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V Ý Z V A  K P O M O C I  L E S N Í M U  H O S P O D Á Ř S T V Í

"Nechí každý z nás.kao vstupuje do lesa,si uvědomuje,že 
vstupuje skutečně na své,jako domů,a necht taká les šetří jako 
svůj majetek,svůj dům,svůj byt s jeho zařízením,svou zahradu a 
své poleje nechí také les chrání před druhými,kteří hy se chtě
li proti dobrovolné národní kázni prohřešovat a kteří by se v 
lese chovali jako škůdci národního majetku a tím i národa!"

Vladimír tílehla,1947
*

Říká se,že lesy jsou největším bohatstvím naší vlasti.Jeho 
hodnota vynikne zejména tehdy,uvědomíme-li si,jak mnohostranný 
je funkční význam lesa v životě naší společnosti.

Vedle produkce dřevní hmoty je to především vodohospodářská 
funkce lesních porostů ve vodním režimu krajiny a jejich funkce 
půdoochranná.Stejně tak je vysoce hodnocen význam lesní zeleně 
pro zachycování prachu,plynných emisí /zejména výfukových emisí 
motorových vozidel/ a pesticidních látek a jeho funkce proti
hluková. Nedostatečně si dosud uvědomujeme i hygienický význam 
lesů jak po fyzické tak i psychické stránce a jejich význam re- 
kreační-tedy jejich nezastupitelný význam pro vytváření zdravé
ho životního prostředí,a konečně jejich esteticko-krajinotvor - 
nou funkci,která činí z naší zeleně nenahraditelnou součást 
krás naší přírody a krajiny.

Aby les mohl nerušeně plnit všechny tyto funkce,která před
stavuji naše základní životní hodnoty,a aby jich člověk mohl 
náležitě využívat,je třeba mu také věnovat náležitou péči.Proto 
se předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSSH na svém 
zasedání dne 13.2.1985 obrátilo na naši veřejnost s výzvou k 
pomoci lesnímu hospodářství,v niž se mj.praví:

"Všestranná péče o lesy se stává přední společenskou povin
nosti, zejména v současné době,kdy naše lesy byly po dvou loň
ských přírodních katastrofách a po nové letošní vážně poškozeny.

Obracíme se proto na všechny orgány Národní fronty a v ní 
sdružené organizace s výzvou,aby cílevědomě působily na své čle
ny tak,aby naši občané plně chápali význam lesa ve všech jeho 
funkcích - pěstební,produkční,vodohospodářské i rekreační, aby 
dobrovolnou prací svých členů přispěly k ochraně a udržování le
sů.

Při naplňování tohoto prospěšného úkolu je třeba zaměřit po
zornost zejména na vyklizování poškozených ploch od klestu a tě
žebních zbytků,zalesňování vyklizených ploch,pěstování sazenic 
ve školkách,ochranu lesa proti škůdcům a na další práce,spojené 
především s čištěním lesů.

Jsme přesvědčeni,že všechny orgány a organizace Národní fron
ty,všichni jejich členové pochopí naléhavost tohoto požadavku,že 
soustavná péče o ochranu a udržování lesů se stane věcí jejich 
společenské spoluodpovědnosti."

Protože naše lesy jsou také životním prostředím většiny hub, 
o jejichž studium i sběr neustále vzrůstá zájem naší veřejnosti, 
jsme přesvědčeni,že naléhavost požadavku soustavné péče o lesní 
porosty si uvědomí i naši mykologové a široká houbařská veřej - 
nost a z této aktuální záležitosti učiní věc své cti.

-sš.

1

--------- — —— 1—



N A D  NOVÝM» S T A N O V A M I  N A Š Í  S P O L E Č N O S T I

Jak .Isme již. čtenářům našeho bulletinu .oznámili /viz lýko!, 
listy 15:28,1984/ schválilo federální ministerstvo vnitra-výno- 
sea ministra vnitra ČSSR čj.SU-445/P-84 ze dne 25.dubna 1984 - 
v souladu s ustanovením § 2 zákona 5.68/1951 3b.o dobrovolných 
organizacích a shromážděních stanovy dobrovolné společenské or-fanizace Československá vědecká společnost pro mykologii při eskoslovenské akademii věd se sídlem v Praze.

Toto rozhodnutí bylo vydáno po řádně provedeném řízení ve 
smyslu zákona č.71/1967 Sb.o správním řízení a po projednání s 
ministerstvem vnitra ČSR a ministerstvem vnitra SSR,jak vyžadu
je zákon č.128/1970 3b.o vymezení působnosti ČSSR ve věcech 
vnitřního pořádku a bezpečnosti. Tím také pozbyl platnosti do
savadní organizační řád naší Společnosti,schváleny rozhodnutím 
ministerstva vnitra čj.NV/2-75/56 ze dne 15.března 1956.

Abychom seznámili naši členskou veřejnost s tímto základním 
dokumentem,upravujícím organizační strukturu naší Společnosti,Že Jí základní úkoly a její činnost,který proti původním stanovám SV3M přináší řadu novinek,přinášíme v tomto bulletinu výběr z 
nejdůležitějších částí stanov spolu s jejich výkladem.

Základní charakteristika naší Společnosti
Československá vědecká společnost pro mykologii při ČSAV/dá- 

le jen ČSVSM/ je dobrovolná výběrová organizace vědeckých.vědec- 
ko-pedagogických a odborných pracovníků a dalších badatelů v 
oboru mykologie,sdružených ke společné činnosti,jejímž účelem 
je dle celkové koncepce československé vědy podílet se na dal
ším rozvoji a zvyšování úrovně mykologie v ČSSR a na koncepční 
a prognostické činnosti jakož i na propagaci a realizaci výsled
ků vědecko-výzkumné činnosti ve společenské praxi.

ČSVSM je společenskou organizací podle zákona č.68/1951 Sb. 
a k ČSAV je přidružena rozhodnutím prezídia ČSAV z roku 1955.Je- 
jím sídlem je Praha,působí však na c e l é m  území ČSSR.

Ve své činnosti se ČSVSM řídí cíli hospodářského,kulturního 
a sociálního rozvoje vyspělé socialistické společnosti,stanove
ného Komunistickou stranou Československa.Hlavní zásady její čin
nosti stanoví prezídium ČSAV.

Naše úkoly
ČSVSM plní zejména následující úkoly:
a/ podporuje rozvoj mykologie podněcováním vědecké a vědecko- 

populárni práce s šířením nových poznatků do praxe,
b/ orientuje v souladu s hlavními úkoly ČSAV zájem členů na 

řešení těch otázek oboru,které jsou zvlášč významné z hlediska 
celospolečenských potřeb socialistické výstavby státu v daném 
časovém období,

c/ rozviji prognostickou činnost,organizuje,prohlubuje a ko
ordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě a praxi, 

d/ poskytuje svým členům pomoc při jejich odborné prácí, 
e/ přispívá ke zvyšování odborné a ideologické úrovně svých 

členů,
f/ přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů,kteří za

čínají v oboru pracovat.
ČSVSM může dávat příslušným odborrým pracovištím a orgánům 

podněty k opatřením týkajícím se rozvoje oboru.Naše Společnost 
spolupracuje se zahraničními společnostmi obdobného zaměření,pře
devším s těmi,které působí v SSSR a v ostatních socialistických 
státech.
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K tomu,aby mohla ČSVSM všechny tyto úkoly plnit,pořádá vědec
ké a pracovní konference,přednášky,diskuse,kurzy,zájezdy apod.. 
vyjadřuje ae k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativ
ně se podílí na publikační praxi a na provádění ediční politiky 
v oboru mykologie. Padle nových stanov může naše Společnost vy
dávat také pro své potřeby^publikace.mající vztah k  její činnos
ti, vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky.

Organizace ČSVSM
K efektivnímu zajišíování úkolů se ČSVSM může členit na po

bočky, sekce nebo na odborné skupiny.
P o b  o č k y jsou zřizovány podle územního principu v mís

tech,kde jsou pro jejich činnost předpoklady/zejména ve význam
ných vědeckých,pedagogických nebo průmyslových centrech/.V sou
časné době má naše Společnost pobočku v Drně a v Bratislavě pra
cuje skupina slovenských členů.Každý člen pracuje v jed
né z poboček event.je přímo napojen na práci pražského ústředí. 
Činnost pobočky řídí 3-9 členný výbor,který se volí na plenární 
schůzi pobočky.

S e k c e  nebo o d b o r n é  s k u p i n y / k e m i s e /  
jsou zřizovány podle odborného zaměření členů ČSVSM,které sdružu
jí podle jejich odborného zájmu nebo podle specializace jejich 
odborné činnosti. V současné době mohou členové ČSVSM pracovat 
např.v sekci pro fýtopatologickou mykologii,v komisi pro mytolo
gickou toxikologii,komisi pro experimentální mykologii/která je 
společná se stejnojmennou komisí čs.mikrobiologické společnosti 
při ČSAV/,dále v komisi pro ochranu hub a jejich životního 
prostředí,komisi pro mykofloristiku a mykocenologii a v posled
ní době i v komi3Í pro 3tudium mikromycetů v Československu.Čin- 
nost sekcí a odborných skupin řídí 3-9 členný výbor,volený na 
jejich plenární schůzi členy,kteří ae podle svého zaměření při
hlásili k práci v některé z nich.

Odborná komise nebo sekce si může po schválení předsednict
vem přizvat na projednání některých speciálních problémů pří
slušného odborníka-nečlena ČSVSM. Ovšem členství v komisi či 
sekci bezpodmínečně předpokládá i členství v ČSVSM.

Členství v naší SDolečnosti
je individuální /tj.řádní a mimořádní členové/,kolektivní a čest
né.

Ř á d n ý m  členem se může stát vědecký,vědecko-pedagogic- 
ký „vědecko-technický nebo odborný pracovník a badatel,ktexý v 
oboru mykologie aktivně pracuje a vykazuje /nebo vykázal/ tvůr
čí činnost.

M i m o ř á d n ý m  členem se může stát pracovník.kteiý 
z a č í n á  pracovat v oboru mykologie a projevuje zájem o tvůr
čí činnost nebo se na tuto práci připravuje.

Stát se členem ČSVSM předpokládá podat písemnou přihlášku, 
která musí být doporučena dvěma řádnými členy ČSVSM,spolu s pře
hlášením,že osoba,která se o členství uchází.souhlasí s posláním 
a s úkoly ČSVSM a chce se zúčastnit svou činností na jejich plně
ní.

0 přijetí za člena rozhoduje předsednictvo hlavního výboru 
ČSVSM,členství vzniká přijetím za člena,zaplacením zápisného 
/Kčs 5.-/ a členských příspěvků na jeden rok/Kčs 20.-/.

Oproti původním stanovám naší Společnosti znají tyto nové 
stanovy též členství k o l e k t i v n í .  Kolektivním členem se 
mohou stát orgány socialistické nebo společenské organizace a 
jejich organizační součásti /např.podniky,družštva,špalky nebo
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jejich svazy apod./,projeví-li zájem o kolektivní členství podá
ním písemná přihlášky.v níž prohlásí,za Jakých, podmínek a Jakou 
formou hodlá se zúčastnit na práci ČSVSM. Tuto organizaci/"kolek- 
tivního člena"/ pak zastupují a Jejím jménem jednají 1-4 pracov- 
níci/delegáti/,kteří jsou řádnými nebo mimořádnými členy ČSVSM.

Čestným členem ČSVSM se může stát významný domácí nebo zahra
niční badatel v oboru mykologie,zvolený valným shromážděním.

Práva a povinnosti členů
Členové ČSVSM mají právo zúčastnit se valného shromáždění/ne- 

bo být voleni jako delegáti/ a podílet se na jeho jednání,volit 
a být voleni do orgánů ČSVSM /mimořádní členové však nemohou být 
voleni za členy hlavního výboru ani do funkce revizorů/,být čle
ny komisí,pracovních/odborných/skupin,delegací apod..vytvářených 
orgány ČSVSli /mimořádní členové však nemohou být členy koordinač
ních a pracovních orgánů,vytvářených předsednictvem-viz shora/, 
dále podávat návrhy a hlasovat o nich na všech schůzích,konferen
cích a jiných odborných akcích,které Společnost organizuje,být 
informováni o pořádání všech akcí ČSVSM a přednostně získávat za 
stanovenou cenu časopisy a publikace vydávané ČSVSM.

