druhové úrovni jako Xerocomus truncatus Singer,Snell et Dick. Tento severoamerický hřib je v po
slední době některými autory /např.Watling 1968,Smith et Thiers
1971 atd./ považován za druh sice velmi podobný,ale ne iden tický s naším evropským hřibem utatovýtrusým /X.porosporus/.
Tato otázka se však zdá ještě ne zcela jasná a definitivně vy
řešená.
,
7 padesátých letech upozornil na klíční por u tehdy ještě
nepojmenovaného hřiba z okruhu X.chrysenteron francouzský mykolpg Imler/1955/* Tento autor později odlišil výše zmíněný
taxon jako dobrý druh a popsal ho /s určitými prohřešky proti
nomenklatorickým pravidlům/ jako Xerocomus porosporus /.viz
Imler 1958,1959 a 1964/. Imler tedy nebyl objevitelem ušatých
výtrusů u hřibovitých hub,ale byl první,kdo přišel s myšlen kou odlišit na základě tohoto znaku nový samostatný druh. Ta
to Imlerova myšlenka byla postupně akceptována velkou větši nou současných autorů.
Objevily se však i protichůdné názory. Například polský
autor B.SaJata /I9 7 I/ dospěl na základě svých pozorováni k zá
věru,že X.porosporus je pouze formou druhu X.chrysenteron,
vznikající za určitého počasí. Podle tohoto autora se na něk
terých lokalitách v jihovýchodním Polsku objevovaly plodnice
druhu X.chrysenteron s ušatými výtrusy vždy po dlouhotrvaji cích obdobích sucha. Později,údajně na stejných něco i jiných
alístech,rostly na těchto lokalitách po dostatečných vodních
srážkách plodnice druhu X.chrysenteron,mající normální, tj.
neušaté výtrusy.
Lze tedy shrnout,že v tomto případě existují vpodstatě
dvě možnosti. Buó je zde diskutovaná utatost výtrusů znak
stálý a geneticky fixovaný,anebo je variabilní.měnící se v zá
vislosti na vnějších povětrnostních podmínkách - tj.objevují
cí se pouze během většího sucha. Přiznám se,že tato otázka
mne zaujala natolik,že jsem se pokusil nalézt na ni vlastní
odpověčí přímo v terénu. Proto jsem po několik sezón sledoval
fruktifikaci tohoto druhu na jedné lokalitě nedaleko svého
bydliště. Místo.na kterém se tu plodnice druhu X.porosporus
objevují,je zhruba k x 5 m velké. Vzhledem k této poměrně ma
lé ploše a vzhledem ke stejným morfologickým znakům všech stu
dovaných plodnic.je pravděpodobné,že sledovaná fruktifikace
patří k jednomu myceliu. Od r.1979,kdy jsem na tomto místě X.
porosporus poprvé objevil,jsem zde tento druh sbíral pravidel
ně každým rokem. Výjimkou byl pouze rok 1982,kdy jsem tu nena-
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Výtrusy druhu Xerocomus porosporus Inler /jš 2802/
lezl ani jednu plodnici.protože se mi nepodařilo navštívit lo
kalitu ve vhodnou dobu. Při všech exkurzích.které jsem v tom
to roce na lokalitě vykonal, bučí plodnice nenarosily .anebo by
ly přede mnou vysbíráný praktickými houbaři.
Ú d a j e o sběrech druhu X.porosporus na této lokalitěsČeské
středohoří.kvadrant 5448/C,přibližně 1 km na V od obce Braňany /okr.Most/,"Pod skálou",Querceto-Betuletum,cca 36 O m n.m.;
26.’/I.1979,leg.J.Sutara /JŠ 016/; 29-VII.1980,leg.J.et T.Šu tara /JŠ 248-250/; 19.VIII.1981,leg.J.Šutara /JŠ 1625-1631,
1659/; 9.IX.1983,leg.J.Šutara /JŠ 2189/; 18.VII.1984,leg.J.Šutara et B.Aubrecht /JŠ 2802/./Poznámka;zkratka JŠ znamená čís
lo,pod kterým jsou sbírané plodnice uloženy v soukromém her
báři J.Šutary./
Protože všechny fertilní plodnice sbírané na výše uvedené
lokalitě v rozmezí pěti let měly uíaté výtrusy,bez ohledu na
to,zda vyrostly za dlouhodobého sucha nebo po několika letních
deštích.domnívám se,že tento znak je geneticky naprosto ustá lený. Nevidím tedy žádný důvod,proč by X.porosporus neměl být
považován za dobrý druh.
Pro úplnost ještě dodávám,že na jiném místě Kaňkova se mi
X.porosporus dosud nepodařilo objevit,přestože lokality na tom
to vrchu sleduji již více než 10 let. Pokud se týká pravé bab
ky /X.chrysenteron/,tento druh je na Kaňkovském vrchu naprosto
běžný. Nacházím ho zde často na mnoha různých místech,ale zají
mavé je,že přímo na tom místě,kde roste X.porosporus /tj. na
oné ploše 4x 5 m/.jsem ho ještě nikdy nesbíral.
Kdyby tvorbu utatých výtrusů u druhu X.chrysenteron způsoboválo dlouhodobé sucho,potom by teoreticky měly za sucha růst
plodnice s ujatými výtrusy a za vlhkého počasí naopak plodnice
s takovými výtrusy,jako má pravý X.chrysenteron. Tato hypotéza
však neodpovídá skutečnosti. Je sice pravda,že X.porosporus
fruktifikuje obvykle v teplých letních měsících,kdy je převáž
ně sušší počasí,ale ve stejných obdobích běžně roste i X.chry
senteron /třebaže ne v tak hojném množství,v jakém se objevuje
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za vlhčího počasí/. V herbáři mám celou řadu sběrů,které to
dokumentuji. Takové exempláře pravé babky byly sbírány na
stejné lokalitě-tj.na vrchu Kankov /jen 30-300 m daleko od
místa,kde fruktifikuje X.porosporus/ a vyrostly v podstatě ve
stejných podmínkách /ve stejném typu lesa,se stejnými dřevi
nami,stejnou expozicí,ve stejných vlhkostních poměrech atd./
a také ve stejný den /tedy za naprosto stejného počasí/ jako
X.porosporus. Dokládají^to například následující sběry druhu
X.chrysenteron: Vrch Kaňkov.cca 350-380 m a.m. 529 .VJI.1980,
leg.J.et T.Sutara /JŠ 256-262/; 19-VIII.1981,leg.J.Sutara
/JS 1633-1639/; 9 .IX.1983,leg.J.Sutara /JŠ 2188/.
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After five-years observation of fructification of Xeroco
mus porosporus on the locality/Kaňkov in České středohoří
hills/,the author of this paper drew to the conclusion that
truncate spores of this species are a constant and genetically
fixed feature. That is why X.porosporus-which is based main
ly on this feature-can be treated as a good species.
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Barevné

