
MYKOLOGICKÉ
LISTY 33

Informační orgán Čs.vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV

PRAHA 1988



M y k o f l o r i  š t i k a

CHŘAPÁČ OSENÍ - HELVELLA COHIUM - NA TEPLIGKU 

Edvard S k á l a

Vlhký a chladný ráz květnového a červnového počasí ro
ka 1987 byl příznivý^pro růst zajímavých druhů hub, které 
nejsou v naší mykofloře běžné. V první polovině května 1987 
mi přinesl kolega J.BÍba plodnici houby, která na první po
hled připomínala stopečku pýřitou /Helvella macropus/,jen s 
tím rozdílem,že byla úplně černá. Po prostudování literatu
ry jsem sbíranou plodnici určil jako chřapáč černý-Helvella c orium,.

V Československu se tento druh objevuje jen vzácně, jak 
je možno soudit z velice sporadických údajů v naší mykolo- 
gické literatuře. Pravděpodobně první zmínka o chřapáči čer
ném z území naší republiky byla publikována J.A.Baumlerem 
na Slovensku v roce 1897 /Svrček 1981/. Na Moravě byl chřa
páč černý nalezen poprvé V.Veselským et al./Veselský 1974/. 
Tento sběr je dokladován v herbářích Národního muzea v Pra
ze /PRM/. Podle údajů M.Svrčka/1981/ je v Národním muzeu 
uložen ještě jeden sběr chřapáče černého, který byl nalezen 
Z.Peldou.,Jedná se zřejmě o první doklad tohoto druhu pochá
zející z Cech.

Vzhledem k tomu,že chřapáč černý v naší mykologické li
teratuře nebyl detailněji popsán, uvádím jeho popis podle 
autorů Michael,Hennig,Kreisel/1986/,doplněný vlastními po
znatky.

Helvella corium /Weberb./ Massee/syn.:Macropodia corium 
/We berb,/Sacc./

A p o t h e c i u m  stopkaté, t h e c i u m matně lesk
lé až leskle černé,zevně šedé až sazově hnědé,téměř bradav - 
čitě sametově pýřité,zpočátku polokulovité,později pohárko- 
vité/miskovité/,nakonec ploše rozprostřené,často jednostran
ně smačklé s okrajem někdy potrhaným,tuhé,téměř kožovité,
10 až 40 mig široké.T ř e n  /stopka/ zevně hnědočerný až černý,uvnitř bílý, 
většinou mělce podélně rýhovaný nebo jamkatý,válcovitý,do
le často hlízkovitě rozšířený, 5 až 40 mm dlouhý a 3 až 9 
mm široký.D u ž n i n a  bílá,kožovitě až korkovitě tuhá.

V ý t r u s y  bezbarvé,dlouze elipsoidní,hladké,18-22 
x 11-13 jum.Vřecka osmivýtrusná,neamyloidní.

Výskyt od dubna do listopadu v houštinách,zvláště pod 
vrbami na písčitých půdách.Druh ojedinělý ve střední Evro
pě,hojněji rozšířený v sev.Evropě až po Spicberky.Lokalita objevená J.BÍbou se nachází v areálu podniku 
Elektromont v Bystřanech u Teplic/kvadrant 5349 c/.Plodni- ce zde rostly v malých skupinkách na holé písčito-jílovité
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půdě stíněné mladými vrbami/Salix sp./ a třešní ptači/Prunus 
avium/.V předcházejícím roce zde byly prováděny zemní práce.
Na lokalitě se plodnice objevovaly od 12.května až do počátku června.

Další plodnice pocházejí z lesnicky rekultivované výsyp- 
ky "Karlovka" u nádraží Teplice-Lesní Brána/kvadrant 5348 d/. 
Dne 7.června jsem zde nalezl jednu zcela vyvinutou plodnici, 
která rostla na kamenito-písčité půdě porostlé mechem.V bez
prostřední blízkosti rostly mladé břízy/Betula pendula/ a 
osiky/Populus tremula/,opodál modříny/Larix decidua/.Na stej
né lokalitě jsem uskutečnil 20.června 1987 druhý nález na 
stanovišti vzdáleném cca 350 m od předcházejícího místa nále
zu.Celkem 8 plodnic zde rostlo v holé,těžké,jílovité půdě,na 
svahu orientovaném k severu.V nejblížším okolí rostly rovněž 
mladé břízy/Betula pendula/ a vrby/Salix sp./.Prostředí všech 
tří uvedených nálezů lze hodnotit jako ruderální,což velmi 
dobře koresponduje s nálezem z Ostravska,kde plodnice byly na
lezeny na důlní haldě/Veselský 1974/.Je zřejmé,že ruderální 
stanoviště tomuto druhu vyhovují.

Třetí nález r.1987 jsem uskutečnil dne 17.června na SZ 
okraji starého,zčásti zatopeného,povrchového dolu u obce 
Koštany na úpatí Krušných hor/kvadrant 5348 a/.Skupinka plod
nic zde rostla v humozní půdě pod mladými osikami /Populus 
tremula/. Ačkoliv vytěžený důl je v současné době již bohatě 
zarostlý vegetací,lze i tuto lokalitu svým charakterem pova
žovat za ruderální stanoviště.

Všechny nálezy jsou uloženy v herbáři Okresního vlasti - 
vědného muzea v Litoměřicích /LIT/.

Na závěr si dovoluji ještě poznámku k českému názvu hou
by "ehřapáč černý".Jak jsem zjistil z literatury,je tento ná
zev použit pro dva rozdílné druhy hub.Zatímco Šebek /1971/ a 
Moravec/1972/ používají uvedený název pro druh Helvella atra 
Rolmskj.ex Pr.,řadí Svrček/1981/ název "ehřapáč černý" k 
druhu popisovanému v tomto článku,tj.Helvella corium/V/eberb./ Massee.Protože,jak jsem již uvedl v úvodu článku,je houba ve
lice podobná stopečce pýřité,navrhuji český název s t o p e č- 
k a č e r n á ,  což by byld. i v souladu s rodovým názvem 
"Macropodia".používaným některými autory.

Z u s a m m e n f a s s u n g  
Der Beitrag behandelt drei Funde von dem Schlauchpilz 

Helvella corium/Weberb./Massee,der während des feuchten und 
ktlhlen Wetters im Frühling 1987 fruktifizierte.Alle beschrie
benen Fundstellen des in Mitteleuropa ziemlich seltenen Pil
zes befinden sich im Kreis Teplice in Nordbbhmen.Belege be
finden sich im Kreismuseum Litoměřice /LIT/.L i t e r a t u r a
Michael E.,Hennig B.et Kreisel H./1986/:Handbuch für Pilz - 

freunde,Bd.2,p.386-387,Jena.Moravec J./1972/: Příspěvek k poznání několik^ velmi vzác - 
ných chřapáčů-Helvella.nově nalezených v Československu.
Čas.čes.Houb./Mykol.Sborn./,Praha,49-44-47.Svrček M./1981/:Kstalog op^rkulátních diskomycetů/Pezizales/ 
Československa I.-III.Ces.Mykol.,Praha,35:1-24,64-89,

, 134-151.Šebek S./1971/ :Klíč k ujjčovátjí ehřapáč ovitých hub /He.lvella- 
ceae/,rostoucích v CSSR.Cas.čes.Houb./Mykol.Sborn./(Pra
ha, 48:38-45.
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Veselský J./1974/: Recense k publikaci Sv.ŠebkaNaše chřa- 
páčovité a smržovité houby".Cas.čes.Houb./Mykol.Sborn./. Praha,51:24-26. '

