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Hlavn í  úkoly ČSVSM  v letech  

1986-1990

Rámcový plán činnosti Čs.vědecké společnosti pro mykolo
gii na léta 198ó - 1990,s nimž ČSVSM vstoupí do a.pětilet
ky, je veden jejím soustavným úsilím přispět nejen k rozvoji 
mykologie po stránce teoretické i prakticxé v řadách svých 
členů a vědeckých pracovníků, ale v rámci jejích odborných 
a kompetenčních možností navázat na úkoly státního-plánu 
výzkumu,které byly rámcově formulovány 48.valným shromáždě- 
dím ČSAV v r.1985 a které se také stávají směrnicí pro čin
nost naší Společnosti v příštích pěti letech.Důležitost té
to orientace vyzdvihl také Z.Urban v 19.čísle Mykol.Listů 
/1985/,kde zdůraznil stěžejní směry státního plánu základ - 
niho výzkumu,v nichž se může práce naší Společnosti a je - 
jích odborných sekcí v příští pětiletce účinně uplatnit.Zá
klady další práce naší Společnosti jsou rámcově obsaženy 
též v článku M.Otčenáška "K současnému stavu a výsledkům 
mykologického výzkumu"/Mvkol.Listy 16:1-7,1984/,který po
drobně rozebírá a hodnotí celou dnešní problematiku základ
ního a aplikovaného mykologického výzkumu a jejich perspek
tivy.Z těchto zdrojů jako ukazatelů dalšího vývoje naší 
Společnosti v příštích pěti letech čerpá i rámcový plán 
činnosti naší Společnosti na léta 1986 - 1990.

Odborná práce naší Společnosti buče v příštím období 
soustředěna do šesti základních odborných skupin:

vl/ Sexce pro experimentální mykologii se ve spolupráci 
s Čs.mikrobiologickou společností při ČSaV a Mikrobiologic
kým ústavem ČSAV zaměří na každoroční uspořádání nejméně 
jednoho semináře na aktuální,teoreticky a aplikačně význam
ná témata z okruhu fyziologie a biochemie bazidiomycetů,ge
netiky hub a metod experimentální práce v těchto oblastech 
výzkumu.

2/ Sekce pro mykolog^ckou toxikologii především zinten- 
zivní své několikaleté úsilí na dokončení realizace svých 
návrhů na organizaci boje proti otravám houbami v ČSSR a na 
vybudování sítě expertů pro léčeni otrav houbami a my.kolo- 
gickou diagnostiku ovrav a poradenství v oblasti jejich te
rapie. Byde uzavřena 1.etapa mapování jedovatých hub v ČS3R, 
jejímž učejem je ziskání přehledu o jejich zeměpisném roz
šíření na území našeho státu a zahájení vhodné prevence _v 
jednotlivých oblastech.Specializované semináře budou v příš
tím období věnovány jednak široké problematice mykotoxinů 
jako závažných původců alimentárních otrav,jednak jedlým 
houbám jako příčině zdravotních obtíží.výsledkům 1.etapy 
mapování jedlých hub v ČSSR,původcům faloidních otrav a 
aktuálním diagnostickým možnostem u otrav jedovatými houba
mi. Ve spolupráci se sekci pro ochranu hub a jejich život-

1



ní ho prostředí 5SYSM je plánováno uspořádání sympozia s me
zinárodní účastí na téma"jedlé houby z hlediska ochrany my- 
kogenofondu a mykotoxikologie".V obdoDí 8.pětiletky prohlou
bí naše Společnost opět práci svých veřejných houbařských 
poraden v Praze,Brně a Bratislavě jako základního prostřed
ku preventivní péče o zoravi obyvatelstva.

3/ Sekce pro ocnranu hub a jejich životního prostředí vě
nuje přednostně pozornost ve smyslu hlavního úkolu SPZ7"Hou- 
oy.lišejníky a mechorosty-jejich ochrana4ekologie,využití a 
ovládání" práci na V.dílu Červené knihy CSSR,který má být 
věnován tajnosnuoným rostlinám.iia useku vědecké práce bude 
pokračovat výzkum stávajících chráněných území a předběžný 
inventarizační průzkum území dalších.Těmto základním rámco
vým úkolům sekce budou věnovány specializované semináře, 
které bude sekce pravidelně pořádat.Pro rok 1986 je ve spo
lupráci se sekcí pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM 
plánován seminář na téma "Aktuální rozšíření některých ohro
žených druhů makromycetů v ČS3R".V období 8.pětiletky bude 
také vypracována všeobecná koncepce ochrany hub a navrženy 
základní principy ochranného režimu hub v chráněných úze - 
mích.Odborná pracovní skupina,zaměřená na problematiku ak
tivní ochrany a šíření atraktivních druhů jedlých hub bude 
ve spolupráci s Ústavem krajinné ekologie ČSAV v Českých 
Budějovicích a Ústavem aplikované ekologie a ekotechniky 
VŠZ v Kostelci n.S.l.pokračovat ve svém’pracovním úkolu,da
ném jejím odborným zaměřením /vliv exploatace plodnic.sešla- 
pávání půdy,ošetřování lesních kultur pesticidy atd.na tvor
bu plodnic/.

i/ Sekce pro fytopatologickou mykologii zařazuje do plá
nu své činnosti spolupráci na dílčích úkolech SPZV,věnova
ných zejména ekologii,taxonomii a ocnraně huo fytopatologic- 
ky významných v lesích a na dřevinách a v polních kulturách, 
a ekologii a ochraně saprofytických a parazitických mikro- 
mycetů přirozených a umělých prostředí a cenóz.Těmto rámco
vým úkolům a z nich vyplývajícím speciálním problémům bu - 
dou také věnovány každoroční odborné semináře s cílem pro
hloubení vzájemné informovanosti vědeckých pracovníků a pra
covníků praxe a vytvoření podmínek pro jejich úspěšnou spo
lupráci.V r.1986 se bude sekce podílet na spolupořadatelství 
celostátní konference ochrany rostlin u příležitosti 100. 
výročí narození význačného fytopatologa prof.E.Baudyše.

5/ Sekce pro mykofloristiku a mykocenologii se bude v 
příštích pěti letech přednostně věnovat regionálnímu zabez
pečení a centrální koordinaci evidence nálezů a lokalit kri
ticky a silně ohrožených druhů hub v ČSSR a dokumentaci pů
vodního stavu a míry ochuzování houbových společenstev.Sou
běžně s tím by mělo být započato s mapováním rozšíření vzác
ných a ohrožených druhů hub v ČSRR,resp.se shromažúováním 
podkladů pro tento úkol.V rámci monotématických seminářů, 
■zaměřených metodicky na výzkum vybraných biotopů,bude pozor
nost věnována houbám horských smrčin,bučin,olšin,vrbin a 
lužních lesů,kyselým a mesofilním doubravám a rašeliništím.
Pořádání seminářů.spojených s exkurzemi,bude směrováno vždy 
do oblastí s odlišným přírodním charakterem.

6/ Sekce pro studium mikroskopických hub v (JSSR rozvine 
činnost ve smyslu svýcn základních pracovních ukolů.Bude to 
zejména koordinace výzkumných a diagnostických metod.sjedno
cování terminologie.seznamování s novými moderními metodami
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studia taxonomie jednotlivých skupin a^rodů mikroskopických 
hub a jejich vlastnostmi ve snaze umožňovat komplexní využí
váni výsledků základního výzkumu při řešení úkolů v jednot
livých aplikovaných oborech.Bude zahájena práce na sestavení 
kritického 3eznamu čs.mikromycetů a jejich hostitelů. Sekce 
£ude pokračovat v rozšiřování své členské základny tak, aby 
úkoly.vytýčené plánem,mohly být úspěšné realizovány.

Regionální odborná práce bude pokračovat v moravské po - 
bočce v Brně,která do svého plánu zařazuje každoroční pořá- , 
dání přednášek a instruktážních vycházek pro veřejnost a po
řádáni 3ystematicko-ekologických exkurzí pro zájemce o hlub
ší studium mykologie,a poskytováni pomoci při organizování 
výstav a přednášek pro zájemce v rámci Jihomoravského kraje 
/např.Dubnany.Ratiškovice,Uherské Hradiště aj./.Velký důraz 
je kladen na každoroční pořádání mykologických seminářů, 
které budou věnovány rodu agaricus.HypoxyIon,Pluteus,Marus- 
mius.Goniophora a operkulátním diskomycetům.V r.l^8y připra
ví brněnská pobočka IV.mykologické dny na Moravě.

Skupina slovenských mykologú v Bratislavě zorganizuje se
mináře o cnorobách obilnin,které budou mít pracovní charak
ter a zároveň budou tribunou k vzájemné výměně informací.Do 
svého plánu zařadila dále organizování cyklů mykologických 
přednášek/průměrně lOx ročně/ a mykologických exkurzí/mini- 
málně 2 ročně/.K popularizaci hub mezi slovenskými houbaři 
přispěje jistě i pořádání mykologických kursů,které jsou na 
příští období plánovány,a mykologická poradna,v jejíž činnos
ti budou slovenští mykologové ve spolupráci se Slovenským 
národným muzeem v Bratislavě pokračovat.Široký praktický do
pad bude jistě mít i poradna pro fytopatogenní mikromycety, 
která rovněž zintenzivní v příští pětiletce svou činnost.

ČSVSM bude v období 8.pětiletky pořadatelem nebo spolu - 
pořadatelem řady významných setkání našich i zahraničních 
mykologú a mykologických fytopatologů/v r.1986 na^ř.seminá
ře o životě a díle K.Kalchbrennera ve Spišské Nové Vsi,v r. 
1987 mezinárodního sympozia o vzájemných vztazích mikroor - 
ganismů a rostlin v půdě aj./.V r.1989 připraví v návaznos
ti na IV.mykologické dny na Moravě VIII.celostátní mykolo - 
gickou konferenci v Brně.V souvislosti s životními jubileji 
některých našich významných mykologú uspořádá seminář o dě
jinách mykologie v ŠSSR.

Splnění těchto hlavních úkolů naší ¿Společnosti v průběhu 
8.pětiletky.doplněných navíc aktuálními úkoly,které pro nás 
vyplynou z usnesení XVII.celostátmno sjezdu iJSC v r.19 8 6, 
předpokládá nejen reálné zabezpečení upřesněnými ročními 
plány.vypracovanými v úzké spolupráci s koordinačním stře - 
diskem stěžejních směrů SPZV.ale i širokou mobilizaci sil 
celé členské základny 5s.vědecké společnosti pro mykologii 
při ŠSAV tak, abynaše ohlédnutí za vykonanou prací v závěru 
8.pětiletky mohlo být radostným konstatováním pozitivního 
přínosu ŠSVSM k úkolům, které si dnes spolu s celou veřej - 
ností před sebe s nadějemi klademe.

Předsednictvo ŠSVSM
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M y k o f  l o r i  š t i k a

K U L T U R Y  B Š L O Č E C H R A T K Y  O B R O V S K É  Z Č A 
R O D Ě J N É H O  K R U H U  2  P R A H Y

Marta á e m e r d ž i e v a  a Miloslav 8 t a n ě k
Dne 1 5 .srpna 1984 vyrostlo v areálu Mikrobiologického 

ústavu ČSAV v Praze 4-Krči nedaleko plotu 60 velkých plod- 
nic kloooukatých hub.Hostii1 v přibližně 20 m dlouhé výseči 
kruhu o poloměru kolem 15 m v místě,kde v roce 1983 byl 
proveden výkop a pak upravován terén. Plodnice s nápadně 
bílými až kožovitě žlutými klobouky nálevkovitéhc tvaru 
s hustými lupeny a krátkým třeném rostly někde těsně vedle 
sebe,jinde samostatně nedaleko sebe. Největší plodnice mě
la průměr klobouku 38 cm a vážila čerstvá 650 g, ostatní 
klobouky plodnic byly jen o málo menší,nejmenší měla průměr 
klobouku 20 cm/obr.la ?/.

Jednalo se o část čarodějného kruhu běločechratky obrov
ské - Leucopaxillus giganteus /Sibth.ex Fr./5ing./syn.:Cli- 
tocybe gigantea /Sibth.ex Fr./Quél..Asprcpaxillus gigante
us /Sibth.ex Fr./Kühn.et Maire^. B'ío nápadné,že v místech 
plodnic byla 20-25 cm široká zóna odumírající zažloutlé 
trávy a vedle pak zóna bujnější vegetace, tj.trávy až 30cm 
vysoké a sytě zelené.

