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ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST
PRO MYKOLOGII DO 8 .PĚTILETKY
Zdeněk Urban

Všechny instituce naší republiky se již dříve a i nyní zamýšle
jí nad plánem činnosti v nadcházejícím pětiletí. 0 jedncm úseku
profesionální vědecké práce v mykologii jsem již psal v Mykol. Lis
tech 19,1985. Týkalo se to hlavního úkolu SPZV: Houby,lišejníky a
mechorosty - jejich ochrana,ekologie,využití a ovládání. V této
připomínce chci především zdůraznit, co si naše Společnost dala do
programu již dříve,v 7 .pětiletce: orientovat svou aktivitu přede
vším na pomoc k úspěšnému plnění prací na řešených úkolech zmíně
ného plánu. Je pochopitelné, že Společnost nemůže převzít
zodpo
vědnost za plnění vytýčených úkolů; může však,prostřednictvím
svých sekcí a komisí,se pokusit o určité "koordinování" výzkumu v
početné řadě institucí. Jako nástroje k tomu by posloužily již
osvědčená informační setkání o výzkumných plánech,metodické semi
náře, identifikační kursy,mezioborové semináře aj. Některé z těch
to akcí současně plní to,co je od Společnosti žádáno: v široké zá
kladně amatérů,mladých i starších,přispívat k jejich odborné vý chově a připravovat tak nejen mladé zájemce k vážnému a mnohdy i
vysokoškolskému studiu ekologie,taxonomie a jiných životních pro
jevů a možností hub v rámci profesionálního výzkumu,ale i starší,
dobrovolné pracovníky podněcovat k samostatnému dalšímu sebevzdě
lávání a mykofloristické a jiné práci na vysoké úrovni. Tyto po vinnosti,jak ukázala 7 .celostátní mykologická konference v Českých
Budějovicích (1982), Společnost stále má a bude mít tím spíše, že
stěžejní směr "Genofond rostlin a živočichů - biologické základy
jeho ochrany a využití" přímo vyžaduje zapojení všech možných sil
naší současné společnosti k podpoře a práci na 5 tématech,která
vvplynula z jednání již zmíněné 7 .konference: l)prohloubit mykofloristický výzkum a studium životních podmínek hub méně známých
a prozkoumaných oblastí a ekotopů ČSSR; připravovat různé formy a
přístupy jejich ochrany; 2 ) studovat vliv měnící se a uměle vzni
kající krajiny na druhovou skladbu fytopatogenních mikromycetů a
vztahy této mykoflóry k mykoflóře přírodních ekosystémů; 3) dále
se věnovat poznávání biologie a ekologie hub významných v humánní
i veterinární medicíně; 9-) usilovat o jednotné organizační,tera peutické a preventivní směrnice, které by snížily výskyt otrav
houbami; 5 )připravovat základní poznatky z biologie hub vhodných
nebo perspektivních pro nejrůznější využití v biotechnologii.
Naznačené směry činnosti Čs.vědecké společnosti pro mykologii
pravděpodobně nepokrývají všechny možné cesty; je to plán otevře
ný,přístupný i náhle se vynořivším potřebám. Na neposledním místě
je třeba mít na zřeteli stálý zájem a snahu o vzrůst spolupráce,
v určitých oblastech,s Čs.mykologickou společností,jejíž význam
pro rozvoj mykologie nepodceňujeme.
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Naopak v případě hřibu dřevožijného - Buchwaldoboletus ligni colaíKalienb.)Pil,můžeme při nálezu plodnic mluvit pouze o teleo morfě, protože holomorfou musí být opravdový celek, tedy včetně anamorfy, která se zde vyskytuje v podobě chlamydospór pouze na myceliu. Některé druhy mají anamorfu spojenou s teleomorfou. Tak např,
u Collybia racemosa (Pers.rFr,) Quél. vyrůstají po celém třeni ma
lé výrůstky, na jejichž koncích se vytvářejí anamorfní výtrusy. To
je anamorfa, která se vyskytuje téměř vždy v sepětí s teleomorfou,
kterou zde představuje klobouček na vrcholu třeně s lupeny,kde jsou
basidíe a basidiospory. Ale i zde známe vzácné případy čisté ana morfy.a to tehdy,když se výjimečně nevytvoří žádný klobouček na
vrcholu třeně a pak je celý útvar redukován na třen s koremiovými
výrůstky. Sepětí teleomorfy s anamorfou je známo také u choroše Tyromyces ptychogaster(Ludwig)Donk, kde anamorfa zvaná Ptychogaster
fuliginoides(Pers.)Donk vytváří svrchní část bochánkovitého útvaru
-"plodnice", kdežto teleomorfa se v podobě rourek vytváří vzácně
na jeho spodní části. Většinou však nacházíme pouze anamorfní "plodnice". Naopak kolonie rodu Penicillium, tak jak je pozorujeme na
hnijících jablkách,jsou vždy čistou antmorfou,teleomorfy se vytvá
řejí u tohoto rcdu jen u určitých druhů za specifických podmínek a
známe je především z kultur. Ideální případ, kdy by anamorfa a te
leomorfa nemohly existovat jinak než trvale spojeny do jednoho
utvaru (plodnice,stromatu apod.) a také současně sporulovaly,prav
děpodobně vůbec neexistuje. Houby mají tendenci teleomorfy a ana raorfy od sete oddělovat (uapř.i ekologicky) anebo je časově posu nout. Tak např.u bstulina deusta (Hoffra.:Fr.)Lind.se napřed vytvo
ří anamorfa,a když zmizí,pak sc na témže útvaru objeví teleomorfa.
Pokud jsou u některých druhů,nepř.u rodu Chaetomium zdánlivě permanentnx spjaty,pak výjimečně je vynechána teleomorfa nebo u jiných
typů zase anamorfa. Je mnoho případů,kdy známe pouze anamorfu a je
malá naděje.že někdy poznáme teleomoríu, D některých hyfomycetú
pravděpodobně již teleomorfa vymizela,nebol byla v procesu evoluce
ztracena. To je asi osud některých hyfomycetú např.z čeledi nemá tiaceae. Při důkladném studiu jsou však dnes stále ještě objevová
ny nové teleomorfy i u dávno známých hyfomycetú,takže situace není
zase tak beznadějná,
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Z hlediska cytologického je anamorfa takové stadium,kde vzniku
spor nebo jiných rozmnožovacích tělísek předchází pouhá mitóza,což
je prosté jaderné dělení,kdy se jádro rozdělí na dvě rovnocenná
jádra. Teleomorfa je pak takové stadium,kde se vytvářejí výtrusy
po předchozí meiozi - vznikají jádra o normálním objemu ve srovná
ní s jádrem,které je dvojnásobného objemu a jenož vznik předcházel.
To je pak i spojeno s příslušnými změnami v počtu chromozómů,Zjed
nodušeně řečeno v rozmnožovacích orgánech teleomorfy se na určitý
okamžik vytvoří jeho velké jádro,které se pak opět rozdělí na men
ší jádra a to taková,jaká nacházíme všude v hyfách a v jiných or gánech houby. Buňku,kde dochází k meiózi,označujeme u vyšších hub
termínem v ř e c k o nebo b a s i d i e
a dohromady se pro or
gán tohoto typu užívá někdy termínu d a n g e a r d i e n .
Je poněkud nešíastné,jestliže se dnes často tyto jevy spojují
s termíny "sexuální rozmnožování" a "asexuální rozmnožování",U ce
lé řady druhů hub nemá ani basidie ani vřecko efektivně se sexua litou nic společného ( homothalické houby ),
i když orgán
jako basidie nebo vřecko byl a u většiny hub dosud je součástí
cyklu sexuálního rozmnožování. V této souvislosti je třeba také
zdůraznit, že pojmy jako teleomorfa a anamorfa nijak nepostihují
cytologickou povahu hyf,ze kterých rozmnožovací orgány rostou(např.
zda hyfy mají dikaryony nebo zda pouze monokaryony).U velké větši
ny případů je povaha hyf z nichž vyrůstají anamorfy a teleomorfy
zcela identická,
V praktické mykologické práci je někdy problémem,kam přiřadit
nějaký konkrétní útvar,který na houbě pozorujeme,nebo případně ce
lý exemplář-zda k anamorfě nebo teleomorfě. V přírodě nacházíme
(a pochopitelně i v herbářích) mnoho hub sterilních,bez výtrusů,
které již vyplodily,anebo se k plození ještě nedostaly. Pak krité
riem pro přiřazení k anamorfě nebo k teleomorfě je to,zda toto
stadium(morfa) potenciálně bylo nebo bude schopno vytvářet vřecka
nebo basidie na straně jedné či anamorfní rozmnožovací orgány na
straně druhé.
V celé této problematice je samozřejmě důležitým momentem,jak
rozeznáme vřecko nebo basidii od konidioforu nebo od hyfy,produ kující terminální chlamydosporu. Z prakse můžeme jednoznačně po
tvrdit, že 995« případů to nedělá vůbec žádné problémyt protože morfologické rozdíly jsou dostatečně velké,aby nám umožňovaly jedno
značný závěr. Přesto máme řadu případů,kdy jsme na rozpacích,zda
se jedná o konidiofor nebo o basidii (u vřecek to není tak složi
té). Tak např.:Parraasto (I969) popsal houbu Paulicorticium curiosuo Parm.et Žuk,,kterou pokládal za basidiomycet z čeledi Corti ciaceae. Donk(1971 ) krátce na to rozpoznal,že je to imperfektní
houba a že domnělé basidie jsou vlastně konidiofory. Pro basidie
bývá charakteristické,že mají pravidelný počet sterigmat,pravi dělně rozmístěných na basidii. Pro některé konidiofory jsou cha
rakteristické spoi ogenní zoubky (podobající se sterigmatům), na
nichž vznikají konidie. Tak tomu bylo právě u Paulicorticium cu
ri ošum, kde vládne velká nepravidelnost v rozložení "sterigmat",
ve skutečnosti vlastně sporogenních zoubků. Nicméně u nejistých
případů by měl být,pokud je to vůbec možné,proveden cytologický
důkaz. Mladá basidie má totiž v určitém stadiu jaderného dělení
jádro dvojnásobného objemu,tedy větší než obvyklá jádra. Existu
je sice po poměrně krátkou dobu,ale studujeme-li větší počet basidií,můžeme zastihnout některé s tímto velkým diploidním jádrem,
V konidiofořech se nalézají výhradně jádra stejné velikosti jako
v hyfách. Počet jader není bohužel žádným ukazatelem toho,zda se
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jedná o basidíi nebo o konidiofor, V basidií dochází totiž po meiózi
(dělení velkého jádra na čtyři menší) často ještě k několika nás’edným mitózám (vznikl' stejnocenných jader) a do výtrusu proniká bučí
jedno nebo dvě jádra,nebo se v basidiospóre opět rozdělí jádro ve
dvě, Tyto značně komplikované poměry nedovolují,abychom počet jader
brali jako kritérium pro rozlišení konidioforu od basidie a pocho pitelně také basidiospóry od imnerfektního (anamorfního) výtrusu
fkonidie,chlamydospory apo.). Nutno zde zdůraznit,že tyto cytologické poměry lze studovat pouze na materiálu za čerstva fixovaném a ni
koli na preparátech z herbářových položek.
Zda je zavedení nové terminologie šíastné či nikoli jistě rozhod
nou mykologové po delší zkušenosti. Již nyní lze však říci, že se
její použití rychle v literatuře šíří a nevyskytly se proti ní žád
né zásadní námitky
Taxonomickými a nomenklatorickými důsledky nové koncepce se bu
deme zabývat v některém z příštích čísel tohoto bulletinu.