KLÍC NAŠICH DRUHŮ RODU LYCOPERDON

Josef Š u t a r a /Dokončení/

V následujícím klíči jsou uvedeny odkazy na vyobrazení, 
publikovaná v mykologické literatuře.Aby citace literatury 
byla co nejkratší,byly použity tyto zkratky:BK=Breitenbach 
et KrSnzlin/1986/, C=Cetto/1976-1987/, DíS=D&hncke R.M. et 
Diihncke S.M./1979/, De=Demoulin/1971/, G=Gerhardt/1981/, K3E=Kluzák,Smotlacha e^ ^rhardtovi/l9§5/, MHK=Michael,Hen- 
nig et Kreisel/1986/, S=Smarda/1958/.Úplné bibliografické 
údaje jsou uvedeny v seznamu literatury na konci článku.
la. Plodnice ve všech stadiích bez velového obalu......  2
lb. Plodnice jsou v mládí pokryté plstnatými vločkami bílé

ho vela,které ve stáří postupně mizí.Exoperidie pod 
tímto velem je tvořena hustými,velmi jemnými,pravidel
nými ostny.Výtrusy hrubě bradavčité,neprůhledné.Výtrus- 
ný prach čokoládově hnědý.Vzácnější druh.rostoucí v 
listnatých lesích^hlavně v bučinách.-BK 2:t.615.-C 2:
t.788.-Dá:p.571.-S:p.278,343 ................................... ..........p.závojová - L.mammaeforme Pers.

2a. Exoperidie plevnatě drsná,jemně zrnitá,výjimečně ai 
skoro bradavčitá,ale nikdy ne vysloveně ostnitá.Objeví 
-li se tu a tam nějaký jednotlivý ostének,pak pouze vý
jimečně ............................................ 32b. Exoperidie víceméně ostnitá,tvořená různě uspořádanými 
ostny /O,3/ 0,5 - 3/5/mm velkými.U mnohých druhů je 
navíc mezi ostny roztroušena drobná zrníčkatá hmota ..
................................. .................. 4

3a. Subgleba je i u zcela zralých plodnic na řezu nápadně 
světle zbarvená,téměř bělavá.Výtrusy hladké,průsvitné. 
Kapilicium bez pórů.Hojný druh,objevující se převážně 
v listnatých lesích.Plodnice rostou na dřevu anebo v 
blízkosti tle jícího dřeva s nímž jsou spojeny rhizo -
morfami.-BK 2 :t.519.-G.p.215.-S:p.276,277 ...................... p.hruškovité - L.pyrifořme Schaeff.: Pers.

3b. Subgleba zralých plodnic je na řezu hnědá,šedohnědé
nebo hnědopurpurová,podstatně tmavší než u předchozího 
druhu.Výtrusy víceméně tečkované,průsvitné.Kapilicium 
křehké,s hojnými póry.Místy poměrně hojný druh,objevu
jící se většinou mimo les,na travnatých stráních,past
vinách apod.Plodnice rostou na zemi/ne na dřevu/.-BK 2:
t.514.-Š:p.274,275....... *. P.hnědá - L.lividum Pers.
/ = L.spadiceum sensu Hollos/- 4a. Výtrusy s pevně připojenými,dlouhými sterigmaty?dosa - 
hujícími 8-35 ,um; povrch výtrusů jemně tečkovaný.Exo - 
peridie je tvořena složenými hranatými ostny,1-3 mm vysokými.Ostny jsou snadno opadavé,taljže u dospělých 
exemplářů bývá temeno plodnice alespoň zčásti olysalé. 
Vzácnější druh,rostoucí na vlhkých loukách a v bažina-
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tých lesích.-BK 2:t.517.... p.stopečkatá - L.caudatum 
Schroet. /= L.pedicellatum Peck,non Batsch/

4b.Výtrusy bez dlouhých sterigmat.Jestliže se výjimečně ob
jeví ns některých výtrusech kratěí stopečky,pak nejsouzpravidla delší 3 jim .......................... ....... 5

5a.Exoperidie se v dospělosti odlupuje v souvislých plátech. 
Endoperidie je sametově drsná,s povrchem tvořeným sféro- 
cystami.Exoperidii tvoří hranatě jehlanovité,l-3 mm vy - 
soké ostny,které spočívají na zvláštní blanité vrstvě. 
Plodnice většinou skoro kulovité,s poměrně malou steril
ní bází.Výtrusy hladké až jemně tečkované.průsvitné.Ně
ho jný druh,rostoucí na suchých,kyselých půdách,např. v
písčitých borech apod. - G 3:t.1192.-Š:p.275,323 .......
...... p.loupavé - L.marginatum Vitt.in Moris et De Not,
/ = L.candidum sensu auct.plur.,non PersTT 

5b.Exoperidie se neloupe v souvislých plátech.Povrch endo -
peridie není tvořen sférocystami ........... ........ 6

6a.Ostny exoperidie poměrně snadno opadávají; prázdná místa 
po odpadnutých ostnech zůstávají olemována bracjvčitými a 
zrníčkatými částečkami,které tvoří typickou sítovitou
kresbu,t$v.areoly ....................................  7

6b.Ostny bud vytrvalé nebo i snadno opadávající,ale po od
padnuti ostnů nevznikají charakteristické areoly..... 11

7a.Ostnitá ornamentika exoperidie je velice nápadně vyvinu
ta; ostny 3-5 mm dlouhé,mnohdy dvojnásobně spojované. 
Výtrusy neprůsvitné,hrubě bradavčité.Výtrusný prach čoko
ládově hnědý nebo hnědonachový.Vzácnější druh,rostoucí v 
listové hrabance listnatých,zejména bukových lesů.-BK 2: 
t,512.-C l:t-338.-DS:p.570.-G:p.216.-Š:p.276,279,346 ...
......................p..ležatá - L.echinatum Pers. :Per.s.

7b.Ostny menší než u předchozího druhu,0,5-3mm dlouhiTTBuá' 
zcela jednoduché/nespojované/ anebo jen jedenkrát spojo
vané. Výtrusy průsvitné,jemně tečkované nebo nanejvýš jem
ně bradavčité.Výtrusný prach většinou žlutohnědý nebo 
světlehnědý; pokud je tmavěji hnědý,pak je zbarvený spí
še do umbrova nebo hnědoolivova,nikdy ne do čokoládová
nebo hnědonachova ...................................  8

8a.Ostny malé,nanejvýš 1 mm vysoké.Areoly jsou zřetelnější 
jen na temeni plodnice a v některých případech jsou té
měř nezřetelné.Výtrusný prach umbrově hnědý nebo hnědo- 
olivový,poměrně tmavý.Kapilicium křehké,lámavé.Paraka - 
pilicium něhojné.Mezi mechem,na lesních mokřinách a ra- 
šeliníkových loukách. —Ž:<p.270,273 .... p.vřesovištní odr. 
mechová - L.ericaeam yar.subareolatum/Kreisel/Demoulin 
/L.muscorum Morgan/ "