Čarodějné kruhy tohoto poměrné vzácného druhu jsou zná
mé z literatury /Pilát-Ušák,1959/•V NDR je sledoval např. 
nedávno H.Kreisel /jeho výzva k jejich pozorování a nláše- 
ní byla publikována v éas.noletus 1/2:26,19///*Je ta*é zná
mo, že kolem čarodějnýcn kruhů této nouoy zelená vegetace 
jedna*, odumírá a vzniká "nemrotická zona", jednaký naopak do
chází k Dujnějšímu růstu rostlin. V nekrotihké zóně,široké 
až 100 cm,byl pozorován lehký pokles koncentrace vodíko - 
vých iontů a snížení schopnosti zadržovat vodu. Značně kle
sá obsah fosfátů,avšak stoupá obsah draslíku. Počet bakte
rií v půdě klesá na polovinu,což lze připsat antibakteriál- 
ní aktivitě tohoto druhu /Michael-Hennig-Kreisel 1977,1978/. 
Podle Kreisela dochází k tvorbě plodnic výhradně v nekro - 
tické zóně,ve které znustlé mycelium způsobuje odpuzování 
vody. Obohacení půdy dusíkem po stranách nekrotické zóny 
pak stimuluje růst rostlinné vegetace.

Ve vodných extraktech sušených plodnic běločechratky ob- 
rovské-Leucopaxillus giganteus- a je.jí blízké příbuzné 
strmělky bělostné /ClitÓcybe candida Bres./ nalezl A.Ch. 
Holland antibiotikum,které nazval clitocybin /Hollande 
1946 a,b,19A-7/.Je to^první antibiotikum získané z lupena - 
tých hub,které bylo účinné zejména proti původcům tuberku
lózy /Uycobacterium tuberculosis/,dále proti penicilin-re- 
zistentním mikrobům,zvláště původci hnisavých procesů/Stap-
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Obr.l:Výse5 čarodějného kruhu běločechratky obrovské v are
álu Mikrobiologického ústavu ČSAV v Praze v srpnu 1994. 
0br.2:Plodnice běločechratky obrovské z čarodějného kruhu 
z Prahy. - 0br.3:Hyíy nycelia kultury Leucopaxillus gigan- 
teus s přezkami.typickými pro většinu dikaryontníc£ bázi—  
diomycetů.-Dle fotografických dokumentů kreslil ¿.¿sbei,
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bylococcus pyogencs aureus,Pseudomonas aeruginosa/,ale i 
proti původci tyfu/Eberthella typhi/,maltézské horečky/Bru- 
cella mellitensis/ i střevní bakterii Kscberichia ccli.Hol- 
lanaovy pokusy popsal J.Herink /Herink 19 4a/. Objevu clito- 
cybinu se připisovala zpočátku velká budoucnost v oboru lé
čeni infekčních chorob,podobně jako tonu bylo u penicilinu. 
Antibiotikum bylo zjištěno i v pěstovaném myceliu. Avšak 
záhy se ukázalo,žejde o látxu vysoce toxickou. Původní vý
tažky z houby byly pro pokusná zvířata při ústním požití a 
zvláště při podkožním ’/střiknutí jedovaté. Teprve výtažky 
získané éterem, ethylalkoholem nebo chloroformem a nakonec 
rozpuštěné ve vodě nebo fyziologickém roztoku byly použitel
né. Sám objevitel clitocybinu zdůrazni],že pokusy k léčení 
tuberkulózy jsou počátkem výzkumu a naděje,které se k tomu
to antibiotiku upínájí,jsou proto předčasné. M.Loquin upo
zornil,že běločechratka obrovská patří k druhům,které mohou 
uvolňovat kyanovodík,a prokázal jeho toxický účinek na plas- 
modia hlenek /Loquin 194?/. Podle Kreisela je clitocybin 
sloučenina,od štěpující kyselinu kyanovodíkovou.

U příležitosti výskytu čarodějného kruhu běločechratky 
obrovské přímo na našem pracovišti dali jsme si dva úkoly : 
jednak získat tento druh do naší sbírky kultur bazidiomyce- 
uů,kcerá je součásti Čs.sbírek mikroorganismů, jednak ově - 
řit antibiotickou aktivitu mvceliální kultury této houby. 
Podařilo se založit izoláty metodou explantátovou z duzniny 
piodnice i metodou výsevu z bazidiospór. Dikaryontní myče - 
lium obou kultur.pěstované stacionárně na ngarových půdách 
ve zkumavkách nebo v Petrito miskách,je shodné,což potvrzu
je totožnost cruuu. íía sladinkovém agaru jsou např.myceli - 
ální xolonie žlutobílé.ní*ké a středné husté. Pře mikrosko
pickém pozorování mají Kultury na hyíách četné přezky /obr. 
í/i^pi^Ké pro většinu dikaryontních bazidiomycetů. Z« úče
lem sledovaní produkce antibiotických látek jsme pěstovali 
kultury v tekutých půdách v bankách na rotační třepačce.My- 
celium rostlo v kuličkách,v porovnání s některými jinými 
druhy bazidiomycetů na sladínkové půdě i půdě s glukózou a 
kukuričkým extraktem poměrně pomalu. Suchá hmotnost mycelia 
oěločechratky obrovské byla po 8 dnech kultivace v průměru 
5 ng/ml,po 28 dnech 10 mg/ml. Po 14 dnech kultivace zazna - 
cenáli jsme slabou antibakteriální aktivitu proti bakterii 
Bacillus subtilis /inhibiční zóny 15 - 19 mm/,po 28 dnech 
také slabou antifungální aktivitu proti houbě Candida pseu- 
dotropicalis /innibiční zóny 14 mm/. Sledovali jsme též vliv 
kultivačního filtrátu na klíčivost obilek ječmene. V porov
nání slizečkou slizkou-Oudeuansiella mucida/Schrad,ex Pr./ 
Hohn.,producentem antibiotika mucidinu,která klíčení neovliv
ni1 a,byla po zalévání filtrátem z běločechratky obrovské po
zorována siaoá inhibicc,tj.opoždění klíčení a nižší rŮ3t.

Běločechratka obrovská je sice jedlá houba,avšak pro svůj 
specifický pach nevábí k požívání,Zda se čarodějný kruh této 
houby v areálu Mikrobiologického ústavu v Praze objevil jed
norázově po předcnozích_úpravách terénu,neoo zda se jeho vý
skyt bude opakovat.ukáže budoucnost.

L i t e r a t u r a
Herink J./ly49/: Antibiotické látky vyšších huD.-Cas.Hár.mu

zea, odd. pří roaovědný, 117/1948/ s 19 - 31*
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Hollands A.Ch. /1946 a/; Clitocybin.-Přednáška z IO.XII.I945 
Farmaceutické společnosti v Montpellier.-Malá rada ži
vých dokumentů,sv.2.Družstvo Dílo v Praze,pp.l-2 3. 

Hollande A.Ch./1946 b/; Action of clitocybin on the tubercle 
bacillus and other microbes.-Revue méd.Fr.2?;123. 

Hollande A.Ch./1947/: La bacteriostase et la bacteriolyse 
du bacille tubercuieux par lá clitocybin.-C.R.Acad.Sc. 
^2^ 1 1 5  3^«

Locquin M./I947/: C.R.Acad.Sc.2?5: 893 - 894.
Michael E.-Hennig B. et Kreisel H./1977/: Handbuch für Pilz- 

freunde.III.Bd.,2 .Auflage.-7EB G.Fischer Verlag Jena.p. 
338*

Michael E.-Hennig B. et Kreisel H./I978/: Handbuch für Pilz- 
fr eunde.I.Bd . ,3 . Auf läge.- VEB G.Fischer Verlag Jena.p.24*0 •

Pilát A. et Ušák O./1959/s Ha|e houby II.Kritické druhy na
šich huD.-iíaklaaatelstvi li>AV,p.49.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Vom Hexenring mit 60 grossen Fruchtkörpern,der im Areal 

des Mikrobiologischen Institutes in Prab-iírč aufgewachsen 
ist,wurden Pilzkulturen aufgezüchtet und einige Eigenschaf
ten deren studiert.

M y k o t o x i  ko I o g i *

O T R A V Y  H O U B A M I  V M A Ď A R S K É  L I D O V É  R E 
P U B L I C E  V  U P L Y N U L Ý C H  L E T E C H
Judith L é v a i* .

V MaSarské lidové repuolice se vyskytuje asi 200 druhů 
vyšších hub, které po požití mohou vyvolat otravu;z uvedené
ho počtu však pouze asi 10 druhů způsoouje otravy s vážnými 
či smrtelnými důsledky. Dle klinických příznaků lze otravy 
houbami podrobněji rozdělit do 11 skupin s rozdílnými syn
dromy, ze kterých 4 mohou bez včasného lékařského zásahu 
způsobit i otravu smrtelnou. Jde především o houby se syn — 
dromy 1/ orellanoidním, 2/ gyromitroidním, 3/ falloidnim a 
4/ paxilloidním /Lévai 1979/.

Z výše uvedených se v MIH nejčastěji vyskytuje otrava s 
falloidnim syndromem,a jejich pcčet-stejně tak jako počet 
smrtelných případů—v uplynulých letech vpodstatě stále stou- 
pal/Lévai 1981 b/. Jejich původci jsou skoro výlučně Amanita 
phalloides a Amanita věrna.

V připojené tab.I.jsou uvedeny počty otrav způsobených jed
notlivými druhy hub v průběhu roku 1984. Amanita phalloides 
byla ořitom příčinou dvojnásobného počtu^případů proti roku 
1983 á způsobila smrt jedné osoby;další úmrtí bylo pak způ -
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sobeno otravou po požití Entoloma sinuatum.
V tab.2. je uveden počet otrav a úmrtí způsobených fallo- 

idními muchomůrkami v letech 1978 - 1984. Nejvyšší úrovně 
dosáhla tato křivka v roce 1979, kdy zemřelo 16 osob /Lévai 
19 8 1 a/.

Tab.3 . uvádí počet všech případů otrav houbami a počet 
postižených osob v MLR v letech 1978-1984. V průběhu těchto 
7 let se počet otrav pohyboval mezi 200-650 a počet postiže
ných mezi 300-980. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v roce 
1984 /650/ a následovně v roce 1980 /380/ s počtem 980 resp. 
760 postižených.

V tab.4 je podrobněji rozvedeno procentuální složení pří
padů otrav s různými syndromy v letech 1978-1934. Jsou zde 
zahrnuty i případy otrav způsobené požitím volné v přírodě 
rostoucích druhů žampionů /Agaricus sp./.Pokud jde o osoby, 
nejvíce postižených bylo zaznamenáno právě u těchto žampio
nů /54 %/, dále případů s gastrointestinálními potížemi by
lo 27 %, případů s inocyboidním syndromem 10% a falloidním 
syndromem 3 ,5  %.

Údaje v těchto tabulkách obsažené jsou založeny na ofici
ální statistice onemocnění způsobených požitím hub. Z naří
zení ministerstva zdravotnictví MLR jsou totiž evidovány a

*S laskavým souhlasem autorky dr.Judith Lévai z Institu
tu pro hygienu potravin a výživu v Budapešti otiskujeme poně
kud zkrácenou verzi jejího příspěvku,předneseného na 9 .kon
gresu evropských mykologů v Oslo v srpnu tr.Činíme tak ze - 
jména proto,že považujeme za důležité,aby se naše veřejnost 
seznámila se stavem a přístupem k otravám houbami u našeho 
jižního souseda,a také proto,že v r.1985 byl v &33R zazname
nán neobyčejně vysoký počet případů závažných otrav houbami.

Je politováníhodné,že v našem státě prozatím nelze zpra
covat podobnou studii a statistiku otrav houbami jako pod - 
klad pro organizaci a řízení tolik nutné prevence.Přes ně - 
kolikaleté úsilí sekce pro mykologickou toxikologii ČSV3U 
se dosud u příslušných ministerstev zdravotnictví obou na - 
šich repuolik nepodařilo prosadit separátní evidenci a sta
tistiku otrav houbami mimo rámec otrav alimentárních resp. 
otrav vůbec.Také ve výkonné sféře,tj.v zajištění dostatečně 
husté sítě odborných pracovníků,schopných zajistit včasné 
určení či alespoň posouzení příčiny otravy,tedy druhu hou
by, značně pokulháváme.Navíc není dořešena řada navazujících 
problémů,jakým je např.sjednocení prostředků a postupů,sta
novení kritérií.vztahů orgánů zdravotnictví k často exter - 
ním pracovníkům pod.