M y k o f lori štik a

ft/iYKO FLO RISTICKÝ P Ř Í S P Ě V E K Z R A P O U Č E
U MLADÉ
Svatopluk

BOLESLAVI

Š e b e k

Při pravé straně státní silnice mezi Mladou Boleslavi a Bělou
pod Bezdězem (n dále směrem na Doksy a Českou Lípu) v úseku mezi
"liožátovským mlýnem" a uebří n.Jiz.se na levém břehu Jizery zdvi
hají k západu exponované bezlesé stráně, jejichž geologický pod
klad +voří turonské vápnité pískovce. V horní partii vystupují na
povrch několik metrů vysoké skalní stupně;na vrcholu přecházejí v
náhorní plošinu,krytou pleistocénníroi štěrkopísky, kdysi využíva
nou jako vojenské cvičiště, na svém západním okraji osázenou asi
před 40 lety smíšeným lesem. Tato lokalita, charakterizovaná zají
mavými xerotermními fytocenózaml, je topograficky vymezena jižní
příčnou průrvou pod debřskými domky (nadmořská výška stanoviště
je 210 - 250 m ) . Toto stanoviště je známo pod jménem Hadouč.
Fytocenologicky je teto lokalita charakterizována přirozenými
teplomilnými společenstva skalních a drnovitých stepí, tvořícími
řídký rostl laný pokryv jak na samotných skalkách v horní části
stanoviště, tak na Jeho výslunných svazích. Jde o degradovaná spo
lečenstva svazu Festucion vallesiaceae Klika 1931 s význačnými
rostlinnými druhy,uváděnými zejména Ceřovským a Homoláčeiu( Id63 ),
Krauskopfem (1924) a Novotným (1970). Ze zajímavých rostlinných
druhů uveume např.Antherícura ramosum, Carex humilis,Pulsatil1a
pratensis subsp.nigricans, Stlpa Ioannis.Stipa capillata aj.Popi
sované stanoviště je v naší literatuře známo od r.1888 jako dodnes
poměřme bohatá lokalita vzácné devaterky poléhavé (Fuma-a procumbens/Dun./Gr.Goúr.),p"stglaciálního rostlinného r"liktu,a je pova
žováno za jediné stanoviště této rostliny v Čechách, Poměrně malé
území v k.ů.Debř (kčpp.1077,výměra 0,03 ha),na němž se +-to rost-
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lina vyskytuje, bylo proto od r .1922 chráněno (st.přírodní rezervace
zde byla zřízena v r. 1933 ) a patří k nejvýznačnějším a přírodovědec
ky nej hodnotnějším chráněným územím ve středním Pojizeří,
Ačkoliv jde o floristicky poměrně dobře prozkoumané stanoviště,
jeho mykoflóra - až na jedinou výjimku (Krauskopf 1924)(1) - však
zatím neupoutala pozornost našich mykologů. Následující krátký se znám hub, zjištěných na tomto stanovišti,je výsledkem dvou spíše na
hodilých exkurzí, z nichž první byla jen orientační prohlídkou úze
mí ( 17 .5 .1972 ) při průjezdu kolem, a účelem druhé,konané v rámci vý
jezdového aktivu pracovníků st.ochrany přírody Středočeského kraje
dne 7 .1 U. 1975 ,hylo ochranářské seznámení s lokalitou ža účelem po souzení stavu současného rozšíření devaterky poléhavé.Této exkurze
se z mykologů zúčastnili MUDr.Josef Herink,který většinu nálezů ur
čoval, Ing,Antonín Příhoda,HNDr.Jaroslav Elán a autor tohoto sdělení,
který nálezy zaznamenával¡vzhledem k tomu,že uvedené nálezy byly
učiněny společně,neuvádím i nich jméno sběratele. Seznam je doplněn
jedním (starším) nálezem doc.ing.A.Příhody a nálezy HNDr .J.Klána z
jeho exkurze dne 2 1 .10.1975 a 25.7 .1979 ,které uvádí ve své kandidát
ské disertační práci (Klán 1984).
Na území SPB Radouč u Ml.Boleslavi byly ziištěny následující dru
hy hub:
Conocybe semiglouata KUhn. et ffatling: 21.10.1975,log.et det.J.
Klán (Klán 1984!).
Conocybe tenera (Schaeff.ex Fr.) KUhn.: roztroušeně po celém
území, 7.10.1975.
Cricipellis stipitarla (Fr.) Pat.; 7.10.1975, na Botriochloa
is-haemum,25.7.1979 leg.et det.J,Klán'(Klán 1984).
Disciseda candida (Schw.)Lloyd: na cestičce v horní partii sta
nov iTíe hoj no, 7.10.1975;tamtéž,21 .10 .1975 leg.et det.J.Klán(Klán
1984).
Leptoglossum grlsejpallidum (Pesm.)Mos.:21.10.1975 leg.et det.
J.Klán(Klán 1984).
Lycoperdon ericetorum var.pusillum (Pers.)žmarda:roztroušeně po
celé ploše stanoviště, 7 .10 .1975 .
Mýcen- acicula (Schaeff.éx Fr.)Kumm,:dosti hojně, 7.10.1975.
Mýcena aetites (Fr,)Quél.;dosti hojně po celé ploše stanoviště;
7.10.1975.
Mýcena avenacea (Fr.)Quél.ss.Schroet.: dosti hojně po celém
stanovišti; 21.10.1975 leg.et det.J.Klán (Klán 1984)(2).
Mýcena cnlorinella (Lange> Sing.:dostl hojně po celém stanoviš
ti, 7.10.1975.
Ehodocybe popinalis (Fr.) Sing.:v trávě v jižní průrvě,17.5.1972
leg.et det.C.Šebek; 21.10.197'' leg.et det.J.Klán (Klán 1984).
Sphaerobolus stellatus Tode ex Pers.:na holé zemi v porostu Fumana procumbens, ■’.10 .1975 .
Tubaria minutalis Romagn.: 21,10.1975 leg.et det,J.KláníKlán 1984).
Trlosioma hrnmale Pers.ex Pers.:v horní části stanoviště nad
býv,íomem(! j ižní průrva), leg. et det.A.Příhoda(datum:?)(3).
Bylo by jistě namístě věnovat tomuto - a podobným nstepním"stanovištím v Pojizeří,zejména těm,která jsou provázena koniklecem na—
černalým- mykofloristickou pozornost,neboí podobné drobné lokality
bývají často nedoceněny a proto přehlíženy,ačkoliv poznání jejich
mykoflóry má svůj výzpam nejen regionální,ale jejich studium je žá
doucí k poznání mykoflóry podobných stepních útvarů vůbec.
P o z n á m k y
(1) Krauskopf(1924) zaznamenává na této lokalitě tři druhy hub: Calvatia caelata(Bull.)Morg.(nv prohlubince u velkého vojenského příko-
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pu nad severním svahem" a "na několika místech severní stráně"),Bovista nigrescens Pers.("dosti často") a Uromyces medicaginis-faicatae ffinter ("na Medicago minima na již.části vých,stráně u pískovco
vého lomu"),
(2) Tento druh,který je udáván jako charakteristický pro luční po
rosty,je dosti rozšířen na suchých pastvinách(býv.vojenské cvičiš
tě) horní plošiny Radouče,odkud -spolu s Mýcena aetites,Mýcena
chlorinella a Conocybe tenera - sestupuje do území rezervace,
( 3 ) Cstní sdělení.
l i t e r a t u r a
Čeřovský J. et Homoláč M.(l963): Závěrečná zpráva z prověrky chrá
něných území Středočeského kraje za rok I962. - Str.1-158,ed.
Střed.st.památkové péče a ochr,přír.Středočes.kraje,Praha.
Klán J.(19C4): Makrooycety xerotermích travinných porostů ČSR. Kandidátská disertační práce,Katedra botaniky nižších rostlin
PřF UK Praha. MS,
Krauskopf J.(1924): Radouč,zajímavé botanické místo u Ml,Bolesla
vi. - Věda přír,,Praha,5S8C-92.
Maršáková-Němejcová M.,'.íihálik Š.et al.(1977)í Národní parky,rezer
vace a jiná chráněná území přírody v Československu.-ACADEMIA,
Praha.
Novotný Č .(1970): Lokality devaterky poléhavé (Fuaana procumbens
/Ďunal/Gren et Godr.) u Mladé Boleslavi, - Zpr.čs.bot.Společ.,
Praha,5:42-49,1970.
Veselý J.(l945): Botanická rezervace mezi Mladou Boleslavi a Debří. - Věda přír..Praha, 23:144,146.
Z u s a m m e n f a s s u n g
S. Šebek i Mykof loristischer Beitrag_aus Radouj: ¿ei_ Mladá ¿o_le^lav_
Kurze Uebersicht uber die Markomyzeten,di in dem Naturschutzgebiet Radouč beu Mladá Boleslav in den Jahren 1972 - 1979 gesammelt wurden, wird gebracht.