Emil

reakce

u p e č á r e k _______________________

H o r n í č e k

Úvodem je zapotřebí připomenout si úsilí,s jakým V.Melzer
a J.Zvára doplňovali chemickými reakcemi u holubinek své té
měř již hotové dílo a tak se jimi nejvíce zasloužili o
jeho
proslulost. Z těchto reagencií se nejvíce osvědčil alfa-naf tol,který přispívá v systematica k rozlišení druhů i variet,a
to nejen u holubinek.
Koncentrovaný roztok alfa-naftolu v lihu však je neupotřebitelný,nebot líh usmrtí dužninu,takže nereaguje,kdežto alfa-naftol v roztoku bez lihu by i v mizivé koncentraci ihned
barvil dužninu všech holubinek bez rozdílu. Důležitá však je
doba do počátku reakce,která se objeví teprve po přídavku nej
méně dvojnásobného objemu destilované vody ke koncentrovanému
lihovému roztoku.
Dalším podnětem k výzkumu barevných reakcí v taxonomii pe
čárek je Schafíerovo zdárné uplatnění kyseliny dusičné/HNOj/
a anilinu v tzv.křížové reakci. Vedeme-li přes pruh pokožky,
navlhčené anilinem,křížem pruh navlhčený v HNOj,uvidíme u dru
hů skupiny Flavescentes vedle reakce s anilinem a kyselinou v
místě křížení pruhů společnou reakci,projevující se oranžovým
nebo rumělkovým zbarvením. Tato křížová reakce je stálá
jen
tehdy,naneseme-li anilin na pokožku před aplikací kyseliny;
pak můžeme anilin nahradit i anilinovou vodou. Pokud se ovšem
zbarví pokožka sytěji červenohnědě již samotným anilinem,pat
ří druh bez ohledu na křížovou reakci do skupiny Rubescentes.
Téhož efektu jeko křížovou reakcí kyseliny dusičné a ani
linu však dosáhneme jednodušeji alfa-naftolem. Druhy skupiny
Rubescentes se jím barví přes růžovou do červené, u skupiny
Flavescentes přes narůžovělou do modravé neoo posléze až čer
né. Agaricus xanthoderma Genev.,zařazený do samostatné skupi
ny,reaguje na pokožce přes žlutavý /ne červený/ ton rychle
modře.
Červenání po použití alfa-naftolu u pečárek skupiny Ru bescentes je reakce podobná na vzdušném^řezu nebo po otlače
ní na povrchu plodnice a intenzitou jí úměrná,ale slabší až
scházející na dužnině a skoro vždy zjistitelná na povrchu,
zvláště na krčku třeně. Na řezu sytě červenající smrčinný
Agaricus sylvaticus Schaeff.ex Krombh. a habřinný Agaricus
haemorrhoidarius Schulz.ss.Moell.mají alfa-naftolovou reakci
do 5-10 min.sytě kraplakově červenou,kdežto světle růžovějí
cí Agaricus Annae Pil. sotva zjistitelnou,na sušším stanoviš
ti zřetelnou spíše jen na povrchu. Agaricus benesii Pil. pod
akáty /var.robiniae/ je při použiti alfa-naftolu všude nega
tivní,což odpovídá přirozené bledé reakci s^následným samo volným odbarvováním.Skupina Flavescentes růžoví důsledněji.
Lupeny pečárek reagují na alfa-naftol zpravidla negativ
ně a také dužnina nad lupeny reaguje pomaleji než dužnina
nad třeném. Pokožka klobouku a povrch třeně nad prstenem
reagují asi desetkrát rychleji než dužnina;jsou tedy nejvhod
nější k provádění zkoušky.Příklady ze skupiny Flavescentes:^
Agaricus augustus Fr.ze zásaditého jehličí:za 20 8.slabě,
za 1-3 min.zřetelně růžová,za 2-3 min.slabě šedofialová.
Agaricus silvícola Vitt.ze smrčiny na opuce: za 15 s.oranžově okrová,za 1-3 min.fialově zahnědlá.
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Agarlcus sp. z dubiny u Kuřimě /tvar a velikost jako u A.
subfloccosus/tíykol.Sborn..Praha,52:41,1975/,ale nešupinatá,
jen celá bílými vločkami pokrytá/:do 1 min.růžová,za 3 min.
,fialová.
Agaricus leucotrichus /Moell./Moell./bez hlízy,ze suché
smrčiny/: za 1 min.oranžové okrová,za 3 min.červenohnědá do
modra,posléze černá. Z vlhkého jehličí/plodnice s oble odsedlou hlízkou/sza 1 , 5 min.narůžovělá,za 8 min.ještě růžová.
Statné plodnice z hlinité jehličnanové mokřinysdlouho negativ
ní.
Agaricus sp./u zdi domu blíže listnáčů;plodnice nehlíznatá,tlustomasá,šup^nkatá,běložluté,otlačením slabě žemlová,
cheilocystidy balonovité,3 0 ptm,výtrusy 6 -7 , 5 x 5 -5 t5 Jim/:bez
zřetelného růžovění záhy zvolna šedomodrá.
Vedle vlivu substrátu se jistě projevují i dosud nerozli
šované variety,při jejichž stanovení by neměla selhat opako váná chemická reakce. Taxonomicky složitým druhem je šedolu penný A.arvensis Schaeff.ss.Velenovský,biologickými formami
patrně přecházející až k A.nivescens Moell. Na opuce žloutne
dosti rychle a sytěji,na silikátech jen nepatrně.Některé jeho
formy:
Smrčinná /třen mírně hliznatý.hladká pokožka jen od pla chetkových plátků šupinkatá,protáhlé cheilocystidy jednoduché
nebo hyfovitě článkované/: za 0 ,2 - 1 min.oranžově růžová,za 5 - 1 0 min.namodralá.
Pod osikou ve smrčině /vzhledu smrčinné/: za 20 s.růžové,
za 1 min.fialová.
V borůvčí pod břízou vedle smrčiny /hliznatá.hevábitě hlad
ká,na klobouku se sporými vločkami plachetky,pod prstenem sou
visle huňatá/: dužnina i pokožka za 2 min.narůžovělá,za 4- min.
namodralá,za 10 min,modrošedá.
V trávě na okraji smrčiny /nehlíznatá,přitisklo šupinkatá,
skoro bez plachetkových vloček/: pokožka i dužnina za 4 min.
přechází z růžové do naoranžovělé,za 60 min.namodralá.
Agaricus xanthoderma Genev.: již na první pohled se jeví
jako neproblematická;hliznatá,trvale bílá nebo jen na temeni
sluncem kožově zažloutlá houba,kromě temene diskrétně radiál
ně vláknicovitě štěrbinkovitá.bez jiných trhlin. .Označuji ji
proto jako pečárku v l é k n i c o v i t o u.nebot název pečárka z á p a š n á není výstižný /zápašných je více druhů/.
Chemické reakce mají zatím význam spíše jen pro teorii skupi
ny: KOH-gumigutová.anilin-kadmiově žlutooranžová jHNOj-O,kří žová reakce-0 /na poněkud zaschlém anilinu oranžově sienová/,
alfa-naftol-pokožka přes žlutavou za 1 / 2 min.s modří,za 2 min.
tmavá. Dužnina na obvodu klobouku negativní,ve třeni a středu
klobouku rychle modrá.
Prsten pečárek tvoří závěsná blána,která obepíná krček
třené a dole je zakončena odbočným valem-je to zduřelý krou
žek,z nějž horizontálně odbočuje na obvodu prstenová blána,
ztlustlá od huniny. Při větším obvodovém tahu při růstu plodnic může být prosten rozšířen i o rozepnutou závěsnou blánu
s roztaženým odbočným válem jako kroužkem na dolní straně.
U A.xanthoderma Genev.zduřela na cca 5 mm tlustou huninu již
závěsná blána a úplně zduřelá prstenová blána zakrněla v úz
ký střapatý lem. Tím se odbočný val dostal jako kožovitá
obroučka na obvod prstenu,bu3 na jeho vnitřní stranu/u prste
nu visutého/.nebo na dolní stranu/u prstenu miskovítého/,a to
podle zastínění nebo druhu stromu,pod nímž příslušné plodnice
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rostly. Tato dvojtvarost prstenu,který sám stačí na určení
druhu,prozrazuje příslušnost ke kolektivnímu druhu A.cretaceus
Fr./annulo reflexo iterumque adscendente/.
Smrčinný A.xanthoderma Genev.ss.Pil. má sice normální blanitý prsten jako obdobný typ,rostoucí mimo les na jeho rozhraní /z hlíny a trávy poblíž lesa/,ale vláknícovitým rozpadem
pokožky jsou obě formy bližší druhu A.xanthoderma,než vlásenité a spontánně šupinkatým varietám zcela jiné pečárky perlič
kové /A.meleagri8 J.Schaeff./.
Pozn.redakce: o barevných reakcích u pečárek s použitím alfanaftolu jsme referovali v min.čísle Mykologických listů.