Můžeme proto našim přátelům v MLR,ale i v NDR a jinde, 
pružnost postupu a možnosti jen závidět.Je to trochupara - 
doxní.že naše jinak velmi vyspělé zdravotnictví zůstává po
zadu právě v tom oboru,který by podle názoru mého i dalších 
bylo možno bez velkých potíží zvládnout.

Omlouváme se,čtenářům,že z technických důvodů jsme tabul
ky přetiskli s údaji v jazyku,v němž byl referát přednesen, 
tedy v angličtině. Jan Kuthan 

9



prošetřovány všechny případy otrav houbami,neboí znamenají 
poměrně vážné ohroženi zdraví občanů.Včasné určení druhu hou
by,která otravu způsobila,je velmi důležité pro stanovení od
povídajícího léčebného postupu /Lévari,Torley 19 8 1/ a je pod
kladem i pro zmíněné prošetření případu otravy a závěry/Lévai 
19 82/.Tpnto požadavek věak přináší s sebou i nutnost decentra
lizace laboratorních pracovišt pro určení houby, a zejména 
vytvoření celostátní šité pro posouzení hub v souvislosti se 
vzniklými případy otrev/Lévai 1^84/*

ka základě zkušeností z jinýcn zemí Institut pro hygien 
potravin a výživu v nudapesti spolu s dalšími spolupracovníky 
započal se školením potřebných odborníků pro zmíněnou sít;je
ho první část byla ukončena na podzim roku 1984.To znamenalo, 
že ve všech okresecbvMLH mohla být zahájena činnost mykotoxi- 
kologických pracovišt/laboratoří/ pod dohledem ústřední labo
ratoře uvedeného institutu.

L i t  e r a t u r a
Léval J./1979/;Mikologiúi Kozlemények 1:13.
Lévai J.et Törley D./1981/:Mikologiái Kozlemények 1-2:63. 
Lévai J./1981 a/: Diseases caused by mushroom poisoning and 

Organisation of their investigation in Hungary.-Abstract 
of papers.VIII.Congress of^Europ.Mycolog^st.Bologna.

Lévai J./1981 b/: Oombatoxikológia.-In Lászlo N. .Mérges gom- 
bák,gombamérgezések.Med icina,Budapest.

Lévai J./1982/: New methods of identification of mushroom 
poisonings.-9 .Tagung für medizinische Mykologie.Erfurt. 

Lévai J./1984/: Dissertation.The new possibility of diagno- 
sis of mushroom poisonings.-Hung.Acad.Sei..Budapest.

Z u s a m m e n f a s s u n g  
Angaben über Pilzvergiftungen in Ungarn werden gebracht 

und die Probleme des Kampfes gegen diesen erläutert.

O c h r a n a  hub

MY KO S O S I  E K O L O G I C K Ý  I N D E X  A JEHO P O U Ž I T Í

kostislav F e l l n e r

Zácnrana mykogenofondu přírody ÖSSH je velice aktuální 
úkol poslední čtvrtiny tohoto století, před kterým naše my- 
kologická a ochranářská veřejnost bezprostředně stojí.Citel
ná potřeba řešit tuto otázku vedla k vytvoření sekce pro och
ranu hub a jejich životního prostředí při ÖSVSM a k formulo
vání základních problémových okruhů v oblasti ochrany hub 
/Šebek 1979,1980,1982,1983 aj./. Přesto organizační zajiš
tění záchrany mykogenofondu zůstává zcela otevřeným problé
mem, který je nezbytné urychleně řešit /srv.Fellner 1985;Pod- 
hajská et al.19 8 5/.

Jedním ze základních podkladů pro řízenou ochranu mizejí
cích druhů hub jsou červené knihy a červené seznamy/srv.Šebek
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1984/. Na jejich sestavováni se začalo intenzivně pracovat 
v řadě evropských zemí.spo^u se snahou o revizi stávajícího 
druhového bohatství mykoflory studovaných regionů.Tímto smě
rem je v současné době orientována i aktivizace členské zá
kladny CSVSH^v sekci pro m^kofloristiku a mvkocenologii s 
cílem shromáždit v průběhu 80.let dostatek podkladů pro se
stavení první verze červeného seznamu makromycetů ČSSR a 
pro vydání připravované "Červené knihy ČSSR.Díl V:Nižáí rost
liny".

Při otázce výběru druhů hub k zařazení do červeného sezna
mu či červené knihy vystupuje do popředí otázka kategoriza
ce míry jejich ohrožení.Ve světové ochranářské literatuře 
je používána řada nejrůznějších kategorií ohrožení i krité
rií pro zařazení druhů,jež mají stanovit míru celkového ohro
žení a ochranářský význam jednotlivých druhů.Jedním k poku
sů o objektivnější metodu pro stanovení těchto cílů je tzv. 
s o s i e k^o l o g i c k ý  index,vypracovaný čeřovským 
/ 19 8 1/ pro účely komplexního zhodnocení československé au- 
tochtonní flóry,a s úspěchem aplikovaný i při zpracování čer
vených seznamů různých zoologických systematických skupin 
/Donát et Sedláček 1982;Anděra et Trpák 1983/.Aplikace toho
to indexu jako pomocného kritéria pro výběr kriticky ohrože
ných druhů hub do "Červené knihy ČSSR" byla navržena na se
mináři sekce ochrany hub a jejich životního prostředí ČSVSM 
v r .1984/Fellner et Cudlín 1984/ a prakticky prověřena na 
materiálu mykorrhižních makromycetů z vrcholových partií Xr- 
konoš/Fellner 19 85/.Takto propracovaný systém specifických 
kritérií pro^stanovení míry ohrožení a ochranářského význa
mu jednotlivých druhů makromycetů je dále shrnutý pod pojem 
m y k o s o s i e k o l o g i c k ý  i n d e x  a j e  pro něj 
navržena zkratka "MSOSI".

Všeobecně je sosiekologický index/pro nějž je tu navržeho 
zkratkové označení "SOS-index" či "SOSI"/ založen na těchto 
5 kritériích:

I.fytogeografická/resp.zoogeografická/ charakteristika 
druhu; II.skutečné současné ohrožení druhu; III.ekologická 
amplituda druhu a její dynamika; IV.akutní ohrožení druhu; 
V.nodnota druhu jako přírodního zdroje pro člověka.

Každé z těchto kritérií je z hlediska potřeoné ochrany 
druhu rozděleno do šestičlenné stupnice /0-5/.Úplný SOS-in
dex je tedy tvořen pěti hodnotami,jejichž součet představu
je tzv.obecný/souhrnný/ SOS-index.Pokud v kterékoliv kate - 
gorii druh obdrží nejvyšší hodnotu 5 .stupně,kvalifikuje se 
tím zpravidla pro zařazení do červeného seznamu.

Následuje přehled členění ve struktuře SOS-indexu,modifi
kovaného pro potřeby hodnocení stupně ohrožení jednotlivých 
zástupců československé autochtonní mykoflory/MSCSI/r

I.kritériumtmykogeografická charakteristika druhu1/ _
stupeň:O-kosmopolite cl áíespon druhy,jejichž^areál za

sahuje podstatně též mimo Evropu/např.Amanita 
phalloides/

1 — druhy rozšířené v celém evropském areálu /napr. 
Inocybe patouillardii/

2- druhy rozšířené převážně jen v dílčím arealu 
Evropy,např.západ oevropské.střed oevropské 
apod,/např.Rhodotus palmatus/

11



3- druhy 'na hranici areálu svého rozšířeni, např. 
mediteránni.resp.submediteránní druhy v ČTiSR 
/např.Boletus regius/

<Wruhy se zcela nedostatečné známým charakte - 
rem rozšíření/mininálni počet lokalit, např. 
Ohamaeota fenzlii/ a penetranti/např.druhy 
vázané původně pouze na lokality se zvýšenou 
zásobou solí či amoniakálního dusíku,šířící 
se na antrupicky podmíněných stanovištích: 
Glitocybe nitropnila,kgaricus fissuratus aj./

5-relikt.v ,event.endemiti,druhy známé pouze z 
jedné/makro/lokality /např.Ramariopsis sub- 
arctica.Geastrum pouzarii,Haasiella splendis- 
sjma apod./.

II.kritérium: aktuální rozšířeni2/
stupeň: O-druh zcela běžný/více jak cca 100 lokalit/

1- druh porůznu rozšířený na celém státním území 
/cca /30-/3/ 5 0 -10 0 lokalit/

2- druh porůznu rozšířený na části území/více 
jak cca/30 -/50 lokalit/

5-druh vzácně se vyskytující na celém státním 
uzemí/cca /10-/20-50 lokajit/

4- druh vzácně se vyskytující jen v určité omeze
né oblasti/cca 10-30 lokalit/

5- druh v současné době známý z méně než 10 lo-
. kalitIII. kriterium: ekologická amplituda

stupeň: 0-zcela běžně v nejrůznějších společenstvech i 
ruderálního či kulturního cnarakteru/ druh 
expanzivní/

1- často v různých polokulturních rostlinných 
společenstvech

2- schopný přežívat i v polokulturních rostlin
ných společenstvech/drun scnopný přežít urči
tý ekologický stres,např.holoseč,změnu dřevin
né skladby.přihnojení apod./

3- jen v přirozených nebo přírodě blízkých rost
linných společenstvech-v kategorii 3/b a 4 
červeného seznamu rostlinných společenstev 
ČSR/Moravec et al.19 83/

4- jen v určitých ustupujících až ohrožených při
rozených společenstvech/event.jen za speciál
ních podmínek/-v kategorii 2/b a j/a červeného 
seznamu rostlinných společenstev CSR/Moravec 
et al.1983/

5- velice specializované a ohrožená stanoviště 
/substráty/,jen v reliktních a^zácných spole- 
čensovech-v kategorii 1 a 2/a červeného sezna
mu rostlinnvch společenstev 5SR/’!oravec et al. 
1983/IV. kritérium: akutní ohroženi

stupeň: 0-ížádní ,naopak druh se dále šíří
1- prakticky žádné
2- druh ohrožen celkovou deteriorizací přírodní

ho prostředí/antropický tlak na přírodu/
3- biotopy druhu ohroženy nepřímými zásahy,druh 

občasně ničen či sbírán
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4- stanoviště drunu ohrožena přímými zásahy,druh 
je člověkem často sbírán či ničen neoo Je cit
livý na globální znečištění přírody/kyselé 
deště/- v současné době již většina mykorrhiz- 
ních hub na velké části území ČSSR

5- stanoviště druhu js.ou kriticky ohrožena a za
nikají,druh je člověkem přímo exploatován ne
bo je vysoce citlivý vůči nejrůznějším vlivům 
/imisnímu zatížení SO2 apod./-všechny druhy, 
které po r .19 8 0 vymizely bez zjevného důvodu
z většiny známých lokalit,event.jejichž hosti
tel je kriticky ohrožen/napr.Abies alba/

V.kritérium: význam pro člověka
stupen: o”druhy negativné hodnocené člověkem,bez zřejmé

ho významu
1 -druhy velmi drobné,bez zřejmého významu
¿-druhy nápadné svým zjevem,barvou,tvarem apod. 

/estetická funkce v přírodě/
3- druhy jedlé,ale málo sbírané/význační dekom- 
pozitoři/

4- druhy jedlé,béžně sbírané a/nebo význační my- 
korrhizni symbionti/např.všechny přetrvávající 
mykorrhizní druhy v imisních horských oblastech/

5- druhy jedlé,vysoce ceněné při sběru,event.zná
mé zdroje antibiotik či jiných biologicky ak
tivních látek,event.perspektivní zdroje my- 
kcrrhizního inokula apod.