PEZI Z AL E S Z OKOLÍ A B Y S T Ř I Č K Y
(MALÁ FATRA)
Ladislav

V OKR. MARTI N

H a g a r a

Pri mykofloristiekon výskům* Slovenska,spoj enom s fotografová
ním hub,venujem osobitnú pozornost oblasti Turca,najma orografickým celkom Malá Fatra, Velká Fatra, žiar a Turčianska kotlina.
Z praktických dovodov najčastejšie navštěvujem lokality v širšom
okolí svojho bydliska Martin. Z 248 exkurzí,ktoré som v rokoch 1980-1984 uskutočnil na Slovensku, připadá 187 na okres Martin,z toho
144 na lokality v katastri obce Bystřička západně od Martina (pře
vážné smrekové lesy po oboch stranách potoka Bystřička na východných úbočiacb lúčanskej Malej Fatry.
Zameriavam sa predovšetkým na bazídiomycéty a v ich rámci hlav
ně na rady Agaricales, Russulales a Boletales. Okrajovo si všímám
aj niektorů čelade diskomycétov, najma z radu Pezizales. Ukazuje
sa,že pri niekoíkoročnom sústavnom výskume určitého úzkého areálu
možno sústredit značné množstvo dokladov aj o rozšíření a ekologii
sporadicky sledovaných čeladí húb. Svedčia o tom nálezy Pezizales
z katastra obce Bystřička,okr.Martin,vyměňované v následujúcom
prehlade a uložené v herbári Slovenského národného múzea v Brati
slavě (BRA).Vačšinu z nich určil alebo revidoval Jiří Moravec,za
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co mu i touto cestou úprimne cl&kujem.
P e z i z a l e s
zbierané autorom tejto správy v rokoch I98O-1984 v okolí obce Bystřička (Malá Fatra):
1) M o r c h e l l a c e a e
Morchella angusticeps Peck - 9.V. 1983,650 a n.m.,vlhká plesoč natá p3da na břehu potoka Bystřička
Morchella conica Fr.eic Pers. - 20.V,1984,620 m n.m.,ílovítá p3da na okraji lesnej cesty na vrchu Hráduk
Morchella esculenta (L.)ex St.-Am. - 17.V.1981,540 m n.m.,rúbanisko na úpatí vrchu Hradok;tamže 15.V. 1982,24.XV.Í983 a 13.V.1984
Morchella esculenta var.vulgaris Pers.f.cinerascens Boud. —
17.IV . 1983 (n- rovnakej lokalitě ako typ)
2) H e l v e l l a c e a e
Písčina gigas (Krombh.) F.E.Eckblad - 30.IV.1983,640 a n.m.,na
smrekovej koře zanorenej v zemi,vřen Hrádok;20.V,1984,700 m n.m.,
smrekovo-jedíový les na vrchu Kopanec (zbieral J .Kuthan,L .Hagara a
K.Tolnay)
Písčina perlata (Pr.)Fr. - 14.IV.I98I,580 m n.m.,okraj lesnej
cesty při Prieslopskom potoku; 15.V.1982,550 m n.m.,piesčitá p8da
při potoku Bystřička; 10.IV.1983,550 m n.m.,na zemi a na borovom
pni pri potoku Bystřička; 13.V.1984,C90 m n.m.,na smrekovom drěve
Gyromitra esculenta (Pers.ex Pers.) Fr. - 9.V.1981,63^ m n.m.,
bořina na vrchu Hrádok; 15.V.lgŠ2,60C m n.m.,piesočnatý okraj ces
ty při potoke Bystřička; 30.IV.1983,620 m n.m..navezená blina na
břehu Prieslopského potoka; 20.V.1984,600 m n.m..bořina na vrchu
Hrádok
Gyromitra infula (Schaeff.ex Pers.) Quél. - 18.X.1981,650 m n.
m.,na hnijúcom smreKovom dřevě na vrchu iirádok (sbieral K.Tolnay
a L.Hagara)
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Helvella albeíla QuéX. - 16.X. 1982,540 E n.m.,V jelšovom detrit« na břehu potoka Bystřička; 2l.VIII.l983 tamže
HeXveXXa costlfera Nannf.in Lundell et Nannf.- 13.VI.1982,530 m
n.m.,na zemi při potoke Bystřička
HeXveXXa crispa (Scop.iex Fr. -• 3X,X.I98Xt500 m n.m.,pri Xesnom
potočiku v křoví (hloh,trnka,vrba)
HeXveXla elastica P.uXX.ex St.Am. - 3.VII.1983,600 m n.m.,smrečina při potoku Bystřička; 14.VTI.1984 tamže
HeXvella lacunosa Afz.ex Fr« - 16.IX.1931,800 m n.m.,bučina
na l’avym brehom potoka Bystřička; 2X.VII.Xy84,570 m n.m.,okraj
Xesnej cesty na vrchu Dubový dieX
HeXvella oueletil Bres. - 9.VII.X982,530 m n.m.,v trávě pod
brestom při potoku Bystřička; 14.V.X983,550 m n.m.,borova-stnrekovcový porast na vrchu Dubový diel; 21,VII,1984,570 m n.m.,pod lieskami na vrchu Dubový diel
3) P e z i z a c e a e
Ctidea onotica (Pers.ex S,F.Gray)Puck, - 9.X.1984,570 m n.m,,
smračinn na úpatí vrchu Končiar
PnchyeXla violaceonizra (Rehm) Pfister - 21,VIII, 1983»530 m n.
m,,na odumretcm kmeni vrby pri potoku Bystřička
Peziza asmophila Dur.et Mont. - 22.V.I982,580 m n.m..picsočnatý břeh potoka Bystřička
Peziza aplculata Cooke - 18.VII.1982,680 m n.m,,borovo-smrekový les rsa vrchu Kopec
Peziza arvernensis Boud, - 16.VI.1934,800 m n.m.,v bukovom detrite na lavym brehom potoka Bystrička(zbieral J.Moravec a L.Ragara)
Peziza echlaospora P.Karst. - 3.VII.I981,550 m n.m,,staré spálenisko na vrchu Dubovy diel
Peziza sani osa Schrad.cx Fr,- 15.VII.1982,720 m n.m.,bučina nad
1'avým brehom potoka Bystřička (zbieral R.Hagara a L.bagara); S . y ,
1984,550 m n.m,,smrečina na vrchu Dubový diel
Peziza subviolacea Svr,-2.VII.1983.540 m n.m.,staré spálenisko
na břehu potoka Bystřička; 23.VI.1984,530 m n.m..staré spálenisko
na vrchu Dubový diel
Peziza succosa Berk.-24.VII.1983.550 m n.m..okraj smrečiny na
vrchu Dubový diel (zbieral I.Diéška a L.Hagara)
Peziza varia (Hedwig) es Fr,-24.IV.1983.530 m n.m.,v navezenej
hline so zvySkami malty při potoku Bystřička
Sarcosphaera crassa (Santi ex Steud.)Pouz,-17.VI.1984.580 m n.
m.,borovo-smrekový les na vrchu Dubový diel
Tarzetta catinus (Holmskl.ex Fr.)Korf et J.K.Rogers ap.Korf 21.VII.1984,650 m n.m.,bučina na vrchu Dubový diel(dtto 21.VII.aj
v čistej smrečine a lieštine)
Tarzetta cupularis (L.ex Fr.)Svr.-14.VII.1984.570 m n.m,,smrekovo-lieskovy porast na vrchu Dubovy diel
4) S a r s o s c y p h a c e a e
Sarcoscypha coccinea (Jaco.ex S,F.Gray)Lambotte-15.III.1982.520
m n.m.,na spadnutej vetve brestu pri potoku Bystřička; lO.IV.l983,
550 m n.m.,na hnijúcich vetvách vrby (Salix caprea) na úpati vrchu
Dubový diel
5) H u m a r i a c eae
Aleuria aurantia (Pers.ex Hook.)Fuck,-19.IX.1982.730 m n.m.,v
bučine nad 1’avým brehom potoka Bystřička;15.X. 1983,620 m n.m.,v
navezenej hline na Lazoch;18.VIII.1984,700 m n.m..okraj lesnej
cesty v bučine nad 1’avým brehom potoka Bystřička
Aleuria rhenana Puck,- 18.VIII.1984.700 m n.m.,na ílovttej p S de v presvetlenej bučine nad 1’avým brehom potoka Bystřička
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Geopyxis alpina Hohn,-3.VII«1983.580 m n.m.,vlhká piesočnatá po
da pr’ potoku Bystřička; 21.VII.1984.650 m u.m.,vlhká poda na okra
ji lesnej cesty v smrečine na ví^hu Dubový diel
Geopyxis carbonaria (Alb.et Schw.ex Pers.)Sacc.-20.VI.198 1 ,670
m n.m.,na ročnom spálenisku v smrečine na vrchu Hrádek
Cheilymenia ciliata (Bull.ex St.Am.)Maas Geesteran.-j-15.X.1983.
650 m n.m.,na zvieracích exkrementoch na vrchu Hrádok
Mycolachnea hemisphaerica (Wigg.ex S.F.Gray)Mre.-21.VIII. 1983,
540 m n.m.,na vlhkej pode na břehu potoka Bystřička;14,VII.1984 tamže.
Z u s a m m e n f a s s u n g
Nähere Angaben uber Funde ven Pezizales-Arten in der Umgebung
des Ortes Bystrička,Bez.Martin(Niedere Fatra,Slowakei) werden ge
bracht.

K V Ý S K Y T U HUB RODU A L T E R N A R I A
MLADÁ BOLESLAV
Josef

VOKRESU

H a m p e j 3

Houby rodu Alternarla (Nees)Wiltshire jsou v přírodš rozšířeny
na rostlinných zbytcích,v půdě i na živých rostlinách kulturních 1
plevelných druhů(Fassatiová 1979.Vesel* 1975.1977). Některé druhy
jsou saprofytické a pouze příležitostně parazitují na rostlinách,
jiné jsou specializovaní paraziti.
Jak jsem již uvedl ve svých předešlých sděleních v 1'ykel.Lis těch,byly roky I982 a 1983 charakteristické poměrně suchým a tep
lým průběhem počasí v měsících červen až říjen. I přes tento fakt
došlo v letech 1982 a 1933 k silnému rozšíření některých druhů ro
du Alternaría na některých lokalitách okresu Mladá Boleslav, a to
a? již jako doprovodná mykoflóro,anebo jako primární parazité.
Dále uvádím stručný přehled spolehlivě determinovaných druhů
s lokalizací nálezů a některé další údaje,
1. Alternarla alternata (Fr.)Keissler
Tento druh byl bezesporu nejrozšířenějším zástupcem rodu.Nalezl
jsem jej a izoloval z mnoha druhů,z nichž například uvádím: merlík
bílýíChenopodium album L.)-houba byla izolována z listů;jabloně
(Malus Mili.)— listy a plody; zejména však z listů řepy cukrové(Beta vulgaris L.var.altissima Doell.).Cukrovka byla touto alternárií
postižena hlavně v roce 1982 na lokalitě PětikozlyCOseva Bezno),
kde způsobovala černání listové plochy,u rostlin zeslabených před
chozí viro-.ou infekcí.(Na připojené tab.I obr.č.l).Dále byl tento
druh izolován ze šelulí některých brukvuvitých,např.květáku(Brassi
ca "leracea L.var.botrytis h.),kultivar "Praga"(Tab.I,obr.2).
2. Alternarla tenuissima (Fr.) Wiltshire
(Syn.:A.brassicae(Berk.)Sacc.var.somniferi Har.et Br.)
Tento druh byl izolován z laskavce onnutého (Amaranthus retroflexus L.l.kde způsoboval okrouhlé,koncentricky zónované skvrny a
dále ze semenic cukrovky,kultivar "Dobrovická A"(elita),na lokali
tách Semčice,Bezno a Pětikozly.
Houba se vyskyto.ala intenzivně v semenářskveh porostech cuk
rovky v obou letech.V pokusech se sledováním mykoflóry semen cuk rovky byly druhy A.alternata a A.tenuissima dominujícími druhy ve
vzorcích osiva,získaných z uvedených lokalit. 0 nebezpečí přenosu
těchto alternárií osivem cukrové řepy a jejich účasti vě vzniku a
průběhu spáiy řepné podrobně referuje Veselý(1975.1977).
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1. Alternaría alternata na listu cukrovky,primárně poškozeném virózou.
2. Alternaría alternata na Sesuli květáku-velmi silné napadení.3. Alternariová skvrnitost kosíálovin(zelx),původce A.circinans.—4-,Lis—
ty rajčete se skvrnami způsobenými houbou Alternarla porri f.sp.solani, - J.Hampejs del,
10

_________ ____________ __ _______________

Tab.II*

Alternaria chart-run na listech a luscích vojtěšky.Houba A.chartarum
j e vyznačena vyteckováním zon mezi nervaturou na listech napadených
houbami:
l.Stemphýlium botryosum, 2.Cercospora zebrina a 3.Pseudopeziza médi—
caginis.^-.List vojtěšky bez napadení patogenními houbami, rostlina s
nižším vzrůstem,celkově slabší nežli ostatní rostliny v porostu.
5.Lusk vojtěšky s porostem fruktifikující houby. Schéma lusku je v
poměru ke schématům listů zvětšeno. - J.Hampejs del.
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Dále byl tento druh izolován z máku,který byl alternárií napadán
v období po odkvětu az po dozrávání makovic.Houba byla nalezena (ve
slabším stupni napadení) na lokalitách Březno,Bezno,Bukovno a někte
rých dalších.
3,Alternarla chartarum Preuss
Tento druh jsem nalezl v obou sledovaných letech v semenářských
porostech vojtěšky na lokalitách Bezno a Semčice,Houba se vyskyto
vala na listech a luscích u rostlin,poškozených bu2 hmyzem anebo
častěji v případě,kdy se na rostlinách vyskytovaly další patogenní
houby. Z 80Ji se jednalo o napadení vojtěšky houbami Stemphylium
botryosum Wallr.a Pseudopeziza medicaginis (Lib.)Sacc. Daleko men
ší počet nálezů byl zaznamenán,byla-1 i vojtěška napadena houbou
Cercospora zebrina Pass. Omezeně se vyskytovaly rostliny,na kterých
se houba A.chartarum vyskytovala jako primární parazit. Tyto rošt liny však byly celkově zeslabené,s nízkým vzrůstem.
Alternaría chartarum vytvářela na listech skvrny ohraničené
žilnatinou nejprve světle žlutohnědé až hnědé,později s tmavým ná
letem spor. V mnoha případech houba fruktifikovala v pruzích podél
listových žilek.
Na dozrávajících luscích houba vytvářela povlaky s bohatou
tvorbou spór.^usky napadené A.chartarum bylo možné přirovnat k lus
kům napadeným houbou Botrytis cinerea Pers.(Zakopal et Sychrová I966 ,
šedivý et al,1977)-tmavý porost mycelia se sporami A.chartarum ne dosahoval ale tak výrazné tloušíky,jako u houby Botrytis cinerea.
á.Alternaría pluriseptata(Kart.et Har,)J¿rstad
0 teto alternarioze podrobně referuje Hervert et al.( 1980).Já
jsem nalezl skvrny způsobené tímto druhem na listech okurky nakládačky(Cucumis sativus L.),kultivar "Bílské" v r.1082 na lokalitě
Semčice a Mladá Boleslav,
3.Alternaría brassicicola (Schw.)'iiltshire
(Syn.:A.circinans(Berk.et Curt,)Bolle)
Houba způsobuje chorobu "alternariová skvrnitost koštálovin".
Izoloval jsem ji z typických skvrn z listů zelí hlávkového(Brassica olerácea var.capitata L.),kultivar ,:Polar"(Tab.I, obr . 3 pod jmé
nem A.circinans).Silnější výskyt byl zaznamenán v r .1982.0jediněle
se A.brassicicola vyskytovala na kokošce pastuší tobolce(Caosella
bursa-pastoris L.) na lokalitách Semčice,Zerčice,Jabkenice,Bobrovice,Březno a dalších.
t ,Alternaría solani Sorauer