M ykotoxikologie

Soma

Jan

a A m a n i t a m u s c a r i a ___________ -___________ II.část

N a č á s e k

Za 30mu či surovinu pro výrobu somy se tedy již dlouho po
važují druhy rodu Ephedra /chvojník/. Někteří indologové/např.
Basham 1971/ se k této otázce nevyjadřují,ztotožňují však somu se "staroperskou" haomou. Studiem indologické literatury
se mykolog velmi poučí. Zjistí zejména,že slovo "soma" je ro
du mužského /ztotožnění s bohem.nikoliv bohyní měsíce Čand rou/. I když Vacek /1973/ používá termín "som” ,který je patr
ně fonetický,bude se v českém jazyce asi i nadále používat
termín "ta soma". 0 této diferenci se zmiňuji proto,abych do
kumentoval ,jak nesnadno se může mykolog /historik/ zabývat
problémy historika /mykologa/. Jsem si samozřejmě vědom toho,
že jako biolog se v tomto textu dopouštím řady omylů,které
indology popudí. Snad mi to odpustí; sami jistě počítají se
shovívavostí biologů.
Indolog a jazykový odborník V.líiltner /1982/ v poslední
ze svých půvabných knížek /1982/ sděluje,že v jazyce hindí se
houby jmenují "kukurmuttá",tj."psí čurání". I když jsem se z
citované knihy seznámil s technologií výroby somového nápoje,
vadí mi neúcta>Indů mluvících jazykem hindí k božskému nápo
ji ,vyráběnému údajně z hub.
Identitu somy s chvojníkem velmi přesvědčivě dokazuje Mahdihassan /1982 a,b/. Upozorňuje na ta místa Rig Véd,která Wasson /1971/ necituje či opomněl citovat,a která zcela nesouhla
sí s představou,že soma byla kloboukatá houba. Z tohoto
hle
diska jsou významné např.výroky "rostlina ozbrojená šípy "
/10.85.5/, "šípy s naostřenými hroty" /9 -5 0 .1 /, "vždy zelená,
žlutě zbarvená,s tisíci větvemi" /< ).5.10/. Na jiných místech
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/4.20.5 a 9.79.4/ se mluví o spojení výhonků somy jako o spo•jení prstů na ruce. Sóma tedy nemá kmen a listy,ale tenké vý
honky .podobné šípům. Tyto citáty,i když musíme opět počítat s
jejich metaforickou povahou,nejsou slučitelné s morfologií
kloboukaté houby. Naopak odpovídají znakům druhů r.Ephedra.
Chvojnik je tvořen souborem tenkých větví bez nápadných listů
a jeho květy jsou miniaturní. Starověké vyobrazení cbvojníku
v Buddhově ruce /zhruba r .30 0 př.n.l./ či v ruce zoroastrov ského krále /f>.století př.n.l.//Mahdihassan 1982 W
by mohlo
vést k domněnce,že tyto osobnosti se chystají zametat rýžovým
košíátkem. Jistě lze souhlasit s představou,že tyto útvary se
podobají svazku konopných vláken.
Podobnost svazku konopných vláken se souborem větví chvojniku je velmi důležitá při využití poznatků srovnávacího jazykozpytu /Mahdihassan 1982 a/. Staročínský termín "hua-ma"označoval jak "ohnivě žluté" konopí,tak chvojnik. Z tohoto slova
se pro chvojnik vyvinul později čínský termín "ma-huang".Slo
vo "hua-ma" se v jazyce Avesty změnilo na slovo "haoma",v ja
zyce pahlaví na slovo "homa". Při vývoji staroindického sanskrtu se písmeno "h” měnilo za písmeno "s",takže haoma — ► saoma —►sóma. Pokud se Dr.S.Mahdihassan nemýlí,pak ztotožnění somy s chvojníkem má logické jazykovědné příčiny.
Důvody,naznačující přijatelnost rovnice sóma _ Ephedra,
jsou však i jiné. y současném Beludžistanu /jihozápadní Pákistán/při hranici s Íránem/ se jak rostliny r.Ephedra,tak "po
dobného” r.Periploca /čel.tolitovité/ označují termínem "huma" či "hum" /Mahdihassan 1982 a/. Jde opět o oblast,kudy pu
toval jeden z proudů Árjů na indický subkontinent. Hod Ephed
ra se v oblasti severopákistánského města Chitral i v součas
né době označuje termínem "sóma" /Mahdihassan 1982 b /.
Svého času vzbudily pozornost přínosy "Expedice Orchidea
II",jejímž členem byl farmakobotanik Dr.F.Šita. V chrámu Kailasanatar chrámového komplexu Kančípuram /jihozápadně od Madrásu/ expedice objevila mezi zpodobněním lidských postav /bo
hů/ i zpodobnění kloboukatých hub /2 kusy/. Tento nález nebyl
ojedinělý. Uvedený chrám pochází z r.700-800 n.l.,tj. zhruba
1500 let po konci védského období. To však podle mého soudu
není hlavní problém. Na vánoce také např.kupujeme jmélí a
"nekřestansky" je věšíme na lustry apod.;jmélí bylo posvátnou
rostlinou Keltů. Tato patrně keltsxá tradice tedy přetrvává
u obyvatel Cech,Moravy a okolí zhruba 2 tisíce let.Potíž je
jinde. Původní vyobrazení /Šita 1976/ je poněkud nezřetelné;
rozhodně nesouhlasím s textem obrázku "Posvátná h o u b a
sóma na reliéfu v chrámu Kailasanatar atd.". Z vynikajícího
barevného obrázku a podle překresleného vyobrazení /Šita 1 9 8 2 ,
str.5 7 / je zřejmé,že spodní část "klobouku houby" je podivná;
nejsou zde znázorněny lupeny,které jsou pro lupenaté houby
typické,ale cosi jiného. Ono "jiné" je podezřele podoDné okvět
ním lístkům rodu Nelumbium. Lotos /Nelumbium spéci ošum/ je v
jihovýchodní Asii i jinde rostlina velmi ct|ná;největší úcty
požívá v budhistickém náboženství. Mají-li útvary na vrcholu
třeně pod "kloboukem" naznačovat prsteny,pak zpodobnění to
hoto nápadného útvaru muchomůrky červené je provedeno zkrat
kovitě či nedbale. Nelze než souhlasit s autorem,že při znázor
nění těchto kloboukatých útvarů jde o "podobiznu,která na prv
ní pohled n e v y l u č u j e identitu s muchomůrkou červe
nou" /l.c,,str.58/. Moudrý autor zde doslovně píše toto:"Z d á
s e , že máme poslední článek tajemství božské somy. Současně
upozorňuje,že " indická ikonografie dosud trvá na tom,že jde
14
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Detail kamenného reliéfu z hinduistického chrámu Kailásanathar
/7.-8.stol.n.l./ v Kaňčípurámu /Indie/.-Podle fotografie kres
lil S.Šebek.
o deštníky,symboly světské i božské moci"/l.c.,str.59/* Má asi
na mysli spíše slunečníky. Fotografie,kdy nad rádži i jinými
významnými indickými osobnostmi nosí či drží pověřený sloužící
slunečník,jsou v publikacích o Indii v předválečném či těsně
poválečném období časté. Je-li však názor indických ikonografů
správný,pak postrádám údaj o tom,co jsou na povrchu "deštníků"
útvary,které každý houbař bude považovat za zbytky plachetky.
Kdybychom přijali představu, že nejde o "deštník” ,ale o houbu,
pak by mohlo jít i o šupiny.podobné šupinám některých bedel
/ale prsten!/. Domnívám se,že nejen odstup od védského období,
ale zejména "nelupenatý" či "lotosovitý" spodek znázorněných
útvarů činí jejich identitu s lupenatou houbou velmi problema
tickou.
Na pozoruhodnou alternativu mě v r.1983 upozornil Dr.C.K.
Atal. Podle jeho názoru není vyloučeno,že sóma byla připravová
na ze směsi něk-lika složek. Domnívá se,že těmito složkami byl
chmel,chvoinik,pelyněk a některé z dostupných obilovin. Tento
názor by jistě vyžadoval podrobnějšího rozboru;Rig Védy podle
citátů,které mám k dispozici,tuto eventualitu nedokládají. Na
rozdíl od ostatních indických badatelů biologických profesí,
s kterými jsem o této problematice hovořil,je však farmakochemik Dr.Atal velmi poučen i o historických otázkách své vlasti,
takže jeho stanovisko zasluhuje pozornosti. Není vyloučeno,že
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jeho názor je do určité míry ovlivněn existencí dalších véd
ských nápojů,označovaných jako sura a parisut. Jak prokazuje
Mahdihassan /1982 a/,sura byla kvašený nápoj /snad podobný
dnešnímu vínu/ a parisut destilát,vyráběný ze zkvašených květů druhu Illipe latifolia /čel.Sapotaceae/. Tyto nápoje jsou
pro mykology nezajímavé.
Wassonův názor představuje tedy pouze možnou alternativu,
není však dostatečně věrohodný. Mykologové se patrně příliš
spolehli na jeho etnomykologickou autoritu. Indology asi má
lo zajímaly mykologické či botanické podrobnosti. Pozornost
vyžadují jak některé citáty Rig Véd,které Wasson opomenul,
tak přístupy jazykovědné i jiné. Osobně jsem nakloněn spíše
představě,že sóma byl některý druh /či druhy/ r.chvojník,ni
koliv muchomůrka červená. Znázornění "hub" v chrámovém kom plexu Kaňčípurám považuji ve vztahu k somě za velmi proble máti cké.
Poznámky
1/ Rig Védy jsou sbírka 1028 hymnů,která vznikla v období let
1500 - 800 př.n.l. Byly tedy zčásti formulovány v době,kdy
Indoevropané začali pronikat na indický subkontinent z
jižních oblastí dnešního SSSR a centrální Asie. Tito Indo
evropané se označují jako Árjové /angl.Aryan/. Není třeba
připomínat,že německo-nacistický termín "arijec" je nesmysl.
Arjové jsou jednotní jazykově,nikoliv rasově.
2/ Terminy "Ostjaci" a "Vogulové" podobně jako termín "Chuck",
který se v české literatuře vyskytl,jsou mylné. Petroglyf y ,znázorňující houby na poloostrově Čukotka,lze jen ne
snadno vysvětlit. Požívání muchomůrky červené /?/ návyko
vého charakteru veverkou podrobně popisuje severoamerický
přírodopisec Seton /1925/» Nebyl to příklad pro lovecké
populace,spjaté s přírodou?
3/ Domnívám se,že tyto velmi metaforické výroky interpretuje
poněkud usměrněně.
Summary and acknowledgements
Wasson's opinion about the identity of vedic Soma with
Amanita muscaria seems to be not justified. Most probably
Soma was some species of Ephedra.
I am grateful to Dr.C.K.Atal /Jammu/,Dr.B.N.Mehrotra/Lucknow/, Dr.J.K.Maheshwari /Lucknow/ and other Indian friends
for their stimulating discussions and important suggestions
concerning the problem of Soma.
Literatura k I. a II. části *
Basham A.L./1971/: The wonder that was India.-Fontana Books,
Calcutta.
Ingalls D.H.J./1971/: Remarks on Mr.Wasson's soma,-J.Amer.
Orient.Soc.91:188-191.
Hubička J.,Eřhart J.,Erhartová M./1980/: Jedovaté houby.-Avicenum,Praha.
Macků J./1976/: Poznámky k dějinám znalosti jedovatých hub.In:Mykotoxíny nižších a vyšších hub/vyd.M.Polster a V.Ša
šek/, ČSVSM při CSAV.pp.76-79.Brno.