Zjištěná hodnota souhrnného MSOSI může posloužit pro ori
entační zařazení druhů do různých kategorií červeného sezna
mu.Jsou navrženy tyto kategorie ohrožení,jejich symboly a od
povídající hodnoty souhrnného MSOSI:

0 druh vyhynulý či nezvěstný
1 ! 1  druh kriticky ohrožený 2 1 a více bodů
! ! druh silně ohrožený 18 - 20 bodů
! druh ohrožený 1 3 - 1 7  bodů
+ druh potenciálně ohrožený /1 2/- 14 bodů
Pokud byl druh zařazen na některém z již existujících ce

lostátních červených seznamů,např.v NDR /Benkert 1982/či M3R 
/Winterhoff 1984/,doporučuje se ke zjištěné hodnotě souhrnné
ho MSOSI připočítat:

- 1 bod.pokud je druh veden jako potenciálně ohrožený či 
ohrožený na některém z uvedených seznamů;

- 2 body,pokud je veden jatto silné ohrožený;
- 3 body.pokud je druh veden jako kriticky ohrožený či vy

hynulý.
Podobné zvýšeni zjištěné hodnoty souhrnného MSOSI /o_3 

dy/ lze provést i v případě,že určitý význačný druh/např.Ompha- 
lina diseorosea/ nebyl dosud zjištěn v žádné z okolních ze
mí,tj.není znám ze střední Evropy s výjimkou CSSR.nebo pokud 
se jedná o typovou lokalitu.

Možnosti praktického použití MSOS-indexu byly testovány na 
druhově dosti bohatém souboru mykorrhizních makromycetů non- 
tánních a supramontánních poloh Krkonoš.Souhrnná publikace 
zjištěných "červených druhů" je připravována k tisku pro ča
sopis "Opera Oorcontica".Metodické poznatky z této práce pro
kázaly dobrou využitelnost MSOS-indexu pro výběr druhů do čer
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veného seznamu a kategorizaci míry^jejich ohrožení za^před- 
pokladu.že je jasně stanovena náplň jednotlivých stupňů v 
rámci sledovaných kritérií,což zmenšuje možnosti subjektiv
ní manipulace se zjištovanýoi hodnotami.

Tři příklady ze zpracovávaného krkonošského souboru jsou 
zařazeny na závěr jako praktické ukázky využití MSOS-indexu:

1 . Příklad kriticky ohroženého druhu:
Hygrophorus lindtneri Mos.-MSOSI: 4.5.4-.4.4. = 21

Kritéria: t.-druh se zcela nedostatečně známým charalčlferem 
rozšíření /Jugoslávie»Polsko,ČSSR/:stupeň 4.

II. -udávaný v současné době z jediné lokality v ČSSR: 
stupeň 5 «

III. -vázaný pouze na vápence montánních poloh/Tara.Pia- 
niny.Krkonoše/ jako mykorrhizní symbiont některých listnáčů 
/Gorylus avellana.Fagus sylvatica/;v Krkonoších fruktifiku- 
je na vápencové čočce v Dolním Ručníku na vápencové smrkové 
oučiaě velice unikátumo floristického složeni,syntaxonomic- 
ky na rozhraní podsvazú Acerenion,(ialio-abietenion a Cepha- 
lanthero-Fagenion: stupen 4.

IV. -ve vrcholových partiích Krkonoš je jako mykorrhiz- 
ní druh v současné době akutně ohrožen kyselými dešti a imis
ním zatížením /od r . 1 9 8 1 nebila potvrzena opětná fruktifi - 
kace/:stupeň 4/event.i stupen 5,bude-li potvrzeno potlačení 
fruktifikace/.

V. -jedlý druh,jenž lze považovat za význačný mykorrhiz
ní symbiont buku/a některých dalších listnáčů/ v montánních 
polohách na vápenci.dosud přetrvávající/?/ v imisní horské 
oblasti:stupeň 4.

2 . Přiklaď silně ohroženého druhu:
Lactarius cupricolor Z.Schaef.-!*30SI:4.5.2.4.4. = 1^ 

Kritéria: I.-druh s nedostatečně známým charakterem rozšíře
ní, nebot je dosud v zahraniční literatuře jen málokdy roz- 
lišován:stupeň 4.

II. -udávaný v ČSSR pouze ze 7-8 lokalit,z nichž větši
na nebyla v poslední době znovu potvrzena; stupeň 5 «

III. -druh vázaný primárně na bučiny.ale uďajně schop
ný přetrvávat i na lokalitách,kde byl buk nahrazen jinými 
listnáči,nebo kde buk existuje jen jako ojedinělá příměs: 
stupen 2 /event.i stupeň 3/«

IV. -jaxo mykorrhizní druh je v současné době na větši
ně svých lokalit ohrožen^kyselým deštěm,event.též dalším 
imisním zatížením: stupen 4.

V. -druh doposud přetrvávající v imisnícn oblastech, 
jenž lze považovat za význačný mykorrhizní s^moiont buku 
supxakolinnícn až submontánních poloh: stupen 4.

3 . Příklad ohroženého druhu:
Inocybe calamistrata/Fr./Gill.-MS0SI:0.3.3.4.4.= 14 +

1 /NDR.IÍ3R/ = 15
Kritéria: I.-hoíoarktický druh submeridionální až arktické 
zóny.rozšířený podstatnou měrou též mimo Evropu/Kalamees 
19 78/: stupeň 0. _ ,

II. -vzácně se vyskytující na celém státním uzemí/Krko- 
noše na jedné straně,Podnnajská nížina na druhé straně atd./: 
stupeň 3 .

III. -typicky fruktifikující v nejrůznějších přirozených 
vlhkých listnatých/lužních/ lesích a podmáčených smrčinách, 
od planárního do montánního stupně: stupen 3«
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IV.-na řadě lokalit je jako mykorrhizní druh v součas
né době akutně ojjrožen kyselými dešti a rostoucím imisním 
zatížením: stupen 4.

7.-význačný mykorrhizní s^mbiont podmáčených stanovjší, 
dosud schopný přetrvávat i v imisní horské oblastirstupen 4. 
, P o z n á m k y
V  7 případě mykogeografické charakteristiky se zdá být vý
hodné použití geografického principu ve smyslu biogeogra
fické školy Meusela /srv.Meusel et al,1965;Holub et Jirásek 
1967,1968/,jak#navrhuje např.Kalamees/1978/,v podobě tzv. 
areálové diagnózy.

V  Pod pojmem aktuální rozšíření musr být brány v úvahu pou
ze v současné době existující lokality,resp.nálezy maximál
ně 10/-1 5 /lat staré/tj.po r. 19 /0/ ..Každopádně se doporučuje, 
aby druh nenalezený po r .19 5 0  byl považován za nezvěstný,
v případě evidentního zániku lokality za vyhynulý/analogic
ky principu přijatému v červeném seznamu hub HDR-Benkert 
,1982/.
V  Počty lokalit v závorce se týkají drobných a vflice snad
no přehlédnutelných druhů.Při hodnocení menšího území je 
nezbytné počty lokalit proporcionálně snížit vzhledem ke 
zjištěnému počtu lokalit u druhů všeobecně zcela běžných.

L i t e r a t u r a
Anděra M.et Trpák P./1983/:Hmyzožravci a civilizace.-Památ

ky a příroda 8:41-50.
Benkert D./1982/Vorläufige Liste der verschollenen und ge

fährdeten Grosspilzarten der DDR.-Boletus 6:21-32. 
Ceřovský J./1981/:Zásady výběru druhů pro ochranu.-In:Holub 

J./Ed./:Mizející flóra a ochrana fvtogenofondu v ÖSSR.- 
Studie ÖSA7 20/83:17-22.

Donát P.et Sedláček K./1982/: Kritéria pro hodnocený ornito- 
fauny a Červený seznam ohrožených druhů ptáků v ČSSR.- 
Památky a příroda 7:423-438.

Fellner R./1985/:Bktomykorrhizní houby klimaxových lesních 
společenstev při horní hranici lesa v imisních oblastech 
Krkonoš.-Kandid.dissert.práce.Praha./Depon.knihovna UkEK 
7ŠZ Kostelec n.Č.l./

Fellner ri.et Cudlín P./1984/s Základní hodnotící kritéria 
pro stanovení sosiexologiekéno indexu a stupně ohrožení 
v ocnraaě hub.-In:Šebek S./Ed./:Predběžný výběr hub pro 
Červenou knihu CSSfi.ČS7oM,s.4-10.

Holub J.et Jirásek 7./1967/5 Zur 7ereinheitlichung der Ter
minologie in der Phytogeographie.-Folia Geobot.Phytotax.
2:69-113-Holub J.et Jirásek 7./1968/:Beitrag zur arealonomischen Ter
minologie.-Folia 5eobot.Phytotax.3:275-339- 

Kalamees K./1978/:A chronological review of the agarics oc- 
curing in, Bstonia.-In:Taxonomy and distribution of fungi 
/Agaricales,Brysiphales,Helotisles/.-Scripta Mycol.8.Tar
tu, s.83-1 3 4 .

Meusel H.,Jäger E.et Weinert E./1965/:Verleichende Chorolo- 
gie der Zentraleuropäischen Flora. Jena.

Moravec J.et al./1983/:Rostlinná společenstva České socia
listické republiky a jejich ohrožení.-Severočes.Přír.,
Pří1.1983/1.Podhajská Z..Grulich 7.et 7ágenknecht 7./1985/:Botanicke 
aspekty ochrany přírody.-Památky a příroda 10:52-55-
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Šebek S./Ed.//1979: Ochrana hub a jejicn životního prostře
dí. -CSVSM .Praha.

Šebek S./Ed.//1980/j Ochrana hub a jejich životního prost- 
ředí.II.C3VSK,Praha. -

Šebek 3./Ed.//1982/:Úkoly mykofloristiky a mykocenologie v 
ohrožených ekosytémech přírody ÖS8R.-ÖSVSM,Praha.

Šebek S./gd.//1983/: Teoretické a praktické otázky ochrany 
hub.-CSVSM,Praha.

Šebek S./198á-^: "Červené seznamy " a "červené knihy" jako 
podklady účinné ochran^ mizejících druhů hub.-Mykol.
Sborn.61:24-27.

Winterhoff W./I9R4/ :Vorläufige Rote Liste der Grosspilze 
/Makromyzeten/.-In:Blab J.et al./Bds,/:Rote Liote der 
gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik 
Deutschland. - Naturschutz aktuell/1/:162-184. 

S u m m a r y
R.Fellner:Tne mycososiecological index and its application 

íue mycososiecological index /mSOSI/ is proposed as an 
auxiliary point of review for the designation of the degree 
of the exposure to danger and tne importance of the protec
tion of specific fungi.lt is based on five criteria formu
lated by Oeřovský/lýQl/ in his definition of the sosiecolo- 
gical index,but modified here for the need of the mycology. 
These five criteria /namely:mycogeographical characteristic, 
actual distribution in the country,ecological amplitude, 
acute exposure to danger,and value for the mankind/ are di
vided into six-step scales/O-5/ ,which values after summing 
up represent the general MSOS-index.Its total value can be 
raised at that by taking the degree of the exposure to dan
ger published in some foreign red lists into consideration. 
Five symbols are proposed for various categories of the 
endangered Czechoslovak autochthonous mycoflora:0=extinct,
!!¡»endangered in its existence/more than 2 1 points/,
!!=highly endangered/18-20 points/,!»endangered/15-17 points/, 
+ »potentially endangered/12-14 points/.Three examples are 
given for MSCSI application on the basis of the contempora
ry research of m^corrhizae-forming fungi in the Krkonoše 
Mountains:Hygrophorus lindtneri Mos.-2l points.Laotarius 
cupricolor Z.Schaef.-19 points,and Inocybe calamistrata/Fr./ 
Gill. - 1 5  points.

Osobní

K PĚTASEDMDESÁTINÁM PROF.RNDR.VLADIMÍRA RIPÁČKA.DKSC.
Dne 10.října 1985 se dožil v plné fyzické a duševní svě

žesti pětasedmdesáti let člen korespondent ČSAV Vladimír 
Rypáček,předseda 5s.vědecké společnosti pro mykologii při 
ČSAV v letech 1976-1985.Předsednickou funkci převzal po 
více než 2 letech po smrti dr.A.Piláta ve stavu určité stag
nace Společnosti.Svými promyšlenými a taktními zásady do 
jejího dalšího vývoje dokázal přínosným způsobem opět pro-
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budit její někdejší aktivitu a cílevědomě usměrnit její vý
voj ve prospěch prohloubení její další práce,obohacené o 
nové nápadité formy činnosti,i přispět k vnitřní konsolida
ci jejího života.