Řádní a mimořádní členové jsou však na druhé straně povinni 
zachovávat ustanovení stanov a aktivně se podílet na plnění úko
lů ČSVSli,plnit usnesení orgánů,kterými se stanoví konkrétní úko
ly jednotlivých členů,odpovědně plnit funkce.kterými byli pově - 
řeni a zajištovat konkrétní úkoly,přispívat k přenášení nových 
vědeckých a odborných poznatků do praxe a platit členské příspěv
ky.

Zánik členství
Individuální členství v ČSVSM zaniká písemným prohlášením 

člena,že z ČSVSM vystupuje,nebo nezaplacením členských příspěv
ků po dobu dvou let /ač byl člen o zaplacení upomenut/ nebo ko
nečně vyloučením. To se může stát v případě závažných důvodů, 
zejména jedná-li člen v rozporu s povinnostmi,jež mu ukládají 
stanovy nebo jestliže hrubě porušil zásady socialistické morálky. 
0 vyloučení takového člena rozhoduje předsednictvo.

Kolektivní členství zaniká písemným prohlášením organizace, 
že nadále nehodlá být kolektivním členem,nebo rozhodnutím před
sednictva v případě,že organizace po dobu jednoho roku neplní 
podmínky účasti na práci ČSVSM aniž by toto neplnění projednala 
a odůvodnila předsednictvu.

Orgány ČSVSM,
které zajišíují a řídí všechny úseky její činnosti,jsouivalné 
shromáždění.hlavní výbor a předsednictvo.

V a l n é  s h r o m á ž d ě n í  je nejvyšším orgánem 
ČSVSM. Přísluší mu určovat v souladu se zásadami stanovenými or
gány ČSAV hlavni směry činnosti ČSVSM pro období do příštího 
valného shromáždění,schvalovat zprávu hlavního výboru o činnos
ti ČSVSM a zprávu revizorů za období od posledního valného shro
máždění, dále volit čestné čleqy.určovat počet členů hlavního vý
boru,předsednictva a revizorů s přihlédnutím k celkovému počtu 
členů,usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,určovat 
výši zápisného a členských příspěvků,zřizovat a rušit sekce a 
odborné skupiny,volit členy hlavního výboru a revizory a jejich 
náhradníky.usnášet se na stanovách a jejich změnách event.usná
šet se na zrušení ČSVSM. Koná se jednou za tři roky á jeho svo
lání se oznamuje členům nejméně .40 dní předem spolu a programem. 
Hlavní výbor může svolat z vlastního podnětu /vždy na žádost
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alespoň jedné třetiny členů/ i mimořádné valné shromáždění,jehož 
termín se oznamuje členům nejméně 15 dní před jeho konáním spálu 
s důvodem jeho svolání.

Činnost ČSVSM v období mezi valnými shromážděními řídí hlav
ní v ý b o r,který zabezpečuje v souladu se zásadami,stanovený
mi příslušnými orgány ČSAV,realizaci jednotné koncepce činnosti 
celé ČSVSM při rozvoji a zvyšování úrovně mykologie při uplatňo
vání výsledků československé vědy v praxi a při spolupráci se 
zahraničními organizacemi.Hlavní výbor volí členy předsednictva 
a jejich náhradníky.schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření 
ČSVSM za běžný rok,schvaluje plán činnosti ČSVSM na následující 
rok po jeho projednání v příslušném vědeckém kolegiu ČSAV /v na
šem případě ve vědeckém kolegiu biologie organismů,populací a 
společenstev ČSAV/,schvaluje finanční plán na následující rok 
/po projednání s příslušnými orgány ČSAV/,pověřuje předsednict
vo hlavního výboru plněním konkrétních úkolů,zabezpečuje přípra
vu valného shromáždění včetně přípravy návrhů kandidátních lis
tin,zřizuje pobočky ČSVSM,případně stanovuje jejich územní eb - 
vod,zřizuje komise a rozhoduje o odvolání ve věcech členství.
Schází se nejméně třikrát do roka a jeho schůze svolává předseda.

Výkonným orgánem hlavního výboru je p ř e d s e d n i c t v o ,  
jemuž přísluší zajištovat běžné úkoly,týkající se činnosti ČSVSM, 
dále pak úkoly,kterými je pověřil hlavní výbor,a rozhodovat o 
věcech členství.Schází se podle potřeby.zpravidla 6x do roka.

R e v i z o ř i,kteří z hospodářského hlediska posuzuji, plně
ní úkolů ČSVSM,vykonávají dohled nad její hospodářskou činností. 
Zprávu o hospodaření podávají valnému shromáždění a výboru.

Hmotné prostředky k plnění úkolů
tvoří především členské příspěvky a zápisné,dále převzatý maje
tek,příspěvky poskytované ČSAV popř.jinými orgány,příjmy,vyplý
vající z vlastní činnosti ČSVSM,dary a dědictví.

Informovanost členů
Usnesení orgánů ČSVSM,jež se dotýkají jejich členů a jiné zá

važné skutečnosti se oznamují členům dopisy nebo členskými zprá
vami nebo informacemi v odborném/např.v Ifykol.listech,České my
kologii spod./ nebo denním tisku.

Doslovné zněni nových stanov ČSVSM bude otištěno v letošním 
/39./ročníku čas.Česká mykologie.Pokud budou mít naši členové 
při nejasnostech zvláštní dotazy,rádi na ně poskytneme odpovědi 
buč individuálně,nebo i ve zvláštních článcích v tomto bulletinu.

-sš.

Z a j ím a v é  druhy naší m yk o fló ry

Outkovka p o lo ro z l itá  - Antrod ia  va r i ifo rm is  v Č S S R

František K o t 1 a b a
U  hub stejně jako u ostatních organismů se můžeme setkat na 

jedné straně s druhy neobyčejně hojnými a na straně druhé zase 
s druhy neobyčejně vzácpými. K extrémně vzácným chorošům nejen 
u nás,ale vůbec v Evropě patří nepochybně i outkovka polorozli-
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tá - Antrodia variiformis /Peck/Donk = Trametes variiformia/Peck/ 
Peck. Byla popsána na konci minulého století ze Severní Ameriky 
a donedávna nebyla z jiného světadílu známa;ještě Donk/1974/ uvá
dí, že z Evropv není známa. První údaje o jejím výskytu v Česko - 
Slovensku,Sovětském svazu a Jugoslávii jsem publikoval teprve ne- 
dávno/Kotíaba 1984/. Přitom outkovka polorozlitá je dosti nápad
ný,! když ovšem velice vzácný druh,který právě z tohoto důvodu 
i přes dobrou prozkoumanost evropských chorošů dosud unikal po
zornosti mykologů a pokud byl nalezen,nebyl většinou správně ur
čen /možná,že v některých herbářích je uložen z více lokalit, 
avšak pod nesprávnými jmény/.

Outkovka polorozlitá je nejen blízce příbuzná,nýbrž i velmi 
podobná poněkud hojnější a zcela bělavé outkovce různotvaré - 
- Antrodia heteromorpha /Fr./Donk,která je např.u nás v původ - 
nich horských smrčinách vyšších poloh místy dosti hojná /nejví
ce lokalit známe z Krkonoš/.A.variiformis se liší od A.hetero
morpha jednak makroskopicky sytě hnědými kloboučky /pokud jsou 
vyvinuté/ a podobně zbarvenou spodní stranou od substrátu dobře 
oddělitelných plodnic,jednak mikroskopicky menšími výtrusy/pod
le našeho materiálu 6,6-7,9 x 2-3,2 jum/. Další odlišení obou 
druhů tkví v odlišné ekologii /takže vlastně nemohou růst na 
stejných lokalitách/: A.heteromorpha je značně chladnomilná a 
roste téměř výhradně na smrku ztepilém /Picea abies/,přičemž 
ani jediný nález u nás /ze 127 studovaných sběrů/ není znám z 
jedle /viz Kotlaba 1984/,zatímco dosud známé nečetné lokality 
A.variiformis u ná3 i jinde v. Evropě leží v teplejších/i když 
horských/ oblastech a hostitelskou dřevinou je pouze jedle bě
lokorá /Abies alba/;toliko ze Sev.Ameriky je urváděna kromě na 
Abies také na Larix,Picea,Pinus a Tsuga.tj.na koniferách/Over- 
holts 1953/,zcela výjimečně i na listnáčích/Sarkar 1959/.

Outkovce polorozlitá je do určité míry podobná i velmi hoj
ná outkovka řadová - Trametes seriális/Fr./íT. = Antrodia seri- 
alis/Fr./Donk; ta se však liší od outkovky polorozlitá žlutook- 
rovými až hnědookrovými kloboučky /pokud^jsou vyvinuté/, žluto- 
okrovou spodní stranou plodnic.menšími póry /2-4 na Imm oproti 
0,5-2 na Imm u A.variiformis/ a trimitickým hyfovým systémem 
/některými autory je však považován za dimitický/.

Synonymika outkovky polorozlité je velmi jednoduchá a v 
podstatě byla vytvořena jen umisťováním druhu do různých,stále 
úžeji pojímaných rodů:

Polyporus variiformis Peck 1889 
Trametes variiformis /Peck/Peck 1901 
Coriolellus variiformis /Peck/ Sarkar 1959 
Antrodia variiformis /Peck/ Donk 1966.
Dnes je zařazení outkovky polorozlité v moderním systému 

zcela zřejmě v rodu Antrodia P.Karat.1879 /toto jméno má priori
tu před Coriolellus líurrill 1905.které přes určité /dřívější kont
roverze ohledně typifikaee je podle nejnovějšího Kódu botanické 
nomenklatury synonymní/,a to hlavně vzhledem k dimitickému hyfo- 
vému systému plodnic;druhy patřící do rodu Trametes Fr. a Corio- 
lus Quél.mají totiž trimitický hyfový systém.

Zveřejnění výskytu outkovky polorozlité v Evropě pochází si
ce teprve z konce září minulého roku /Kotlaba 1984/,avšak histo
rie poznání tohoto druhu u nás a zejména jeho nalezení je pod - 
statně staršího data. První nález na našem dnešním státním úze
mí byl totiž učiněn slovenským botanikem a národopiscem páterem 
A.Kmetěm ve štiavnických vrších u Banské Štiavnice na bájném 
Sitnu pouhé 2 roky po popsání druhu v Sev.Americe,tj.roku 1891 
/druhý pak na téže lokalitě r.l894/j sběr však byl nesprávně ur-
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čen jako Trametes serialis. Exsikáty jsem nalezl při revizi cho
rošů v herbářích Slovenského národného.múzea v Bratislavě /BRA / 
a Národního muzea v Praze /PRM/;revidovali jsme je s prom.biol. 
Z.Pouzarem r.1972 a 1974,a to - s určitými pochybami - jako Tra- 
metes variiformis. Byl to tehdy novy druh nejen gro SSSR /krátce 
před r.1970 jsme ho určili ze zásilky dr.M.Torticov* z Pelištaru 
v Jugoslávii,která jej považovala za Trametes heteromorpha/, ale 
pro Evropu vůbec - avšak nepublikovali jsme ho. Pro úplnost ci
tuji etikety Kmetových sběrů:

In trunco emort.Abietis péct./=A.albae/,M.Sitno,26.Octobre 
1891,leg./et det./ A.Kíaet,ut Trametes serialis,řev.21.11.1972 
F.Kotlaba et Z.Pouzar /BRA/. - Prenčow.in monte Sitno,in Abiete, 
9.7IH.1894,leg./et det./ A.Kmeí,ut T.serialis,řev.11.11.1934 
A.Pilát,ut Lenzites heteromorpha,řev.26.3.1974 F.Kotlaba et Z. 
Pouzar /PRM 494356/.

Přestože se již několik desetiletí zabývám převážně studiem 
chorošovitých hub,nikdy jsem tento neobyčejně vzácrý druh nena
lezl. Jaké proto bylo moje překvapení,když jsem ho zjistil v ba
líčku vzácných chorošů a jiných Aphyllophorales,které mi nedávno 
zaslal k revizi inž.Jan Kuthan z Ostravy! Protože nález je z r. 
1983,poštěstilo se inž.Kuthanovi jako prvnímu u nás téměř po 
jednom století /za 92 let/ po prvním Kmetovu nálezu najít znovu 
tento neobyčejně vzácný choroš - a to na stejném substrátu a 
opět na Slovensku,tentokrát v Kremnických vrších u Banské Byst
rice ve státní přírodní rezervaci "Badínsky prales" /leží nece
lých 35 km vzdušnou čarou SST od Sitna/.

Slovakia:territ.nátur.munitum "Badínsky prales",ad truncum 
iacentem Abieti3 /albae/.cca 600 m s.m.,13.VI.1383,leg.et det.
J.Kuthan,ut Goriolellus heteromorphus,rev.7.3.1985 F.Kotlaba 
/BRA,PRU 837476/.