16

Mahdihaasan S./1982 a/:The precise nature of the vedic drinks,
soma,sura and parisrut.-Stud.Hist.Med.,pp.255-267.
Mahdihassan S./1982 b/: Evolution of Ephedra as the soma of
Rigveda.-Ancient Science of Life,Vol.2:93-97.
Merhautová E./1973/: Védský nápoj nesmrtelnosti.-Nový Orient
27: 72 - 74.
Miltner V./1982/: Indická kuchyně.-Merkur,Praha.
Pilát A./1970/: Soma.Gottespilz der Unsterblichkeit.-Schweiz.
Z.f .Pilzkunde 48/U/s 133 - 138.
Semerdžieva M./1976/:Halucinogenni basidiomyčety.-In:Mykotoxíny nižších a vyšších hub/vyd.M.Polster a V.Šašek/.ČSVSM
při ČSAV,pp.64 - 75,Brno.
Seton E.T./1925/: 0 veveřici.-Nakl.B.Z.Nekovařík.Praha.
Šita F./1976/: Záhada božské somy.-Žlva 24:218.
Šita F./1982/: Záhada božské somy.-Kruh,Hradec Králové.
Vacek J./1972/: Doslov v knize:M.Wheeler,Dávná civilisace v
údolí Indu.-Mladá Fronta,Praha.
Wasson R.G./1967/: Soma - divine mushroom of immortality.H.B.Jovanovich Inc.,New York.
Wasson R.G./1971/: The soma of the Rig Veda;What was it? J.Amer.Orient.Soc.91: 169 - 191»

17

Ochrana

Vliv

Alena

h erb icid ů

na

půdní

hub

m ykoflóru

Ř e p o v é

Herbicidům a jejich vlivu na půdní mykoflóru je v součas
né době věnována značná pozornost. Používání herbicidů v ze mědělství a v lesnictví se neustále rozšiřuje a je možné ří ci,že herbicidy se staly jedním z ekologických faktorů prost
ředí .
Přestože se uvádí,že většina herbicidů v polních dávkách
půdní mikroflóru nepotlačuje, opakovanými aplikacemi a persis
tenci herbicidů v půdě dochází ke zvyšování koncentrace těch
to látek v půdním prostředí.jehož výsledkem je celá řada změn
v půdě. Dochází nejen k ovlivnění jednotlivých skupin půdních
organismů a vzájemných vztahů mezi nimi, ale i k ovlivnění
komplexní půdní mikroflóry a její biochemické aktivity.
# Studium vzájemných vztahů mezi herbicidy a půdní mikro flórou je možné rozdělit do 3 skupin - na studium celkových
počtů mikroorganismů v půdě /plate dilution count/,na studium
složení populace půdních mikroorganismů a na studium čistých
kultur mikroorganismů v laboratorních podmínkách. Obecně se
udává,že houby jsou k většině herbicidů citlivější než bakte
rie. Někteří autoři naopak uvádějí,že houby jsou k herbicidům
méně citlivé než bakterie /Grossbard 1976,Jletcher 1960/. Jak
uvádí Grossbard /I9 76 /, účinek herbicidů závisí na chemickém
složení herbicidů,na jejich koncentraci,ale také na chemicko
fyzikálních podmínkách prostředí,ve kterém dochází k interak
ci mezi herbicidy a půdní mikroflórou. Výsledky studia vlivu
různých herbicidů na půdní mykoflóru jsou značně rozdílné -vlivem herbicidů byla zjištěna jak inhibice až antifungální účinky některých herbicidů,tak i stimulace.vyvolaná pří
tomnosti určitého herbicidu v půdě. Rezistence organismů vů
či herbicidům je ovlivňována hodnotami pH prostředí - např.
herbicidy 2,4— D a 2,4-,5-T jsou v kyselém prostředí toxické
pro houby i bakterie,ale v alkalickém prostředí tyto orga
nismy neovlivňují /Fletcher 1960/.
m Studium vzájemných vztahů mezi herbicidy a půdní mikro
flórou nepředstavuje pouze studium vl^vu herbicidů na půdní
mikrofloru,ale i účinek půdní mikroflory na herbicidy,tj.po
díl půdní mikroflóry na degradaci,transformaci a detoxikaci
herbicidů v půdě. Alexander /I969 / uvádí,že hlavní úlohu při
rozkladu herbicidů má mikrobiální populace půdy,přičemž roz
klad těchto látek probíhá pomaleji,jestliže byla půda již
dříve ošetřena nějakým chemickým přípravkem. Bylo zjištěno,
že půdní houby jsou schopné využívat některé herbicidy jako
zdroje uhlíku a dusíku /Chahal et al,1977,Kaufman et Kearney
1970 /,např.při rozkladu simazinu v půdě využívají mikromycety /některé druhy rodu Penicillium a Fusarium/ tento herbi
cid jako zdroj dusíku. V současné době jsou již známy druhy
mikroskopických hub,které jsou schopné rozkládat některé h 8r-
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bicidy - např.Aspergillus flavipes,Aspergillus fumigatus.Asper
gillus ustus.Rhizopus stolonifer.Fusarium moniliforme,Fusarium
rubrum.Fusarium oxysporum,Pénicillium d&cumbens.Pénicillium
janthinellum,Pénicillium luteum,Pénicillium rugulosum a Tri choderma viride rozkládají atrazin,Aspergillus fumigatus a
Paecilomyces sp.rozkládají dinitroamia.Trichoderma viride a
Aspergillus candidus rozkládají diphenylamid /Khan 1980/.
Studium vlivu herbicidů na půdní mykoflóru v ÖSSR bylo do
posud převážně zaměřeno na laboratorní pokusy. Valášková/1968 /
se zabývala sledováním změn v morfologii kolonií a v tvorbě
spor u čistých kultur saprofytických a fytopatogenních hub.
Biochemickou aktivitou a celkovými počty půdní mykoflóry při
laboratorních pokusech ve vzorcích různých půd a při použiti
různých koncentraci herbicidů se zabývali Simoa/1976 a,b,1982/
a Dubovská/1971/s Studiem vlivu herbicidů atrazin a simazin
na půdni mikroflóru v laboratorních a polnich pokusech se za
býval Mašek /1967/. Kvalitativní a kvantitativní změny
půd
ní mykoflóry po aplikaci 4 herbicidů v porostu smrkové mono
kultury sledovala Řepová/1980 /.
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DVĚ ŽIVOT.NÍ JUBILEA OTCE A SYNA LADISLAVA ČELAKOVSKÉHO______
Svatopluk