Prof.RNDr.et PhMr.Vladimír Rypáček,DrSc.,se narodil 10. 
10.1910 v Okrouhlé Radouni.Po středoškolských studiích v 
■Jindřichově Hradci a vysokoškolském studiu na přírodovědec
ké fakultě Univerzity Karlcvy v Praze se stal nejprve asis- 
tentem/19 35/,později docentem/1945/ a posléze profesorem 
/1952/ fyziologie a anatomie rostlin na Univerzitě Jana 
Evangelisty Purkyně v Brně.V letech okupace pracoval v prů
myslové praxi,v r.1947 získal hodnost magistra farmacie.Ha 
Univerzitě J.E.Purkyně působil téměř čtvrt století a za tu
to doou vycnoval řady mladých vědeckých pracovníků.Od r .19 7 6  
¿do r.1982/ byl vedoucím oddělení biologie lesa Botanického 
ustavu USÁV v Brně.Ale i po sedmdesátinách nepolevila jeho 
pracovní energie a dosud pracuje v mnoha komisích,institu
cích, vědecko technických radách a výborech apod.přírodově
deckých fakult,výzkumných ústavů a obou našich akademií.

Jubilant významně zasáhl především do vývoje naší rost
linné fyziologie zvláště výzkumům dřeva,jeho tvorby a roz
kladu, zejména pak do fyziologie dřevokazných hub.Svůj zájem 
soustředil jmenovitě na studium jemné struktury a fyziolo
gických vlastností lignocelulózní buněčné blány a na její 
rozklad působený houbami.Prof.dr.VI.Rypáček založil sbírku 
kultur dřevokazných hub,která posloužila řadě pracovníků 
jeho vlastní vědecké školy jako základ experimentálních 
studií a jeho vlastních publikací,zejména pak známé monogra
fie o biologii dře/okaznýcn hub,která byla přeložena do ně
kolika cizích jazyků.V letech 1954— 1953 a* také věnoval stu
diu ekologie,biologie a fyziologie lišejníků.Své četné zku
šenosti uložil do rady vědeckých prací,o čemž svědčí jejich 
bohaté bibliografie,uvedené v článcích k jeho významným ži
votním jubilejím /např.Tichý V. ,1960,Ces .žáykol.,Praha,lA: 
211-214 s bibliografií jeho prací z let 1934-1958,dále Ti
chý V.,19 7 5-Ges.Mykol..Praha,29:217-218 se speciální bib - 
liografií z let 1960-1974,nebo Laštůvka Z.,l980,Čes.MykoI., 
Prana,34:222-223 s bibliografií prací z oboru dřevokazných 
nub,publikovaných v letech 1974-1980/.

Za výsledky jeho vědeckých prací,jejichž praktický význam 
byl nemalým ekonomickým přínosem naší lesnické a dřevařské 
praxi,se mu také dostalo zasloužilého uznání.ocenění a poct.
V r.1965 byl jmenován členem korespondentem GSaV a byla mu 
udělena státní cena Klementa Gottwalda.V r.1969 mu udělila 
Univerzita J.E.Purkyně stříbrnou a “v r.1975 zlatou čestnou 
plaketu za zásluhy v biologických vědách.V r .19 7 0 přijal 
zlatou čestnou plaketu GSAV Gregora Mendela.v r.1977 mu udě
lila Vysoká škola lesnická a drevárska ve Zvolenu zlatou 
čestnou plaketu.V r.1966 mu Jagellonská univerzita v Krakově 
udělila bronzovou pamětní medaili a v r.19 6 6 byl zvolen čest
ným členem Polskíego Towarzystwa Botanicznego,v r.1981 čest
ným členem Ss.mykologické společnosti a v r.1982 čestným čle
nem 5s.vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV.

S prof.dr.Vladimírem Rypáčkem,DrSc..členem korespondentem 
ČSAV,jako s předsedou naší Společnosti jsme se rozloučili na 
jejím XXII.valném shromáždění dne 30.9*1985.Uznali jsme dů
vody,které ho vedly k tomu,že se rozhodl v příštím volebním
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období neucházet se už o kandidaturu na tuto funkci,v níž 
téměř 10 let stál v čele naší Společnosti.Jsme však pevně 
přesvědčeni,že jako člen jejího výboru,jímž zůstává,bude i 
nadále jistě se zájmem sledovat nejen její další práci,ale 
i svými cennými radami,prámeníčími z bohatých odborných i 
organizačních životních zkušeností.přispívat ješté mnoho 
let k jejímu rozvoji v duchu,který jí během výkonu své před- 
sednické funkce vtiskl. Svatopluk Šebek
PhOF.DK.ZDKNŽK UhBáN.DHSC. ,HOVÍM P&BDSIiDOU ČSVSM

V pondělí 30.září 1965 byl zvolen novým předsedou ČSVSM 
prof.dr.Zdeněk Urban,DrSc..profesor botaniky na přírodově
decké fakultě Univ.Karlovy v Praze.Významný československý 
odborník v oboru taxonomie,zeměpisného rozšíření a ekologie 
rzí,zvláště travních /nar.ll.7 .19 9 3 v Opatovicích n.L./,je 
dlouholetým členem výboru ČSVSM a členem redakční rady/ od 
r„19 7á vedoucím redaktorem/ čas.Česká mykologie.V letech 
1976-1985 zastával funkci I.místopředsedy ČSVSM.Podrobněj
ší životopisné údaje byly uvedeny jednak v článku M.Svrčka 
k jeho padesátinám/Ges.Mykol.,Praha,97*180-185,1975,s bib
liografií jeho prací do^r.1972/,jednak v článku S.Šebka 
"Významná výročí členů Čs.vědecké společnosti pro mykolo - 
gii"/Čes.M^kol.,Praha,37:185-192,1985/ a v článku téhož au
tora "K šedesátinám Doc.dr.Zdenka Urbana,DrSc.", otištěném 
v Mykol.Listech 10:18-90,1983.

Upřímně blahopřejeme prof.dr.Z.Urbanovi k této významné 
volně a do jeho nové funkce v čele naší Společnosti mu pře
jeme hodné trpělivosti.chuti a úspěchů při jeho zodpovědné 
práci. -sš.
ŠKCKSÁTINÍ MIRKO SVRČKii

Dne 11.října tr.oslavil šedesátiny vědecký pracovník Ná
rodního muzea v Praze a přední československý mykolog KNDr. 
UirKo Svrček.GSc.,známá osobnost v kruzích vědecky pracují
cích mykologů i v řadách široké amatérské veřejnosti.Sku - 
tečnost.že téměř 4-0 let bez přerušení působí na svém prvním 
a posledním pracovišti/v letech 1946-1949 jako věd.pomocná 
síla botanického oddělení,od r .19 5 0  jako vědecký pracovník 
mykologického oddělení Nár.muzea/,kde byl 98 let nejbližším 
spolupracovníkem dr.A.Piláta,mu umožnila věnovat se důklad
ně a v plné šíři oboru,který v letech 1945-194-9 vystudoval 
na přírodovědecké fakultě Univ.Karlovy u prof.dr.Karla Cej- 
pa,DrSc.

Během dlouholeté praxe si získal široký přehled a stal 
se znamenitým odborníkem v řadě skupin makromycetů/zejména 
Agaric-ales ,Ascomycetes .Aphvllophorales.Gasteromycetes/ i 
některých mikromycetů.Kromě toho je i výborným znalcem na
šich lišejníků a hlenek a ochotně předává své zkušenosti 
dalším zájemcům o tyto obory.Světové proslulosti dosáhl 
zejména svými studiemi operkulátních a inoperkulátních dis- 
komycetů.Jeho práce se opírají nejen, o výsledky Intenzivní 
sběratelské činnosti,kterou prováděl zejména v oblastech - 
po mykojogické stránce méně známých nebo málo prozkoumaných 
v celé ČSSK a která také obohatila herbářové sbírky mykol. 
oddělení iíár.muzea o více než 60.000 položek exsikátů hub.
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Značnou pozornost věnoval i studiu herbářových položek Nár. 
muzea,zejména houbám z herbáře F.M.Opize a revizi taxonů J.
Velenovského.Podrobný přehled jeho vědecké a odborné činnos
ti je uveden jednak v článku k jeho 5 0.narozeninám v České 
mykologii 29:219-228,1975/s bibliografií jeho mykologických 
prací z let 1942-1975/.jednak je jeho činnost zhodnocena v 
článku k jubilantovým šedesátinám v České mykologii/v tisku/.

Dr.M.Svrček se kroomě toho věnuje i popularizační činnos
ti.Je to především nejen jeho dlouholetá přednášková čingost 
zejména na akcích ČS7SM a jejích exkurzích,jeho vedoucí účast 
na výstavách hub Národního muzea,ale i rada jeho popularizač
ních mykologických publikací /u nás bohužel jen málo známých/, 
které připravil v letech 1975-1985 pro nakladatelství Artia 
v několika jazykových mutacích.

Dr.Mirko Svrček.CSc.také dlouhá léta pracuje v naší Spo
lečnosti: v r. 194-6 patřil ke skupině našich předních mykolo- I
gů,kteří obnovili činnost Čs.mykologického klubu /dnes Č378M/, 
od r. 194-6 patří k aktivním členům jejího výboru,od r.1957 je 
členem redakční rady čas.Česká mykologie a od r .19 59 jeho^vý- 
konným redaktorem.V r.1982 byl zvolen zasloužilým členem Č3V3M.

Do dalších let života přejeme dr.ií.ovrgkovi hodně zdraví 
a spokojenosti a mnoho dalších vědeckých úspěchů.

Svatopluk Šebek
KMDr.IVAN PIŠÚT,CSC..PADESÁTNÍKEM

Dne lj.března 1985 se dožil^padesáti let lichenolog a pra
covník Slovenského národného muzea v Bratislavě HIíDr.Ivan Pi- 
šút.CSc.Již od svých studentských let se zajímal o přírodní 
vědy a zejména o lišejníky.které se staly ^eho zájmem celo - 
životním.Vysokoškolské studium ukončil obhájením diplomové 
práce "Lišejníky rodu Cladonia na Slovensku" v r.19 5 8,kandi
dátskou práci pak obhájil r .19 6 7 a v r .19 7 0  získal i titul 
RNDr.

Těžištěm zájmu I.Pišuta je floristika a taxonomie lišejní
ků,svými pracemi přispěl k lepšímu poznání lišejníků Sloven- 
sk§,Čech a Moravy.Balkánu,Kavkazu,západní a střední Asie a 
Grónska,objevil radu raových druhů pro lichenofloru ČSSR.

Po^absolvování vysoké škol” působil několik let v Sloven
ském ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany přírody v 
Bratislavě,odxud přešol v r.1961 do Slovenského národného mú- 
zea v Bratislavě.Zde po nástupu převzal jako kustod péči o 
sbírky nižších rostlin,až do r.l968,než nastoupil do muzea 
mykolog,pečoval i o sbírku nub.V tomto směru bylo třeba roz
třídit sbírku andreja Kmeta a další.V průběhu let bohatě roz
šířil sbírku lichenologickou a bryologicxou a kromě pedago
gické činnosti puulikoval řadu ocborných prací.Jejich biblio
grafii zpracoval P.Lizoň v Zboř.Slov.hár.¿luz.,Prír.Védy,Vol. 
kiXI,pg.199-208,Bratislava,19 8 5.

Z hlediska mykologie jsou zejména průkopnické práce I.Pi- 
šúta v oblasti bioindikace znečištění ovzduší.Od r.1960 sledu
je ústup lišejníků snad ve všech oblastech Slovenska jako dů
sledek znečištění ovzduší zejména kysličníkem siřičitým a dal
ší li látkam-i .1 když se zdá,že lišejníky jsou mnohem citlivěj
ší na tento jen nežli vyšší houby,bylo by zajímavé v tomto 
směru navázat a realizovat obdobné sledováni! u hub.