Pokud jde o celkové rozšíření outkovky polorozlité,je známa 
dosti hojně pouze z Ameriky a velmi vzácně z Evropy. V Sev.Ameri
ce je rozšířena v některých státech jižní Kanady a v řadě států 
severní poloviny Spojerých států včetně Aljašky /Overholts 1953, 
Sarkar 1959,Shope 1931/;v Evropě je známa jen ve Francii /Tor- 
tic in litt./,Jugoslávii /Peručica,ad ramum Abietis albae emort., 
17.711.1959,leg.I.\Tortic,det,1970 F.Kotlaba et Z.Pouzar, PRM 
770400;ib.,Hat.park Sutjeska.ad truncum emort.Abietis albae,
1400 - 1500 m,23.VX.1972,leg.et det.H.Tortic /PRM 771271/.-Nacio- 
na3,ni park Plitvice.fiorkova uvala,Abies alba.4.XI.1973.leg.M.Tor- 
tic,det.1973 F.Kotlaba et Z.Pouzar/PRM 837474/,Československu 
/HRA,PRM-viz výše/ a Zakarpatské oblasti Ukrajinské SSR /PRM/. 
Nález ze Zakarpatské Ukrajiny byl pod jménem Trametes hetero - 
morpha publikován sice dvakrát,avšak vždy s poněkud rozdílnými 
/neúplnými/údaji. Pilát A 936-42,příslušný sešit vyšel r.1939/ 
píše: "Rachov,X.1937,leg.SauČuk,92139",kdežto v jiné publikaci 
/Pilát 1940/ uvádí: "Ad ligna coniferárům.Pop Ivan:Liščenka, 
28965.Svidovec:Rachov,92139".Nález z Liščenky není choroš,rýbrž 
Merulius sp./podle dokladu v PRM/,avšak sběr ze Svidovce je náš 
druh;revidoval jej jako první Z.Pouzar,který mne na něj upozor
nil,avšak nikam nepoznamenal revizi,takže revizní lístek je u 
exsikátu až z naší společné mejnovější revize ze 6.2.1985.Pro- 
tože méně úplné údaje byly i na etiketě sběru,doplnil jsem je 
v kombinaci z obou vvše uvedených publikací takto:

Carpatorossia,Svidovec,distr.Rachov,X.1937,leg.7.Saučuk,det.
A.Pilát,ut Lenzites heteromorpha,řev.6.2.1985 /et prior/ F.Kot
laba et Z.Pouzar /PRM 92139/.

Nelze pochybovat o tom,že stejně jako inž.Kuthanovi může se 
i Jiným mykologům podařit nález tohoto mimořádně vzácného cho-
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Iroše,budou-Il hledat na kmenech padlých jedlí v teplejších oblas
tech, a proto na něj upozorňuji naši mykologickou veřejnost. Kro
mě toho navrhuji dodatečné zařazení druhu Antrodia variiformís 
do předběžného seznamu hub pro Červenou knihu ČSSR /dosud patři
la k nezvěstným, reap .vyhynulým druhům/.

Pro úplnost je zapotřebí závěrem ještě podotknout,že by pře
ce jen bylo záhodno identitu evropské houby s americkou prověřit, 
protože zůstávají nevysvětlené některé rozdíly /např.ve velikos
ti pórů a výtrusů/ : mohou být sice projevem variability,avšak 
mohlo by se popř.jednat i o odlišný,byt velice podobný druh.

L i t e r a t u r a
Donk M.A.A974/: Chech list of European polypores. -469 p. .Amster

dam et London.
Kotlaba F./1984/: Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů/Polypo- 

rales s.l./ v Československu. - 194 p.,36 tab.,123 map. in 
append.,Praha.

Overholts L.O./1953/: The Polyporaceae of the United States, 
Alaska and Canada. - 466 p.-132 tab.,Ann Arbor et London.

Pilát A./1936-42/: Polyporaceae - Houby chorošovité. - In:Kavina 
K.et Pilát A./red./.Atlas hub evropských 3:1-624.

Pilát A./1940/: Hynenomycetes Carpatorum orientalium. - Sborn. 
Nár.Uus.Praha,2B:37 - 70.

Sarkar A./1959/: Studies in wood-inhabiting Hymenomyeetes.IV.
The genus Coriolellu3 U&irr. - Canad.Journ.Bot..Ottawa,37:
1251 - 1270.

Shope P.F./1931/: The Polyporaceae of Colorado. - Ann.Missouri 
Bot.Gard.,St.Louis,18: 287 - 456.

František Kotlaba: Antrodia variiformis in Czechoslovakia,

An extremely rare polypore Antrodia variiformis /Peck/ Donk 
=Trametes variiformis/Peck/Peck,sillied to A.heteromorpha but dif
fering from it by the brown pilei,brown underside of the loosely 
attached carpophores,and by smallet spores,has been found in the 
second locality in Czechoslovakia: Badinsky Virgin Forest near 
Banská Bystrica /Central Slovakia/,on a fallen trunk of Abies 
alba,13.VT.1983,leg.J.Kuthan,as Coriolellus heteromorphus.rev. 
7.3.1985 F.Kotlaba/Bra.PRM 837476/. Antrodia variiformis occurs 
in North America/Canada.U.S.A.incl.Alaska/ and,in Europe,it is 
known at present from France.Yugoslavia,Czechoslovakia eind the 
Soviet Union /Tranacarpathian Ukraine: Svidovec.distr.Rachov,
X.1937,leg.V.Saučuk,det.A.Pilát,ut Lenzites heteromorpha,rev.” 
6.2.1985 F.Kotlaba et Z.Pouzar.PRM 92139) Pilát 1936 - 42, ut 
Trametes heteromorpha/.
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M y k o f l o r i  š t i k a

C o r t in a r iu s  Hel ve l lo id es  - pavučinec chřapáčovitý

Jiří H á k

Olšiny hostí většinou charakteristickou mykoflóru se značnvm 
počtem zajímavých a často vzácných druhů hub. V řadě minulých 
let,pro růst hub málo příznivých,byly často poslední nadějí pořá
daných mykologických akcí.Některé sběry z olšin,zejména obtížné 
čeledi Cortinariaceae Fr.,nepodařilo se však vždy zdárně určit.

Domnívám se proto,že můj příspěvek k poznání zástupců sekce 
Helvelloidei výše zmíněné čeledi a typu sekce-Cortinarius hel- 
velloides/Fr./Fr.-napomůže zájemcům v řešení tohoto problému.Je 
však nutno dodat,že pod olšemi rostou i zástupci dalších sekcí 
rodu Cortinarius Fr.,kterým se budu věnovat v některém ze svých 
dalších příspěvků.

Pavučinec chřapáčovitý - Cortinarius helvelloides/Fr./Fr.- 
drobný»většinou přehlížený druh,typ sekce Helvelloidei,jsem po
prvé sbíral v srpnu 1978 u Svobody n.lípou. Rostl v bažině pod 
olši lepkavou/Alnus glutinosa/ za přítomnosti kapradě hřebeni- 
té/Dryopteris cristata/ a devětsilu bílého/Petasites albus/.Od 
té doby se každoročně od léta do podzimu objevuje na této lo - 
kalitě v obrovském počtu plodnic.Připojený popis jsem pořídil 
podle plodnic sbíraných 3.VIII.1978,které jsou uloženy v mém 
herbáři pod č.51/78.Připojuji klíč na rozlišení dalších druhů 
sekce Helvelloidei rostoucích pod olšemi.

P o p i s
Klobouk 1-2/3/ cm široký,tenkómasý,za mlada široce zvonco- 

vitý,brzy však rozložerý.uprostřed často 8 malým tupým hrbol - 
kem,olivově hnědý,oschlý žlutohnědý,v mládí pokrytý žlutými 
vlákny vela,které se později trhají v jemné vláknité Šupinky.

Lupeny jsou tlustá,velmi řídké,vysoké 3-4 am.ga mlada s fia- 
lovým tónem,který však velmi brzy ztrácejí a tmavě hnědnou.Ost- 
ří lupenů je světleji zbarvené.Lupeny jsou přirostlé,někdy tro
chu sbíhavé,vzácně příčně žilnaté.

Třen je 3-6 /9/ cm dlouhý a 2-3 mm široký,zprvu plný,ve stá
ří duty,někdy pokroucený a naspodu zahnutý,v některých přípa - 
dech na bázi mírně ztluštělý,zbarvený jako klobouk,posetý žlu
tými vločkami vela.Špička třeně je u mladých plodnic někdy 
zbarvena do fialova.

Dužnina je rezavě hnědá,bez výrazné chuti a vůně.
Výtrusy jsou elipsoidní,jemně tečkované,5,5-6,5 x 8,5 -10 jm.

Klíč k rozpoznání druhů sekce Helvelloidei rostoucích pod olšemi
/malé druhy se zřetelným žlutým,žlutohnědým nebo světle hnědým 
velemZ/podle líosera/:
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1. Velům žluté,i na klobouku velmi dobře^natelné.Klobouk je
zbarven ± hnědě.většinou s olivovým tónem .............. 2

lx. Velům ± žlutohnědé nebo světle hnědé,na klobouku téměř
neznatelné .Klobouk ± hně<íý,ne s olivovým tó n e m........  3

2. Lupeqy tlusté,řídké,za mlada s fialovým tonem.Klobouk je
olivově hnědý,posetý žlutými vláknitými šupinkami. Třen 
je jako klobouk zbarvený.žlutými vločkami vela posetý.Na 
špičce za mlada někdy fialově nadechlý......... .
............ ................. . C.helvelloides /Fr./Fr.

2x. Lupeny tenké,husté,za mlada šedě/žlutě/ hnědé.klobouk je 
olivově hnědý,zlatožlutě vláknitý,ve stáří žlutohnědý,na 
středu červenavě hnědý. Třen okrový až žlutohnědavý,žlu
tým velem oděný ............... . C. bavaricus Mos.

3. Klobouk tmavě hnědý,temeno žlutohnědé,za vlhka s rýhová-
ným okrajem.Lupery purpurové nebo lilákově šedé,tlusté, 
řídké.Třen jako klobouk zbarvený,žlutohnědým velem vine
tě pásovaný.Hyfy vela až 17 jm šiř. ......... C.alneus Mos,

3x. Klobouk za/vlhka tmavě umbrově hnědý,někdy s purpurově 
červeným tónem,na okraji světlejší„nerýhovaný,suchý čer- 
venavě hnědý.Lupeny fialově hnědé,tlusté,řídké.Třen 
umbrově hnědý se světle hnědavými vločkami vela.Ifyfý ve
la 8-10/12/pm šiř............. C .badiovestitus Mos.

L i t e r a t u r a
Moser M./1978/:Basidiomyceten in Gama:Kleine Kryptoeamenflora 

Bd.TI b/2.-Jena.
Nespiak A./1981/:Grzyby /Ifycota/ Tom XlV.Fířlí Warszawa-Krakóv.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Auf Grund von eisener Sammlungen beschreibt der Autor die Art 
Cortinarius helvelloides/Fr./Fr.und schliesst ein 3estimmungs- 
schlilssel der unter den Erlen/Alnus/ auftretenden Arten der 
Sektion Helvelloidei an.

Vzácnějš í makromycety na jihozápadní Moravě v r .1984

Oldřich L á z n i č k a

Při mykoflori8tickém průzkumu vybraných lokalit jihozápadní 
Moravy jsem v průběhu r.1984 sbíral a determinoval některé mak
romycety, jež jsou v tomto regionu vzácné,nebo zde dosud nebyly 
zjištěny.

Clathrus archeri /3erk./Dring.
10.)kl.Í9ň4,Náměšt n./Osl.,obora,400 m n.m.,4 ex.v humusu me

zi nízkou trávou na chráněném palouku se zbytky pařezů a trouch
nivějících částí kmenů (Juercus a Carpinus,na okraji rozvolněného 
porostu téhož složení.

Datronia mollis /Sonmerf./Ponk,
Í3.XI.1984,Sákova hora,809 m n.m.,na boku ležícího kmene Fa- 

gus sylvatica. - 10.XI.1984,Néměší n./Osl..obora,400 m n.m.,na 
boku padlého kmene Carpinus betulus.