------------------------------------- ------------------------>
1 . Schematický průřez plodnicí rodu Eycoperdon /pýchavka/.-
2. Stihlé a jednoduché drobné ostny. - 3.Jednoduché,široce 
kuželovité ostny.Jsou načrtnuty areoly,které vznikly po od
padnutí ostnů. - 4.Hranaté,dvojnásobně spojované ostny. - 
5. Hranaté,štíhlé,jedenkrát spojované; ostny. - §.Kapilicium 
bez poru/L.pyrifořme/.-7 .Kapilicium s hojnými pory/L.livi- 
dum/.8.Hladké výtrusy.-9.Jemně tečkované výtrusy.-10.Jemně 
bradavčité výtrusy.-1 1 .Hrubě bradavčité výtrusy/ vzbJed ve 
vzduchovém preparátu/. - Kreslil J.Sutara, 1988.
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8b. Ostny větší než v předchozím případě,1-3 mm vysoké.Are- 
oly dobře zřetelné na celé hlavovité části plodnice/jen 
u starších exemplářů postupně mizející/.Výtrusný prach 
poměrně světlý,žlutohnědý nebo světle hnědý.Kapilicium■ 
pružné,ohebné.Parakapilicium hojnévDruhy rostoucí v le
sích,mimo území mokřin a rašeliništ ................  9

9a . Ostny 1-2 mm dlouhé, jednoduché,širocq, kuželovité / tedy 
ani štíhle hranaté,ani spojované/.Sítovitá kresba areol 
je výrazná.Plodnice většinou protáhle hruškovité,s dob
ře vyvinutou sterilní baží.Velice hojný druh,objevujíeí 
se v lesích vš^ho druhu.-BK 2:t.518.-0 l:t.335.-DS:p. 
572,-G:p.214.-S:p.271,328..p.obecná - L,perlatum Pers. 

9b. Ostny 1-3 mm dlouhé,hranatéT^TíhTe a alespoň na temeni
plodnice skupinovitě sbíhavé či spojované ....... . 10

10a.Výtrusy /3,5/ 3,8 - 4,4/5.2/ jim,zřetelně bradavčitg.Areoly méně nápadné;bradavčité zrníčka tvořící Sitovi- 
tou kresbu areol poměrně snadno olysávají,a proto se na 
temeni plodnice brzo tvoří souvislejší olysalé plochy. 
Ostny jsou obvykle tmavé,kontrastující svým tmavohnědým 
nebo až černavým zbarvením se světlejším povrchem plod
nice.Plodnice hruškovité nebo široce hruškovité,rostou
cí jak v jehličnatých,tak listnatých lesích.Hojný druh, 
dříve často spojovaný s druhem L.perlatum.-BK 2:t.513.- C 3;t.1191.-S:p.272.330..P.horská - L.foetidum Bonorden 
/ = L.perlatum var.nigrescens Pers.:Pers./

10b.Výtrusy menší než u druhu L.foetidum,pouze/3,0/3,3 - 
-3,6/3,9/ Jim velké a jen velice jemně tečkované,téměř 
hladké.Po odpadnutí ostnů vznikají na povrchu plodnice 
dobře zřetelné a dlouho vytrvávající areoly.Ostny ne - 
bývají nápadně tmavé,takže se svým zbarvením příliš ne
odlišují od povrchu plodnice.Tvar plodnic stlačeně 
hruškovitý až čihovitý /jako káča/.Ve smrkových lesích. 
Druh,který je u nás prozatím známý z jediné lokality.- 
-De:p.l62 ...........  p.norská - L.norvegicum Demoulin

l l a. Výtrusy průsvitné,tečkované nebo nanejvýš jemně bradav-
čité.Výtrusný prach umbrově hnědý,žlutohnědý někdy až 
hnědoolivový,sle nikdy hnědočokoládový,hnědonachový či 
černopurpurový ...................................... 12

l l b. Výtrusy neprůsvitné,hrubě bradavčité.Výtrusný prach čo
koládově nebo nachově/purpurově/ hnědý,někdy dokonce
až černopurpurový ..................................  15

12a.Mezi vyprášenými výtrusy nejsou roztroušeny zbytky ulá- 
maných sterigmat.Kapilicium,neohebné,křehké/lámav6/, 
s hojnými,nápadně velkými póry.Na rašeliništích nebo
písčitých trávnících,vřesovištích apod.............  13

12b.Mezi vyprášenými výtrusy jsou roztroušeny více či méně 
hojné zbytljy ulámanýeh sterigmat.Kapilicium pružné, ohebné,s póry méně hojnými a méně nápadnými než v před
chozím případě.Druhy rostoucí v lesích ............  14

13a.Plodnice hruškovité až stlačeně hruškovité.Exoperidie 
je tvořena velmi křehkými,spojovanými,někdy téměř hvěz
dicovitě uspořádanými ostny,které jsou promíšeny zrníč- 
katými částečkami.Acidofilní druh,rostoucí na vřesoviš
tích,písčitých trávnících,pastvinách apod..... .......
.................. p.vřesovištní - L.ericaeum Bonorden

13b.Plodnice protáhle hruškovité,s delší,dobře vyvinutou 
sterilní bází.Exoperidie tvořená jednoduchými/nespo jo--
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vánými/ bradavkami a ostny,po jejichž odpadnutí někdy 
vznikají nezřetelné areoly.Mezi rašeliníkem/Sphagnum/,na
vlhkých bažinatých, lokalitách.-á:p.270,273 .... p.vřeso-vištni odr.mechová - L.ericaeum var.subareolatum/Kreisel7 Demoulih / = L.muscorum Morgan/ ~ “

Poznámka:N§kteří autoři/např.Kreisel 1987/ považují L.muscorum a L.ericaeum za dva samostatné druhy. 
léa.Exoperidie je tvořena tuhými,hustě uspořádanými,jedno - 

duchými nebo i spojovanými,0,3-1 mm dlouhými,tmavě černa- 
vými ostny.Mezi ostny není roztroušena žádná nebo téměř 
žádná zrníčkatá hmota.Endoperidie mezi ostny je hladká a 
mosazně lesklá.Výtrusný prach žlutohnědý.Nepříliš hojný druh,objevující se především ve smrkových a bukových le
sích.-C 1:t.337.-DS:p.574•-KSE:p.305.-MHK 2:t.l51.....
.....................huňatá - L.umbrinum Pers.; Per3.

léb.Exoperidie je tvořena středně tuhými,jednoduchými nebo 
spojovanými,0,3-0,8/1/ mm dlouhými žlutohnědými nebo 
hnědými ostny.Mezi ostny je v hojné míře roztroušena 
jemná zrníčkatá hmota.Endoperidie mezi ostny není lesk
lá a hladká,ale matná a jakoby jemně plstnatá.Výtrusný 
prach středně až sytě hnědý,tmavší než u předchozího 
druhu.Výskyt jak v jehličnatých,tak v listnatých lesích. 
Druh často popletený s druhy L.umbrinum a L.molle .....

f .Lambinonova - L.lambinonii Demoulin dopurpurový nebo červenopurpurový.řía 
bázi plodnice bývá vytvořen nápadný kořenovitý pletenec 
myceliových vláken,slepených se substrátem/tzv.pseudo - 
rhiza/.Ostny exoperidie velmi křehké,na zrajících plod- 
nicích velmi brzo opadávající.Druhy rostoucí na xero -thermních lokalitách ..............................  16

15b.Výtrusný prach hnědočokoládový.Na bázi plodnice se mo - 
hou občas objevit jednotlivá tenká myceliová vlákna,ta 

však netvoří nápadné myceliové slepence/pseudorhizu/. 
Ostny na zralých plodnicích poměrně dlouho vytrvávající, 
v hojné míře promíšené zrníčketými částečkami.Hojný 
druh,rostoucí i na jiných než vysloveně xerotermních stanovištích,vyskytující se jak v listnatých,tak jehlič
natých lesích. - BK 2 :t.516.-S:p.280 .................
..........  p.čokoládové —  L.molle Pers.jPers.