Jubilantovi přejeme do dalších let hodně zdraví a sil do 
další vědecké práce. Jan Kuthan



ROZLOUČENÍ S RNDR.JAROSLAVEM VESELÍM
Za účasti našich ochranářů přírody.botaniků,mykologů a 

rodiny jsme se dne 3 .září 1985 ve velké obřadní síni krema
toria v Praze-Strašnicích rozloučili s dlouholetým emerit
ním ředitelem Státního ústavu památkové péče a ochrany pří
rody RNDr.Jaroslavem Veselým,který zemřel .v Praze dne 28.8. 
1985 ve věku 79 let. S ním odchází zakladatelská postava 
naší poválečné ochrany přírody.vůdčí duch,který ve čtyři
cátých a padesátých letech prosazoval moderní ochranu pří
rody u nás a její vědecké řízení.Sám botanik a mykolog měl 
pro naše potřeby vždy přátelské pochopení a vycházel myko
logii v ochraně přírody všemožně vstříc.Publikoval přede - 
vším o mikroskopických houbách buďsám nebo s prof.dr.Kar
lem Cejpem.Jeho dílo v mykologii zhodnotíme v čas.Česká my
kologie. Jménem našich ochranářů a přírodovědců se se zesnu
lým rozloučil KNDr.Fr.dkřivánek,OSc..který ve svém smuteč
ním projevu zhodnotil především velkou organizátorskou prá
ci zesnulého a skutečnost,že dovedl prosadit směr,jakým se 
ocnrana přírody po II.světové válce u nás ubírala.

Zdeněk Pouzar
životní jub il e a č le nů Ssvsm v r o c e 1986

V příštím roce oslaví někteří členové naší Společnosti 
významná životní jubilea:

80 let - Emil Horníček,Telecí/19.1.1906/
Ladislav Urban,Praha /29.6.1906/
Jaroslav Prokop,Cetenov/2.8.1906/
Marie Nedbalová.Praha /12.10.1906/

70 let - Květoslava Koncerová.Brno /23*1.1916/
Hynek Kadláček,Praha /26.3.1916/

60 let - Ing.Blahomil Grunda,OSc.,Brno/15.1.1926/
Svatopluk Šebek,Nymburk /7.3 .1926/
RNDr.Vladimír B.Poláček,Brandýs n.L./1.6.1926/ 
Zdeněk Kluzák,České Budějovice/24.7.1926/
RNDr.Vladimír Vacek,CSc.,Brno/2.12.1926/

50 let - RNDr.Věra Holubová-Jechová.CSc.,Praha/17.3.19 36/ 
Věra Štětková,Praha /I3 .5 .I936/
RNDr.Václav Zelený,CSc.,Prána/1 5 .8 .1 ^36/
RNDr.Gabriela Vižárová,Bratislava/19 36/

Ze srdce jim k těmto jubilejím gratulujeme a děkujeme za 
jejich dosavadní práci pro mykologii a naši Společnost.

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

+ XXII. VALNĚ SHROMÁŽDĚNÍ ČSVSM se konalo^dne 30.9.1985 
v Praze.Po úvodní přednášce prcf.dr.VI.Rypáčka,DrSc.,člena 
korespondenta ČSAV na téma "Některé zajímavé způsoby infek
ce houbami" a vzpomínce na zemřelé členy v letech 1982-1985 
byli zvoleni dva noví čestní členové Společnosti,kterým před
seda Společnosti prof,dr.VI.Rypáček,DrSc..předal čestné diplo
my :RNDr.Anna P o d p ě r o v á ,  dlouholetá předsedkyně br-

20



něnské pobočky Čs.vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV 
a organizátorka činnosti moravských mykologú, a dlouholetý 
člen ČSVSM a současně člen jejího výboru a předsednictva 
Svatopluk S e b e k,tajemník ČSVSM v Praze.

Po zprávách činovníků dosavadního výboru byl ve volbách, 
které řídil předseda volební komise MUDr.Josef Herink,zvo
len na příští volební období /1986-1990/ nový dvacetičlenný 
výbor,jehož předsednictvo,zvolené výborem dne 30.9 .1985.tvo
ří prof.dr.Zdeněk Urban,DrSc./předseda/,ing.Cyprián Paulech, 
CSc./I.místopředseda/,RNDr.et PhMr.Vladimír Musílek.DrSc.
/II.místopředseda/,dr.Zdeněk Pouzar,CSc./vědecký tajemník/, 
dr.František Kotlaoa,CSc./hospodář/,Svatopluk Šebek a KHDr, 
Miloš Otčenášek,DrSc.

Kromě uvedených jsou dále členy výboru doc.ing.Alois Čer
ný, CSc.,MUDr.Josef Herink,Karel Kult,RHDr.Pavel Lizoň,doc. 
MUDr.Jiří Manych,DrSc.,prom.biol.Karel Prášil,CSc.,prof.RHDr. 
et PhMr.Vladimír Rypáček,DrSc.,člen korespondent ČSAV.RflDR. 
Alena Řepová,CSc.,RNDr.Marta Semerdžieva,CSc.,RHDr.Mirko 
Svrček,CSc.,RNDr.Václav Šašek,CSc.,Alois Vágner a ingSDáša 
Veselý,DrSc.

Členy revizní komise byli zvoleni ing.Vlastislav Janča- 
řík,CSc.,RNDr.Libuše Kotilová a RNDr.František Soukup.

V závěru jednání valného shromáždění byl schválen jako 
jeho usnesení návrh hlavních úkolů činnosti ČSVSM na léta 
1986-1990,který přinášíme úvodem k tomuto číslu ML. _sš.

# NÁVŠTĚVA PROF.DR.ROLFá SIHGEKA V ČESKOSLOVENSKU
Ve dnech 2 0 .a 21.října 1985 dlel v Československu na krát

ké soukromé návštěvě prof,dr;Rolf Singer s choti.Prof.Sin- 
ger působil v posledních dvou měsících ve Vídni,kde předná
šel mykologii na univerzitě,a využil této příležitosti ke 
krátkému zájezdu do Bratislavy.

Byla to již v pořadí pátá návštěva jmenovaného v Česko
slovensku,kde pobýval delší dobu zejména v r.19/4- na pozvá
ní ČSa V.První den nynějšího pobytu vzácného hosta ^yl vypl
něn přátelskými rozhovory a diskusemi,kterých se^zučastnili 
dr.F.Kotlaoa,CSc.,dr.Z.Pouzar,CSc.,dr.Pavel Lizoň.A.Dermek 
s chotí a ing.J.Kutnan s chotí.

Prof.dr.Singer náleží bezesporu k nejpřednějším světovým 
mykologům;působí současně ve Field Museum of Watural History 
v Chicagu apřes svůj vysoký věk/v červnu 1986 oslaví 80 let 
života/ je nesmírně aktivní duševně i fyzicky.Je možno kon
statovat,že za posledních více jak 10  let jeho kondice ne - 
doznala změny.Přijímá proto různé učební závazky a přednáší 
na univerzitách v O S  A i Evropě,ale také některé výzkumné 
úkoly,dotované vědeckými nadacemi.Sem náleží i jeho několi
kaletý pobyt v Amazonii.kde studoval možnosti rekultivace 
vydrancovaného deštového pralesa druhotným lesem s dřevinami 
tvořícími ektomykorrhizu s některými druhy vyšších hub.Sou
časně pracuje na některých problémech tropické a subtropic
ké mykoflóry na základě svých bohatých sběrů z Kostariky.
Jeho dílo základního významu "Agaricales in modern taxono- 
my" vyjde v nejbližší době již ve svém 4.přepracovaném vy
dání.

V pondělí 21.10.byla pro vzácného hosta a jeho chot impro
vizována krátká exkurze v okolí Bratislavy.které se zúčast
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nil též autor tonoto příspěvku s choti a dr.L.Hagara.přes ne 
příliš příznivou situaci v íůstu hub bylo učiněno několik 
zajímavých sběrů.Po společném obědě v podvečerních hodinách 
odcestoval prof.dr.Singer s chotí zpět do Vídně.

Krátká návštěva předního světového mykologa přinesla “bez
pochyby několik zajímavých podnětů i pro naše pracovníky v 
tomto oboru.čtenáře Mykologických listů bude zajímat,že paní 
Marta Singerová napsala velice zajímavou biografickou práci 
"Mycologists and other taxons",ve které vzpomíná na práci a 
pobyt svého manžela a svůj v řadě zemí světa,zejména pak ve 
Španělsku,Francii,SSSR,Latinské Americe a také v Českoslo - 
vensku.V některém z příštích čísel uveřejníme proto s jejím 
laskavým svolením několik úryvků.

Jan Kuthan
IX,KONGRES EVROPSKÝCH MYKOLOGŮ-NORSKO 1985.Ve dnech 16. 

-21.srpna'I985 se konal v Norsku/na základe rozhodnutí VIII. 
kongresu v Eologni/v pořadí již devátý kongres evropských 
mykologů.

Kongresových jednání v Kristině 3onnevie*s House v Blin- 
dern/Univerzita Oslo/ se zúčastnilo 177 mykologů z 21 zemí 
Evropy a po 1 mykologů ze 6 zemí dalších 3 světadílů.Během 
tří dnů oylo předneseno 42 přednášek a předvedeno 2ů poste- 
rů-z tono dle ODorů po l2 z mykogeografie a taxonomie hub, 
po 9 z ekologie a sociologie a mikrostruktury hub,další z 
ooorů fytopatologie,mykotoxikologie,ochrany hub a jejich bio
topů atd.

Z Československa se kongresu zúčastnilo 6 mykologů »kro- 
mě prof.dr.Zdenka Urbana,DrSc.to byl dr.Mirko Svrček.GSc. a 
Ing.Jiří^Lazebníček,kteří zde přednesli 2 přednášky,a dr.Pa
vel Lizoň.dr.Libuše Kotilová-Kubičková a ing.Jan Kuthan,kte
ří předvedli 3 postery.Jak přednášky,tak postery byly se 
zájmem a kladně přijaty.

Vlastním kongresovým jednáním předcházely/ll.-15.VIII./
2 předkongresové exkurze:jedna do oblasti největší evropské 
náhorní plošiny Hardangervidda /s ubytováním a stravováním 
ve Vysokonorské ekologické výzkumné stanici Finse,s exkurze
mi do okolí Finse/,druhá mnohem severněji,do oblasti horské 
plošiny Dovře.

První z autorů měl možnost zúčastnit se/alespoň části/ 
exkurze do Finse a okolí.Osada Finse leží v nadmořské výšce 
12 2 2 m v nejvyšším bodě železniční trati/dle reklamních pro
spektů nejatraktivnější na světě/ Oslo-Bergen,ve vzdálenosti 
302 km od Oslo a 160 km od Bergenu.

Relativně nejnižší část oblasti Hardangervidda leží ješ
tě v subalpinském pásmu /zde do 10 30 m n.m./,kde je dřevinnou 
dominantou bříza pýřitá /Betula puDescens Khrh./.níykologické 
exkurze byly všuk vedeny do nejn^žších partií alpinského pás
ma,do nadm.výšek I2OO-I55O m,do území Jomfrunut-Sandalsnut, 
v němž matečnými horninami jsou střídající se granity a ruly, 
z menší části vápnité kambrické břidlice a půdami střídavě 
oligotrofní i Dohaté půdní typy.vyznačující se lokální soli- 
flukcí /půdotoky/.

Dominantní zastoupení ve vegetačním krytu tu mají/kro- 
mě roztroušených keřů Salix reticulata.Salix herbacea s jed
notlivě se vyskytujícím plazivým Juniperus communis jako je
dinými dřevinami/ Dryas octopetala.Silene acaulis.Empetrum 
hermaphroditum.Carex bigelowii.Nardus stricta a Phleum alpi-
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num,z dalších druhů bylin jsou tu hojnější např.Potentille 
erantzii,Cerastium alpinum,¡Saxifraga nivalis.S.caespitosa, 
/eronica fruticans,Gentiana nivalis,Gentianella tcnella,Ra- 
nunculus adscendens,R.glacialis,Hhodiola rosea,Saxifraga ai- 
zoides,S.oppositifolia,S.stellata,Parnassia palustris,Bart- 
sia alpina,Huperzia selago,Lycopodium alpinum a další,vzác
ně ji se tu pak vyskyruji Gassiope hypnoides,Loiseleuria pro- 
cumbens,Gentianella campestris,G.amarella,Tofieldia pusilla 
a některé další arktické a alpinské druhy.