Ganoderma lucidum /Ourt.ex Fr./P.Karsten
21.Vil.1984,Náměát n./Osl.,obora,400 m n.m.,na pařezu Quer-

cus.
Geastrum berkeleyi Masse yar.continentale V.J.Staněk
9.Vili.1984,Vranovská přehrada-Ďítov,kat.Osinovice-osada Fa-
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rářka,350 m n.m. ,1 ex.suché plodnice v humusu a nánosu listí smí
šeného křovinatého habrového porostu u chaty č.191 mezi hraneční- 
ky 908 a 909.

Gymnopllus junonius /Fr./ P.D.Orton
S.X.l984,Háměši n./Osl.,obora,400 m n.m..trsnatě na trouchni

vém pařezu Quercus ohrostlém vysokou travou uprostřed chráněné 
lesní louky.

Hapalopilus rutilans /Pers.ex Fr./P.Karsten
l.X.1984,tJáměšl n./Osl.,obora,400m n.m.,na opadlé větvi 

Quercus.
Lentinellus ursinus /Fr./Kühner
19.VTII. a 7.X.Í984,Vranovská přehrada-Široký hon,400 m n.m., 

na prudkém k jihu exponovaném svahu v mladším dubovém a habrovém 
porostu proti osadě Farářka,hromadně a hojně na ležícím trouch - 
nivám a rozpadávajícím se kmeni Carpinus betulus spolu s Bjer - 
kandera adusta.

Lepiota irrorata Quél.
22. VTIÍ.1984,iíaměšt n./Osl.,obora,400 m n.m.,v humusu mezi 

nánosem listí ve starém dubovém a habrovém lese.
Osteina obducta /Berk./ Ponk,
19.VIII.1984,Vranov ská přehrada-Široký hon,457 m n.m.,jednot

livě i v menších trsech na velmi trouchnivém pařezu Picea/?,La- 
rix?/ ve starém smrkovém lese se vtroušenvm modřínem/naproti osa
dě Farářka/.

Hohenbuehelia atrocaerulea/Fr./ Sing.
2 3 .  a Í3.3r.l384,lfám£3t n./Osl. .obora,400 m n.m.,hromadně 

ne ležícím kmenu a silpých větvích Quercus.
Panellus aerotinus /Sehrad.ex Fr./Kumm.
3.Xl.1904,žákova hora,809 m n.m.-na ležícím kmenu Fagus syl- 

vatica.
Polyporua badiua /Pers.ex S.F.Grav/Schw.
J.x5.1984,žákova hora,809 m n.m.,na trouchnivějícím pařezu 

Fagus.
Steccherinum ochraceum /Pera.ex Fr./S.F.Grav
3.XI.1384,Žákova hora,009 m n.m.,na ležícím kmenu a silných 

větvích Fagus aylvatica.
Stereum bicolor /Pers.ex Fr./řr.

.1984,žákova hora,809 m n.m.,na ležících silqých větvích 
Fagus aylvatica.

Stereum subtomentosum Pouz.
3 .Tf.1384, Žákova hora,809 m n.m.,na ležícím kmenu Fagua aylv.
Stropharia sauamosa/Pers.ex Fr./Quél.
10.Tr.l984, tíáměšt n.Osl.,obora,400 m n.m. ,kromadně v příkopě 

u cesty v silném nánosu listí.
Trlcholomopsis decora/Fr./Slng,
25.3T.1984,žákova hora,809 m n.m.,na ' ■? ícím trouchnivém kme

ni Abies alba.
O.Lázniěka:Seltenere Uakromyzeten in Südwestmähren im Jahre 1984.

Es werden Lokalitäten von unteressanten Makromyzeten gebracht, 
die in diesem Region selten Vorkommen oder hier noch nicht fest- 
destellt wurden.Alle Funde wurden von dem Autor gesammelt und de
terminiert.
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I
 Výsledky m ykofloristiky  im perfektn ích  hub v roce 1984

Michal 0 n d ř e j

Co do množství nasbíraného materiálu /94Ó položek/ patří rok 
1984 k velmi úspěšným. Na severní Moravě jsem sbíral v okolí Ver- 
nýřovic,ICoutů nad Děsnou,Žulové,Nýznerova,Starého Města,Stříbr
níc .na Kralickém Sněžníku a v okolí Šumperka /Vikýřovice,Třeme- 
šek,Rapotín,Temenice,Hratrušov/. Na jižní a střední Moravě jsem 
sbíral v Hodoníně,Přerově,Olomouci,Grygově.Hranicích-Teplicích, 
Hranicích-Olšovci,Zubří a Drahotušíeh. Na Slovensku v Tatranské 
Lomnici,Smokovci,Štrbě,Vážci,Východné,u přehrady Cierného Váhu 
a v oblasti Nízkých Tater v Liptovské Tepliěce a na Králové ho
li. V zahraničí jsem sbíral v Maáarsku na lokalitách:Szentendre, 
HoranyjKomárom,Tata,Budapest a Bábolna.

Nasbíraný materiál roku 1984 bude postupně určován podle 
časových možností. Zatím byly prohlédnuty jen ojedinělé sběry.
Na Luzula campestris D.C./lokality:Lipt.Teplička a Kralický 
Sněžník/ byl zjištěn novv druh rodu Ramularia. Na Luzula campes- 
tris a Luzula silvática Huds./lokality:Tatranská Lomnica,Králo
va hola a Kralický Sněžník /byla nasbírána zajímavá parazitická 
houba,poprvé nalezená autorem roku 1973 ye Vysokých Tatrách a v 
Hrubém Jeseníku. Její taxonomické zařazení je v rodě Piricularia 
/v herbářích 3RA jsou starší sběry uloženy pod pracovním názvem 
Fusicladium luzulae/. Z dalších zajímavých sběři roku 1984 je 
možno uvést nález houby Alternarla scirpicola/Fuckel/Lucas et 
V/ebster na Carex brizoides L.AokalitarSumperk,Vikýřovice/.Jed
ná se o druhý sběr houby na území fisSR. Poprvé byla tato houba 
sbírána autorem roku 1970 v Třebíči,Ptáčov na Bleocharis palust- 
ris/L./R.Sch, Cenný je i nález doposud u nás málo sbíraného dru
hu Ovularia bulbigera/Fuck./Sace.na Sanguisorba minor Scop, ze 
Strby/prvý sběr na Slovensku/.

V roce 1984 byla hlavní pozornost zaměřena na sběry a stu - 
dium hub rodu Drechslera /Helminthosporium/ na travách. Celkem 
bylo nasbíráno 360 vzorki rizpých druhi trav. Po mikroskopickém 
zhodnocení sběrů byly houby rodu Drechslera nalezeny jen na 142 
odebraných vzorcích. Doposud nebyla sběrům a studiu hub rodu 
Drechslera v ČS3R věnována větší pozornost,i když v minulosti 
popsal E.Iiaudyš roku 1916 na našem území dva druhy /Helmintospo- 
rium poae a Helminthosporium anthyllidis/. tísilovnou sběratel - 
skou činností se v roce 1984 podařilo nashromáždit cenný srov - 
návací a dokladový materiál. Většina známých druhů byla nalezena 
na území Moravy a Slovenska.Navíc byly nalezeny na hostitelích 
Deschampsia flexuosa /L./Trin.,Trisetum flavescens/L./P.3eauv. 
a Holcus lanatus L. tři nové druhy,které lze dobře morfologicky 
odlišit od všech doposud popsaných druhů, Tím se podařilo zapl
nit další mezeru ve znalosti naši mykoflory parazitických imper
fektních hub. Studium hub rodu Drechslera není ještě uzavřeno a 
bude pokračovat v následujících dvou letech 1985 a 1986.

Itykofloristieký průzkum v roce 1985 je plánován na oblast me
zi Přerovem a Bystřicí p.H.a mezi Olomoucí a Litovlem.V plánu 
jsou rovněž shěry v okolí 3rna,Třehiče1,I^ýmařova,Bruntálu a Ramzové.

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

% koflořistisehe Ergebnisse bei der Erforschung van impekfekřtěn 
Mikromyzeten in Jahre 1984 werden gebracht.
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H ouba  rodu Tr ichoderm a na hálkách sněti kukuřičné

Josef H a m p e j s

0  silném výskytu sněti kukuřičné /Ustilago maydis /DC./Cor- 
da/ v roce 1983 na některých lokalitách okresu Mladá Boleslav 
jsem referoval v Ifykol.listech č.13 /Hampejs 1983/.

V roce 1984 jsem pozorování porostů kukuřice zahájil 19.8., 
první hálky jsem nalezl 29.8.,v pozorování jsem pak pokračoval 
k datu 5.10.1984,kdy hýla ukončena sklizeň porostů silážní ku
kuřice na sledovaných lokalitách.

Sněí kukuřičná se v porostech oproti roku 1983 rozšířila 
slaběji,velikost jednotlivých hálek byla nevyrovnaná-pohybovala 
se v rozmezí: šířka 5-61 mm x délka 11-195 mm.Tvar a velikost 
hálek je zachycen na obrázku na následující straně.

Mimo sněti kukuřičné byly identifikovány tyto choroby:
Hermafroditismus /velmi silný výskyt/,větvení palic/středně 

silný yýskyt/,zakrslost kukuřice /slabý až středně silný výskyt/, 
symptomy deficience fosforu/zpoždění ve vývoji-slabý až středně 
silnv výskyt/,rez kukuřičná/Puccinia sorghi Schw.//slabý výskyt/ 
a některé další choroby ve slabém až velmi slabém stupni napade
ní.

Při detailním vyhodnocování tvaru a velikosti hálek byly na
lezeny mnohé,které byly pokryty souvislým až méně souvislým ze
leným až tmavě zelenošedým porostem fruktifikující houby. Bylo 
prohlédnuto 197 hálek sněti,z tohoto počtu bylo 15% hálek po
kryto zeleným porostem houby.Pokryvnost porostu houby na povr
chu hálek činila 20 až 75% plochy.

Mikroskopickým vyšetřením bylo zjištěno,že se jedná o druh 
rodu Trichoderma Pers.ex Fries. Vyhodnocováním kultur na sladi
novém agaru byl učiněn předběžrý závěr,že se jedná o druh Tri - 
choderma viride Pers.ex S.F.Gray aggr./syn.:Trichoderma ligno - 
rum/Tode/Harz/.

Jak uvádí Fassatiová/1979/,tento druh se vyskytuje hojně v 
půdě,na dřevě,na skladovaných obilovinách.dále na plodnicích 
kloboukatých hub. Produkuje silné antibiotikum s fungistaticky- 
mi účinky gliotoxin /viridin/.Tímto snad lze do jisté míry vy
světlit i ten fakt,že se tato houba vyskytovala pouze na hál - 
kách menších velikostí /ale dozrálých/,dlouhých maximálně 22mm.
Sejketov/1982/ velmi podrobně referuje ve své práci o biologii 
hub rodu Trichoderma a uvádí reálné možnosti využití jednotli
vých hub rodu Trichoderma a uvádí reálné možnosti využití jed
notlivých druhů v biologickém boji proti chorobám rostlin /ob
chodní preparát má název Trichodermin/. U rodu Ustilago uvádí, 
že následující dbrihy jsou napadány houbami rodu Trichoderma:

Ustilago zeae 3eck/= U.maydis/DC./Corda/,U.avenae Jens., 
U.bepilae Frost.,U.panici-miliacei Wint.

1 přes nepříznivé klimatické podmínky v roce 1984 /vlhký
a chladný průběh počasí/ lze se domnívat,že malé rozšíření sně
ti kukuřičné na lokalitách okresu Mladá Boleslav možno přičíst 
do určité míry i působení hub rodu Trichoderma. Zatím však pro 
toto tvrzení chybějí důkazy.

L i t e r a t u r a
Fassatiová 0./1979/: Plísně a vláknité houby v technické mikro

biologii. - 240 p.,SKTL,Praha.
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/ jn , * Deformování palic kukuřice snětí
I | eb*> Ustilago raaydis/BC./Corda - sběr
f li ¥f materiálu 1984,lokalita Semčice
II "stacioner". - Kreslil J.Haapejs
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Hampejs J./1983/: K výskytu 3něti kukuřičné na některých lokali
tách okresu Mladá Boleslav v roce 1983. - I^ykol.Listy,13: 
17-18.

Sejketov G.S./1982/: Griby roda Trichoderma i ich ispoízovanije 
v praktike. - 248 p.,Nauka,Alma - Ata.

S u m m a r y

J.Hampers: Occurence of the fungus of the genus Trichoderma on 
the galls of Ustilago maydis.

In the year 1984 after rather cold cource of weather there 
was founde Trichoderma viride living on smaller galls of Usti
lago maydis.