Tuto alternariozu jsem pozoroval zejména v r.1983 na listech
rajčete(Lycopersicum esculentum Milí.),kultivar "Start Fi"(Tab.I,
obr.4 pod jménem A.porri f.sp.solani).Byl zaznamenán velmi silný
výskyt na lokalitách Semčice,Jabkenice,Dobrovice a Mladá Boleslav,

j

7.Alternaría porri (EIl.)Keerg.
V letech lf82 a ld&3 se tato alternarióza vyskytovala na okrese
Mladá Boleslav velmi slabě.
P o z n á m k a
Izoláty jsem určoval sám s využitím citované literatury (a dal
ších literárních zdrojů), Izoláty Alternaría alternata jsem porovná
val s materiálem ve sbírce mykologické laboratoře VŠÚS Semčice.Zís
kané izoláty A.alternaría a A.tenuissima jsem předal do sbírek la boratoře mykologie VŠÚK Semčice.Omezené množství exsikátového mate
riálu je uloženo v mém herbáři.
L i t e r a t u r a
Benada J . O 96 I):Zemědělská fytopatologie 3.Choroby zeleniny.-71^ p.t
ČSAZV.SZH, Praha.
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Fassatiová 0.(l979):Plísrě a vláknité honby v technické mikrobiolo
g i i . ^ ^ p.,SNTL,Praha.
Hervert V.,Marvanová L.et Kazda V.(I 98O):Alternaria pluriseptata na
okurkách a poznámky k její klasifikaci.-Čes.Mykol.,Praha,34(1):
13- 20.
Hron F.et Zejbrlík 0.(1974): Rostliny polí a zahrad.-410 p.,SPK,Praha.
Kolektiv (1983):Listina povolených odrůd polních plodin,zelenin,koře
nových a tecnnických plodin,léčivých rostlin,ovoce a révy vin
né.-111 p.,Ú£ZÚZ,Praha,
Lanák J.,Simko K.et Vaněk 9.(1969):Atlas chorob a škůdců ovocných
plodin,révy vinné a zeleniny,-330 p..SZN,Praha,
Pidopličko N.M.(1953):Gribnaja flora grubych kormov.—488 p.,Nauka,
Kijev.
Pidopličko N.M.(1977):Griby-parazity kulturnych rastěnij.Tom 2,Griby Něsoveršennyje,-300 p.,Naukova Dumka,Kijev.
Šedivý J.et al.(1977):Klíč k určování chorob a škůdců polních plo
din. -485 p.,SZN,Praha,
Veselý D.(1975)¡Výzkum řepné spály a ochrana proti ní.-VÚS Semčice.
Závěr.zpráva výzkumného úkolu BV-1.3.3.
Veselý D,(1977):Pilze der Gattung Alternarla Nees ex Wallr.,die am
V/urzelbrand der Zuckerruben beteiligt sind.-Čes.Mykol.-Praha,
31 (2 ) :100-107.
Zakopal j.et Sychrová E,( 1966):Neobvyklý výskyt Botrytis cinerea
Pers.v porostech vojtěšky.-Sborr.ŮVTIZ.Ochr.Bostl,,Praha,2(3):
243-244.
S u m m a r y
J.Hampejs: To the occurence of fungi of genus Alternarla in the regi“ “
~
~~~ó5~o? "Rlacia Boleslav
In I982-I983 I havě Jound T5-i£e chosěn localities of the re
gion Mladá Boleslav these species of the genus Alternarla in the
growths of crops and weeds:
Alternarla alternata,A.tenuissima,A.chartarum,A.pluriseptata,
A.brassicicola,A.solani,A.porri. Alternarla chartarum vas found on
the plants of lucerneCMedicago sativa) wlleh vere attacked by ot her pathogenic fungi.

ZAJÍMAVÝ FENOMÉN
C E D U L E S FR. )
Zdeněk

H Ř I B U ZE S E K C E BO LETU S

K l u z á k

Př i suidiu hřibovitých bub jižních Čech dostal se mi do rukou
hřib,který jsem nemohl spolehlivě zařadit k žádnému z evropských
druhů. Poprvé mi byl donesen 23.V.1976 B.Frejlachovou z Pohorské
Vsi,z nadmořské výšky 8p0 m,ze smíšeného lesa(borovice,smrk,bříza,
buk),podruhé B.Nutilovou 28 .VIII.l976 z Malont(650 m n.m.)z proředělého smíšeného lesa s převahou borovice,potřetí 5.IX.1976 K.Opelkou z BIvhoště (700 m n.m.) ze smíšeného lesa,kde rostl pod bukem,
poč+vrté stejným sběratelem 4.X.1976 od Velkých Skalln (750 m n.m.)
ze smíšeného lesa,kde byl nalezen pod mladým smrkem. Všechny tyto
nálezy byly učiněny v jednom roce. Znovu jsem se s ním setkal o pět
let později,kdy mi jej doručil 10.X.1981 I.Konečný,který sbíral v
čisté dospělé smrčině na Kleti (900 m n.m.) hřiby smrkové pro ku
chyňské použití a jeden z exemplářů se mu jevil tak odlišný od
ostatních,že mi jej pro zajímavost donesl. Všechny výše uvedené sbě
ry se týkaly vždy jen Jediného kusu,naleziště jBem nemohl osobně
ověřit a musel jsem se spokojit s vyjádřením nálezců.
Zásluhou přítele Ing.T.Papouška,člena českobudějovického mykolo13

gického klubu,mohl jsem se s kritickým druhem v letech 1983-84 sezná
mit vícekrát a podrobněji,poznat lokality z autopsie,zpracovat díl
čí morfologický popis a částečně jej srovnat s popisy hřibů ze sek
ce Boletus. Mikroskopicky jsem jej pro nával jiných úkolů dosud nevyšetřil.
Původně jsem se domníval,že by mohlo jít o B.separans,neboř se
svým vzhledem nejvíce podobá vyobrazení v Pilátově a Dermekově díle
"Hríbovité huby",tab,45 (plodnice vpravo nahoře),ale ten podle popi
su tvoří mykorrhizu s duby a buky,kdežto námi sbíraný druh je vázán
na jehličnany,nejčastěji na smrk.
Nyní se přikláním k názoru,že jde o druh nebo varietu z okruhu
B.pinophilus (který osobně považuji za druh kumulativní),ale není
jej možno s ním plně ztotožnit,neboř některými svými morfologickými
znaky neodpovídá popisu typu,mimo jiné např,povrch klobouku není vý
razně hrbolatý,spíše jen nepatrně nebo ještě častěji zcela hladký,
červenohnědý se zřetelným vínovým odstínem,bu2 celý stejnoměrně jed
nobarevný, méně často s většími,nepravidelnými,světlejšími, neostře
ohraničenými skvrnami. Rourky a jejich barevné změny v průběhu vývo
je plodnice se shodují s osiatními hřiby sekce, Bělavé póry však zá
hy dostávají po celé ploše výrazný oranžově až cihlově hnědý odstín
a otlačením hnědnou. Tvar třeně od mládí až do stáří je srovnatelný
s tvary třeně B.edulis a B.aestivalis,to znamená,že je nejčastěji
mírně kyj ovitý,poměrně tenký,nikdy nebyl zvlášř mohutný a krátký,
spíše štíhlejší a delší,vínově zahnědlý,s jemnou světle hnědou šíř
kou v horní třetině,nížeji spíše vláknitě vínově hnědě žíhaný,někdy
s tmavším vínovým až nafialovělým páskem uprostřed a s bělavou bází.
Dužnina je bílá,neměnná,pod pokožkou klobouku zahnědlá,na rozhraní
rourek a dužniny lehce nažloutlá,pomačkáním,zvláště u starších plodnic nebo hnětením v prstech slabě hnědne. Sušením barvu nemění.Chuř
i vůně typicky hřibové.
Prozatím by bylo předčasné činit jakékoliv závěry. Je třeba
upřesnit ještě řadu morfologických údajů,ekologických pozorování,mik
roskopicky analyzovat a srovnávat se světovou literaturou-ovšem člá
nek je psán ze zcela jiného důvodu.
Při chemických zkouškách jsem zjistil mimořádně zajímavou reakci
tohoto hřibu s 24?í roztokem amoniaku (běžná čpavková voda).Působením
plynného čpavku se horní část třeně'pohrytá šířkou i pokožka klobou
ku okamžité barví intenzivně zeleně. Zbarvení po chvíli mizí a pře chazí do vínové cervenohněda. Rourky,póry ani dužnina nereagují.
Po tomto zjištění jsem pochopitelně provedl tuto zkoušku s desít
kami plodnic B.edulis a B.aestivalis s negativním výsledkem.Jednoznač
ně typický B.pinophilus se mi,bohužel,do rukou nedostal,B.aereus je
pro mě nedostupný,B.separans je dosti nejasný druh (postačí srovnat
jeho popisy a vyobrazení v Pilátově a Dermekově "Hríbovité huby" a
v díle Snella a Dicka "The Boleti of Northeastern North America” ,Pů
vodní Peckův popis B.separans publikovaný v "Bulletin Buffalo Socie
ty of Natural Sciences" jsem zatím neměl možnost prostudovat),ostat
ní druhy-B.betulicolus,B.clávipes,B.carpinaceu-jsem rovněž neměl k
dispozici a tudíž nezkouSel.
V žádné dostupné literatuře jsem se s odobnou informací ještě
nikdy nesetkal; zdá se mi téměř neuvěřitelné,že by tato nápadná re
akce (zjistí-li se,že je charakteristická pro B.pinophilus),až dosud
unikla pozornosti badatelů a proto na tento zajímavý fenomén upozor
ňuji čtenáře a současně je prosím o prověření mých zjištění ověřením
reakce u všech druhů sekce Boletus a budu vděčen za každou jejich
laskavou informaci.
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NEJSTARŠ>
v

nález hvézdovky

bradavkové

ČESKOSLOVENSKU

František

K o t l a b a

a

Zdeněk

F o u z a r

Z břichatek (Gasteromycetes) patří z mykogeografického hlediska
k nej významnějším houbám hvězdovka bradavková, o jejímž nej starším
nálezu u nás chceme stručně informovat. Nejprve však poznamenáváme,
že dnes po nedávné změně výchozího data pro mykologickou literatu
ru, zakotvené v posledním vydání Mezinárodního kódu botanické nomen
klatury z r. 1983,se znovu vracíme zpět ke jménu Geastrum corolllnum
(Batsch 1783)Hollós 1903, které má nyní piioritú a bylo už pro tuto hvězdovku před desetiletími široce používané. K běžným synony múm patří G.recolligens(V.oodv.in Vť'ithf1792)Desv.l809,což bylo nej
častěji používané jméno pro tuto houbu v posledních 25-30 letech,
a nejmladší.v naší literatuře málo používané jméno G.mammosum Chev.
I836. Překladem tohoto latinského pojmenování vzniklo výstižné čes
ké jméno hvězdovka bradavková.které začal počátkem padesátých let
pouzí
t naš monograf rodu Geastrum dr.V,J.Staněk (místo staršího,
avšak nevhodného jména hvězdice zobanitá);toto české jméno doporu
čujeme používat i nadále pro G.corolllnum.
Hvězdovka bradavková náleží k našim nejvýznačnějším zástupcům
xerotermních břichatkovitých hub. Její známé rozšíření až na je
dinou výjimku nepřekračuje nikde v Československu hranice termofytika (oblasti teplomilné květeny), jak jsou vyznačeny v mapě připo
jené ke Směrnicím pro zpracování Květeny ČSR (Chrtek,Slavík et Tomšovlc 1982).. U nás je známa celá řada lokalit této silně hygrosko—
pické hvězdovky hlavně v českém termofytiku, zejména pak v okolí
Prahy (některé lokality leží dokonce i na území dnešní Velké Prahy).
Při náhodné prohlídce přírůstků ze starých,před několika lety
získaných fondů v herbářích mytologického oddělení Národního muzea