Ve společenstvech těchto rostlin ¡nalezli účastníci exkur
ze druhy makromycetů,z nichž mnohé byly pro středo- a jiho- 
evropské mykology poprvé poznány "in natura”,třeba byly před
tím většinou známy alespoň z literatury.Jde tu např.o druhy 
Amanita nivalis Grev.,Galvatia cretacea/Berk./Lloyd.Clitocy- 
be lateritia Favre,Cortinarius alpinus Boud.,C.rufostriatus 
Favre,G.favrei Henderson.Cystoderma jasonis/Cooke et Hass./ 
tíarm./=C.longisporum/,Entoloma alpicolum/Favre/ifoordel. ,E. 
conferendum/Britz./Boordel./=khodophyllus staurosporus/.Hyg- 
rocybe lilacina/Laest./Moser,Hypholoma myosotis/Fr./Moser, 
Laccaria montana Singer.Lactarius aspideoides Burl.,L.drya- 
dophilus Kühn.jLepista multif orme/Rcmi»ll/Gulden,Marasmiua 
epidryas Kühn.,Mýcena megaspora Kauffm..Omphalina alpina 
/Britz./Bresinsky et Stangl,0.hudsoniana/Jenn./Bigelow,0. 
obsuirata Reid,0.velutipes P.D.Orton.Russula nana Killerm., 
R.chamiteae Kühn.,R.norvegica Reid a další.

Z exkurze k ledovci Hardanger jjákulen pak byly doneseny 
kromě některých z již uvedených druhů makromycetů také např. 
Gortinarius mucosu3/Bull.ex Fr./Fr.,G.uliginosus/Bull./Moser, 
Galerina stordalii A.H.Smith.Helvella arctica Nannf.,Hýgrocy- 
be reai R.Mre.,Mýcena alexandri Singer,Omphaliaster borealis 
/M.Lange et Skifte/Lamoure a další druhy.

Po návratu z předkongresových exkurzí proběhla dne 15.8 . 
registrace účastníků kongresu v biologickém pavilonu Kris
tině Bonnevie's House University v Oslo-Blindern.Účastnici 
zde obdrželi přesný program jednání a exkurzí jakož i veš
keré kongresové materiály.Do pozdního večera zde probíhala 
neformální setkání a diskuse mezi přítomnými účastníky,pro 
zájemce o mykofilatelii /námětovou filatelii v oboru houby/ 
zde byla zřízena zvláštní poštovní přepážka,která opatřova
la poštovní zásilky zvláštním poštovním razítkem s nápisem:
9•EUR OPEJSKE SOPPKONGRESS OSLO a symbolem kongresu/stylizo- 
vanou houoou a nápisem FURGI/.

následujícího dne,tj.16.8.dopoledne,bylo slavnostní zahá
jeni kongresu.Účastníky přivítal jménem hostitelského státu 
a University Os io prorektor prof.Bjjárn Ped er sen,¡jménem orga
nizačního výboru prof.dr.Finn-Egil Eckblad.Do předsednictva 
kongresu byli mj.zvoleni prof.dr.Alina Skirgiello/Polsko/, 
prof.dr.Heinz Glémen?on /Švýcarsko/,prof,dr.Meinhard Moser 
/Rakousko/,dr.Mirko Svrček,GSc./Československo/,dr.Erast 
Parmasto/USSR/.dr.Brian Sutton/Velká Británie/ a prof.dr. 
Finn-Egil Eckblad,který pak kongresu předsedal.Rovněž byli 
zvoleni zástupci jednotlivých zemí do stálého výboru kongresu.

V zahajovací plenární přednášce přednesl Eef Arnold/Hizo- 
zemí/ referát pod névem "Změny mykoflóry v Holandsku",kde se 
věnoval zejména problematice snižování četnosti výskytu a 
rozšíření vyšších hub.Dále pak přednášky probíhaly ve dvou 
sekcích,z nichž první byla věnována převážně makromycetům,
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jejich taxonomii,ekologickým aspektům a rozšíření.druhá pak 
nižším houbám,fyziologii a anatomii hub a jejich kultivaci. 
Jejich výčet a rozbor překračuje možnosti tohoto bulletinu} 
abstrakty,obsažené ve sborníku,budou však vážnýmn nájemcům 
k dispozici v knihovně Společnosti.

Po skončenípřednášek se dne 16.8.uskutečnil ve dvoraně 
biologického pavilónu seznamovací večírek se společnou veče
ří se specialitami norské studené kuchyně,jejíž hojné užívá
ní soli však je v značném protikladu k zdejší poloprohibici, 
alespoň pokud se kvality a ceny zdejšího piva týče.Pouze 
druhy označené jako "Pils" snesou srovnání s některými méně 
vyhledávanými našimi druhy,co do ceny za půllitr pak při ce
ně 26.-U0K je to zhruba desetinásobek naší.Lihoviny a víno 
nejsou v samoobslunách s potravinami volné v prodeji;tomu 
jsou vyhrazeny pouze zvláštní prodejny státního monopolu. 
Nicméně přes toto drobné specifikum byl společný večírek 
velice při jemný.veselý,družný a plodný-nejedno přátelství 
zde bylo utuženo a mnohá nová byla navázána.

Hovněž v sobotu 1 7 .8 .probíhaly v obou sekcích přednášky 
a u vystavených posterů panelové dis kuse.Zbytek odpoledne 
byl pak vyhrazen volnému programu a prohlídce města.

Oslo 3e rozkládá na konci poměrně širokého Oslo-fjordu, 
přičemž střed města leží na poměrně plochém místě těsně u 
přístavu.Dále pak směrem na sever,východ i západ jsou to 
většinou domy a vilové čtvrti,které šplhají vzhůru po pa - 
horcích kol města.K povinnostem turistů náleží seznámit se 
s pamětihodnostmi jako je královský zámek,budova parlamen
tu,známá tepna Karl Johann Gade,stará pevnost,muzea plavi
del Fram,vikingské lodě a Kon-Tíki.poznat skulptury parku 
v By$d/5y a malby v městské radnici .Sochařské i malířské 
uměni nese zajímavé společné rysy,směs realismu a naivního 
umění.

Turisté nezapomenou se zastavit u Stánků či v obchodech 
se suvenýry,kde prim hrají známé figurky trollů-lesníoh du
chů,dobrým lidem většinou nakloněných.pletených výrobků se 
známými norskými vzory.výrobků z tuleních a sobích kůží aj.
K bontonu patří i ochutnat přímo v přístavu čerstvě uvařené 
krevety,steré se konzumují z papírového kornoutu a louskají 
jako burské oříšky.

Samotné město/s výjimkou oblasti dostavby metra v centru/ 
je velmi čisté a čistě udržované.a  to nejen toalety.ulice a 
parky,ale i obchody.dopravní prostředky aj.Během kongresu 
proDÍhala i předvolební kampaň pro volby do parlamentu, ne
šetřilo se volebními letáčky,které často pokrývaly zemi kol 
Stánků jednotlivých stran;druhého dne však vše bylo uklize
no a zameteno.Lidé jsou příjemni,trochu rezervovaní.avšak 
ochotní k radě i pomoci.Setkáme se zde samozřejmě i s výstřel
ky, jako jsou punkové,zastánci hnutí "flower-power" a nejnově
ji mládež v oděni "Amadeus",ale to pouze ve středu města.

Oslo je prostoupeno řadou parků a zelených ploch,kde bě - 
hem našeho pobytu všude rostly houby.Přes poměrně chladné lé
to roku 1985 zde nebylo nesnadné narazit na hřiby pod buky, 
kozáky,křemenáče,ryzce a holubink^ pod četnými břízami a osi
kami,rostla zde i řada druhil pavučinců.mechovky.čechratka 
podvinutá,žampiony a hnojníkr.S výjimkou drobných tenkomasých 
houbiček s vyhrblým kloboučkem,které byly předmětem hledáni 
několika osamělých mlašíků,bloudících po travnatých plochách,
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si zde niMo z obyvatelů vpodstatě hub nevšímá.Když pak se 
kosí trávník/což se dělá často/,pak všechny tyto houby se po
kosí společně. Slabším povahám z rad našich hřibařů nelze 
proto návštěvu Norska z důvodu nebezpečí akutního infarktu 
doporučit.

Volný večer před^první kongresovou exicurzí pak ztrávila 
větší část českých účastníků kongresu u paní Dagmar B/árja- 
Bermekové,kde byli pohoštěni pravou norskou rybí„polévkou. 
Paní Dagmar Bjír ja-Dermeková,která vystudovala v Českosloven
sku mykologii,pracuje nyní na univerzitě,kde si současné 
nostrifikuje i svůj diplom.Jejím pracovním úkolem je rozklad 
smrkové kůry houbami,který byl univerzitě zadán norským papí
renským průmyslem./pokračování/-Jiří Lazebníček a Jan Kuthan

9 U»MEDZXNÁRODNA ŠKOLA LXCHKNOXNDIKÁCXE /Il.meždunarod—
naja škola po lichenoindikácii/ sa konala 2l.-26.augusta 
1985 v Talline /Estonska SSR/.Poriadala ju Rada pre^oťázky 
ochrany a tvorby ŽO výboru RVT£P pre vedecko-tehnickú spolu- 
prácu,Tallinská botanická zahrada AV ESSR a Výbor ESSR pro
gramu UNESCO MaB.

Cieíom školy bola výměna najnovších poznatkov a skúsenos- 
tí o stanovovaní kvality prostredia predovšetkým pomocou li- 
šajníkov,avšak na rozdiel od I.školy /pozři ML 8:25-26/ bol 
záběr Rozšířený i na bryo- a fytoindikáciu.Na škole bolo vý
še 40 účastníkov-váčšina zo ZSSR.dalej z CSSR,Polska a NDR. 
Program oficjálnsj i neoficiálnej časti bol veími bohatý a 
možno povedat.že i značné náročný.Počas štyroch přednáškových 
dní odznelo 50 referátov,temer za každým bola živá diskusia. 
Československo málo v Talline viacerých zástupcov: I.Pišút 
/SHM Bratislava/ hovořil o dynamike zmien epifytických li - 
šajníkov na Slovensku á^možnostiach jej využitia pre bioin- 
dikáciu,A.Lackovičová /ÚEBE Sa V Bratislava/ prezentovala vý
sledky výskumu vplyvu bratislavského ovzdušia^na transplan - 
tované lišajníky,J.Liška spolu s L.krýžovou/BÚ ČSáV Průhoni
ce/ sa zaooerali obsahom tažkýeh' kovov v lišajníkoch„a před
nášku doplnili působivými zábermi rastrovacím elektronovým 
mikroskopom.P.Moravčík/Leningradská lesotechnická akadémia 
S.M.Kirova/ predniesol kolektívny referát/L.N.Martinové, 
P.Moravčík a M.Cird/ o změnách epifytických lichenosynúzií 
v Talline v závislosti od acidity substrátu a E.Lisická/BZ 
UK Bratislava/ so spoluautorom I.Pišútom referovali o liche- 
noflore Tatier a jej změnách z historického pohladu.V úalších 
referátoch sa hovořilo o využití lichenoindikácie v monito - 
ringu/H.H.Trass;G.Stecker/,o problémoch ekologie nižších 
rastlín v lichenoindikácii/J.L.Martin/,akumulácii rádionuk- 
lidov/M.G.Nifontová/ a tažkýeh kovoch v lišajníkoch/J.F.Ski- 
rinová a A.N.Kačur;O.B.Bljum/,o lichenoindikačných výskumoch 
v mestách/L.N.Martinové/ a v horských oblastiach/H.H.Trass, 
A.J.Párn a K.R.Zobel;M.N.Petrušinová/,o geochemickom mapová
ní atmosférických technogénnych zátaží pře ciele lichenoin- 
dikácie/V.P.Učvatov.E.M.Ňilsonová,L.N.Martinové a J.L.Mar - 
tin/,o lichenoindikačnom mapování v malých mestách/S.E.Lii- 
vová/,o výskumoch v obiastiach málo zatažených /T.V.Randla- 
neová;E.L.Sander/ a o porovnávání so stavom v oolastiach za- 
íažených/V.V.Gorškov/,o využití fluorescencie na zistovanie 
stupňa poškodenia lišajníkov/E.A.Vajnátejnová/,o vplyve che
mických vlastností substrátu na lišajníky v obiastiach so
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znečistěnou atraosíérou/K.A.Bilsonová/ a o vplyve prieraysel- 
tiých exhalátov na lišajnrky/J.Kiszka/. Zhrňujúci prehlad o 
pokrokoch a proDlémoch lichenoindikácie v osemdesiatych ro- 
Koch padal H.H.Trass.

Bioindikačnými vlastnostami machorastov sa zaoberali K.E. 
laamovájT.A.Pariboková.B.I.Zolotarevová a N.A.Sazykinová;T.
A.Pari boková,I.I.Skripničenko a T.I.Nikolaevová;S.A.Grenštej- 
nová;L.I.Abraraová a Z.A.Sluka.