Š e b e k

Uprostřed životních jubile jí našich významných mykologů,
kterých v těchto letech vzpomínáme,by neměla být zapomenuta
dvě jména českých botaniků.kteří svým způsobem přispěli i k
lepšímu poznání našich hub - #první k jejich popularizaci a
druhý k výzkumu české mykoflóry. Je to PhDr Ladislav J.Čelakovský /nar.29*XI.1834 v Praze,zemř.24.XI.1902 tamtéž/,syn
básníka Františka Ladislava Čelakovského,jehož 1 5 0 .výročí
narozeni jsme vzpomněli v listopadu tr.,a jeho syn,básníkův
vnuk,PhDr.Ladislav F.Čelakovský/jun.//nar.3.XII.1864, zemř.
3 i.XII.i9 i6 v Praze/,od jehož narození uplynulo letos začát
kem prosince 120 let.
Ladislav J.Čelakovský,významný rostlinný Systematik a
morfolog.byl kustodem botanických sbírek Národního muzea v
Praze/od r.1860/,od r.1871 byl řádným profesorem botaniky na
Karlo-Ferdinandově umiverzitě,později/1882/ na české Karlově
univerzitě v Praze. Botanikové ho znají nejen jako autora
"Analytické květeny české"/1879/ a "Analytické květeny Čech,
Moravy a Slezska"/lö87/,ale především jako organizátora roz
sáhlého floristickéno výzkumu Čech /pokračovatele floristic
kého úsilíF.M.Opize/,jenž vyústil v jeho největším čtyřsvazkovém díle "Prodromus květeny české"/1868-1883/ a v jeho
spisu "Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens"/
/1882-1894/,které jeho "prodromus" doplňovaly.Z pozdějších
našich vynikajících botaniků a mykologů byl jeho žákem např,
akademik Bohumil Němec.
Ačkoliv těžiště vědecké práce prof.L.Čelakovského spočí
valo v botanice,přece přispěl významným způsobem k poznání
našich hub jako jeden z prvních mykologických popularizátorů,
ťod názvem "Sbírka nejdůležitějších jedlých,podezřelých a
jedovatých hub" přeložil a v nakladatelství Eduarda Hölzla
ve Vídni vydal v r.1876/II.vyd.1881/ spis "c.k.sanitétního
rady a řiditele nemocnice ve Vídni" dr.Friedricha Wilhelma
Lorinsera "Die wichtigsten essbaren,verdächtigen und gifti
gen Schwämme",který byl v originálu zpracován z pověření dolnorakouské zemské sanitétnl rady. Textová část představuje
knížku formátu 235 x 1 5 7 mm,v níž na 87 stránkách přináší
kromě stručných popisů 90 druhů nejdůležitějších jedlých,po
dezřelých a jedovatých hub ze všech skupin též stát o posta
vení hub v systému rostlin,jejich morfologii.přehled systému
hub,dále o jejich ekologii.pravidla ke sběru a požívání hubv
spolu s přehledem otrav a jejich příznaků a pokyny ke kuchyň
ské přípravě huD.Obrazovou část tvoří 12 volných tabulí for
mátu 3 10 x 245 nun v samostatné envelopě,zobrazujících barev
ně plodnice 73 vybraných druhů z popisovaných hub a jejich
mikroskopické detaily/většinou výtrusy/.Byla to tehdy první
příležitost,kdy se našim lidem dostala do ruky lidová příruč-
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ka,v níž si mohli nalezené houby porovnat s barevnými vyobra
zeními./Tuto možnost bohužel dříve neměli;Kromoholzův spis
"riaturgetreue Abbildungen..." z let 1831-1846 měl sice nepo
měrně lepší ilustrace,ale byl určen spíše odborným kruhům a
mezi širokou veřejností nebyl patrně více rozšiřen.nehledě
současně k jeho ceně,která jistě nebyla malá./ To byla jistě
přednost Lorinserovy knihy,která umožnila těm.kteří o to měli
zájem,rozšířit si tehdejší houbařské znalosti o desítky druhů.
Nutno ovšem připomenout,že tehdejší praktické houbařské zna
losti byly mezi veřejností jen chabé/za nej jedovatější houbu
např.platila tehdy nikoli muchomůrka zelená,ale muchomůrka
červená-a tento omyl se tradoval mezi lidem až do začátku na
šeho století/.Škoda jen,že reprodukce barevných ilustrací hub,
jichž většinu namalovala Lorinserova dcera,nejsou dostatečně
barevně věrné,a že#i odborná stránka textu je pochopitelně zá
vislá na tehdejší úrovni mykologických znalosti.Nicméně Lorinserův atlas získal značnou oblibu i ve školách a na dlouhá de
sítiletí se stal oficiálním atlasem rakouských škol.
Druhým Čelakovským,kterého si letos připomínáme u příleži
tosti 120.výročí jeho narození,je syn předchozího,PhDr.Ladis
lav František Čelakovský.profesor botaniky na ČVUT v Praze a
předchůdce prof.dr.Karla Kaviny v této funkci.Jeho největší
přínos naší mykologii spočívá v tom,že v r.1890 zpracoval a
jako svou disertační práci vydal "České myxomycety"/vyšlo v
Archivu pro přírodovědecký výzkum Čech,díl VII,č.5/. Bylo to
první souborné zpracování našich slizovek/Myxomycophyta/ v
česxém jazyce. K jeho sepsání mu posloužil nejen muzejní her
bář,využitý už J.F.Rostafinskim pro jeho monografii "S/uzowce/Mycetozoa/"/187$/,v němž byly uloženy starší sběry řady
význačných mykofloristů opizovské periody/např.Čeňkovy,Forsterovy,Jungbauerovy.Karlovy.Lorinserovy.Opizovy.Peylovy,Rothovy,Siegmundovy,Veselského aj./,ale především jeho vlastni
sběry zvláště z okolí Chudenic u Klatov/kolem r.1884/,z Pra
hy a okolí,České Skalice,Roudnice,Ústí n.L..Teplic,Toužimi,
Františkových Lázní.Tábora,Jizerských hor a Krkonoš,doplněné
příspěvky jeho nemnoha spolupracovníků/např.J.Dědečka,J.Velenovského.K.Krafa,A.Šolce a E.Bayera/.
V Čelakovského monografii slizovek je popsáno celkem 31
rodů myxomycetů s 94 druhy.Je velká škoda,že tento zajímavý
obor mykologie nenašel po jeho smrti pokračovatele/s výjim
kou poměrně krátkého období,kdy jim věnoval pozornost K.Cejp
a F.Belšán a v 5 0 .-60.letech tohoto stol.E.Vřichanský/,takže
naše dnešní znalosti o druhovém bohatství a rozšíření myxomy
cetů na našem území jsou stále ještě kusé.Bylo by jistě namís
tě,kdyby se v řadách našich mykologů.sdružených dnes v komisi
pro taxonomii mikromycetů při ČSVStí,našli i další zájemci o
myxomyčety,kteří by svou prací navázali na základy.položené
právé Ladislavem Čelakovským.Byl by to jisté i důstojný pří
spěvek ke skromné oslavě jeho letošního jubilea.
ŽIVOTNI JUBILEA ČLENŮ ČSVSM V ROCE 1985__________ _ _ _ _ _
V příštím roce oslaví někteří členové naší Společnosti
významná životní jubilea:
75 let - prof.RNDr.et PhMr.Vladimír Rypáček,DrSc.,člen
korespondent ČSAV,předseda ČSVSM,Brno/10.10./
70 let - MUDr.Ferdinand Hřebík,Praha/11.12./
MUDr.Josef Herink,Mnichovo Hradiště/26.12./
60 let - Aurel Dermek,Bratislava/6.7./
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Ing.Josef grbal.CSc.,Brno/13.3./
Věra Kachynová,Brno^23.2. /
František Míka,Plzen/2l.lQ./
RNDr.Jiří Müller,CSc.,Brno/2 2 .4 ./
Doc.RNDr.Jan Nečásek.CSc.,České Budějovice/12.5./
RNDr.Mirko Svršek,GSc.,Praha/ll.10./
RNDr.Jiřina Svrčkové,Praha/20.3./
Ing.RNDr.Vladimír Zacha.CSc.,Brno/7.5./
50 let - Ing.Jaroslav Krejčí,Znojmo/13.3 ./
Ing.Rudolf Kuželka,Praha/16.4./
RNDr.Ivan Pišút.CSc.,Bratislava/1 3 .3 ./.
Ze srdce jim k těmto jubilejím gratulujeme a děkujeme za
jejich dosavadní práci pro mykologii a naši Společnost.
-s š .

Zprávy

o akcích •programy

» SSMINÄfi K (BLAVŽ 175 »VÝROČÍ NAROZENÍ A.C.J.CORDY se ko nal pod názvem dosavadní vývoj.současný stav a perspektivy
studia mikromycetů v ČSSR” dne 5-IK*1984- v Praze za předsed
nictví dr.Z.Pouzara.CSc.Bylo předneseno 8 referátů dle programu,uvedeného v ML lh:25 >19&4/pro nepřítomnost autora odpadl
pův.plánovaný referát prof,dr.Z.Urbana,DrSc."Minulost,součas
ný stav a perspektivy výzkumu rzí a snětí u nás"/;autoři se
v nich zabývali kromě mikromycetů s humánně a veterinárně me
dicínským významem problematikou studia dematiaceí.čel.Moniliaceae,řádem Mucorales.Ascomycetes.vodními hyfomycety a bio trofně parazitickými mikromycety/zvl.peronosporami a padlím/.
Pečlivě připravené a vyčerpávající referáty umožnily poslucha
čům poprvé souborně se seznámit s historií.vývojem studia
mikromycetů a jeho současnou problematikou u nás.protože se
většina referentů přímo odvolávala na Cordův přínos k poznáni
jednotlivých skupin hub,které byly předmětem jednání semináře,
ukázala také názorně na pokrok ve studiu mikromycetů u nás za
posledních 150 let a jeho návaznost na základy.položené právě
Gordou.V neposlední řadě pak i takto zaměřené referáty přispě
ly k důstojné formě pietni vzpomínky na letošní Cordova vý znamné životní jubilea.
Bohatá diskuse početně navštíveného semináře/6 S osob/svědčila o překvapivém zájmu účastníků o studium mikromycetů a
ukázala zároveň i na účelnost dalšího prohlubování znalostí
mikromycetů jako na novou cestu práce naší Společnosti se spe
cialisty v jednotlivých oborech.
Seminář byl velmi vhodně doplněn výstavkou hlavních Cordových mykologických publikací.kterou z fondů knihovny katedry
botaniky Přírodověd.fakulty Univ.Karlovy v Praze připravila
katedry nižších rostlin PřF UK v Praze.