v Praze (PRM) jsme zcela nedávno přišli na sběr jediné, avšak jinak
typické plodnice Geastrum corolllnum, mylně určené jako Geaster
hygromevricus (což je dnes zástupce jiného rodu,hvězdák vláhojevný
—Astraeus hygrometricus), Jako lokalita je na etiketě sběru uvedena
"Kopanina bei Prag,III.1857,Ieg.(et det.?) O.Nickerl"(PRM 824111,
řev.16.4.I985 F.Kotlaba et Z.Pouzar). Jedná se nejspíše o Zadní Ko
paninu u Ořechu (i když nelze zcela vyloučit ani Přední Kopaninu u
Tuchoisšřic,kde na asi 5 km vzdušnou čarou vzdálené a dosnd nepubli
kované lokalitě sbíral a fotografoval tento druh první z nás:Choličky u Vel.Pří lep,pod akáty,29.X.1961,leg.et det.F.Kotlaba;materiál
byl tehdy předán do sbírky hvězdovek dr.V.J.Staňka).
Zadní Kopanina leží nad postranním údolím známé státní přírodní
rezervace "Radotínské údolí" u Prahy,což je takřka uprostřed úejbohatšího výskytu Geastrum corolllnum u nás. V případě nálezu O.Nic kerla,význačného entomologa žijícího v druhé polovině minulého sto
letí (18 38 - 1920), se jedná zřejmě o nej starší sběr této xerotermní
hvězdovky u nás, starý téměř 130 let! Nejbllžší známá publikovaná
lokalita hvězdovky bradavkové je "Cikánka" v Radotínském údolí (Sta
něk 1958) a poněkud vzdálenější pak dosud nepublikovaná lokalita
Choteč u Třebotova (skalky jižně od obee),2.IV.l976,leg.L.Havelík,
det.Z.Pouzar (PRM 796473).
Při pohledu na mapu rozšířeni Geastrum corollinum v Českosloven
sku s překvapením zjišlujeme,že tento druh vybíhá jedinou lokalitou
-"Boreček" u Rokycan-mimo oblast termofytika a zároveň tak předsta
vuje nejzápadnějl položenou lokalitu tohoto druhu v Československu.
Nejblíže k ní ležící publikovaná lokalita hvězdovky bradavkové je
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"Saraohelka" u Zdic (Stanek 1958), která se nachází ještě v termofy tiku, byí při jebe periférii. V této souvislosti stojí jistě za zmín
ku, že v této oblasti objevil první z autorů tohoto sdělení další do
sud nepublikovanou lokalitu G.corollinum,a to na "Otmícské hoře" u
Otmíče (Otmic) poblíž Praskoles u Hořovic,IS.VI.1S70 leg.et det.
F.Kotlaba (PRM 709484). Tato lokalita leží jjz.od Zdic, což je rovněž
na periférii termofytika, avšak ještě esi 1-2 km západněji než "Samoheikn" u Zdicjtvoří tak jakousi spojku k rokycanské lokalitě "Bore ček".
Od doby publikace Staňkova zpracování hvězdovkovitých hub (Staněk
1958) bylo u nás zjištěno více nových lokalit hvšzdovky bradavkové;
v tomto sdělení uvádíme jenom ty, které mají vztah k nejstaršímu ná
lezu nebo které jsou významné z mykogeografického hlediska.
L i t e r a t u r a
Chrtek J.,Slavík B.et Tomšovic P.(1982): Směrnice pro zpracování Kvě
teny CSR, - 1 6 2 p.,1 mappa,ed.Botanický ústav ČSAV,Průhonice u
Prahy,Pruha.
Staněk V,J.(1958): Geastraceae - Hvězdovkovité. - In:Pilát A.(red.),
Flora ČSR, B 1: 392 - 526.
S u m m a r y
.......
František Kotlaba and Zdeněk Pouzar: The oldest ccllection of Geastí-u— č o . ölim ů m In ClecüöäTövä£TäT~
In the old herbarium funds of the Mycological Department,National
Museum in Prague, there was recently found the oldest known specineb
of the xerothermic fungus Geastrum corollinum (=G.recolligens,Gosteromycetes) from"Kopanina bei Prag /=Zadní Kopanina near Ořech,envi rons of Prague/,III,1857,leg./et det.?/ O.Nickerl" under the incor rect name Geäster hygrometricus (PRM 824111). This ccllection,about
130 years old,was correctly identified as latě as in 1985.

Z A J Í M A V Ý TE R A T O L O G I C K Ý
ZÁPASNÉ SUKNIČKOVITÉ
Josef

JEV U HADOVKY

B o u d a

Již více jak patnáct let sleduji u rostlin i u hub jejich abnor
mality, anomálie a deformace. Lidově je označujeme jako "hříčky pří
rody", vědecky patří do oboru teratologie. U hub jsem nejvíce věno val pozornost gasteromycetům speciálně druhům rodu Phallus,
Nalezl
jsem zajímavé srůsty dvojčat (viz Česká mykologie 25/4/:242-243,19?1),
a-e i trojčat (1975). Nojčastěji nalezená abnormalita u hadovky je
rozdvojený nosič pod kloboučkem s dvěma terči.
V létě loňikéhc roku (13.8,1984) jsem nalezl při běžném houbaře
ní zajímavý exemplář hadovky s neobvyklým kloboučkem (viz připojená
kresba,pořízená podle orig.fotografle). Dokumentovaná hadovka byla
mohutného vzrůstu (2o cm výšky) a nalezl jse- ji již ve stadiu
po
kročilého vývoje (byla jxž vyvrácená nebo vykopnutá z vajíčka). Třen
(nosič) hadovky byl ve střední části nápadně ztloustlý (průměr 7 cm)
a v dolejší části se již částečně rozkládal a mokval. Nejzachovalejší byla její horní část s kloboučkem, který mne upoutá1 svým tvarem
a stavbou.
Na první pohled vypadal klobouček jakoby zdvojený, připomínal
dva kloboučky na sebe nasunuté. Po bližším ohledání a zkoumání jsem
zjistil, že jde o jeden klobouček tupě kuželovitého tvaru a mohutné-

16

ho vzrůstu (výška a průměr 5cm),V dolejší části "hořejšího-svrchního-kloboučku" cca 1,5-2 cm od spodního ok/>•
’v^řív
ráje byl zajímavý obvodový vlys(l,5 /:''■]
2mm hluboký),naznačující druhý "spod/M ;
I
ní klobouček"."Svrchní klobouček" měl
r ^ F M
i
charakteristickou lagunovcu(voštino vou) stavbu, zatímco "spodní klobouček"1
byl pouze svisle rýhovaný. ' Po fotografické dokumentaci jsem
oddělil
ky
třen od kloboučku. Při bližší prohlídce vnitřní stěny kloboučku jsem našel
r* a*
j >
f jV?|l
zajímavou sítku ( indusium),která byla
nV^**2H Í íÍ$v»
přirostlá v dolní části kloboučku
a
«2 5
píipomínala jemnou,mléčně bílou krajkovinu. Eyla již rovněž značně poškozená rozkladem plodnice, nepřesahovala
'e
Z
však spodní okraj kloboučku.
Popisovaný exemplář mne však nejK» * *«j®
ojaE® •*«
více zaujal "dvojitým" kloboučkem;obJ? . ° r* o V •c •'í o
Íjí||
jevené sííce jsem nevěnoval náležitou
•¡¡•¿‘’j "»“V
V*.
pozornost. Teprve dalším studiem dru^ ¿ ° <!a° " ^ c dí^Éi\0‘ótV ' “í:^iíM
hu Phallus ve Floře ČSR(Gasteromyce *«“ ’’ c»» c ’
tes) jsem zjistil,že můj exemplář je
vzácná hadovka zápašná i sukničkovitá
W * / * ° <V
(Phallus impudicus L.f.subindusiatus
e c,',p‘V^Érař*9* «*$ížaí
Pilát),která byla v ČSR sbírána poprS
vé Z.Pouzarem (29.6 .1952 Břve u Pra ^
hy) a'popsána A.Pilátem
jako
nová
fo rm a .
Popisovaný nový exemplář je ještě
o to zajímavější, že má "dvojitý*’klobouček,který je velmi nápadný.Je
pravděpodobné,že tento nález je druhým nálezem v CSSR.
Popisovaná hadovka byla nalezena ve Lhotě pod Džbánem (východně
od obce),ve smíšeném lesíku s převládajícími smrkyíokraj lesa,50 m
od polí),hlinitopísčitý podklad,470 m n.m.Rostla ve společnosti oby
čejných hadovek.
Hadovka zápašná sukničkovitá je vývojovým dokladem o příbuznosti
rodů Phallus a Dictyophora.Teratologie na našem exempláři přispěla k
dokumentaci druhého exempláře Phallus impudicus L.f.subindusiatus Pil.
ZVÝHODNĚNÝ NÁKUP VĚDECICg LITERATURY
z produkce naklad.ČSAV ACADEMIA a Vydavatelství SAV umožňuje Klub čte
nářů věd.literatury,jehož členy jsou členové vědeckých společností
při ČSAV(tedy i naší Společnosti),Členství v klubu je bezplatné,člen
obdrží na publikace,vydané uvedenými nakladatelstvíml(kroraě časopisů
a reprezentačních publikací ), 20% slevu z maloobchodní ceny.
Cenové zvýhodnění platí však jen při osobním odběru knih v knih
kupectví Naklad.ČSAV ACADEMIA(Praha 1,Vodičkova 40,úterý a čtvrtek
10-13 a 14-18 hod.) a v knihkupectví Vydavatelství SAV,Bratislava,Du
najská 21,nebo při posílání knih poštou(na dobírku).
Při osobním odběru knih v uvedených knihkupectvích je nutno před
ložit členský průkaz naší Společnosti s potvrzením o zaplacení člen
ských příspěvků,při písemné objednávce nutno uvést název Společnosti
a číslo členské legitimace.Při odběru knih v jiných než v uvedených
knihkupectvích nelze však členům knihy za členskou cenu poskytnout!
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Mykotoxikologie

VYZNÁM
PSYCHROTOLERANTNÍCH
V POTRAVINÁCH
Mí'oslav

PLÍSNÍ

P o l s t e r

Převážná skupina hub a mezi nimi i ona skupina,kterou označuje
me technických názvem pljsně, má růstové optimum v rozmezí 20-30 C
a růstové minimum při 10 C. Tato hranice všem není nijak ostrá a
definitivní, uvážíme-li obrovskou schopnost plísňových organismů
snadno a rychle se adaptovat vůči fyzikálním faktorům,v našem pří
padě teplot?, Existují tedy některé skupiny glísní, jejichž varian
ty velmi dobře rostou i při teplotách pod 10 C, ba dokonce něk+eré
i pod 0°C. Tyto plísňové varianty nazýváme p s y c h r o t o l e 
r a n t n í ,
Psychrotolerantní varianty plísní mohou působit značně nepříjem
ně v oblasti uskladněných chlazených nebo mražených potravinových
surovin a potravin saraých, které někdy senzoricky i nutričně poško
zují. V poslední době k tomu možno přičíst i možnost výskytu toxic
kých metabolitů těchto plísní - mykotoxinů v jiní kontaminované po
živatině. Tak na příklad plísně vyvolávalící hnití jablek rostou
poměrně dobře i okolo 0 C, i když jejich skutečná optimální růsto
vá zóna jak in vivo tak in vitro leží mezi 20-30 C. V této souvis
losti bylo pak experimentálně prokázánj, že infekce ovoce sporami
těchto plísní je sice inhibována nízkou teplotou, ale pozdější
huilobné pro esy jimi vyvolané nikoliv. Z toho plyne .praktický zá
věr, že uskladnění ovcce a zeleniny při nízké teplotě má býti pro
váděno pokud možno co nejdříve po sklizni, aby tak bylo zabráněno
infekci plísněmi. Smart,který studoval několik tisíc vzorků zmraže
ného ovoce a zeleniny po stránce plísňové kontaminace, zjistil, že