16a.Ostny exoperidie 0,5-lmm vysoké,na své bázi široce roz
šířené,často hvězdovitě seskupené.Zrnitě bradavčitá hmo
ta mezi ostny velmi hojná.Kapilicium křehké,lámavé nebo 
nanejvýš středně pružné.Plodnice stlačeně hruškovité ne
bo čihovité,ve zralosti zbarvené převážně do šedava ne
bo šedohnědava.Vzácnější druh,objevující se většinou uji- 
mo les,na suchých trávnících a xerotermních stepích.-S:
353 .............. p.klamná - L.decipiens Dur, et Mont.

16b.Ostny 0,2-2mm dlouhé,často hvězdovitě spojované, ale
štíhlejší než u předchozího druhu,hojně promíšené zrni
tými částečkami.Kapilicium pružné,ohebné.Plodnice širo
ce hruškovité,někdy až téměř válcovité,ve zralosti zbar
vené převážně do žlutohnědava.Něhojný druh,rostoucí v 
teplomilných dubových lesích,u nás často neodlišovaný od 
druhu L.molle...p.hnědopurpurová - L.atropurpureum Vitt.

L i t e r a t u r a
Breitenbach J.et Kranzlin P./1986/;Pilze der Schweiz.Bd.2, 
Nichtblá tterpilze:Heterobasidiomycetes,Aphyllophorales,Ges-
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teromycetes.Luzern. - Cetto B./1976-1984/:Der grosse Filz- 
ftlhrer.Bd. 1-4.Mttnchen,Bern,Wien. - DShncke R.M.et Rihncke 
S.M./1979/:700 Pilze in Farbfotos.Aarau,Stuttgart. - Demou- 
lin V./1969 a 1975/:Les Gastéromycetes.Introduction a 1 é- 
ťuáe des Gastéromycetes de Belgique.Les Naturalistes Bel - 
ges,Bruxelles,50:225-275 a 56:192-200. - Demoulin V./1971/: 
Lycoperdon norvegicum Demoulin sp.nov.A new Gasteromycete 
with Boreo-Continental Distribution in Europe and North 
America.Norwegian Journ.of Botany,Oslo.18: 161-167.-Gerhardt
E./1981/ :Pilzf(ihrer .In:BLV Bestimmungsbuch 31:1-326 ,kJnchen. 
(■Šross G.-Runge A.et Winterhoff W.71980/:Pauchpilze/Gastero- 
mycetes s.1.7 in der Bundesrepublik und Westberlin.Beihefte 
zur Zeitschrift ftir Mýtologie 2:1-220. - Jttlich W.71984/:
Die Nichtblátterpilze,Gallertpilze und Bauchpilze.G.Fischer 
Verlag,Jena. - Kluzák Z.,Smotlacha M.et J.a M.Erhartovi 
/1985/:Poznáváme houby .Svépomoc', Praha. - Kreisel hT719S~2/: 
Die Lycoperdaceae der Deutschen Demokratischeti Republik. 
Feddes Repert.,Berlin,64:89-201. - Kreisel H.et al./ 1987/: 
Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik.G.Fischer 
Verlag,Jena. - Michael E..Hennig B.et Kreisel H.71986/:Hand- 
buch ftir Pil^freunde. Bcf. 2TŇIčhtbtótterpilze ,“Ů. FTscher Ver- 
lagjJepa. - Šmarda F.71958/:Lycoperdaceae.In:Pilát A.et al., 
Flora CSR,B-l,Gasteromycetes,p.257-377,755-775,Praha. -Éfuta- 
ra J./1982/:Pýchavka Lambinonova-Lycoperdon lambinonii.My- 
kol.Listy,Praha,9:2-5. - Šutara J.71986/:Lycoperdon norve- 
gicum.Mykol.Listy,Praha,24:16-18”
Josef _Š_u_t_a_r_a^ A key to_Czechoslovak species of_the 

geňus Eycogerdo*1!
A key to the Identification of Czechoslovak species of 

the genus Lycoperdon is given.The generic diagnosis of Lyco
perdon and several notes are appended.
MATERIÁLY K SEZNAMU MIKROSKOPICKÝCH HUB IZOLOVÁNÍCH V GSSR 
V"ROCE 1986
Alena Ř e p o v á

Sekce pro studium mikroskopických hub ČSVSM při ČSAV 
sdružuje převážně profesionálně zaměřené mykology.Z tohoto 
faktu: vychází i pracovní program sekce,schválený na pracov
ní schůzi v červnu r.1987:pořádání odborných seminářů a ex
kurzí ,sestavení bibliografie mikroskopických hub apod.Jed - 
ním z bodů pracovního programu sekce je také sestavováni 
ročních přehledů mikroskopických hub izolovaných z různých 
substrátů v GSSR.

V předloženém příspěvku jsou uvedeny některé údaje o 
izolaci mikromycetů v CSSR za rok 1986.Protože podklady pro 
sestavení přehledu poskytli pouze někteří členové sekce,ne
ní možné považovat následující seznam za vyčerpávající. 
Umožňuje však seznámit širší mytologickou veřejnost s tím, 
které druhy byly z uvedených substrátů izolovány e s jakými 
rody nebo skupinami jednotliví členové sekce pracují.Pracov
níci, kteří údaje o izolovaných a determinovaných druzích 
mikromycetů pgskytll,jsqu dále uváděni pod tímto označením: 
l:Ing.Michal Černý,UKE ČSAV Most.-2 :RNDr.Olga Fassatrová, 
CSc.jEř.f.UK Praha.-3:RNDr.Josef Hýsek,CSc.,UKE ČSAV Praha.- 
4:RNDr.Hana Krátká-Gryndlerová,Př.f.UK Praha.-5:RNDr.Jana
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Novotná,SSTP Slapy u Pacova.- 6:RNDr.Jiří Pospíšil,ÚEM ČSAV 
Pardubice.-7:Karel Prášil,GSc.,Př.F.UK Praha.-8:Ing.Zdenka 
Procházková,VULHM Uherské Hradiště.-9:Ing.Evženie ProkinovéL 
CSc.,VSZ Praha.-10:RNDr.Aletja Repová,CSc.,ÚPB ČSAV České Budě jovice .-11: RNDr.Marie Váňová,Pr.f.UK Praha.

Údaje jsou uváděny v tomto pořadí: izolovaný druh mikro- 
mycetů,substrát,pracovník,který druh izoloval a determimoval. 
V případě,že byly mikromycety uvedenými pracovníky pouze determinovány , je u symbolu pracovníka uveden +.

ABSIDIA corymbifers/Cohn./Sacc.et Trotter-stolice/6/;A.cylindrospora Hagem-puda/10/: A.glauca Hagem-půda/4,10/, 
lesní osivo/8/; A.spinosa Lendner - půda/10/: A.ramosa/Lindt/ 
Lendner-lesní osivo/8/: A.sp.-skleníkový substrát /9/.