m Sš •
® KOMISE PRO TAXONOMII MIKROSKOPICKÝCH HUB byla ustavena*
na závěr uvedeneho semináře dne 5-IK.1984- v Praze.Jejím před
sedou je RNDr.Mirko Svrček.CSc..místopředsedou RNDr.Věra Ho lubová.CSc.a jednatelem prom.biol.Karel Prášil.Na ustavující
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schůzi byl též projednán a schválen pracovní program pro ná
sledující časové období,v němž se práce komise zaměří zejmé
na na
1/pořádání metodických seminářů,zaměřených na pokroky v
taxonomii jednotlivých skupin mikromycetů.na determinaci dru
hů ekonomicky důležitých rodů apod.,příp.teoretických seminá
řů, zaměřených na širší temata/např.význam morfologie a ekolo
gie v taxonomii mikromycetů a^od./,
2/informace o výzkumných úkolech jednotlivých pracovišť,
dotýkajících se problematiky taxonomie mikromycetů.zejména
na vytypovéní skupin,jež nejsou v současné době v CSSR zpra
covávány, a na snahu o jejich začlenění do výzkumu,
3/pořádáni instruktivních exkurzí,zaměřených na sběr mik
romycetů s následným mikroskopickým/příp.kultivačnim/zpracováváním materiálu,
4/připrava a vypracování seznamu/check-listu/ mikromyce
tů CSSR na základě revidovaného materiálu,
5/postupné zpracovávání bibliografie čs.prací o mikromycetech,
6/vypracování ročních přehledů o nálezech/výskytu/ mikro
mycetů v CSSR,
7/zařazení problematiky mikromycetů do větších akcí ČSVSlt
/např.návštěva biotopů s hojnějším výskytem určitých skupin
mikromycetů při Mykologických dnech apod./.
K práci v komisi se přihlásilo zatím 35 zájemců z řad
CSVSM.Další přihlášky přijímá a informace o členských a pro
gramových záležitostech podává bu5 sekretariát CSVSM nebo
přímo jednatel komise prom.biol.K.Prášil,Katedra nižších rost
lin Přř UK,Benátská 2, 128 00 Praha 2.
- red.
» HOUBY y DÍfrlj: OTTO UŠAk a b.vl název kolekce vybraných akvarelů akad.malíře Otto Ušáka,známého ilustrátora Pilátových
mykologických publikaci z let 1951-1865,z nichž mnohé-zvláště atlas "Naše houby I"/1952/ a "Naše houby 11/Kritické dru
hy našich hub/"/1959/ a řada vydáni jeho kapesních atlasů hub
-jsou dodnes nepostradatelnou pomůckou širokým vrstvám naší
houbařské veřejnosti.Jejich výstavku uspořádalo ve dnech 8.10.
-15.12.1984 mykologické odd.Národního muzea v Praze ze svých
sbírek.
Teprve při srovnání Ušákových brilantních originálů s
Jejich knižními reprodukcemi,jimiž byla expozice doplněna,si
návštěvník uvědomil,nakolik reprodukce ubírá Ušákovu umění
na jiskře a barevné věrnosti.
Ve dnech 22.9.-5.11.byla výstavka Ušákových originálů do
plněna živými houbami z pražského okolí,z Karlštejnská,Pola
bí a PodJeštědí.Celrem zde bylo postupně vystaveno 220 druhů
hub.
-sš.
» sbtkíní československých mykologů v žtiavnickích b án íc h .
Pod záštitou komise pro mykofloristiku a mykocenologii CSVSíí
se uskutečnilo ve dnech 18.-21.září 1984 setkání česxoslovenských mykologů v krásném prostředí Štiavnického pohoří,které
navázalo na tradici již dříve uskutečněných akcí menšího rozpahu.Tate setkáni si kladou za cíl především seznámeni a pro
hloubení osobních i pracovních vztahů mezi těmi,kteří se o
mykologii zajímají mimo rámec vlastní profese,vzájemné pře
dávání zkušenosti a rozšíření znalosti naší mykoflory.Proto
se místo jejich konání mění a jsou využívány především vlasní dopravní prostředky k přesunu mezi lokalitami.
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Laskavým pochopením n.p.Dušlo Šala podařilo se zajistit
ubytování a stravování v jejich podnikovém rekreačním stře disku v Št.Báních. Akce se zcastnilo celkem JO osob,byly na
vštíveny známé lokality u Badané»Klastrávy,Ladzan a další,pře
vážně tedy listnaté lesy v n.m.výšce 350^-600 m. I když proti
roku 1983 a výsledkům exkurzí 3.mykologických dnů na Sloven eku byla v letošním roce situace ve srážkách a růstu makromycetů poněkud lepší.přece -jen nesplnily očekávání. Zejména se
to projevilo na praktické absenci mykorrhitických druhů,pře
devším hřibovitých.ale i ryzců a holubinek,rovněž terrest rických druhů nebylo mnoho,a tedy převládaly lignikolnl dru
hy a na vlhkých místech diskomycety.Sběry těchto hub se v sou
časné době zpracovávají a jejich soupis bude později zveřej
něn.
Přes zmíněné již zápory splnila akce svůj účel a byla vzor
ně zajišťována dík obětavosti hlavního organizátora Ing.P.Škub
ly,CSc. Po mykologické stránce lze ještě dodat,že vhodně dopl
nila a rozšířila znalosti mykoflóry dubových a dubo-bukových
lesů Štiavnického pohoří a navázala tak na seminář,který k té
to problematice proběhl v říjnu 1983 ve Skýcově.