Tvar hálek sněti kukuřičné,které byly nejčastěji napadány houbou 
Trichoderma viride.-Ve spodgí řadě jsou nakresleny řezy hálkami 
a černě vyznačenou masou spor. - Kreslil J. Hampejs.
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I
 N ě k te ré  novinky o helmovkách - M ýcena

Jiří K u b í č k a

Znáný holandský nykolog Maas Geesteranus reviduje již řadu 
let druhy rodu Mýcena a výsledky uveřejňuje na pokračování v 
Proceedings of the koninklijde Nederlandske Akademie van Y/etten- 
schappen. Protože u nás je běžně používán Koserův klíč k určo - 
vání lupenatých a hřibovít.vch. hub,uvádím u jednotlivých druhů 
stránku vydání z r.1978.

Mýcena clnerella /p.178/
Dle výzkumů Maase Geesterana popsal P.Karsten tento druh nej

prve jako Agaricus /v únoru 1879,a teprve po červnu téhož roku 
ji zařadil do rodu Mýcena.Správné autorské zkratky jsou tedy Mý
cena clnerella /P.Karst./P.Karst.

Mýcena tenerrima /p.171/
Druh byl popsán platné poprvé již Laschem jako Agaricus ad- 

scendens;proto bylo nutné vytvořit novou kombinaci Mýcena ad- 
scendens /Lasch/ Maas G.

Mýcena osmundlcola /p.171/
U nás tuto malou bílou houbičku popsal z pražské botanické 

zahrady Cejp/Studia bot.Čech.9/2-4/:140-143,1948/ z nálezů na 
exotických kapradinách;proto byla u nás tradována jako houba 
skleníků. Avěak Moser /Schweiz.Z.Pilzkunde 55/10/:157-158,1977/ 
zjistil její výskyt i ve volné přírodě,! když v jednom z nej - 
teplejších kantonů jižního Švvcarska/v Tessinu/ na kůře topolu. 
Její správné jméno je dle Maase Geesterana Mýcena floccifera Mez.

Mýcena dissimulabilis /p.179/
Tento vzácrý druh z rašelinišť byl nalezen u nás jen něko

likrát: 1.Šumava,Jezerní slat.na okraji smrčiny v hlubokém po
rostu rašeliníků.l.IX.1954,leg.M.Svrček/Čes.Mykol.10:181,1956/.
-2.Vysoké Tatry,okolí Trirohého plesa,na rašelinících značně 
udupaných od zvěře nebo na nízkých bultech,7.X.1958,leg.J.Ku- 
bička.exs.Coll.Mýcenarum Kubička No.1629,1630.- 3 .Jeseníky,SPR 
Skřítek,v kobercích Sphagnum,3.IX.1969,leg.J.Kubička,exs.Col. 
Mycenarum Kubička No.1903.-4.Řásná u Telče,SPR Pařežitý rybník, 
na sešlápnutém polštáři rašeliníku s řídkým výskytem Polytrichum, 
15.IX.1972,6 exemplářů,leg.J.Kubička,exs.Coll.Mycenarum Kubička 
No.2122 /Kubička J.,Mykol.Zprav..Brno,20/1/:5-6,1976/.-5.Krušné 
hory,SPR Božídarské rašeliniště,5.IX.1978.leg.R.Kuželka /fias.čs. 
Houb. 56 -.31.1979/.

Tento druh je v literatuře znám jako Mýcena megaspora Kauffm., 
dále jako Mýcena permixta/Britz./Sacc.,ale při revizi Britzel- 
mayerových druhů z bavorského Haspelmooru zjistili Stangl a 
Bresinski,že platné jméno má být Mýcena dissimulabilis.Avšak 
při další revizi zjistil Maas Geesteranus,že správné jméno je 
opět Mýcena megaspora Kauffm.ap.Kauffm.et Smith,

Mýcena chlorinella /p.181/
Poměrně častý gracilní druh v trávnících se správně jmenuje 

Mýcena leptocephala /Pers.ex Fr./ Gill,
Mýcena praecox /p.183/
Dle Maase Geesterana je zcela totožná s druhem č.3.2.83.10.3, 

a je proto možné ponechat v klíči tento druh na místě,ale nahra
dit ho jménem Mýcena abramsii/Murlll/Murill.a stejně tak připsat 
ještě opakované jméno autora na str.181.
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lýčená luteoalcalina /p.176/
JíT ve své disertační práci prokázala u nás L.Kubíčková sbě

rem nových exemplářů na místech sběrů R.Singera na Kavkaze, že 
jde o lícena renati Quél.Jméno M.luteoalcalina je nutné vyškrt
nout.lýčená amygdalina /p.180/

Druh velice hojně rozšířený a vonící při zasýchání po jódo- 
formu,s kloboukem šedým až hnědošedým,který byl i u nás postupně 
určován jako lýčená metata,lýčená vitilis s.Ricken,lýčená filo- 
pes s.Dennis et al.jzdálo se,že situace je ideálně rozřešena no
vým jménem lýčená iodiolens Lundell. líaas Geesteranus považuje 
většinu jmen za nekorektní,neodnovídající pravidlům,a za správné 
má lýčená filopes /3ull.ex Fr./Knmm.

M y k o t o x ik o lo g ie

A k u tn í  otrava po pož it í  hnojníku inkoustového a alkoholu

L. K l i n d e r a

podávám zprávu o pokusu 8 jedovatosti hnojníku inkoustového-
Coprinus atramentarius:
Paní J.K.,40 roků stará,si chtěla sama na sobě vyzkoušet je

dovatost hnojníku inkoustového a proto v neděli 7.X.1984 v 17,30 
hod.požila 20 dkg plodnic usmažerých s vejci.Jídlo bylo velmi 
chutné.Za hodinu nato vypila 1 dcl vína a když se nedostavil žád
ný efekt,vypila za další půlhodinu znovu 1 dcl vina a k tomu 1,5 
dcl likéru. Byla zcela*bez obtíží,tep měla 60 za min.Sla si lehnout 
a klidně spala až do rána. V" pondělí 8.X.1984 ráno v 7 hod.,tj.
14 hodin po požití houbového jídla,vypila znovu 1 dcl vína:za 5 
min.potom začala červenat v obličeji,tep se zvýšil na 89/min.
Aby účinek byl patrnější,vypila za půl hodiny další 1 dcl vína. 
Příznaky se rychle stupňovaly:červenání kůže se rozšířilo na ce
lé tělo,objevilo se pálení kůže na krku,silné zrudnutí očního 
bělma,tep vystoupil na 100/min.Za dalších 30 min.zbledla špička 
nosu,objevila se třesavka,tep vystoupil na 114/min.,ale rudá bar
va kůže těla přetrvává. Za dalších 30 min.,tedy za 2 hod.po požití 
alkoholu a za 15 a půl hod.po jídle z hub,se dostavila krizersil- 
ná třesavka celého těla ustala,objevila se náhlá slabost,pocit 
mdloby,špatné vnímání okolí,apatie,pocení,zvracení. Potom se do
stavila rychle úleva,ústup červené barvy kůže těla a tep 100/min.
Do 4 hod.po tomto ranním požití alkoholu nastal návrat k normál
nímu stavu,jen přetrvával pocit slabé únavy a bolesti v dolních 
končetinách,které pacientka líčí jako bolesti žil. Týž den v 19 
hod.,tedy asi za 25 hod.po požiti hub,vypila znovu 1 dcl vína;za 
7 min.zrudla v horní polovině těla,zbarvení ustoupilo za další 
1 a půlmin.Paní J.K.potom prohlásila,že už nebude dále pokoušet 
své zdraví.
Poznám ky k otravám  hnojníkem inkoustovým

Jiří K u b i č k a
Vnáší lékařské ani houbařské literatuře není popsáno mnoho
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případů pozorování těchto otrav a proto jsem požádal autora, aby 
své pozorování uveřejnil. U nás poprvé pozoroval na sobě otravu 
hnojníkem inkoustovým J.Velenovský /fieské houby,1920-22:115/ a 
A.Pilát potvrdil /Mykologia,Praha,1:111,1924/,že Velenovský úči
nek této houby sám na sobě opravdu vyzkouäel. V lékařské litera
tuře velmi podrobná referát o příznacích otravy uveřejnil J.He - 
rink /Otravy houbami,3ZN 1958,p.81/. Nejlepší referát však při
nesl Švýcar P.X.Ixten /1977//Antialkohol-Wirkstoff des Falten- 
tintlings/Coprinus atramentarius/ aufgeklärt.-Schweiz.Z.Pilzkun
de 55:1-9,1977/.Klinderovo pozorování od nás odpovídá velmi dob
ře dobrovolným pokusům Lišta a Reitha /Arzneimittl.Forsch.10:34, 
1960/. Ti totiž zjistili,že když vypili ihned po jídle z hnojní- 
ku inkoustového 1 dcl červeného vína a asi 40 ml ginu,neobjevily 
se žádné příznaky otravy. Ty však vyvolala sklenice piva,požitá 
za dalších 16 hod.po jídle z hub,a požití uvedeného množství 
alkoholu. List a Reithem také pozorovali,že požití syrové houby 
a následné požiti alkoholu ihned po jídle nevyvolá příznaky ot
ravy.Alkohol však již nebyl znovu požit za určitou dobu,takže o 
neškodnosti syrové houby nemůžeme mluvit.

Dnes víme,že účinná látka se nazývá c o p r i n, že však 
nepůsobí sama jedovatě na organismus,ale že blokuje rozklad al
koholu v krvi ve stádiu acetaldehydu a nahromadění této látky 
pak působí obtíže. Zdá se tedy logickým,že na intenzitě i prů - 
běhu otravy se zúčastňuje jak množství požité houby,tak množství 
a kvalita alkoholu/pivo,víno,"tvrdší" alkoholy apod./; konečně 
značnou roli hraje i čas mezi požitím houby a alkoholu. Nejsou 
žádné objektivní zprávy o tom,že by alkohol požitý před jídlem 
z hnojniku vyvolával potíže. Je-li alkohol použit k přípravě 
houbového jídla/např.houby na víně/,byly pozorovány otravy za 
20-30 min. Konečně následné požití alkoholu za delší dobu po 
jídle příznaky vyvolává. Jsou popsány příznaky nastupující za 
2,4,6 až 20 hodin po prvním napití alkoholu po jídle.ale i za 
1-4 dny.

O s o b n í

ZA ZESNULÝM UJDR.JlftÍM KUBICKOO

Když jsme se v Časných odpoledních hodinách ve středu dne 
9.ledna 1985 rozcházeli po ukončení schůzky Komise pro mytolo
gickou toxikologii při ÖSVSH z budovy Mikrobiologického ústavu 
CSaV v Praze-Krči,nikdo z nás netušil,že našeho přítele a čle
na komise líUDr.Jiřího Kubíčku vidíme naposled. Jeho srdce se 
zastavilo náhle jen několik desítek minut poté,co ještě dlel s 
námi,jako vždy v dobré pohodě,plný energie a zajmu,kdy s námi 
hovořil a projednával záležitosti komise a další problény se 
svým typickým přístupem a nenapodobitelným espritem.

Rozloučení s dr.Jiřím Kubičkou se konalo dne ló.ledna 1985 
za účasti zástupců mytologické i lékařské veřejnosti,kteří vzpo
menuli osobnosti a zásluh zesnulého. Dr.Kubička byl nejen vyni
kajícím lékařem,reumatologem a balnéologem,ale zajímal se inten
zivně i o mytologickou toxikologii a terapii otrav houbami.Ja
ko soukromý badatel věnoval se také mykofloristice a studiu
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některých 3kupin vyšších hub,především rodu Lfrcena-helmovka.Vý
čet toho,co na poli mykologie vykonal,přinese ve zvláštním Slán
ku Česká mykologie.

Jeho náhlého a předčasného odchodu je nutno želet rovněž pro
to,že byl člověkem vysoce společenským,přátelským,plpým pochope
ní a zájmu,a jeho zásadovosti a otevřenosti při jednání budeme 
zajisté velmi postrádat. Jeho obětavost,neutuchající energii a 
vtip spolu se všemi dalšími přednostmi neoceňovali pouze česko
slovenští ntykologové. Ve své nedávno vyšlé knize vzpomínek man
želka známého mykologa světového jména,paní líartha Singerová 
vřele vzpomíná i na dr.Kubičku,který je při jejich návštěvě v 
Československu doprovázel. Výňatky a seznámení s touto knihou 
"lfycologist and other taxa" naleznou naši čtenáři v některém z 
dalších čísel tohoto bulletinu.

timrtí dr.Jiřího Kubičky je citelnou ztrátou pro naši i svě
tovou mykologii a pro všechny její příznivce dobré vůle.