ACREMONIUM alternatum Zink per S.F.Gray-cysty hádátka 
Globodera rostochiensis /5/; A.butyri/van Beyma/Gams-půda/10/, 
rhizosf éra/4/,- A.cerealis/Karst./Gamns-rhizosféra/4/.‘ A.charticola/Lindau/Gams-půda/10/,mykorrhizosféra/1/:A.klli- 
ense GrUtz-půda/4/.rhizosféra/4/; A.minutisporum/Sukap. et 
Thirum./Gams.-léčebná slatina/2/; A.murorum/Corda/Gams-půda 
/10/: A.i polvchromum/van Beyma/Gams-půda/10/.- Arpotronii Vuill. 
-ovzduší archívů/2/; A.strictum Gams-půda/10/.rhizosféra/4/:
A.sp.-půda/4,10/,cysty hádátka G.rostochiensis/5/.

ALT5RNARIA alternata/Fr./Keissler- půda/10/,lesní osivo 
/8/;rostlinný materiál/7/; A .brassicola/Schw./Wiltshire-rost- 
linný materiál/7/; A.consortiale/Thům./Hughes-rhlzosféra/4/: 
A.tenuissima/Kunze ex Pers./Wiltshire-rostlinný materiál/7/, 
rhizosféra/4/; A.sp.-rostlinný materiál/9/jARTHRIHIUM phaeospermum/Corda/Ellis-půda /4.10/:A.statě 
of Apiospora montagnei Sacc.-půda/10/;

ARTHR0B0TRY3 superba Corda-lesní osivo/8/;'ASPERGILLUS amstelqdami/Mang./Thom et Chuch -ovzduší fil- 
mových archívů/2/,půda/2/;A.clavatus Desm.-cysty hádátka G. 
rostochiensis/5/; A.flavipes Bainier et Sartory-ovzduší ar- chívů/2/; A.flavus Link-puda/10/,hmyz/2/: A.fumigatus Fres.- 
výtěr z ucha/6/,chmelové šiátice/2/,léčebná slatína/2/;
A.niger var Tieghem-lesní osivo/8/,léčebná slatina/2/; 
A.ochraceus Wilhelm-konzervováný ananas/6/:A.oryzae/Ahlburg/ 
Cohn-půda/10/; A.sydowii/Bain.et Sart./Thom et Church-půda 
/10/,stěr z kotníku/é/: A.terreus Thom et Church-výtěr z ma- 
xilárni dutiny/6/; A.versicolor/Vuill./Tiraboshi-cysty G. 
rostochiensis/5/,půda/2,10/,ovzduší archívů/2/; A.sp.-půda 
ve folnících /9/řAUREOBASIDIUM pullulans/de Bary/Arnaud-půda/4/,rhizosfé-

BIPOLARIS sorokiana/áacc.in Sorok./Shoem.-rhizosféra/1/,
BIPOLARIS sorokiana/Sacc.in Sorok./Shoem.-rhizosféra/4/;
kOTRYOTRICHUM piluliferum Sacc.et March.-půda/10/,ovzdu

ší archívů /2/; . . ,BOTRYTIS cinerea Pers.ex Nocca et Balb.-půda/10/,lesní 
osivo/8/;CALCARIOSPORIUM arbuscula Preuss-mykorrhizosféra/1/
sp.-půda/10/;CANDIDA albicans/Robin/Berkhont-hemokultura/6/;C.mesen-
terica/Geiger/Ciddens et Lodder -prasečí štěp/6/;C.parapsi- 
lopsis/Ashf/Langeron et Talice-prasečí štěp/6/; C.zeylando- 
ides/Castellani/Langeron et Guerra-prasečí štěp/6/fCATENULARIA piceae Ellis-mykorhizosféra/1/;
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CERATOCYSTIS sp.-lesní osivo/8/;
CLAD03P0RIUM clad os por ioides/Fres ,/de Vries-půda/10/, 

rostlinný materiál/7/;Gl.herbarum/Pera./Link ex Gray-půda 
/9,10/,rostlinný materiál/7/,ovzduší/3/; Cl.sphaeros permům 
Penz.-Cysty hádátka G.rostochiensis/5/,pildÄTlO?,chmelové~siš- 
tice/2/,rostlinný materiál/7/;

CONIOTHYRIUM cf.fuckelii Sace.-cysty G.rostochiensis/5/;CORDANA pauciseptata Preuss-půda/10/;
CYLINDROCARPON destructans/Zinssm./Scholten-půda/lO/¿C, 

magnusianum/Sacc ./Y;ollenw.-půda/10/: C.sp.-rhizosféra/ 4/, cys
ty G.rostochiensis/5/;

CUNNINGHAMBLLA echinulata/Thaxt./Thaxt.-lesní osivo/8/;
D0RAT0MYCB3 stemonitis/Pers.ex Steud./Morton et Smith

ies nZ~0ŠT70787;EPICOCCUM nigrum Link-lesni osivo/8/;E.sp,-semena kop - 
ru/97~;FUSARIUM acuminatum Ellis et Everhart-rhizosféra/4/;F. 
avenaceum/Corda/3acc.-rhizosféra/4/;F.concolor Reinking-pŠ- 
da/4/.rhizosféra/4/;F.culmorum/Smith/Sacc.-cysty G.rosto' - 
chiensis/5/,půda/2/,4,10/,rhizosféra/4/; F.flocciferum Cor- 
da-cysty G.rostochiensis/5/,půda/4/.rhizosféra/4/^F.grami- 
nearum Schwabe-půda/10/; F.lateritium Nees ex Link^půda/4/, 
rhizosféra/4/; F.monilifořme Sheld.-rhizosféra/4/^F.nivale 
/Fr./Ces.-rhizosféra/4/,puda/4/; F.oxysporum Schlecht.emend. 
Sny.et Hans.-cysty G.r ostochie ns is/5/,půda/4,10/,rhiz osfé- 
ra/4/; F.poae/Peck/Wollenw.-p&da/lO/; F.sambucinum Fuckel-
F.semitectum Berk et Ray.-rhizosféra/4/i F.solan£7Mart./Sacc. 
-cysty G.r os tochie ns is/5/,půda/2/,4,10/,rhizosfera/4/; 
F .trichothecioides Wr.-půda/2.4/; F.tricinctum/Corda/Sacc.- 
půda/4/,rhizosféra/4/; F.sp.-skleníkový substrát/ 9/. půda 
/10/,lesní osivo/8/,rhizosféra/4/,půda/4/;

GBOMYCES pannorum/Link/Siegler et Carm.-rhizosféra/4/;GEOSMITHIA puterilli/Thom/Pitt-léčebné bahno/2/;
GLIOCLADIUM oatenulatum Gilman et Abbott-půda/4,10/, 

rhizosřéra/4/T~~G.roseum Bain.-cysty G.rostochiensis/5/,pů- 
da/4.10/. rhi zosf dra/4/.‘G.sp.-rhiz osf éra/4/;GONYTRICHIUM macrocladum/Sacc./Hughes-půda/10/;

GRAPHltjM sp.-lesní osivo/8/;
HAR2IA acremonloides/Harz/Cost.-půda/10/;
H3TBR0C0NIUM chaetospira/Grove/Ellis-mykorhizosféra/1/;
FTUMICOLA brevis/Gilman et Abbott/Gilman et Abbott-půda 