/JKN/
•ZASEDÁNÍ MYKOLOGICKÉ SEKCE ORGANIZACE KULTURBUND DER DDR
v e FRi!Tmmmriiro~'75PŘoa v b e n é m 28.-3S':ir:i984:" rtá-pbzvásrorganizace ¿ulturbund cler ĎĎŘ,která ve své mykologické sekci
souatřeSuje profesionální i amatérské mykology Německé demo
kratické republiky,zúčastnili se z Československa na jejím
zasedání ve Frankfurtu n.Odrou Dr.Vladimír Antonín z Brna a
Ing.Jan Kuthan z Ostravy.Zasedání bylo zahájeno dne 28.IX.1984
ve 14 hod.úvodní přednáškou prof.dr.H.Kreisela na téma "Změny
v našívmykofloře",kde hovořil především o důsledcích vlivu
znečišťování životního prostředí,ale i antropických vlivech
na přírodu vůbec,ať již jsou tyto podmíněny změnami v metodách
lesní těžby,v pěstění lesa a v lesním hospodářství vůbec nebo
činností člověka v zemědělství či výstavbě měst a závodů.
Poté následovalo ještě několik příspěvků,které uváděly
další příklady a podklady k problému změn a obecnému ochuzo
vání mykoflóry v zemi našeho severního souseda.Další blok za
bývající se mykofloristickými problémy uvedl opět prof.Kreisel,
který podal zprávu k stavu prací na sestavení "Mykoflóry NDR",
rozsáhlé to práce,které mé shrnout dosavadní poznatky a publi
kovat je knižní formou. I zde následovalo několik doplňujících
příspěvků,referujících zejména o přístupu k této práci a její
metodic§.
Po uvodu k exkurzím na příští den následovala večer před
náška ing.Kuthana o mykoflóře písčin a suchých pastvin,jakož
i akátových a topolových hájků na písčité půdě v Podunajské
nížině jižního Slovenska. Vzhledem k značnému počtu účastníků
/kol 120/ byly utvořeny 4 exkursní skupiny.které se dne 29.IX.
na místo exkurse přepravily vlakem.Tři exkursní skupiny směřo
valy do oblasti Východobraniborské plošiny:první do xerotermni
oblasti stepního charakteru,Lebuské plošiny,druhá do porostů
typu Crataego-Ulmetum carpinifoliae,a třetí do luzních lesů
kol toku Odry. Čtvrtá skupina pak navštívila chudší porosty
borovic na písčité půdě a výsypkách povrchových hnědouhelných
dolů jihozápadně od Frankfurtu.Na všech lokalitách byly poměr
ně bohaté a zajímavé sběry vyšších hub,které pak byly po návra
tu z exkursí určovány a vystaveny.
Téhož dne v předvečerních hodinách proběhla ještě diskuse
kol kulatého stolu k systematice komplexu Armillariella mellea,
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kterou řídil další čs.účastník Dr.Antonín spolu s S.Kalettkou,
který se tomuto problému v NDR věnuje.Večer pak následovala
veřejná přednáška Dr.H.Dorfelta k mykoflóře Mongolské lidové
republiky.doplněná potavými záběry z přírody Mongolská.
Poslední den 50 .IX.pak proběhla ještě řada dalších pří spěvků k taxonomickým problémům.pracovním metodám v mykologii,
mapování hub v NDR a sociologickým problémům.Rovněž byli pří
tomní seznámeni s výsledky jednotlivých skupin pracujících v
řadě větších měst NDR.
Celá akce se vyznačovala velkým a stále vzrůstajícím zájmem
zejména mladších osob v NDR o mykologii a byla přes jisté or
ganizační problémy rozhodným přínosem pro účastníky i oba na
še hosty.Qrganizace Kulturbund der DDR je masovou organizaci,
což zajištuje jejím jednotlivým sekcím značnou organizační i
hmotnou podporu.Tato podpora umožňuje pozvat na tyto akce i
hosty ze zahraničí s tou mírou pohostinnosti.kterou z naší
strany jsme nedokázali dosud opětovat.
/JKN/
• Š E MÍKŮ KOMISE PRO MYKOFLOlíISTIKXJ A MYKOCENOLOGII ČSVSM
NA TÉMA "HOUBY NŠLŠSNÍÓÍÍ EKOTQK?:PlÉÉtf ,SÝKPI A ČERNÁV V ČES
KOSLOVENSKU" V KOSTELCI NAD ŽERNÍMÍ LESÍ VE DNECH ^.-6.X.198^
Uvedený seminář navazoval na obdobné semináře,uspořádané v
předcházejících letech.Podrobnější zpráva o této akci bude
zveřejněna v následujícím čísle ML.Lze jen litovat,že se té
to akce zúčastnil poměrně malý počet zájemců,i když podmínky
umožňovaly nenákladnou a z teoretického i praktického pohle
du přínosnou akci.Kromě semináře byly uskutečněny exkurze na
lokality u Chroustova,do jižního okraje lesa Kersko.lužního
lesa u Lysé n.L. a na Hrabanovskou černavu.Bohaté sběry jsou
dosud zpracovávány a seznam sbíraných druhů bude připojen k
sborníku přednášek ze semináře.
/JKN/
• ZA PROFESOREM VELSNOVSKÝM DO MNICHOVIC. V současné době
si připomínáme výročí čivou velkých postav naší mykologie.Za
tímco k výročí A.C.J.Cordy uspořádala naše Společnost celo denní seminář o studiu mikromycetů.na počest 1 2 5 .výročí na rození a 3 5 .výročí úmrtí prof.J.Velenovského/1858-1949/ se
uskutečnila dne 7.X.tr.mykologická exkurze do Mnichovic a
okolí,tedy do míst,kde prof.Velenovský žil a která mají úzký
vztah k jeho mykologickému dílu.Tak se-teprve po čtyřech letech/viz Čes.Mykol..Praha,35:108-111,1981/-uskutečnila další
společná vycházka do pražského okolí,které byla tentokráte
zaměřena nejen na sběry,ale měla i vzpomínkový ráz.
Účast byla znacná/30 osob/ a je potěšitelné,že kromě zná
mých mykologů/např.ing.P.Bartoš,CSc.,RNDr.V.Holubové,CSc.,
KNDr.F.Kotlaoa.CSc.,ing.J.Kuthan.prom.biol.Z.Pouzar,CSc.,RNDr.
V.Skalický,CSc.,prof.Dr.Z.Urban,DrSc./se exkurze zúčastnili
i studenti mykologie z přírodovědecké fakulty UK.Celou poměr
ně dlouhou trasu exkurze zdolal^i jeden z nejstarších členů
r.aší Společnosti,851etý pan L.Kňákal z Prahy.Exkurzi pečlivě
připravil a vedl RNDr.M.Svrček.CSc.z mykologického oddělení
Národního muzea.
Z mnichovického nádraží vedla cesta nejprve na známou Velenovského lokalitu Božkovské jezírko.Zde dr.Svrček stručně
seznámil účastníky s přírodními poměry navštíveného území a
se změnami,jež některé Velenovského lokality postihly/ např.
devastace struhařovských habřin nebo vykácení původních po
rostů na vrchu Plecháči/.Porom se účastníci zastavili v Mni-
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chovicíčh na zahradě domu,ve kterém prof.Velenovský žil a pra
coval od svého odchodu na odpočinek r,1927.U jeho hrobu pak
vedoucí exkurze v krátké vzpomínce připomenul některé momen
ty z jeho života a díla.Další cesta vedla na několik Velenovekého oblíbených lokalit-Jidášky.Žižkův dub v Myšlíně, dále
přes Vlčí halíř na Kožený vrch,odkud se šlo přes Hrusice do
Mirošovic,kde byla exkurze teprve za setmění zakončena.
Ze vzácnějších hub,které byly na exkurzi nalezeny,je mož
no uvést tyto: Macrotyphula fistulosa/Fr./Petersen; Stereum
ramsale/Pers.ex Fr./Burt; Galerina marginata/Fr./'Kühner; Mý
cena roseipallens Murr./ = leptophylla/Pers./Sacc./; Panellus
mitis/Pers.ex Fr./Šing.; Pseudopeziza trifolii/Biv.-Bern./
Fuck.; Simocybe centunculus/Fr./Sing.; Inocybe petiginosa/Fr./
Gill.j Stropharia squamosa/Pers.ex Fr./Quél.} Ebcidiopsis calcea/Pers.ex St.-Amans/Wells; Uromyces genistae-tinctoriae
/Pers./Winter, Puccinia absinthii DG.
K úspěchu exkurze přispělo jak pěkné počasí a bohatý růst
huo.tak i odborné vedení dr.iávrčka,který předem navštívil
vybrané lokality a jehož zasvěcené průvodní slovo ocenili
všichni,zvláště pak mladší účastnici exkurze.Nezbývá než upo
zornit,že hrob prof.Velenovského není zřejmě udržován,a že
by tedy bylo velmi záslužné,kdyby se ÖSVSM spolu s ČSBS a UK
spolupodílela na úpravě hrobu tohoto význačného českého bota
nika a mykologa.
a POSTGRADUÁLNÍ KURS Z MYKOLOGIE. Katedra botaniky nižších
rostlin UK v Praze pořádá opět postgraduální kurs z mykologie,
který obsahuje 5 pracovních týdnů,rozvržených do 4 semestrů
v r.1985/86. První týden začíná v únoru 1985.Kurs bude place
ný,Přihlášky v omezeném počtu přijímá Dr.Olga Fassatiová.CSc.,
Katedra botaniky nižších rostlin přírodovědecké fakulty UK,
128 01 Praha 2,Benátská 2.Přihlášky zašlete nejpozději do
konce r.1984.
PRYY ZJAZD rSSTOVATELOV HLITY: Výskumný ústav krimivárského priemyslu a služiab Samorín spolu s Jednotným rolnickým družstvom
flSSP,Bratislava-Rača uskutečni prvý zjazd pestovatelov hlivy,ktorý sa uskutečni v dňoch 24.-25.aprila 1985 v prednáškovej sále
družstevného domu Račan,Bratislava—Rača,Detvianská cesta.Přihláš
ku nutno odeslat najneskoršie do lO.januára 1985 na adresu: O.Janotková,Miletičova 23, 821 08 Bratislava .