Jan Kuthan
ZA HALÍŘEM HUB OTAKAREM ZBJ3RLÍKEM______________________________

Ifykologové i ostatní zájemci o přírodní vědy se dověděli vět
šinou až z článku L.Helebranta "Umělec a přírodovědec" v časopi
su Živa 32:39/1984/,že 15.dubna 1983 zemřel ve věku 93 let malíř 
hub.vyšších rostlin,hmyzu i ryb Otakar Zejbrlík. ífykologové 3e 
setkávali s jeho obrazy v Kavinově Zemědělské botanice,v časopi
su Mykologie,ve velmi pěkně vytištěné knížce Kavina K.-Zejbrlík 
0.:Atlas hub,vydané v roce 1926,v malém kapesním dvoudílném At
lasu hub s teEtem Viktora Jedličky z r.1942 a dalších 103 Zejbr- 
líkových originálů vyšlo v knize Příhoda A.-Zejbrlík 0:"Houby" 
v roce 1964. Jeho obrazy hub vyšly i jako učební pomůcka pro 
školy a perokresby hub jsou roztroušeny v různých publikacích, 
např.k článkům K.Kaviny.

S Mistrem Zejbrlíkem jsem se seznámil ještě před přípravou 
společné knihy o houbách,jejímž základem byly originály namalo
vané jako nástěnné obrazy pro bývalý botanický ústav fakulty ze
mědělského a lesního inženýrství Českého vysokého učení technic
kého v Praze. Obrazy maloval pod vedením prof.Karla Kavirgr a na 
rubu pasparty bylo uvedeno,kdy a kde byly vyobrazená plodnice 
nalezeny. Později,když některé pasparty už byly zaprášené,byly 
vyměněny za nové,ale tužkou psané údaje na jejich rubu už neby
ly přepsány a tak tyto údaje přišly nazmar. Obrazy zprvu vyvě
šené na stěnách časem vybledly a k tisku musely být osvěženy, 
některé malíř-maloval znovu a atlas doplnil o další druhy.
I když tiskař-nadšerý houbař-věnoval přípravě barev k tisku ta
bulí velkou péči /tehdy bylo možno ještě s ním přímo v tiskárně 
spolupracovat/,přesto mnohé obrazy v knize značně utrpěly repro
dukcí,což malíře pak velmi mrzelo. Některé barvy nebyly u nás 
tehdy dosažitelné nebo se jich mohlo použít jen k vybraným pub
likacím pro export,např.pro holubinku vrhavku bylo nutno vybrat 
poněkud jiný,nejblíže podobný odstín červené barvy. Tabule se 
tiskly natřikrát a pro druhou a třetí sérii připravoval barvy 
jiný tiskař,takže v nákladu knihy lze rozlišit u některých ob
razů trojí barevný odstín,hlavně v zelených a hnědých barvách.
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Nejvíce Mistra Zejbrlíka mrzelo,že jediné unikátní vyobrazení Ve- 
lenovským popsaného křemenáče krvavého tiskař,studující houby do
datečně,u menší plodničky přizpůsobil Ušákovu obrazu křemenáče 
dubového,protože Pilát obě houby ztotožnil. Jinak však je nutno 
uznat,že v nátiscích se podařilo tomuto tiskaři vylepšit některé 
obrazy tak,že byly bližší přírodě a dokonalejší,než byly některé 
vybledlé nebo zpaměti bez živých modelů,ne zcela věrně oživené 
originály.

Před spoluprací na této knize jsem byl pověřen kreslením pe
rokreseb hub /především mikroskopických/ a pak i vyšších rostlin 
a některých živočichů pro druhá vydání Naučného slovníku lesnic
kého.Mistr Zejbrlík pak tyto kresby posuzoval. Navštěvoval jsem 
ho proto často v jeho ateliéru v Libni a při té příležitosti mě 
občas učil i něco z techniky kreslení a zvláště vzpomínal na 
vlastní studium hub,vyšších rostlin.spolupráci s profesory Kar
lem Kavinou,Ant.Klečkou,Viktorem Jedličkou,TT.Kavkou,nebo vyprá
věl o přírodovědeckém životě v Praze na počátku tohoto století, 
vycházkách do Prokopského údolí,Motola,Šárky,Tuchoměřic,Okoř - 
ského údolí,údolí Botiče apod.a o přírodě tehdejšího okolí Prahy,

Kresby vyšších rostlin od malířů bez botanického vzdělání 
byly sice technicky dokonalé,ale měly mnohé morfologické nedo - 
statky,zvláště v nervatuře a okrajích listů i v některých důle
žitých rozlišovacích znacích. Krátké lhůty pro odevzdání obrazů 
pak už většinou ani nedovolovaly kreslit obrázky podle živého 
materiálu,ale podle herbářů nebo různých předloh a proto jsem 
byl pověřen pod vedením Mistra Zejbrlíka i tyto obrázky kreslit. 
Při kresbách vyšších rostlin zprvu požadoval detailní propraco
vání kresby,např.květů v okolíku.i když při značném zmenšení 
pro reprodukci tyto detaily zmizely. Časová tíseň však nedovolo
vala tak důkladné propracování kreseb a protože ani povolený ho
norář neodpovídal tak náročné práci,na jakou byl Mistr zvyklý, 
nechtěl tyto obrázky kreslit 3ám. Jako ukázku mi však nakreslil 
některé rostliny zcela zpaměti a jedna z těchto jeho kreseb - 
obrázek koniklece- je také v naučném slovníku otištěna.

I když jsem zdaleka nesplnil to,co by byl Mistr Zejbrlík 
ode mně rád viděl /ale ani neočekával/,vděčím mu za mnoho,co mě 
naučil,i za krásné chvíle v jeho ateliéru.

Antonín Příhoda

K JTT3ILEU UCHENOLÓGA ALEXANDRA ZAHL3HUCKNERA________________

Alexander Zahlbruckner /nar.31.5.1860 v Jure při Bratislavě, 
zomr.8.5.1938 vo Viedni/ patří nepochybné k najvýznamnéjším bo- 
tanikom,pochádzajúcim z juhozápadného Slovenska.

Nižšíe gymnázium absolvoval vo svojom rodisku.vyššie v Trna
vě /1878/. Univerzitně štúdiá ukončil vo Viedni /1883/.V tom 
istom roku nastúpil do Přírodovědeckého múzea vo Viedni, sprvu 
ako neplatený volontér,od r.1886 postupné ako asistent,kustod?napokon ako vedúci botanického oddelenia. Vo funkcii riadite- a múzea /od r.1918/^ odišiel r.1921 do důchodku. Zaoberal sa 

floristikou a taxonómiou vyšších rastlín /najma čel.Lobeliace- 
ae/,ale íažiskom jeho záujmu bola predovšetkým lichenologia.

Na našom území sa věnoval predovšetkým výskumu lišajníkov Ma - 
lých Karpát a Záhorskej nížiny. Celkove uveřejnil takmer 200 
odborných publikácií,v ktorých floristicky a taxonomicky spra-
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covával materiály lišajníkov prakticky z celého světa. Vydával 
vysoko oceňovaná exsikátovú zbierku "Lichenes rariores exsicca- 
ti" /l-385/,úlhé roky sa podielal na vydáváni exsikátů "Krypto- 
gamae exsiccatae ... "/centurie 2-26/,desiatky rokov recenzoval 
lichenologickú literaturu v čas.Botanisches Jahresbericht.

K Jeho naJvýznamnej š ím činom ¡jatrí vypracovanie nového sys
tému lišajníkov a napísanie katalogu lišajníkov. 3ystém,ktorý 
uveřejnil v publikácii Engler A.:Die natürlichen Pflanzenfami - 
lien,8,1907,3a stal neobycajne obíúbený a používal sa desiatky 
rokov. Jeho katalog1 /Catalogus Lichenum Universalis - zv.1-9 vy
dali v Lipsku v r.1921-1934,zv.lo posmrtné v Berlíne r.1940/ 
patří trvale k základpým dielam lichenologickej literatúry.

2ahlbruckner nielen svojou prácou.ale aj ochotnou pomocou 
ovplyvnil významné niekoíko generácií lichenológov. Priatei - 
ské kontakty však neudržiaval iba s nimi /z našich například s 
Kovářom,3ervítom,Suzom/,ale aj s botanikmi žijúciai na západnom 
Slovensku /napr.Holuby,Baumler,Doht,Scheffer,Ptačovský/,8 který
mi sa často střetával při svojich pravidelných návratoch do 
rodného Jura.

Ivan P i š ú t

Krátká  sdělen«

SOUČASNÍ STAV VÝZKUMU ÍCKOHHIZ V ZEMÍCH ZÁPADNÍ EVROPY - II. 
NĚMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA ____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pavel C u d 1 í n

V záři loňského roku jsem měl možnost navštívit v_rámci stu
dijního pobytu 5 západoněmeckých univerzit /Mnichov,Tübingen, 
Stuttgart,Gottingen,Hannover/,kde jsem konzultoval problémy,tý
kající se výzkumu mykorhiz. Na návštěvě celkem 9 pracoviší jsem 
se seznámil s pracovními výsledky téměř všech vědeckých týmu v 
NSR,zatývajících se touto dnes velni progresivní tématikou.

V NSR,stejně jako ve většině zemí západní i východní Evropy, 
došlo v šedesátých a počátkem sedmdesátých let ke značnému útlu
mu ve výzkumu mykorhiz,způsobenému z velké části malou aplikova- 
telností dosavadních výsledků v praxi. Intenzivní výzkum přetr - 
val prakticky pouze ve Velké Británii; v posledních 10 letech se 
však v řadě zemí rozšířil opět zájem o základní i aplikovaný vý
zkum mykorhiz /Francie,Itálie,Švédsko/. Nový zájem o studium my- 
korhiz nastal v NSR až v posledních třech letech v souvislosti
s komplexním výzkumem příčin hromadného odumírání jehličnatých 
i listnatých lesů na různých místech území. Na několika terén — 
nich exkurzích jsem měl možnost shlédnout celou řadu více či mé
ně poškezerých porostů v okolí Mnichova,Stuttgartu a Gottingenu. 
Obraz poškození lesů je tu výrazně odlišrý od našich imisních 
oblastí; více či méně zasažené skupinky stromů jsou nerovnoměrně 
roztroušeny v celé oblasti.Kromě jedle a smrku jsou silně zasa-
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ženy i porosty bukové.
První pťáce sledující souvislosti mezi výskytem mykorhiz a 

zdravotním stavem lesních porostů byly zahájeny již před 8 lety 
na Katedře lesnické botaniky Univerzity v Mnichově a týkaly se 
především zkoumání z ¡tón kořenového systému jedle,jejíž zdravot
ní stav se všeobecně zhoršil. 7 posledních letech se výzkum 
rozšířil i na smrk ztepilý a buk lesní. Na modelových,komplexně 
sledovaných stálých plochách v okolí Mnichova jsou třikrát roč
ně odebírány vzorky kořenových systémů dospělých smrkových po - 
roštů,u kterých je určováno procento mykorhiz,aktivních nemyko- 
rhizních krátkých kořínků. a odumřelých kořínků. Prakticky všech
ny poškozené porosty mají menši procento vytvořených mykorhiz a 
větší procento odumřelých krátkých kořínků ve srovnání s rela - 
tivně zdravými Dorosty.

Obdobná sledování provádějí již po 3 roky v Bádensku-Třurt - 
tembersku pracovníci Katedry speciální botaniky na univerzitě v 
Tubingen. Svá pozorování doplňují hrnkovými pokusy ve studeném 
skleníku,při čemž kombinují lesní půdu z poškozených a ještě 
Zachovalých porostů se semenáčky z přirozeného nárůstu na obou 
puochách se semisterilnlmi nemykorhizními semenáčky vypěstova
nými ve skleníku.

Výzkumu mykorhiz a nemykorhizních hub v souvislosti s odu - 
míráním lesů se v posledních letech intenzivně věnují též na 
univerzitě v Gottingen. Kromě sledování počtu a fyziologické - 
ho stavu mykorhiz a krátkých kořínků provádějí v týdenních in
tervalech na stálých plochách stanovení produkce biomasy všech 
hlavních fyziologických skupin vyšších hub. Obdobně jako v ji
ných územích pozorují velký úbytek mykorhizních druhů v naru - 
šerých porostech; opakovaně zde fruktifikují jen druhy Russula 
ochroleuca a Paxillus involutus. U čistých kultur ektomykor - 
hizních hub byla zjištěna větší či menší schopnost rozkladu 
lignocelulóz. 7 ústavu pro tropické a subtropické zemědělství 
a lesnictví byla provedena celá řada dílčích prací sledujících 
vliv růzpýcu ekologických faktorů /světlo,vlhkost,pH půdy,sali
nita,teplota.různý obsah živin/ na rozvoj vezikulo-arbuskulár- 
ních endomykorhiz u hospodářsky významných tropických a subtro
pických rostlin.