/4/;H.fuscoatra traaen-půda/10/,rhizosfára/4,l/,mykorhizo- 
sféra /!/; H.grisea Traaen -cysty G.rostochiensis/5/,půda 
/2,4,10/,rhizosféra/4/;CHAETOMIUM dolichotrichum Ames-lesnl osiva/8/ iCh.globo- 
sum Kunze ex Steud.-půda/10/,lesní osivo/8/; Ch.indicum 
Corda-půda/10/,lesní osivo/8/; Ch.perlucidum Serg-rhizosfé- 
ra/4/ :Ch.sp.-rhizosféra/4/;CHLORIDIUM lignicola/Ma nge no t/ Gams - půda/10/; Ch. preussii 
Gams et Hol.-Jech.-pMa/10/;

CHRY3 OS PORIUM merdariiWLink ex.Grev ./Carm.-srst psa/6/; Ch. p annorum/Link/Hughes-pAd~a/10/,mykorhizosf éra/1/,rhizo -  
sféra/l/.hmvz/2/:Ch.pruinosum/Gilman et Abbott/Carn.-jutový 
pytel/2/ ;CHROMELCBPORIUM ochraceum Corda-lesni osivo/8/;

MICROSPORUM canis 3odin-kůže psa/6/;
MOH1L1A sxtophila/Mont./Sacc.-půda/10/;
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MOMOCILUUM sp.-půda/lQ/;
MORTIERELLA alliaceta Linnem.-mykorhizosféra/l/:M.alpj- 

na Peyrone1-stěrze sten/11/;M*humicola Oudem•-mykorhizosfé- 
ra/l/; M.isabelina Oudem.-půda/10/; M.parviSDora Linnem.- 
rhizosféra/1/,mykorhizosf éra/V; M.ramanniana/MÍjiller/Llnnem. 
—puda/10/,rhizosiéra/4/,cysty G.rostochiensis; M.ramanniana 
var.angulispora/Maumov/Linnem.-Důda/IO/,cysty tí.rostochíen- ?is: M.verticillata Linnem.-mykorhizosféra/1 .11+/; M.vinacea 
Dixon-Stewart-půda/10/; M.sp.-půda/10.4/.rhizosféra"7I7;----

MUCOR circinelloides van Tieghem-kosti slovanských hro- 
bů/11/; M,circinelloides f.lusitanicus/Bruderleln/Schipper- bramborák v _prášku/ll+/; M.fragilis Bain.-lesní osivo/8/; 
M.fuscus Bain.-sýr "Hermelin"/!!/; M.genevensis Lendner-pů- 
da/10/; M.globosus Fischer-lesnl oslivo/8/; M.hiemalis Weh- 
mer-půda/4,10/,lesní osivo/8/,rhizosfére/4/,stěr ze stěn 
/11+/,rostlinný materiál/ll+/,mykorhizosféra/ll+/; M.hiema
lis. f.corticola/Hagem/Shipper-směsné krmivo/ll+/;M.híemalís 
f♦luteus/Linnem./Schipper-směsné krmivo/ll+/; M.mucedo Mich. 
ex St.-Am.-půda/4/; plumbeus Bonord.-půda/10/,rhizosféra 
/4/,stěr ze stěn/ll+Z,ovzduS1 archívů/11/; M.racemosus Fre3. 
-nehty dolní končetiny/6/,stěr ze stěn/ll+/,kosti Slovan - 
ských hrobů/11/,polévka v prášku/ll+/; M.racemosus f.sphae- 
rosporus/Hagem/Schipper-semena borovice lesní/ll+/,mykorhi- 
zosféra/ll+/,spálenina člověka/ll+/,stěr ze stěn/ll+ /»kos
ti slovanských hrobů/11/,cysty G.rostochiensis/5/; M.sp.- 
půda /4,10/,rhizosféra/4/,skleníkový substrát/9/;

MYCELIASTERILIA-půda/10/.rhizosféra/4/;
hlYOELIUM radiciš* atrovirens Melin-mykorhizosféra/1/, rhizosféra/1/;
?.1YRQTHECIUM roridum Tode ex Steudel-půda/10/:
ÓÍDIObEhDRON citrinum Barron-mykorhizosféra/1/,rhizo - 

sféra/1/; O.echinulatum Barron-rhizosféra/1/; O.flavum 
Szilvinyi emend.Barron-rhizosféra/1/; O.griseum Robak-rhi- 
zosféra/1/; O.chlamydosporicum Morall-rhizosféra/1/; O.mai- 
us Barron-m.ykorhizosf ára/l/.rhizosféra/1/;0,periconioldes 
Morall-rhizosféra/1/; O.rhodogenum Robak-rhizosféra/l/;
O. tenuissimum/Peck/Hughes-m.ykorhizosf éra/1/ .rhizosf éra/1/;

OEDOCEPRALUM g lome rul os um Chev.-lesní osivo/8/;
PAECILOMYCES farinosus /Holm.ex Gray/Brown et Smith- 

rhizosféra/4//.půda/10/: P.fumosoroseus/Wite/Brown et Smith- 
půda/10/; P.lilacinus/Thom/Samson-cysty G.rostochiensis/5/, 
půda/10/; P.marquandii/Iifessee/Hughes-půda/10/. léčebné bah- 
no/2/; P,nivěus Stolket 3amson-půda/10/; P.variotii Bain.- 
půda/4/; P.zollerniae Stolk et Samson-lécebné bahno/2/;
P. sp.-půdá/4/;PĚNICILLIUM albidum Sopp-rhizosféra/4/; P.brevicogjpactum 
Dierckx-rhizosf ér'a/4/,léčebná slatina/2/; P.camembertil Thom -cysty G.rostochiensis/5/; P.canescen3 3opp.-půda/4/;PTcit- 
rinum Thom-půda/4,10/,léčebná slatina/2/.rhizosféra/4/,my- korhizosféra/1/,ovzduší filmových archívo/2/; P.clavifořme 
Bain.-lesní osivo/8/; P.corylophilum Dierckx-půda/2,10/, lé
čebná slatina/2/, ovzduší filmových archívů/2/; P.c.yclopium 
Westling-půda/4,10/,rhizosféra/4/; P.diversum Raper et Fen- 
nel-půda/4/; P.expansum Link. -lesní osivo/8/,rhizosféra/4/; 
P.fellutanum Biourge-cysty G.rostochiensis/5/,půda/10/; 
P.frequentans Westling-cysty G.rostochiensis/5/,půda/10/, 
ovzduší filmových archívů/2/,léčebná slatina/2/,chmelové