A.Ginterové
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REGISTRACÍ DOSAVADNÍCH NÁT.F.zft KVĚTNATCB ARGHEROVA
-Glathrus archeri/Berk./Dring-se zabýval letos Z.Kluzák v člán
ku "Květnatec Archerův-Anthurus archeri/Berk./E.Fischer- v
ČSSR po dvaceti létech^/Sborn*Jihočes.MuZeV Českých Budejovi —
cícb,Přír.Vědy 24:37-47,1984/.Nejvíce nalezišt teto zajímavé
břichatkovité houby je podle něj v Jihočeskem kraji/76/,v Zá—
padočeském/10/,ve Středočeském a Severočeském po 3,ve Výcho
dočeském 4 a v Jihomoravském 1 lokalita.Naleziště se vyskytu
jí ve výšce 325 111 n.m./Průhonice/ až 920 m n.®./v Krkonoších
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ve Velké Opě/jv kolinním stupni je 32 nalezišť,v submontánním
je maximum výskytu/62 nalezišť/,v montáníním je jen 6 nalezišl.
Maximum nálezů je ze srpna/65/ a září/54/,v červenci jen 35,
v říjnu 14,v okrajových měsících/červen a listopad/ je po 1
nálezu.Připojeny jsou^mapky výskytu v ČSSR a v Jihočeském kra
ji, seznam podrobných údajů o nálezech se čtverci výskytu,ně
mecký souhrn a soupis 24 citovaných titulů.Chybí zde nález Z.
Pozemského ze září 1981 u Pařičova na Chrudimsku/SČH 59:11?»
1982/ a dále zde není zahrnut nález/pravděpodobně nedoložený,
ale publikovaný v čas.Ziva/z oblasti Bílé,o.Frýdek-Místek v
Beskydách.V r.1984 v září byl hlášen nedoložený nález houbv z
okolí Ošcadnice.o.Cadca.O výskytu není pochyb,lokalita budě
sledovaná a event.další sběr dokladován.
J.Kubíčka
NÁRODNÍ BELGICKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA VMBISE
počala vydávat nové velké obrazové dílo o vyšších houbách, na
zvané "Icônes Mycologicae".Má formát 3 1 »5X 25 cm na volných
listech a první díl stojí 600 belg.franků.Obsahuje studii L.
Imlera a 10 evropských a 3 amerických druzích r.Russula.Dle
P.Heicemanna/Les naturalistes belges 64/4/:133-135,1983/ jde
o výtečné reprodukce,doprovázené anglickým textem makro- i
mikroznaků.Výtrusy jsou zobrazenv třemi způsoby :zvětšením
2000x ve vodě,4000x v Melzercvě tekutině a lOOOOx v elektrono
vém mikroskopu.3uněčné elementy jsou zobrazeny rovněž barevně
s maximem detailů včetně barevných inkluzí.jimž nebývá věno vána pozornost.Z evropských holubinek jsou zpracovány tyto
druhy:Tao.l:Russula brunneoalba De Marbaix 1977/z komplexu
K.xerampelina s pokožkou klooouku na středu hnědě vínovou a
se širokým bělavým páskem na okraji/.-Tab.2 :Rus8ula claroflava Grove/březovy druh s intenzívně žlutou pokožkou klobouku,
jejíž dužnina ěedne;dnes bývá označován jako R.flava Rommel
ap.DindDlad /. -Tab.4:Russula illota Romagn./z příbuzenstva
it.laurocerasi s hnědě fialovým zoubkatým ostřím lupenů;dobrou
reprodukci tohoto druhu najdeme také v bar.příloze Z.f.Mykol.
46/1/,1980/.-Tab.5:Russula inochlora/z okruhu R.grisea/.-Tab.
7:Kussula pseudo-integra Arnould et Goris/řidký druh neutrál
ních půd s inkrustovánými cystidami/.-Tab.8:Hussula queletii
Fr.in Quél./dosti rozšířená v Ardenách/.-Tab.8:Russula rhodopoda Zvára/v Belgii vzácná/.-Tab.10:holubinka sličná/Russula
lepida Fr./je uváděna pod jménem Russula rosea Pers;tím asi
padne pojmenování jiného druhu R.rosea Quél.a znovu nastoupl
jméno R.aurora Krombh.Konečně na tab.12 je Russula viscida
Kudrna,dosud v Belgii nepozorovaná,ekologickými nároky podob
ná R.pseudointegra,Další díly ikonografie mají vycházet v ne
pravidelných lhůtách.
J.Kubíčka
NKJVcTŽÍ HŘIB ?
Na zasedání výboru francouzské mykologické společnosti ozná
mil pan Trarieux nález asi největšího Boletus edulis.jaký
byl kdy nalezen. Vážil 2 kg 875 g a průměr klobouku byl 45
cm. Již dříve oznámil Romergue nález téhož druhu hřibu o vá
ze 2 kg a obvodu klooouku 1 m. Trarieux sám viděl v listopa
du 19 5 7 hřib o váze 2 kg 100 g,který vystavil jeden sedlák
na trhu v Périgeux. Srad by bylo vhodné,uoy i naši houbaři
se pochlubili svými rekordními úlovky,abychom měli předsta
vu,jakých rozměrů dosahuji hřibovité houby u nás.
J.Kubička
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SBORNÍKY ZE SEMINÁŘŮ ČSVSM
Československá vědecká společnost pro mykologii při ČSAV nabí
zí sborníky referátů,přednesených na seminářích komise pro och
ranu hub a jejich životního prostředí a komise pro mykofloristiku a mykocenologii z let 1981-1984:
1981 - Bioindikační význam lišejníků a jejich ochrana.-28 str.
2 obsahu:Ing.J.Materna,ČSc.¡Znečištěni ovzdušív ČSSR
a jeho vliv na vegetaci - Prof.Dr.Z.černohorský,DrSc.:
Vliv znečištěného ovzduší na lišejníky - Dr.P.Anděl:
Využití lišejníků při kvantitativním hodnocení imisní
zátěže krajiny - Dr.J.Liška: Lišejníky a znečištění
ovzduší na Táborsku - Dr.I.Pišút.CSc.: Aktuálně rozšírenie vyhraných druhov epifytických lišajníkov na Slo
vensku - Ing.J.Kuthan:Příspěvek k poznání našich basidiolichenů.
1982 - Úkoly mykofloristiky a mykocenologie v ohrožených eko
systémech přírody ČSSR. - 58 str.
Z obsahu:Dr.E.Úadač,DrSc.¡Mykocenózy a jejich hodnoce
ní - Dr.M.Svrček,CSc-¡Nástin historie mykcfloristických
a mykocenologických výzkumů v ČSSR - Dr.R.Fellner:Otázky strategie mykocenologických a mykofloristických vý
zkumů v ohrožených ekosystémech přírody ČSSR - Prom.biol.A.Lepšová:Metoda stanovení produkce velkých hub Dr.F.Kotlaba,CSc.¡Metody mykofloristického výzkumu a
poznámky k mapování hub - Ing.J,Kuthan:Metody inventa
rizačního mykologického průzkumu státních přírodních
rezervací- Dr.J.Kubíčka¡Praktické zkušenosti z myko cenologického výzkumu.
1985 - Teoretické a praktické otázky ochrany hub. - 33 str.
Z obsahu¡Dr.J.Čeřovský,CSc.¡Červené seznamy a červené
knihy jako podklad ochrany druhů - S.Šebek: Červené
seznamy chráněných hub v německých republikách- Dr.F.
Kotlaba,CSc.¡Druhy makromycetů navržených k ochraně v
okresu Praha-západ - S.Šebek: Návrh na červený seznam
ohrožených druhů hub v okrese Nymburk -Dr.P.Cudlín.CSc.
a Ing.0.Šrámek,CSc.¡Stručný přehled činnosti na úseku
studia bionomie,vlivu exploatace plodnic na mycelium
a možnosti reprodukce některých atraktivních druhů
vyšších hub na území Školního les.podniku VŠZ v Kos telci n.Č.l.
1984 - Houby teplomilných doubrav Československa. - 35 str.
Z obsahu:Dr.R.Fellner:Současný stav mykofloristických
a mykocenologických výzkumů teplomilných doubrav stř.
Evropy - Ing.P.Škubla,CSc.¡Huby dúbrav sever.okraja
Podunajské nížiny - Ing.J.Lazebníček:Houby doubrav již.
Slovenska- J.Kuthan:Mykoflóra doubrav a habrových doubrav stř.Slovenska-Dr.VI.Antonín¡Houby teplomilných
doubrav jižní a stř.Moravy-Dr.R.Fellner:Houby teplo
milných doubrav okolí Suchomast u Koněprus-J.Šutara;
Houby doubrav Železnického vrchu,Kaňkova a Vršíčku v
Českém Středohoří-Seznam druhů hub sbíraných během
exkurzí 3.mykol.dnů na Slovensku ve Skýcově 4.-9.X.1984.
Cena jednotlivých sborníků je 8.-Kčs.objednávky přijímá Čs.
vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 106,
110 00 Praha 1.Sborníky budou postupně rozesílány v pořadí
podle došlých přihlášek až do vyčerpání zásob.
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Ke kresbě na obálce: Diatrype disciformis/Hoffm.ex Fr./ Fr.na
kůře buku /Fagua silvatica//zvětšeno/.- Kreslil S.Šebek,1984.

KiKOLOGICKŠ LISTÍ' č.17 - Informační orgán Čs.vědecké společ
nosti pro mykologii p"i ČSAV - vycházejí v nepravidelných
lhůtách a rozsahu.Toto číslo sestavil J.Kuthan.k tisku při pravil Svetopluk Šebek. - Toto číslo vyšlo dne 15.12.1984.
Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adresu
5c.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka
106, 110 00 Praha 1,tel.26 44 05.