Sledování rozvoje krátkých kořínků a mykorhiz u zasažených 
smrkových porostů vedlo pracovníky univerzity v Hannoveru k 
teorii,že poškozování kořenového systému může být též způsobo
váno nadměrným množstvím dusíku v půdě. Tuto teorii potvrdili 
hrnkovými pokusy s přídavkem pilin do lesní půdyjnejlepší růst 
semenáčků i rozvoj mykorhiz byl Dozorován při 12 % obsahu pi
lin,kdy celkové množství dusíku v půdě rapidně kleslo. Jiný 
pracovní kolektiv se zabývá využitím umělé inokulace vezikulo- 
arbuskulárními houbami při pěstování zemědělských kultur. Jeho 
největším přínosem je vypracování metody výroby umělého inoku- 
la v expandovaných jílových granulích,po jehož aplikaci v něko
lika zemědělských oblastech NSR se zvýšila produkce biomasy ku
kuřice o 10-20%.

Přestože se tedy doposud téměř všechna pracoviště zabývají 
převážně studiem počtu a zdravotního stavu krátkých kořínků a 
mykorhiz u poškozených porostů lesních dřevin,lze očekávat v 
nejbližších letech na zánadoněmeekých pracovištích podstatné 
rozšíření mykorhizní problematiky na studium dalších fyziolo
gických i ekologických otázek.
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JEŽTĚ KVĚTNATEC ARCHRh Sv  - ANTHUHUS ARCHERI______  _____
«TO—a— ao—■——ww——m—mini niiir—»nn«’i»î »irn-—ni     ■ ■■■»■■iw irwvir* minu« mi »mi nfini

Jiří K u b í č k a

Z.KLuzák z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích sleduje 
rozšíření květnatce Archerova již přes dvacet roků;ke 20. výročí 
prvního nálezu této houby u nás uveřejnil dva příspěvky o sou - 
časných znalostech jejího rozšíření. První je ve Sborníku Jiho
českého muzea v Českých Budějovicích /1984:37-47/ s podrobnými 
údaji o lokalitách v celé republice,s Černobílou fotografii a s 
mapkou rozšíření ve čtvercích sítě středoevropského botanického 
mapování. První nález pochází z Jihočeského kraje z r.1962 a do 
září 1983 byla tato houba v ČSSR zjištěna již na 100 lokalitách! 
Nejvíce je jich v Jihočeském kraji /77/,v Západočeském 10,ve Stře
dočeském,Severočeském, Východočeském a Severomoravském po 3 mís - 
těch,v Jihomoravském 1 lokalita. Na Slovensku květnatec Archerův 
nebyl dosud nalezen. Některé lokality asi nebyly podchyceny nebo 
hlášeny /např.Pařížov,okr.Chrudim,IX.1981,leg.Z.Pozemský,ČCH 59: 
117,1982/. Květnatec roste nejvíce v nadmořské výšce 400-900 m, 
vyžaduje vyšší vlhkost vzduchu i substrátu a fruktifikuje od 10. 
VII.do prvních mrazů s maximem v srpnu a září.

Druhv Kluzákův příspěvek na totéž téma je v Živě /23:216-217, 
1984/ s barevnou reprodukcí fotografie V.J.Staňka na obálce v 
přirozené velikosti houby a sííovou mapkou rozšíření s 39 body 
základní sítě. Tedy asi 2/3 nálezů se na určité lokalitě opakují 
nebo v jednom čtverci se vyskytuje několik naleziší. 0 zemích, 
v nichž se květnatec nově vyskytl,psal nedávno J.KlánAfykol.Lis
ty 7:10-13,1982/. Pro zajímavost doplňuji britské rozšíření:
B.Ing uveřejnil nedávno příspěvek o rozšíření britských gastero- 
mycetů /3ull.Brit.ifycol.Soc.18/2/:98-104,1984/ podle jednotlivých 
hrabství,z nichž květnatec je uveden ve čtyřech:V/est Cornwall, 
North Devon,West Kent a Surrey. Já sám na tuto houbu nemám štěs
tí. 0 prázdninách jsem byl skoro každý den u nás v jižních Če - 
chách v terénu,ale ještě jsem ji nenašel. Více štěstí jsem měl 
v cizině:dne 7.VIII.1982 mně ukazoval pan K.Rosák v pohoří 
Sctwrarzwald/NSR/ u vsi Eichholz místo,kde v r.1981 květnatec na
lezl. A zde na okraji lesa /Picea,Pinus,Fagus a Coiylus/ jsem na
šel dvě plodničky,které jsou uloženy ▼ herbáři BRA.

PSATHYRELLA 3ER0LIHENSIS V ČECHÁCH________________________________
Jiří K u b í č k a

Roku 1978 jsem nalezl na kančích exkrementech na Třeboňsku 
v jižních Čechách na třech místech/ Cep u Třeboně,Majdalena u 
Třeboně a "červené blato"u Salmanovic/ malou křehutku.Abych ji 
mohl lépe pozorovat,založil jsem doma kulturu a již během týdne 
mi vyrostly plodničky a denně přibývaly nové,takže jsem mohl po
drobně sledovat jejich vývoj. Domníval jsem se,že jde o nový 
druh,protože z exkrementů divokých prasat nebyla v té době žádná 
křehutka popsána.

Venkovskému mykologovi je však dost obtížné sledovat takřka 
denně popisované nové druhy hub. Proto jsem jednu položku poslal 
prostřednictvím pana Johanna Stangla pracovníku Botanického muzea 
v Berlíně-Dahlemu panu E.Gerhardtovi,který v r.1978 popsal a ex
krementů divokých prasat druh Psathyrella berolinensis.

Jmenovaný mi sdělil,že můj druh z okolí Třeboně přesně sou
hlasí 8 jeho novým druhem. Proto jsem naše sběry publikoval v
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Slánku "Sur Verbreitung von Psathyrella berolinenais Gerhardt 
aus '.Yildschweinlosung in der Tschechoslowakei" /Z.Ifykol.48:41-42, 
1982/,protože tato houba nebyla Eino oblast lokality typu dosud 
známa. Dokladové exempláře jsem umístil v herbáři Národního mu
zea v Praze,v Českých Budějovicích a jeden vzorek v soukromém 
herbáři dipl.biol.Ewalda Gerhardts.

Protože dosud žádná jiná křehutka na kanČích exkrementech ne
ní známa,bylo by asi zbyteSné znovu uveřejňovat její popis;v tom
to směru odkazuji na 3vůj shora citovaný článek. Pokud by někdo 
našel podobnou křehutku na stejném substrátu,jednalo by se asi 
s největší pravděpodobností o křehutku berlínskou - Psathyrella 
berolinensis Gerhardt.

Z p r á v y  o a k c íc h  - p ro g ram y

• CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ "CHOROBY KOŘENÍ? ROSTLIN A VfoKUM BIOLO
GICKÝCH METOD OCHRANY PPOTI NIM " se konal dne Í5.února 1988 r 
Mikrobiologickém ústavu ČSAV.Organizátorem- byla sekce fytopato- 
logické mykologie Čs.vědecké společnosti pro nykologii a fyto - 
patologická komise Čs.společnosti mikrobiologické při ČSAV.

V úvodní přednášce RNDr.M.Staněk,CSc.podal přehled o součas
ném stavu výzkumu biologických metod proti kořenovým chorobám 
rostlin.V dalších referátech se jednalo již o konkrétní výsled
ky různých možnosti biologického boje proti houbovým fytopato- 
genům,at již jde o mykoparazitismus /Ing.D.Veselý,DrSc./,nebo 
o využití hub i bakterií jako antagonistů k ochraně kořenů 
rostlin /RNDr.V.Moravec a spol./.Komplexní zpracování kořeno - 
vých hnilob obilovin bylo obsaženo v příspěvku RNDr.E.Sychrové, 
CSc..Tyto taxonomické i symptomatologické poznatky jsou význam
nou součástí a táž předpokladem pro další studium jak vzájem - 
ných interakcí mezi patogeny a ostatní mikroflorou,tak i vlivu 
různých výživových faktorů na tyto vzájemné interakce.V posled
ní přednášce RNDr.K.Nováka bylo upozorněno na možnost ovlivnění 
lokální rezistence kořenů rostlin vůči fytopatogenním houbám 
elicitory ťýtoalexinů produkovaných nepatogenními bakteriemi 
Agrobacterium radiobacter. Jako host Mikrobiologického ústavu 
ČSAV vystoupil v diskusním příspěvku Dr.Dan Punck Jensen z Dán
ska,který upozornil na škodlivost houby rodu Pythium při hydro
ponickém pěstování rostlin.

Početná účast /60 účastníků/ i bohatá diskuse na tomto se
mináři svědčí o tom,že se zvýšil zájem vědeckých pracoviší o 
výzkum biologického způsobu ochrany rostlin proti fytopatogenům.
V zájmu ochrany životního prostředí je nesporné,že je třeba 
omezit či případně zcela nahradit tímto způsobem chemickou 
ochranu rostlin. V. Čatská

• AKTUÁLNÍ PROBLEM? OTRAV MAKROMÍCETY V Č3SR jsou tématem ce
lostátního semináře,pořádaného komisí pro mykologickou toxiko - 
logii ÖSVSM a odd.experimentální mykologie MBČ ČSAV ve středu 
dne 24.dubna 1985 v 9 hod.v kinosále a klubu Mikrobiologického 
ústavu ČSAV,Praha 4-Krč,Vídeňská 1083.

Program semináře je rozvržen do tří bloků.V prvním,věnova
ném terapii otrav jedovatými houbami,budou účastníci seznámeni 
s přítomným stavem a současnými možnostmi léčení otrav macho -
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můrkou zelenou a otravami zvonovkou jarní. V druhém tématickém 
bloku,nazvaném "Spolupráce lékařů a mykologů",bude projednáno 
jednak rozšíření hřibu aatana v ČSSR,jednak nová úprava metodi
ky chromatografie toxinů muchomůrky zelené a zhodnoceny některé 
zkušenosti ze spolupráce s toxikology.Třetí odpolední přednáško
vý hlok bude zaměřen na prevenci otrav makroiayeety;v jeho rámci 
bude referováno o novém způsobu epidemiologického šetření a re
gistru otrav houbami v Československu,o popularizaci jedovatých 
hub jako součásti preventivního boje proti otravám houbami a o 
jedovatých houbách na poštovních známkách jako prostředku pre
vence proti otraván.Iíe každému přednáškovému bloku bude otevře
na diskuse. -sš.

• PRVNÍ SJEZD PĚSTITELŮ HLÍVY pořádá ČSVTS při Výskumném
ústavu krmivárského prienyslu aslužieb v Šamoríně spolu s JRD 
ČSSO Rača ve dnech 24.-25.dubna 1985 v přednáškovém sále druž
stevního domu Račan v Hratlslavě-Rača,Detvianská cesta.Cílem 
sjezdu je setkání pěstitelů a výměna zkušeností z oblasti pěs
tování hlív a poskytnutí informací veřejnosti.Jeho náplní bu
dou odborné přednášky a informace o výsledcích výzkumu z domo
va i zahraničí.Sjezd vytvoří prostor pro výměnu zkušeností me
zi pěstiteli a umožní pěstitelským organizacím pochlubit se s 
dosaženými výsledky a se zajímavými problémy z oblasti pěsto
váni hlívy. -sš.

• JARNÍ CYKLUS IJTKOLOGICKýCH PŘEDKOŽEK, který pořádá praž
ské ústředí ÚSV3M,proběhne v květnu 1985. Na jeho programu 
jsou tyto přednášky:

6.5.1985:RN3r.František Kotlaba.CSc.:Houby a rostliny ro
ku 1984 v barevných diapozitivech;

13.5.lh85:RNX)r.Jaroslav KLán:Nové poznatky v oboru mykoto- 
xikologie;

20.5.198 5:RNCr.I4arta Semerdžieva,CSc.:Pěstování basidiomy- 
cetů v laboratoři;

27.5.1985:RNDr.František Kotlaba.CSc.:Příroda a houby Bul
harska / s barevnými diapozitivy/.