někteří příslušníci rodu Aspergillus,Pěnic lilium,Rhizopus,Mucor a
Clado^poriura snadno přežívají v zaba1eném ovoci a zelenině více než
rok, a to i při teplotě -10 C. Takto zmražené ovoce a zelenina rych
le podléhaly destrukčnímu účinku plísní, když byly rychle rozmraže
ny a ponechány tak i kratší dobu.
Bust některých příslušníků rodu Cladosporium lze velmi často po
zorovat na chlazeném či mraženém mase a vejcích, zvláště často to
bývá Cladosporium herbářům, rostoucí na mase při teplotách -6 a 0 C.
Vedle této plísně byl tAž na chlazeném mase ponořován růst plísní
rodu Thamnidj"m, Uucor a Penicillium. Z posledně jmenovaného rodu
plísní byly nejčastěji na masný-,h produk+ech v lednici identifiko
vány P.chrysogenum (producent mykotoxinů kys.penicilové) a P.nigri
cans, na chlazených vej-ích pak P.janthinel’um (též producent kys.
penicilové). V černých skvrnách mraženého skopového masa bývá čas
to nalézáno společenství plísní Mucor mucedo, Penicillium glaucum,
někteří příslušníci rodu Rhizopus a Cladosporium herbarüm, Počáteč
ní teplota nezbytná prg růst Mucor mucedo činila -1 a* -2°C a pro
růst Pen.glaucum 1 - A C. často byl také pozorován výskyt přísluš
níků rodu Sporotrichum,kteří rostou na mraženém mase v bílých cho-
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máčcích i při teplotě -6°C. Z nich to bývá nejčagtšji Sporotrichum'
carnis,jehož růstové optimum' ig vitro je sice 25°C,ale pcaalý hro
madný růst byl gozorovén do -5 C a ojedinělý ostrůvkovitý růst do
konce až do -16 C.Vzácně byly také zaznamenány na mraženém mase ve
getativní formy plísní rodu Botrytis a Chaetostylum.
Vedle uvedených psychrofilních variant plísní,které napadají po
travinové suroviny a poživatiny uskladněné při nižších teplotách,
existují též některé fytopatogenní plísně,napadající zvláště hospo-'
dářsky důležité traviny,to jest obilniny,při nižších teplotách a pů
sobí vedle přímého poškození rostliny samé(£Šenice,žito,oves,kuku -’
řiče apod.) i nebezpečí intoxikace zrn plísnovými raykotoxiny.Z těch
to onemocnění obilnin je nej význačnější tzv.fuzarióza,která je pů sobena řadou plísní rodu Fusarium.Sem patří hlavně Fusarium nivale,
vyvolávající tzv,sněžnou plíseň travin a obilnin.
Stěžejní podmínky,podporující vznik a vývoj této choroby,jsou:
dostatečná vlhkost,hluboký sníh,nepromrzlá půda a dlouhé studené a
mokré předjagí.Uvedená plíseň roste ovšem in vitro-kultivačně i v
rozmezí 2-32 C s optimem gři 20 C,ale vlastní choroba je vyvolává
na optimálně jen mezi 0-5uC.Velmi pomalu však vzniká obdobné poško
zení travin,včetně obilovin,! při 15-20 C.Kenj tedy čharakteristi kou plísně jen její růst při teplotách pod 10 C,resp.pod 0°C, ale
současně i schopnost při uvedených teplotách působit fytopatogannč'.
Plíseň,jak již bylo řečeno,napadá mimo traviny,nemající většího'ze
mědělského významu, i některé důležité cereální plodiny, jako např.'
pšenici a rýži,a produkuje do zrn silně toxické látky trichothecenové řady,jako je např.nivalenil,fuzarenon X apod..které bývají,
často zvláště pak u rýžových zrn napadených uvedenou plísní,nalézá
ny.V poslední době bylo identifikováno i perfektní stadium této
plísně jako Calonectrina nivalis. Mykotoxikóza,vyvolaná po požití
pšenice,žita,ovsa nebo rýže,se nazývá "nemoc z červené plísně"
("red-mold -disease" ), protože jejím spoluvyvolavatelem může být i
vedle F.nivalis též F.roseum,F.fujikuroji a F.kuhurui,které produ
kují červený pigment do napadených tkání zrn.Tyto mykotoxikóza bý
vá hlavně pozorována v Japonsku (akakabi-bio) a projevuje se u
hospodářsky důležitých zvířat i u člověka silným vrhnutím,průjmy,
kožními exémy,nechutenstvím,neplodností,hemorhagiemi intestinálních
sliznic,uteru,vagíny a mozku.
Vedle Fusarium nivale i jiné druhy rodu Fusarium,např.F.sporotrichoides.F.poae a F.tricinctum (syn.F.culmorum) napadají převáž
ně
traviny a obilniny pod sněhem a spolu s některými příslušníky
rodu Cladosporium,např.Cl.epiphylum a Cl.fagi,jsou původci nebez pečné mykotoxikózy hospodářských zvířat a lidí.pozorované v SSSH a
v Japonsku.Tato mykotoxikóza byla v těchto zemích zapříčiněna kon
zumací přezimovávších obilnin,napadených uvedenými plísněmi,a byla
nazvána ATA, tj."alimentární toxická aleukie".Poprvé byla ve vět ším měřítku zaznamenána v SSSB v roce 1930 a po druhé během II.svě
tové války.Mykotoxikóza probíhala pak u člověka ve čtyřech stadiích:
1) lokální záněty,těžké gastrointestinální poruchy,průjmy a zvrace
ní.
2) těžké poruchy kostní dřeně,leukopenie,anemie a hemorhagie kůže;
3) těžká atrofie kostní dřeně,nekrotická angina;
4) konečně v těžších případech smrt za příznaků lokální stenózy
glotis.
Napadení cereálií uvedenými plísněmi bylo optimální při teplo -'
tách O' C gebo i níže, tvorba toxických látek byla pak největší v roz
mezí 0-10 C.Při pátrání po mykotoxinech uvedených plísní byly vyizo-
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\ ny a jako toxické prokázány u cladosporií: kyselina epikladosporiová a fagikladosporiová a u fuzárií sporofúsariogeňin a silně jedova
té mykctoxiny trichothecenové struktUrý:T-2 toxitt.diacetoxiscirpe - nol a butennlid ( i -1 akt on-ac etum id o-4— hydr oxy-2-bulenové kyseliny ),
Ze stanoviska toxikoloeického je vysoce pravděpodobné, že poslední
tři uvedené toxiny (vyizolované ve velkém množství ž F.tricinctum)
jsou převážně odpovědné za patologické příznaky ATA. Přitom je zají
m á v á m e tvorba těchto toxinů in vitro u F.tricinctum byla optimální
při teplot? 7-8°C.Pokud se týká perorální akutní toxicity uvedených
mykotoxinů,je značně vysoká. Tak LDgo u diacetoxiscirpenolu činí
7,3'mg/kg (myš), u T-2 toxinu 4 mg/kg (krysa) a butenolidu 44- mg/kg
l.p. (myš).

Z toho,co zde bylo řečeno,tedy vyplývá,že význam psychrotolerabtních plísní v potravinářské hygieně a potravinářské technologii ne
lze rozhodně podceňovat. A to tím spíše, že problematika chlazených'
e mražených poživatin nabývá v poslední době v naší výživě na důle
žitosti, Kejde jen o poškození r oživatin psychrotolerantními plís
němi po stránce senzorické a nutriční, ale i zdravotně hygienickou
stránku ve formě toxických produktů uvedených p li sní -myko toxinů
nelze rozhodně opomíjet. Již z tohoto stanoviska zaslouží psychrotolerentní plísně hlubšího studia po všech stránkách,
(Přetištěno z Bulletinu Čs.společnosti mikrobiologické při ČSAV 25
(4):10-12,1964 s laskavým svolením vydavatele).

---Krátká

sděleni

HTÍVY JAKO MASOŽRAVĚ HOPBY
V posledním čísle časopisu Science (roč.224/č.4644/:76-78,1984)
ohlašují B.G.Thorn a G.L.Earron z university v Guelphu v Kanadě zajimavý objev v oboru ekologie hub. Zjistili,že podhoubí hlív z rodů
Pleurotus a Hoh°nbuehelia (a též Besupinatus silvanus) má schopnost
doplňovat si sVou výživu dusíkatými látkami z červů,kteří žijí v
hnijícím dřevu. Je to tedy proces dosti podobný tomu,kdy některé
rašelinné druhy rostlin,jako např,rosnatka nebo tučnice,si nedosta
tek dusíkatých látek v rašelině doplňují hmyzožravostí.tedy vlastně
nasožravostí.
Dřevo je značně chudé na dusíkaté látky a počítá se,že obsah
dusíku'je v poměru k uhlíku v mrtvém dřevu asi 1:350 nebo až i
1:1250, Je tedy s podivem,odkud berou dřevní houby dusík,když v plodnicích i v podhoubí jsou dusíkaté látky paaSrně bohatě zastoupeny.
Autoři zjistili u některých hlív,že mají dosti rafinovaný'způsob,
jímž využívají červů ze skupiny Nematoda k získání dusíku. Podhoubí
vylučuje do dřeva látku,která nematody znehybňuje;jsou-li takto
ochrnuti,pak k nim poměrně značnou rychlostí vyšle vlákna podhoubí,
která již za 24 hodin prorostou nčkterým ze dvou tělních otvorů ďo
útrob červa,zde se silně rozrostou a čerpají pak látky z rozkláda
jícího se těla do podhoubí a zprostředkovaně pak do plodnic.Z toho
plyne,že v komerčně pěstovaném podhoubí Pleurotus ostreatus nejsou
nematodi škodliví,ale naopak užiteční,což je značný rozdíl oproti'
kulturám žampionů,kde škodí. Samozřejmě čerpání dusíku z červů ne
ní jediný způsob jak dřevní houby dusík získávají;uvažuje se zde
jednak o získávání dusíkatých látek z rozkládajících se mikrobů ja
ko jsou ty,které fixují vzdušný dusík.Povněž parazité jako Je vác
lavka získávají dusíkaté látky pronikáním podhoubí do živého dřeva,
kde je příznivější poměr mezi dusíkem a uhlíkem,Odkud se ale bere
dusík v dřevních červech?Autoři tvrdí,že nematodi se živí bakterie
mi, tj .organismy, které mohou fixovat vzdušný dusík,to znamená,že mo
hou zpracovávat vzdušný dusík na organické sloučeniny,Takovéto zís
kávání vzdušného dusíku pro biochemické procasy v organismu je
vlastnost,která je dána pouze bakteriím a sinicím,ale nemají ji enkarytické rostliny,houby a živočiši.
Tento proces však může být ještě složitější,vezraeme-11 v úvahu
starší práci Griffitha a Barnetta (Myculogia 59:149-164,1967),kte
ří u dřevokazných hub,včetně druhu Pleurotus ostreatus,zjistili
schopnost hyperparazitovat. Dřevokazné houby zabíjely vegetativní
buňky,ale především spory jiných hub, a jejich obsah využívaly ke
své výživě. Možná,že se jedná o stejnou látku,která způsobila znehybnění háňátek zjištěné Thornem a Barronem.
Navíc,v případě hlívy úštřičné,nelze vyloučit schopnost této
houby fixovat vzdušný dusík. Junkové a Staněk (Pěstování žampiónůpříl.Mykol.sborníku 9:51-55,1972) zjistili,že mycélium této hlívy
je schopné růstu v syntetickém živném roztoku,kde není žádný zdroj