11



šištice/2/; P.funiculosum Thom-rhizosféra/4/,léčebné bahno 
/2/; P.granulatum Bain.-lesní osiv0/8/,rhizosféra/4/;P.gri- 
seofulvum Dierckx-rhizosféra/4/; P.ehrysogenum Thom-cysty 
G.rostochiens is/5/,půda/4,10/,rhizosfera/47jP.inflatum 
Stolk et Malla-mykorhizosféra/1/,rhizosféra/l7Ť~P.itallcum Wehmer-cysty G.rostochiensis/5/,půda/2/; P.rianthinellum 
Biourge-půda /2,10/, rhizosf éra/4/, léčebná slatina/zTT^ 5. .ien- 
senii Zaleski-cysty G.rostochiensis/5/; P.lanosum V/estling- 
rhizosféra/4/,ovzduší filmových atelierů/2/.půda/2/iP.lano- 
socoeruleum Thom-ovzduší filmových atelierů/2/;P.nigricans . 
Bain.ex Thom-cysty G.rostochiensis/5/,půda/10/ý rhizosf éra 
/4/,mykorhizosféra/l/; P.luteum Zukal~půda/10/;P.ochroleu- 
cum Biourge-cysty G.rostochiensis/5/,léčebná slatina/27^ 
půda/2/; P.purpurogenum Stoll-cysty G.rostoehiensis/5/, 
rhizosféra/4/,lučebné bahno/2/; P.piceum Raper et Fennell- 
ovzduší atelierů/2/,léčebná slatina/2/; P.radulatum Smith- 
cysty G.rostochiensis/5/;P.resedanům McLennan et Ducker - 
léčebné bahno/2/;P.restrietum Gilman et Abbott-léčebné bah
no /2/; P.roquefortii Thom-rhizosféra/4/,ovzduší atelierů 
/2/.půda/2/; P.rugulosum Thom-cysty G.rostochiensis /5/; 
P.rubrum Stoll-rhizosféra/4/jP.simplicissimum/Oude./Thom- půda/4/, rhizosf éra/4/.léčebné~'bahno/2/; PTšpinulosum Thom- 
půda/10,2/.mykorhizosféra/1/,rhizosféra/l/; P.thomii Maire 
-půda/10/,ovzduší/3/; P.variabile Sopp-rhizosféra/4/; P. 
vermiculatum Dangeard-půda/4/,léčebné bahno/2/; P.verruco- 
sum Dierckx var.cyclopium/Westling/Samson.Stolk et Hadlok- 
cysty G.rostochiensis /5/.půda/4/: P.waksmanii Zaleski - 
cysty G.rostoe’niensis/5/; P. s p. - půda'/ 4/. r hi z osf éra/ 4/ iPERICONIA macrospinosa Lafabvre et A.G.Johnson-půda /10/,rhizosféra/4/,rostlinný materiál/7/;P.hispidula/Pers./ 
Mason et Ellis-rostlinný materiál/7/;PBSTALOTIA truncata Lev.-půda/4/;ffiTIALOCB PRALA dimorphospora Kendrick-mykorhizosféra 
/!/; P.fortinii Wang et Wilcox-mykorhizosféra/1/;PRIALOfeORA fastigiata/Lagerb.et Malin/Contana-cysty
G.r ostochiensis/5/;PROMA eupyrena Sacc.-půda/10/;PHQMOPSIS sp.-lesní osiv0/8/;PRIALEA virgultorum /Vahl./Karst.-lesní osivo/8/;rSPUBOGYMNOASCUŠ' roseus Raillo-mykorhizosféra /l/;lůŽTHIUM oligandrum Grechsler-rhizosféra/4/;P.sp.-rost
linný mater iál/9/1,rhizosf éra/ 4/;RHINOCLADIELLA anceps/Sacc.et Ellis/Hughes-cysty G.ros
tochiensis/5/;RHTZOPUS arrhizus Fischer-meziprstce dolní končetiny/6/; R.microsporus ván Tíeghem.-kořen pastináku/11+/;R.nigricans Enrenberg-lesní osiv0/8/,šupiny z dlanš/6/; R. oryzae V/ent 
et Prinsen Geerlings-rhizosféra/4/,půda/4/, potrav iny/n+/; R.stolcnifar/Ehrenb.ex Link/Lind-cysty G.rostochiensis/5/, 
půda/4.10/ .rhizosf éra/4/. po trav iny/ll+/;R.s p.-skleníkový 
substrát/9/;RH0D0T0RUM mucilaginosa/Jdrg/Harrison-prasečí átěp/6/; R.rubra/Dimme/Lodder-prasečí 5tžp/6/;

SAGENOMELLA cf.alba Gams et Sbderstrftm-cysty G.rosto - 
chiensis/5/;SBS^UIOILLIUM candelabrum/Bonord./Gams-půda/lO '

jQLSROTIi.IA sp.-rostlinný materiál/9/;
12



SCYTALIDIUM termophllum/Covne.v et Emerson/Austwick-rhi-zosféra/4/;
STACHYBOTRYS ehartarum/Ehrenb.ex Link/Hughes-lesní osi- v0/87;
SCOPULARIOPSIS brevicaulis/Sacc./Bain.-nvgdna </■*/• 
ŠTE^PIIYLIUM sp.-rostlinnýmateriál/9/;
SYNCBPHALASTRUTfl racemosum Cohn ex Schroet.-lesní osivo 

/8/ ,štěr z archiváiií/ll/;
THAMNIDIUM elegans Link ex Gray-lesn£ osivo/8/; 
1HYSAN0PH0RA pěnicillioides/Roum/Kendrick-púda/IO/,myko- 

rhizosféra/1/,rhizosféra/1/;
TOLYPOCLAĎIUM geodes Gams-půda/10/;T.niveum/Rostrup/Bis- sett-půda/io/;
TORULOMYCES lagena Delitsch-rhizosféra/1/;
TORULOPSIS inconspicua Lodder et Kreger von Rijn-preae-čí štěp/6/;
TRICTTODBRMA auréovlride Rifai-půda/10/; TjJiamatua/Bonord./ 

Bain.-rhizosf éra/4/.m.ykorhizosféra/l/.rhizosťére/l/7T.harzi- 
anum Rifai-skleníkový substrát/9/,půda/4/,rhizosféra/L,4/, m.ykorhizosféra/1/;T.koningii Oudem.-půda/4,10/,rhizosféra/4/; 
T.piluliferum V/ebster et Rifai-mykorhizosféra/1/,rhizosféra 
/1.4/; T.polysporum Link ex Pers.-půda/4,10/,rhizosféra/4/; 
T.viride Pers.ex Gray-půda/4.10/flesní osiva/8/,rhlzosféra 
/l,4/.mykorhizosféra/l/; T.sp.- skleníkový substrét/9/.rhizo- sféra/4/,půda/4/;

TRICHOCLADIUM opacum/Corda/Hughes -půda/10/; 
ťRICHOPHYTON rubrum/Castellani/Sabouraud—šupiny z před- loktí/6/; T.sp.- půdaTTO/;
TRICHOTHEOIUM roseum/Pers./Link ex Gray-cysty G.rostochi- ensis/5/,lesní osivo/8/,ovzduší/3/ ;
TRICHOSPORON capitatum Diddens et Lodder-prasečí štěp/6/; 

T.cutanemn/de Beurm..Gougerot et Vaucher/0ta-moč/6/;
ULOOLADIUU atrum Preuss-rostlinný materiál/7/:U.botry - 

tis Preuss-rostlinný materiál/7/;
VSRTICILLIUM bulbilosum Gams et Malla-mykorhizosféra/1/;

V.fungicoIa/Preuss/Hassebr.-rhizosféra/1/: V.chlamydosporium 
Goddard-púda/10/; V.lecanii/Zimm/Viégas—půda/10/;V.malthou- 
sei Ware-rhizosféra/4/; VTpsalliotae Treschov-rhizosféra/1/; 
V.tenerum Nees-půda/IO/.rhizosfára/4/:V.sp.-skleníkový sub- 
strát/9/,půda/10/,lesní osivo/8/.