Fytoindikácii sa věnoval A.A.Roosma.
Dva dni boli exkurzieia^.a^gusta do Tartu.kde si účastní

ci školy prezreli botanicku zahradu,priestory Katedry ̂ taxo
nomie rastlin^artuskej štátnej univerzity.univerzitnu kniž-
n^cu.aulu a muzeum. 25-auíPJ5ta účastníci navštívili přímořské 
kupelné městečko Parnu.

Široké spektrum problematiky lichenoindikácie načrtnuté 
v přednesených referátoch.ako aj neformálna a konstruktivná 
diskusia boli sákladom pre formulovanie najdčležitejších 
úloh,kterým třeba věnovat v budúcnosti zvýšenu pozornost.Je 
to napr.ekológia indikačných drunov,výběr vhodných testova
cích druhov /a ich vikariantov/ pre rozsiahle územia,mapova- 
nie velkých rajónov,zakladanie trvalých ploch pre systém lo- 
kálneho a regionálneho monitoringu,zdokonalovánie a unifiko- 
vanie lichenoindikačných metodik pre potreoy monitoringu, 
váčší doraz na aciditu substrátu a aKuoulativnu indikáciu, 
výskům v nenaruáenycn obiastiach a axo jedna z nanajvýš po
třebných úloh-organizácia pravidelnéno vydávania informaci!
0 lichenoindikačncj literatuře socialistických krajin.

Záverom možno konstatovat,že Il.medzinérodná škola liche
noindikácie sa po všetkých stránkách vydařila.Škoda len,že 
sa#nekonali terénne práce a zoznámenie s estonskou licheno- 
florou sa obmedzilo na minimum.

Za príkladnú starostlivost v priebehu celého stretnutia 
našim hostitelom srdečně úakujeme a prajeme vela úspechov 
při organizování III.školy,o tri roky,opat v Talline.

Eva Lisická
# # KURZ PRAKTICKBJ MrgOLÓGIB.V Ústave expertmentálnej bio- 

logie a ekologie Sa V v  Érntislave na oddělení patologiokej 
fyziologie rastlín sa tohto roku ukončil už J senester kur
zu praktickej nrjkológie.PodnetQm pře zorganizovanie kurzu 
boli výstavky hub z predcházajucich rokov,ktoré v^olali u 
pracovníkov uEBB SAV nevšedný záujem o poznanie a zber vyš
ších hub,

Cielom kurzu bolo dostupnou formou naučit poznávat zák
ladné ̂ jedlé a jedovaté druhy huo.s ktorými sa praktický hu- 
bár može pri zoere střetnut.iJajvačši doraz sa kládol na pre- 
ve.nciu před otravami jedovatými hubamitna poznanie základ - 
nýah botanických znakov pri určováni hub,na správný ZDer a 
ochranu húb.V teoretiexej časti účastníci se oooznámili s 
anatómiou.morfológiou a ayatematikou vyšších húb.V praxtic- 
xej časti overovalli sa znalosti na živých exponátoch.for
mou farebných diapozitívou,krátkých filmov a určováním hub 
priamo v teréne.Kurz splnil svoje poslanie,čoho dokazom je
1 požiadavka ZV itOH.aby sa v tejto činnosti pokračovalo i 
v budúcich rokoch. Kurz odborné připravil a viedol pracov
ník oddelenia patologiokej fyziologie rastlín Ing.Anton Já
ni tor,CSc.

Anton Jan lto r

26



AKTUÁLNÍ ROZŽIŽENÍ KRITICKY OHROŽENÍCH DRUH& MAKROMÏ- 
CETŮ V ČSSR je název semináře,který plánují uspořádat v r 
červnu 1386 v Praze společně sekce pro ochranu hub a jejich 
životního prostředí a sekce pro mykofloris tiku a mykoceno - 
logii ČSVSM. Cílem semináře bude provést první pokus o shro
máždění konkrétních podkládá o současném stavu rozšíření 
pěkterých kriticky a silně ohrožených druhů makromycetů v 
CSSH ga základě revize herbářových dokladů,rešerše literár
ních iidajů a srovnání výsledků prováděného mykof loris ti cké- 
ho průzkumu. Hlavním předmětem zájmu bude asi 1.000 druhů 
ohrožených makromycetů,navržených vvr.l984 k zařazení do 
červené knihy či červeného seznamu 5s.HR/viz "Předběžný vý
běr hub pro Červenou knihu ČSSR",sborník ČSVSM,Praha 1985, 
cena 8 .-Ečs/. Sestavení pracovních map současného/po r.
19 70/ i dřívějšího rozšíření některých druhů z této ohrože
né "tisícovky" by mělo pomoci shrnout dosavadní znalosti 
o výskytu těchto taxonů v ČSSR,ukázat lna historicky známé, I
ale v poslední době neověřené lokality těchto druhů a pře
devším podnítit zájem všech mykofloristů a zájemců o spo - 
lupráci a další doplňování těchto pracovních map hlášením 
nových či opomenutých nálezů a ověřováním současného stavu 
historicky známých lokalit.

Pro zabezpečení přípravy semináře žádáme zájemce o spo
lupráci co nejdříve:

-formulovat témata hlavních referátů /soustředěných ko
lem pracovních map rozšíření vybraných ohrožených druhů mak
romycetů v ČSSR/;

-ohlásit zájem o vystoupení s regionálními mykofloris - 
tickými^příspévky /např."Rozšíření ohrožených makromycetů 
na Plzeňsku" apod./;

-připravit si diskusní příspěvky k otázce zařazení jed
notlivých druhů do ČK či OS- resp.předložit návrhy na za - 
řazení dalších druhů;-nepublikované nálezy ohrožených druhů /zejména x p o 
slední doby/ nahlásit zpracovatelům jednotlivých skupin,tj. 
pro HeterobasidioEP’cetes a Aphyllophorales dr.P.Kotlabovi,
CSc. /Botanický ústav ČSAV,252 43 Průhonice u Prahy/, pro 
Gasteromycetes a ¿.manitaceae S.Sebkovi /Cs.vědecká společ - 
nost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 106,110 00 Pra
ha l/,pro Boletaceae.Hygrophoraceae a Agaricaceae MUDr.J. 
Herinkovi/Rudé armády 71/i295 01 Mnichovo Hradiště/,pro 
ïricholomataceae.Entolomadaceae jGopriuaceae jboloitiaceae, 
Strophariaceae,Crepidotaceae a Oortinariaceae dr.RjPellne- 
rovi/Opatov 1315,149 00 Prana V i P ro Russulaceae Ing.J.Lan- 
dovi/bouřilova 1104/2,198 00 Çraha 9/ a pro nscomycetes 
zatím na adresu sekretariátu CSVSM.

Názvy všech příspěvků sdělte nejpozději do 1 5 .4.1986 
na adresu sekretariátu GSVSM/pošt.přihr.106,11000 Praha 1/.

R.Fellner
# 4.MÏK0L0GICKé DHÏ HA SLOVENSKU se uskuteční ve Spiši 

koncem září nebo počátkem října I986.V září tr.byl prove
den předběžný výběr tras exkurzí a ověřeny ubytovací mož
nosti ve školícím a rekreačním středisku na Čingově u Spiš
ské Nové Vsi,obojí slibuje dobré podmínky.V irámci akce se 
uskuteční i seminář k uctění památky 100.výročí úmrtí K. j
Kalchbrennea,seminář na téma "Houby horských a podhorských j
smrčin",jakož i 3 celodenní a 1  půldenní exkurze.



Pokyny pro přihlášky zájemců o účast budou uveřejněny spo
lu s programem akce v JÍL 5.22.V zájmu brzkého a úplného vy
dání sborníků obou seminářů se přednášející upozorňují,že 
souhrny resp.texty příspěvků budou nekompromisně vyžadovány 
předem. Jan Kuthan

H ZhVĚ2Y SEMINÁŘE K OOHFAflě KARlgTBJlSKÍCH SšaRČIN.Čeští bo
tanikové, ravkologové .pracovnici v lesním hospodářství a och
raně přírody.shromáždění na VII.semináři.pořádaném dne ¿0 .6 .
1985 Os.vědeckou společností pro mykologii-sekcí pro ochranu 
hub a jejich životního prostředí v Praze pod názvem '’iiarlštejn- 
ské smrčiny jako životní prostředí hub".posoudili otázku dal
šího ponechání smrkových a borových porostů v českém krasovém 
území event.vrácení těchto ploch přirozeným vegetačním útvarům.

Karlátgjnsjté jehličnaté .monokultury jsou sice umělým ve - 
getačním útvarem teprve nedávno vysázeným na místě přiroze - 
ných listnatých porostů,ale z mytologického hlediska se jedná 
o vysoce zajímavé lokality.uchovávající určitý genetický fond 
vzácných druhů hub nebo hub,které odtud byly popsány jako no
vé pro vědu.V zájmu současných snah o ochranu vymírájících 
druhů a záchranu našeho mykogenofondu je třeba věnovat i těm
to l->kalitáua patřičnou ochranářskou pozornost.

Účastníci semináře se v tomto směru plně ztotožňují s ná
vrhem na ochranu vybraných snrčin a borů v CNKO Český kras, 
který podalo správě CHKO Český kras v červr.u 1984 mykologické 
odd. Národ níno muzea v Praze,a obracejí se na správu CHKO Čes
ký tras v Karlštejně.Středisko st.památkové péče a ochrany 
přírody Středočeského krajevv Praze a na Lesní závod v Nižbo- 
ru s doporučením,aby alespoň „a 5 místech.která jsou klasický
mi lokalitami vzácných a ohrožených druhů hub.bvly jehličnaté 
porosty nadále chráněny.jde o následující lokality:

1/Královská studánka/pruh sraičin táhnoucí se od Královské 
studánky na východ až po okraj lesa/.¿/Vodopády/smrčiny v údo
lí ^kolo Vodopádů/,3/Doutnáč/část smrčin na západ od vrchu 
Doutnáš/,K/VýŠKa/smrčiny po obou stranách cesty od hradu Karl
štejn na Mořinu/ a 5/Kalé/b^ry jícnových.od vrcholu kopce Ka
lé u Soiopysk/.

uádáme.any na patřičnou ocnranu zmíněných jenličnatých po
rostů bylo pamatováno při zpracování novénc lesního hospodář
ského plánu a aby příslušné instituce ochrany přírody stáno - 
vily pro lesní hospodaření takový ochranný režim,který by sou
časně zaručoval ochranu mykogenofondu na uvedených lokalitách.

S tímto stanoviskem byla zvlášt písemně seznámena Správa GHKO 
Český kras v Karlštejně,Les ní závod v Nižboru,Středisko památ
kové pé§e a ochrany přírody Středočeského kraje v Praze a 
Statní ustav památkové péče a ochrany přírody v Praze. •3S •

a r^ZINAROpvf KONFE3ENOB "KOUSNI V LESNÍCH PÚDÍCP-BIOT.OOTE 
A SIMélOZX" bude pořádána pod záštitou Mezinárodního svazu 
výzkumných lesnicxych organizací pracovní skupiny Fyziologie 
kořenů a symbiózy /S?.01-13/ ve dnech 4.-8.srpna 1986 na 
univerzit^ ve Viktorii.Britská Kolumbie.Kmnada.Účelem koníe” 
rence je diskutovat otázku biologie kořenů stromů a jejich 
symbiontů.Budo zahrnuta problematika fyziologie a funkce ko- 
renů.mykorrbiz.aktinorhiz a jejich vliv na půdní procesy i 
potenciální aplikace při zalesňování.

Podrobné informace podá zájemcům dr.V.Šašek,CSc..Mikro
biologický ústav ČSAV,Vídeňská 1083,142 20 Praha 4-Krč. v.5.
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ff Kresbě na obálce: rez muškátová /Puccinia oelargonii-zona- 1 3  Doidge/:ložiska na spodní straně listů Pelargonium zonale, 
uredospory. - Orig.S.Šebek,1985.

MÍK010GICKÉ LISTÍ č.2l - Informační orgán Čs.vědecké společ
nosti pro mykologii při ČSAV - vycházejí v nepravidelných 
lhůtách a rozsahu.Toto číslo sestavil J.Kuthan,k tisku při
pravil Svatopluk Šebek.-Toto číslo vyšlo dne 3O.ll.i9 8 5.

Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adresu 
Gs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 
106, 110 00 Praha 1,tel. 26 44 05.