dusíku a poutání vzdušného dusíku je v rozsahu 2,6 až 4,0 mg N / g
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spotřebované glukózy. Rovněž pokusy Ginterové a Maxiánové (Folia Mic
robiol. 29:246-250,1975) ukázaly,že při pěstování hlív^ ústřičné na
slámě,která byla pasteurizována 50 hod.při teplotě 60 C,je po ukonEení kultivace v Tibstrávu a v plodnicích celkově více dusíku, než
tomu bylo na počátku kultivace v původním substrátu. Kurtzman(Mushroom Science 10:427-435,1979) sice vyslovuje pochybnosti o schop nosti blívy ústřičné vázat molekulární dusík ze vzduchu,ale při pouští možnost,že by houba mohla přijímat 7 ovzduší dusík,který se
vyskytuje ve formě oxidu dusíku nebo jako amoniak. AÍ již bude ko
nečné vysvětlení těchto zajímavých zjištění jakékoliv,je zřejmé,že
některé dřevokazné houby mají schopnost přijímat živiny z prostře
dí dosti rozmanitým způsobem.
Hniloba dřevo v přírodě je-jak se ukazuj e-kon?) li kovaný biolo
gický proces,na kterém se zřejmě účastní celá řada organismů aí
již přímo nebo nepřímo,ve vzájemné následnosti a v pozoruhodné
souhře,
Z . P o u z a r - V . Š a š e k
KEZIHÁROPKl SYMPOZIUM 0 HODU PENICILLIUM A ASPERGILLUS
Ve dnech 6 .-IO.5 .I985 se konalo v Amsterdamu I.mezinárodní sym
pozium o rodu Penicillium a Aspergillus (First International Penicillium and Aspergillus Workshop). Účastnilo se ho 28 odborníků mykologů v těchto skupinách ze 14 států Evropy,Ameriky a Austrálie
a Japonska. Úvodní referáty byly zaměřeny na typlfikaci,terminolo
gii a metodologii. Dále byly prosloveny referáty týkající se mor fologíe a taxonomie rodů Penicillium a Aspergillus i jejich teleomorf. Konečně 6e pojednalo o nových přístupech vhodných pro klasi
fikaci uvedených rodů 7 fysiolvgie a biochemie,které se týkaly
především jejich sekundárních mevabolitů. Po každé přednášce ná sledovala diskuse a každý den večer byla uspořádána panelová dis kuse všech účastníků na téma přednesených referátů. Poslední den
byl stanoven program dalšího výzkumu v taxonomii r.Penicillirm a
Aspergillus,které patří svými četnými zástupci k nejhojněji se vy
skytujícím druhů řádu Moniliales. Současně velké procento těchto
druhů má praktický význam.aí už z kladného hlediska jejich užiteč
ných oetabolitů (antibiotika,výroba sýrů) nebo z hlediska negativ
ného (produkce mykotoxinů,degradace potravin a dalších průmyslo vých výrobků). Klasifikace druhů zvláště rodu Penicillium je často
velm' obtížná. Morfologická charakteristika mnohdy nestačí a rús lově vlastnosti jsou variabilní. Specifické metabollty jsou odvislé
od původu kmene. V posledních letech byla korigována a doplněna
dosud užívaná monografie Rapera a Thoma d”ěma novými monografiemi
(Pitt, l979;Kamírez, I982) a dalšími pracemi'týkajíčími se vybraných
skupin sekce Fasciculata (Samson,1976;Faszatiová,1977). Ha jmenova
né konferenci byla dohodnuta spolupráce týkající se revize proble
matických druhů za ved-ní tří největších odborníků Pitta,Ramíreze
a Samsona. S-učaně v Commonwealth Myco logical Institutu je propra
cováván projekt na stanovení p-užitelnosti všech dosud známých zna
ků druhů r.Penicillium'a Aspergillus za použití matematických me tod jejich vyhodnocení.
Mezinárodní setkání odborníků-mykologů v oboru penicílií a aspergilů bylo velmi užitečné a plodné,protože zde bylo možno kou frontovat různé názory a objasnit problémy v klasifikaci tak důle
žitých rodu v celosvětovém měřítku.
Organizaci celé konference měl na starosti Dr.R.A.Samson z Centraalbureau voor Schimmelcultures v Baarnu (světová sbírka hub) a
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další jeho spolupracovalci,čehož se zhostili s mimořádnou péčí a s
optimálním zajištěním odborných i materiálních podmínek pro všechny
účastníky. Konference se konala ve staré budově holandské akademie
věd v Amsterdamu, Účastníci byli ubytováni v Baarnu, odkud denně do
jížděli a kde se také konaly večerní společné diskuse.
Všechny přednesené referáty budou publikovány ve sborníku Advan
ces in Pénicillium and Aspergillus systematics(editoři:R.A.Samson a
J.I.Pitt).
0»

Z

činnosti

F a s s a t i o v d

komi sí

SEKCE NEBO KOMISE ?
Odborné orgány naší Společnosti,v nichž je dnes těžiště její
práce,používaly až dosud nejednotného označení: některé z nich byly
označovány jako s e k c e (např.sekce pro fytopatologlekon mykolo
gii), jiné jako k o m i s e (např.komise pro mykologickou toxiko logii). Souborně pak jsme je označovali jako odborné skupiny. Nové
stanovy naší Společnosti, schválené dne 25.4.1984, však ve svém
článku 29 - 31 přesně specifikují označení a odlišení jednotlivých
odborných orgánů naší Společnosti. Předsednictvo ČSVSM proto na
své schůzi dne 12 .6 .I985 tuto situaci posoudilo a usneslo se,aby
napříště byla tato terminologie sjednocena ve smyslu nových stanov,
a aby se jejich jednání řídilo následujícím jednacím řádem:
S e k c e (dříve komise) je podle čl.29 Stanov vnitřní složkou
ČSVSM, sdružující členy,kteří se podle svého odborného zaměření
přihlásili k práci v sekci. Její činnost řídí 3-9 členný výbor,vo
lený na jejich plenární schůzi.Výbor se skládá z předsedy,místopřed
sedy, taj emníka a z dalších členů. Předseda sekce je oprávněn sc
zúčastňovat schůzí hlavního výboru.
O d b o r n á
s k u p i n a
je početně menší vnitřní složka
sekce, která sdružuje členy podle stejného principu. Výbor je poče-fcně i funkčně stejný,ale její předseda n e n í
oprávněn zúčastňo vat se schůzí hlavního výboru,ale pouze výboru sekce. Je to vlastně
úžeji specializovaná vnitřní složka sekce (.např. s e k c e
pro
ochranu hub a jejich životního prostředí má o d b o r n o u
sku
p i n u
pro ochranu a pěstování atraktivních druhů hub a o d b o r 
nou
s k u p i n u
pro práci na seznamu hub pro Červenou knihu
ČSSB/autorský kolektiv/).
Odborná skupina nebo sekce si může po schválení předsednictvem
(podle jeho usnesení ze dne 25.4,1985) přizvat ha projednání někte
rých speciálních problémů příslušného odborníka-nečlena ČSVSM.Člen
ství v komisi či sekci ovšem bezpodmínečně předpokládá i členství
v ČSVSM.
Výbory sekcí a odborných skupin svolávají plenární schůzi svých
členů podle potřeby,nejméně jednou ve funkčním období.
Kromě toho může (podle čl.32 Stanov) předsednictvo ČSVSM vytvá
řet vhodné koordinační příp.pracovní orgány ( k o m i s e ) pro or
ganizování spolupráce s ostatními vědeckými společnostmi při ČSAV a
SAV.nebo s ostatními společenskými organizacemi, 3 vysokými školami
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nebo s vědeckými a výzkumnými ústavy.
Pro přípravu a plnění některých úkolů,např.hospodářské povahy,mo
hou orgány CSVSM vytvořit pracovní komise z řádných a mimořádných členů. Do těchto koá-sí mohou být přizvání i nečlenové jako'odborní po
radci. Komise jednají podle pokynů crgánů,jež je zřídily.

Československá vědecká společnost pro mykologii při ČSAV má tedy
v současné době následující odborné orgány (srv.ML 15:27,1984 a ML 18:
1) Sekci pro experimentální mykologii; 2)sekci pro mykologickou
toxikologii; 3)sokci pro fytopatologickou mykologii; 4)sekci pro mykofloristiku a mykocenologii; 5)sekci pro studium mikroskopických
hub v Československu a C)sekci pro ochranu hub a jejich životního
prostředí s odbornou skupinou a)pro ochranu a pěstování atraktivních
druhů hub a b)pro práci na seznamu hub pro Červenou knihu ČSSB /au torský kolektiv/).
Kromě toho bylo v poslední době schváleno zřízení dvou komisí
(podle čl.32 Stanov) pro řešení dvou příležitostných úkolů. Je to
a) dokumentační komise a b) komise pro uspořádání semináře o dějinách

"Pěstování jedlých hub - od historie Ic moder.iím biotechnologiím",
zvláší na příkladu mravenců dolní:né konstatování autorky,že totiž až
do poěátku tohoto století člověk pěstoval houby primitivnějším způsbbem,než to dělají měkteré druhy hmyzu. Teprve nedávný rozvoj biolo gických věd a technický vývoj umožnil výrobu hub na kva’itativně vyš
ším stupni,zvláště zavádění nových druhů hub a bezodpadních biotech
nologických procesů.Přesto však je nutno toho současné stádium pova
žovat pouze za počátek efektivního využívání heterotrofních rostlin,’
které nemají'nárok na zemědělskou půdu a často využívají odpady rost
linné výroby.
Ing.Farkaš v referátu "celuldzy,jejich vlastnosti a produkce" po^ukázal na důležitost studia celuláz a jejich producentů jak z hledis
ka základního výzkumu,tak i z důvodu širšího a efektivnějšího využí vání ohromného množství fytomasy, jejiž polovina je tvořena celuló zou.
Většině přítomných poskytla obohacení znalostí přehledná přednáš
ka prof.Bendové "Zymócíny u kvasinek",která vyvolala četné dotazy a
bohatou diskusi.Prof.Bendová poukázala jak na teoretickou závažnost
killer faktorů,tak 1 na současné a perspektivní praktické využití
hlubšího poznání těchto systémů.Z hlediska biotechnologií Je význam
né zavádění schopnosti produkovat killer protein do čistých provoz
ních kultur kvasinek s cílem zabránit kontaminaci nežádoucími kva
sinkami.
Ing.Malík přednesl referát,jehož spoluautorem byl doc.Minárik
"Čisté a zmiešané kultury vinných kvasiniek".V tomto příspěvku byl
podám přehled využití čistých kultur kvasinek pro nřípravu tekutých
zákvasů pro kvašení ovocných medií a využití aktivních suchých vin
ných kvasinek ve vinařské praxi v sezóně 1982-1S8Ů-.
Plakátová sdělení byla značně heterogenní a ukázala pouze málou