Přednášky.doprovázené demonstrací právě rostoucích hub,se 
konají každé pondělí od 17,30 hod.v posluchárně katedry niž - 
ších rostlin PřF UK v Praze 2,Benátská 2/II.mezipatro/. -sš.

•  AKCII? PRT PŘÍLEŽITOSTI L25.VÍR0ČÍ NARODENIA A.ZAHLBRUCK- 
NERA.Dna 30.mája 1985 v rodisku tohoto významného lichenologa 
-v obci Jur při Bratislavě- sa uskutoční niekoíko spomienko - 
vých akcií.Spoločne ich usporiada Slovenské národné múzeum. 
Slovenská spoločnost pre dějiny vied a techniky,Českosíoven - 
ská vědecká společnost pro mykologii a miestný národpý výbor.

V spomínaný den slávnostne odhalia pamatnú došku na Zahl- 
brucknerovom rodnom dome.otvoria výstavku o jeho živote a die- 
le a uskutoční seminář,věnovaný historii výskumu nižších rast- 
lín.predovšetkým húb a lišajníkov. -ip-

• HOUBY V BIOTECHNOLOGII 1e název semináře,který pořádají 
komise pro experimentální mykologii Ca.vědecké společnosti pro 
mykologii a Čs.mikrobiologické společnosti při ČSAV spolu s 
katedrou biologie přírodovědecké fakulty UJEP v Brně,komisí
pro kvasinky a komisí technické mikrobiologie Čs.mikrobiologické 
společnosti. Seminář se bude konat ve středu 5.června 1985 v 
aule přírodovědecké fakulty UJEP v Brně,Kotlářská 2.

Účelem semináře je seznámit praoovníky v mykologii a v při
lehlých oborech se současným stavem a perspektivami rozvoje
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biotechnologií využívajících houbových organismů.
Seminář bude organizován formou vyžádaných obhledových refe

rátů a přihlášená krátká sdělení budou prezentována jako poste
ry.Přihlášky k účasti a názvy sdělení zašlete na adr.Dr.Lubomír 
Schánšl,CSc.,katedra biologie rostlin přírodovědecké fakulty 
UJEP,Kotlářská 2, 611 37 Brno. V.Š.

« SEMINÁŘ KOMISE PRO OCHRANU HUB A JEJICH ŽIVOTNÍHO PROSTŘE
DÍ na téma "Karlštejnské smrčiny jako životní prostředí hub" se 
koná vc čtvrtek dne 20.června 1985 v posluchárně Katedry bota
niky nižších rostlin přírodověd.fakulty Univ.Karlovy v Praze 2, 
3enátská 2/II.mezipatro/. Tento seminář,na němž promluví naší 
význační botanikové,mykologové,ochranáři a odborníci na pěstová
ní lesa.se bude zabývat současným stavem kulturních smrčln,pře
devším na vápenatých půdách v oblasti Karlštejnska,jako život
ním prostředím specifické mykoflory,jejich vzájemným vztahem a 
problematikou jejich možné další ochrany v zájmu ochrany myko- 
genofondu.

Seminář je veřejně přístupný a začíná v 9,30 hod.dopoledne. 
Zájemcům,kteří se předem přihlásí k účasti/na adr.sekretariátu 
naší Společnosti/,bude zaslán podrobí# program s uvedením jed
notlivých referátů a jmény přednášejících. -sš.

• MIKROSKOPICKÁ TECHNIKA PŘI URČOVÁNÍ HUB je název semináře, 
který pořádá ve dnech 20.-22.9.1989 v Hradci Králové Českoslo
venská vědecká společnost pro mykologii při ČSAV.Kromě odbor - 
ných přednášek a mikroskopického praktika na lékařské fakultě 
UK v Hradci Králové jsou na programu exkurze do lesů v okolí 
Hradce Králové.Definitivní program semináře a podrobné informa
ce budou zaslány přihlášeným účastníkům.Ubytování.stravování a 
dopravu si hradí účastníci sami.

Přihlášky zašlete okamžitě na adr.Josef Slavíček,Čajkov - 
ského 975,500 09 Hradec Králové. -sš.

R o z h l e d y

• MAPOVÁNÍ MUCHOMBrKT ZELENČ.
o němž jsme referovali v 6.16 Bfykol.listů /viz článek B.Hlůzy- 
J.Kuthana a P.Lizoně "Geografický výskyt,ekologie a fenologie 
Amanita phalloides/Fr./Link.v Československu",Zpr.Kraj.Vlast. 
Muzea Olomouc,225:21-30,1983/ je ve stadiu mezisoučtů mapovací 
akce jedovatých hub,přednesených v r.1982 na VII.celostátní my- 
kologické konferenci v Českých Budějovicích.Konečným datem je 
září 1982;v českých zemích byla v té době známá ze 305 základ
ních polí sítového mapování,ne Slovensku se vyskytovala v 62 
polích. Přes veliký pokrok zůstalo na mapě ještě mnoho bílých 
aíst.V českých zemích chybí údaje z těchto fytogeografických 
oblastí:Smrčiny,Slavkovský les,Centrální Brdy,Orlické hory.Krá
lický Sněžník,Podkrkonoší.Železné hory,Horní Poohří a Doupov - 
ské hory.Ze Slovenska nemáme údaje z Kováčovských kopců, Jiho- 
slovenského krasu,Slovenského ráje,Pohornádí,Brániska,Vihorla- 
tu,Pienin,Turčianské kotliny.Liptovsko-spišské kotliny.Západ - 
nich Beskyd a Spišské vrchoviny.Tedy práce ještě pro několik 
generací nykologů i houbařů.Celkem je dnes známo v celém státě
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837 stanovišť muchomůrky zelené,z toho 50% se nachází v Hercyni-
ku.

Je asi škoda,že výsledky této dosti úmorné mapovací práce 
jak houbaři v terénu,tak skrutátorů,byly uveřejněny jen v lokál
ním tisku vcelku nepřístupném širší veřejnosti.Pro propagaci ak
ce by bylo jistě vhodnější uveřejnit výsledky v Ekologických 
Listech nebo v Časopisu čs.houbaři. J.Kubička

• BIOLOGICKÁ KONTROLA VLIVU PHfilSrSLOVgOH ffgSÍ jako předpoklad 
plánování skladby dřevin při hospodářských úpravách lesů je té
ma studie A.Příhody,otištěné v čas.Památky a příroda 9:614-616, 
1984.Autor v ní rozebírá především dvě metody:jednoduchou Gil
bertovu z r.19 74,kterou lze použit v porostech s dostatečnou 
vzdušnou vlhkostí v horách,a dokonalejší francouzskou/1973/, 
vhodnou pro oblasti již značně postižené imisemi i v nižších po
lohách.Obě jsou založeny na citlivosti lišejníků na změny kys - 
ličníku siřičitého v ovzduší:první na výskytu čtyř typů lišej - 
níki/převislého,keříčkovitého,přitiskle lupenitého a korovité - 
ho/,druhá na sledování vitality čtyř druhů běžnějších lišejní - 
ků /Lecanora conizoides,Pertusaria amara,Parmělia physodes a P. 
caperata a zárodků lišejníků,zvarých Lepraria,a zelených řas 
rodu Pleurococcus/. Autor doporučuje ověření této biologické 
kontroly imisí i v našich podmínkách jako pracovně jednoduché
ho námětu zejména pro práci biologických kroužků mládeže.

-sš.

•  yfePIM TOXITró V EVROPSKÝCH DRUZÍCH RODU GALEŘINA provedla 
v loňském roce skupina pracovníků Botanického ústavu Univerzi
ty v Regensburgu/WSR/. Chromatograficky zjistili,že druhy ze 
sekce Naucoriopsis- Galerina autumnalis/Peck/Smith et Sing., 
G.badipes/Fr./fcúhn.,G.beinrothií Brsky.,G.marginata/Fr./Kuhn., 
G.sulciceps/Berk./Boedijn a G.unicolor/Fr./Sing.-sbírané v NSR, 
obsahují nejméně jeden amatoxin v prokazatelném množství.Kromě 
toho zjistili amatoxin též v čistých kulturách uvedených druhů 
hub a v plodnicích bedly Lepiota xanthophylla Orton.

Amatoxiny v plodnicích rodu Galerina/v letální dávce LD 50= 
0,2-0,5 mg/kg tělesné váhy/ jsou jedovaté látky,odpovědné za 
řadu otrav čepičatkami,publikovaných zejména v zahraničí/Gale- 
rina venenata:USA 1953,G.autumnalis:USA již 1912,G.sulciceps: 
jihových.Asie 1938,G.fasciculata Japonsko 1975,G.marginata: 
Francie 1983/.Důležitý nález amatoxinu v plodnicích některých 
jedovatých druhů r.Galerina v NSR je nabádavým podnětem k po
dobnému toxikologickému průzkumu i naší mykoflory./Besl H.,P. 
Mack et H.Schmid-HeckeltGiftpilze in den Gattungen Galerina 
und Lepiota.-Z.f.E^ol.50:181-192,1984/. -sš. •

•  DALŠÍ NfLEZ VLXKNICB pLENAJÍCÍ-TNOCTBE ASRUGIN^SCENS. o níž 
referoval J.Kubíčka v UL 0.15:13-14,1984,je tentokrát hlášen ze 
Západního Berlína,kde byla nalezena 29.5.1982 na písčité půdě
v poloruderálním březovém hájku s hojnem výskytem topolu černé
ho a jiných listnatých dřevin/dubu,buku,javoru,střemchy,jeřábu/. 
V Záp.Berlíně a jeho okolí není tato halucinogenní houba vzác
ností.Roste od května do července,v některých letech až do kon
ce září/sporadicky i v listopadu/ na teplých poloruderálních 
zatravněných písčitých půdách pod listnatými stromy.Zprávu o 
tomto nálezu a barevné vyobrazení houby spolu s mikroznaky při
náší Z.f.Ityfcol.50:211-214,1984. -sš.
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Redakčn í sdě len í

Omlouváme se našim čtenářům,kteří obdrželi poslední /17./ čís
lo loňského ročníku /1984/ Ekologických Listů až koncem února 
tr.K opožděnému vydání došlo z technických příčin v rozmnožov- 
ně. Děkujeme vám.

K tomuto číslu Ekol.Listů přikládáme složenku na Kčs 15.- 
k úhradě režijních výloh,spojerých s vydáváním našeho informač
ního bulletinu v roce 1985. Prosíme vás,abyste úhradu této část
ky v letošním roce neodkládali a provedli ji nejpozději do 14 
dnů po obdržení tohoto čísla,abychom vás nemuseli upomínat.Každá 
upomínka přidělává práci a výlohy nám i vám - a na včasném za - 
placení tohoto nepatrného příspěvku je-: i závislé další vydává
ní Ekologických listů.v

Upozorňujeme zároveň,že několik odběratelů nemá dosud zapla
ceno za odběr ML v minulém /případně předchozích letech/ roce. 
Prosíme proto všechny dlužníE*aby nám příslušné částE zaslali 
spolu s předplatným na letošní rok ve shora uvedeném termínu.
V negativním případě E cllom jim museli další zasílání Ekologic
kých listů zastavit.

Děkujeme vám za pochopení a podporu naší práce.
•

V Ekol.Listech č.15:27,1984 jsme otiskli seznam adres od
borných skupin ČSVSM,které rozesílají pozvánky na své akce pou
ze těm členům.kteří o ně projeví zájem a přihlásí se-podle své
ho zájmu-na uvedených adresách. Zájemce o studium mikroskopic
kých hub dnes upozorňujeme ještě na následující adresu naší no
vé odborné akupiny,ustavené dne 5.9.1984:

Komise pro studium mikroskopických hub v Československu c 
/předseda dr.Mirko Svršek,CSc./ 
k rukám jednatele prom.biol.Karla Prášila 
Katedra botaniE nižších rostlin PřF UK,Benátská 2 
128 01 Praha 2.

•
Ke kresbě na obálce: Rovetka pýchavkovitá /Nyctalis lycoper- 

doides/Bull.ex Iiérat/Schroet./ na odumřelé plodnici holubinE* 
Kreslil S.Šebek,1985.

LTÍKOLOGICKČ LISTY č.18 - Informační orgán Čs.vědecké společnosti 
pro mykologii při ČSAV - vycházejí v nepravidelných lhůtách a roz
sahu. Toto číslo sestavil J.Kuthan.k tisku připravil Svatopluk 
Šebek. - Toto číslo vyšlo dne 20.dubna 1985.

PříspěvE a veškerou korespondenci zasílejte na adresu Čs.vě
decká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 106,
110 00 Praha 1,tel.26 44 05.
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