část toho,jak lze houby využívat v biotechnologických procesech.Pro
to uvádím pouze jejich přehled.Cudlín P.,Mejstřík V.,šašek V,: Nové
postupy při umělé mykorrhizaci lesních dřevin; Felln*r R.:Houby v
biotechnologii-informační analýza čs.výzkumu; Hejtmánek M.,Weigl E.,
Rybnikář A.,Chumela J.,Vrzal V.; Avirulentní vakcina proti trichofytoze skotu; Kocková-Kratochvílová A.,Slávi*ová E.,Kovačovská R.:Prehlad rodov kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov; Křen V.,Luď vík J.,Kozová J.,Seháček Z.: Fyziologická aktivita imobilizovaných
buněk Claviceps fusiformis; Ludvík J.,Kren V.,Kozová J,,3eháček Z,i
Ultrastruktura imobilizovaných buněk Claviceps fusiformis; Mišurcoivá Z.,Nerud F.,Musílek V.: Extracelulární kyselé proteázy basidomycetů; Sailěr M.,šašek V.,Musílek V.: Antibiotika z pyrenomycetů;
Seichert L..Djcová E.s Problematika zvyšování výtěžnosti submersního procesu produkce kys.citrónové houbou Aspergillus nlger; Vole J.,
Pokorná K.,Musílek V.: Aplikačně významné oxidoreduktázy vyšších hub.
Z přednesených referátů,plakátových sdělení a bohaté diskuse vy
plynulo,že otázka účasti hub v biotechnologických procesech je nato
lik široká a závažná,že jednodenní akce,jako byl tento seminář,ji
nemůže dostatečně pojmout,Bylo by užitečné,aby se jí komise pro ex
perimentální mykologii v blízké budoucnosti zabývala znovu a hloubě
ji.Dále se ukázalo,že k tomu,aby mykologie udržela krok se současný
mi náročnými technologiemi, je nutné rozšíření základního i aplikač
ně zaměřeného mykologického výzkumu,
Václav š a š e k •
• V1I.SEMINÁŽ "OCHRANA HUB A JEJICH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ" .svolaný Lentokrát na téma "Karlštejnské smrčliny jako životní prostředí
hub" komisí nro ochranu hub a jejich životního prostředí ÍÍSVSM,se ko-
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nal 20,června I985 v posluchárně katedry botaniky nižších rostlin Př
F OK v Praze za přítomnosti 32 posluchačů,Zahajovací referát semináře,
který přednesl prof.dr.Emil Hadač,PrSc.,člen korespondent ČSAV,byl
věnován významu přirozených a kulturních smrčin v krajiněřS významem
karlštejnských smrčin pro mykologii seznámil Z.Pouzar,CSc,,v referátu
"Smrčiny v českém krasu a m/koflóra lupenatých a hřibovitých hub“'a
MUDr.Josef Herink,který pohovořil o bedláeh karlštejnských smrčin. '

V následujícím bloku botanických referátů promluvil doc.ing.Jan Je u
nik,CSc.,z Botanického ústavu ČSAV v Třeboni o ekologii smrku v Č e 
chách, RKDr, Vladimír Skalický,CSc,,z katedry botaniky nižších rostlin
PřF UK v Praze o fytogeografii smrku s hlediska jeho přirozeného a
umělého výskytu v dechách a Ing,Milan Sýkora z Lesprojektu Brandýs h.
L,-Stará Boleslav srovnal karlštejnské smrčiny sc smrčinami na kyse
lých půdách (tento referát v jeho nepřítomnosti přednesl dr.F.Kotlá—
ba, CSc,). Otázce zdravotního stavu karlštejnských smrčin byl věnován
referát Ing.Hany Červinkové,CSc.,z Výzkumného ústavu lesního hospo dářství a myslivosti ve Zbraslavi n.Vit.-Strnadech "Karlštejsnké smr
činy s hlediska fytopatologa" a celý seminář uzavíral kolektivní re
ferát Lesního závodu Nižbor,přednesený Ing.Václavem Šindlerem,v němž
seznámil s problematikou pěstování a udržení karlštejnských smrčin.
Závěrem semináře byla diskuse k jednotlivým referátům i celkové prob
lematice,které se zúčastnilo 16 posluchačů.
Svolání tohoto specializovaného semináře mělo svůj závažný důvod

• MYTOLOGICKÁ EXKURZE NA L.iDSKČ H R B E N Y se koná v neděli dne
29.září 1985.Sraz na nádraží Praha-Scíchov,odkud odjezd do Dobřicho
vic v 8,15 hod.;zpět z Dobřichovic V 16,01 .Skupinu zájemců o velká
houby(makromycetý) vede dr.F.Kotlaba,CSc«,skupinu
zájemců o mifcromycety vede dr.M.Svrček.CSc.
• URČOVACÍ SCHŮZKA NAD MATERIÁLEM MIKROMYCE t A .sebraným na mykologické exkurzi na Brdské hřebeny,se koná v ponděí* dne 30.9.1985
ve 14 hod.odpol.v posluchárně katedry botaniky nižších rostlin PřF .
F UK v Praze 2,Benátská 2(II.mezipatro).Schůzka bude spojena s mik
roskopováním, vede dr.M.Svrček,CSc,
•F-PDZIMNlCYKLUS MYTOLOGICKÝCH PŽEDNÁŽEK .který pořádá pražské
ústředí CSVSM,proběhne v říjnu-listopadu tr.Ha programu jsou tyto
přednášky:
7.10.1985:lng.Jiří Bsier: Problémy makrofotografie drobných
plodnic hub (s diapozitivy)
14.10. 1985:Ing.Ivan Jablonský,CSc.:Nové druhy pěstovaných
jedlých hub ( s diapozitivy)
21.10.1985:MUDR.Josef Herink: Vzácnější druhy hub z roku
1984 ( s diapozitivy)
28.10.1985:RNDr.František Koilaba,CSc,:Rozšíření zajímavých
chorošů v ČSSR (s diapozitivy)
4.11. 1985:Ing.Jiří Valter: Houby Karlovarska a Táborská v
barevných diapozitivech
ll.ll,1985:RNDr.Mirko Svrček.CSc,: Ekologie a rozšíření diskomycetů na území Prahy
18.11.1985:RNDr.František Soukup: Choroše na smrku(s diapozi
tivy)
25 .11.l985:PhDr.Rostislav Fellner: Poznatky z mykocenologického studia mykorrhizních hub při horní hranici le
sa v Krkonoších.
Přednášky,doprovázené demonstrací právě rostoucích hub,se konají
každé pondělí od 19,15 hod.v posluchárně katedry botaniky nižších
rostlin PřF UK v Praze 2,Benátská 2(11.mezipatro).Případné změny
budou posluchačům ohlášeny na předchozí přednášce.

X X I I ,
v a l n é
s h r o m á ž d ě n í
československé vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV
se koná v pondělí dne 30,září 1985 v 18 hod.v posluchárně katedry
botaniky nižších rostlin PřF UK v Praze 2,Benátská 2(11.mezipatro)
s tímto programem:l.Zahájení,2.Udělení čestných členství,3 .Volba
volební a návrhové komise, 4.Schválení zápisu z min.valné hromady,
5. Zpráva o činnosti ČSVSM,jejích poboček a sekcí za uplynulé období,
6 . Zpráva redakce čas.česká mykologie, 7 .Zpráva hospodáře, 8 .Zpráva
revizorů účtů a udělení absolutoria odstupujícímu výboru, 9 .Disku
se ke zprávám, 10 .Volby nového výboru a vyhlášení jejich výsledků,
1 1 .Schválení usnesení, 12 .Volné návrhy a 13 .Závěr.
Před valným shromážděním přednese v 17 hod.tamtéž přednášku
Prof.
N Ě K T E R É

KNDr.

et PhMr. Vladimír
R y p á č e k .
člen korespondent ČSAV:

Z A J Í M A V É
Z P 0 S O B Y
H O U B A M I
(s diapozitivy )
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I N F E K C E

KOV t SBORNÍKY ZE SEUPiAgfi ČSYSM
Československá vědecká společnost pro mykologií při ČSAV sděluje, že
právě vySly dva nové sborníky referátů,přednesených na seminářích Spo
lečnosti,které se konaly v r.lpSá-:
1985 a-Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR. ~ 41 str.
Z obsahu:Dr.E.Fellner a Dr.P.Oudlín,Csc.:Základní hodnotící
¡Fím
kritéria pro stanovení sosiekologického indexu a stupně ohro“*r
žení v ochraně hub - Dr.F.Kotlaba,CSc.:Ilustrace vybraných
druhů hub a mapy rozšíření v Červené knize ČSSR - Předběžný vý«>
ikjjjT
běr druhů hub pro Červenou knihu ČSSH:Ascomycetes a Russulaceae
(RNDr.M.Svrček,CSc,),Amanitaceae a GasteromycetesCS.Šebek),Heterobasidiomycetes a Homobasidiomýcetes-AphyllopboraIes(cir,T ,
'
Kotlaba,CSc.),Hygrophoraceae,Agaricaceae a Boletaies {Dr.J.Herink),Tricholomataceae.Entolomataceae,Coprinaeeaé, Bolbitiaceae,
Strophariaceae,Crepidotaceaé a Cortinariaceae(dr.Ř.Fellner) w
Z.Hájek,Z.Hájek.S.Holec a F.Líká:Návrh druhů do červeného seznánu hub Plzeňska-J.Entz a kol.:Návrh druhů do červeného se'
známu hub Liberecka a CHKO Jizerské hory - Dr.VI,Antonín a A.
VágneriNávrh druhů do červeného seznamu hub jižní Moravy.
19CS b-Dosavadní vývoj.současný stav a perspektivy studia mikronvcetů
v~ČSSR.- 44 str.
Z obsahu: S,Šebek:Život a mylcologické dílo A.C.J,Cordy-Dr,M,Otčenášek, DrSc.: Mikromycety s humánně a veterinárně medicínským
významem - Dr .V.Ilolubová-Jcchová, CSc. :Minulost, současnost a
^
význam studia dematiaceí u nás - Dr.O.Fassatiová.CSc.:Dosavadní
studium^taxonomie čel.Moniliaceae v ČSSR a jeho současný stavDr,M.Váňová,CSc.:Dosavadní vývoj a současný stav studia zástupcú řádu Mucorales na našem území - Dr .M.Svrček, CSc. :Historie a
"Hr
výsledky studia askomycetů v našich zemích - Prof.dr.Z.Drbán,
v
DrSc.:Rozvoj studia rzí a snětí v minulosti a perspektivy O
Dr.L.Marvanová,CSc,:Vodní hyfomycety-čtyřicetiletá minulost a
výhledy do budoucnosti - Dr.V.Skalický,CSc.:Dosavadní vývoj,
současný stav a perspektivy studia některých biotrofně parazi
“ v
tických mikromycetů se zřetelem k peronosporám a padlím.
Cena jednotlivých sborníků je 8 .-Kčs,objednávky přijímá Čs.vědecká spo
lečnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 106,110 00 Praha 1.Sbor
níky budou postupně rozesílány v pořadí podle došlých přihlášek až do
vyčerpání zásob.
*
J.e kresbě na obálce: hvčzdovka bradavková (Ge&strum corollinum/Batsch/
iiollós).Kře slil S, Šebek.-Oprava :dr. V. Holubová-J echová, CSc. nás upozor
nila, ze správný název pro houbu Cacumisporium capitulatum(Corda)Hughes,
jejíž kresbu jsme otiskli na obálce minulého čísla Ml,je Pleurothecium
recurvatum(Morgan)Hohnel,Prosíme čtenáře,aby si tuto chybu opravili.
MYK0L0GICKÉ LISTY č.20 - Informační orgán Čs.vědecké společnosti pro
mykologii při ČSAV - vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsahu'.
Toto číslo sestavil J.Kuthan, k tisku připravil Svatopluk Šebek, - Toto číslo vyšlo dne 10.září I985.
Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adresu Čs.vědec
ká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt,přihrádka 106, 110 00 Pra
ha 1,tel.26 44 05.
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