ZYGORRHYNCHUS moelleri Vuill.-půda /10/.

L é k a ř s k á  m y k o l o g i e

KVASINKY A ABO KREVNÍ SKUPINY ?
Petr F r a g n e r

Polovina zdravých lidí má v ústech kvasinky, nejčastěji 
Candida albicans. Kvasinky svým zdravým hostitelům /nosičům/ 
neškodí,ale při zeslabení organismu nějakou vážnou chorobou 
mohou se z úst rozšířit do mnoha vnitřních orgánů a nakonec 
být i příčinou smrti.
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U nás se kvasinky /jako celek/ vyskytují v ústech 55,7 % 
zdravých lidí, Candidavalbicans u 45 % /Čechová a Fragner 
1982/. Výskyt je ovlivňován mnoha faktory; jedním z nich jsou 
zubní náhrady. U osob s fixními náhradami /tj. s korunkami 
nebo můstky/ se kvasinky vyskytují v ústech 66 % osob, C.al
bicans ti 51 % /Čechová,Fragner a Škopek 1982/. U osob se sní
macími zubními náhradami jsou nálezy ještě bohatší: kvasinky 
/jako celek/ u 81,4 % osob, C.albicans u 62,9 % a u starších 
lidí /ve věkové skupině 71 - 80 let/ se kvasinky vyskytují u 
95 % vyšetřovaných /Fragner a Škopek 1982/.

Poněkud odlišná je situace u stomatologických pracovníků, 
z nichž má kvasinky v ústech 46 %, C.albicans 33 %. Je to mé
ně než u ostatní zdravé populace. Hodnotíme-li nálezy podle 
profese, C.albicans se vyskytuje nejméně u lékařek /24,2 %/, 
více u sester /30,6 %/ a nejvíce u laborantek /45,2 %/.Výskyt 
kvasinek u stomatologických pracovníků se liší od nálezů u 
ostatní populace též v některých jiných ohledech /Fragner a 
Michálková 1982/, které zde nebudeme rozebírat.

Nosiěství kvasinek bylo v posledních letech hojně studo
váno z různých hledisek. Nálezy a názory na jejich hodnocení 
nejsou zcela totožné. V různých zemích docházeli autoři k po
někud jiným výsledkům,závislým především na použité metodice. 
Burford-Masonová et al./1988/ z Anglie, o jejichž práci dále 
referujeme, nalezli kvasinky v ústech 32 % zdravých zaměst
nanců nemocnice; z vypěstovaných kvasinek 94 % připadlo na 
C.albicans.

Antigeny lidských krevních skupin ABO nejsou vázány jen 
na erytrocyty,ale jsou přítomny též v mnoha jiných buňkách, 
včetně epiteliálních buněk sliznic. U mnoha jedinců /sekre- 
torů/ se vyskytují též ve slinách,žaludečních šíavách a ji
ných tělních tekutinách.Přítomnost těchto antigenů v erytro- 
cytech a v tělních tekutinách je ovládána odlišnými geny.

Někteří autoři předpokládali,že také vnímavost k infekci 
může mít genetický podklad a snažili se s větším Či menším 
úspěchem podat o tom důkazy. Řada prací poukazuje na možnou 
souvislost různých infekčních onemocnění s výskytem krevních 
skupin ABO.

Burford-Masonová a spol./l988/ si všímali výskytu kvasinek 
v ústech zdravých osob s různými krevními skupinami. Mezi oso
bami skupiny AB nebyli zjištěni žádni nosiči kvasinek,u osob 
skupiny B bylo nosičů 13 %, u skupiny A jich bylo 21 % a nej
více nosičů, 55 % bylo u osob krevní skupiny 0.

Tyto nálezy jsou vysvětlovány hypotézou o působení anti- 
genu H, který je považován za prekurzor A a B antigenů. H an
tigen působí, jako receptor C.albicans. Epiteliální buňky sku
piny 0 jsou na svém povrchu bohatě obdařeny H antigenem a pro
to osoby 0 skupiny mohou být ke kolonizaci C.albicans více 
vnímavé. Naproti tomu sekretoři skupiny 0, vylučující H anti
gen,mohou získat ochranu vazbou volného H antigenů ve slinách 
na kvasinky, což má za následek snížení počtu kvasinek schop
ných adheze na buňky sliznice. °Publikace uvádí výsledky vyšetřování 100 osob. Přáli by
chom si, aby tato zajímavá zjištění byla brzy ověřena jinými 
autory na větším počtu osob a pokud možno také na našem území.
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O c h r a n a  h u b

PROBLEMATIKA OCHRANY BIOTROFNĚ PARAZITICfrfCH HUB 
Vladimír S k a l  i c k ^

Biotrofně parazitické houby jsou ve své výživě odkázány 
výlučně na živé buňky hostitelských rostlin. Také další pod
mínka ekologicky limitující se týká jejich hostitelů: v pří
rodě se musí udržet dostatečně silné populace hostitelských 
rostlin náchylných k infekci. Biotrofně parazitické houby ne
mohou přežívat mimo ně. Jestliže se populace hostitele pře
množí na lokalitě s výskytem parazitické houby,stoupá zpra - 
vidla ještě rychleji než aritmetickou řadou počet infikova - 
ných rostlin. Peronospora lunariae GSum. na Lunaria redivi - 
va L. je běžnou houbou v ú z e m í ,kde se hostitel vyskytuje často a ve velkých prostorech.Na malých a prostorově izolova - 
ných lokalitách měsíčnice vytrvalé zpravidla uvedenou houbu 
nenajdeme. Ohniskovitost výskytu biotrofních parazitů je vlastností více závislou na hostitelských rostlinách než na 
ostatních faktorech.Samozřejmě se u biotrofně parazitických hub uplatňují i 
další ekologické faktory,a to: a/vnitřní faktory,dané druhem 
houby,je jím ontogenetickým vývojem a šířkou jejích ekologic- 
kýchvmožností, b/ vnější faktory/prakticky jen klimatické, 
nebot půdní faktory,tak významné u většiny hub,působí jen nepřímo pres výživu hostitelské rostliny/,které jsou sice 
důležité,ale jen někdy jsou limitující. Ochrana biotrofně^ 
parazitických hub souvisí s jejich přežitím při nepříznivých 
vnějších podmínkách během ontogeneze. Většina těchto hub má 
však užší ekologickou vazbu na své hostitele a dovede úspěš
ně čelit dočasně působícím nepříznivým vnějším faktorům.

Biotrofně parazitické houby se běžně posuzují jen z hle
diska škodlivosti nebo prospěšnosti pro lidské hospodařeni. 
Jejich ochrana je obecně zdůvodněna jejich nezastupitelnou 
funkcí v ekosystémech a zachováním biodiverzity celé myko-
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flory.Jejich nevýhodou jsou mikroskopické rozměry;není to 
lev ani krokodýl,kteří jsou v obecném povědomí v ochraně ge
nofondu. Ochrana parazitických mikromycetú jako všech orga
nismů je z obecně ekologického ochranářského přístupu nesporná.

Jaká je však realizace? Státní ochrana přírody v CSSR ne
ní garantem obecné ochrany přírody,ale pouze zvláštní ochra
ny přírody: je garantem území ochrany vyhlášených chráněných 
území a ochrany druhové.

Pro ochranu druhové diverzity biotrofně parazitických 
mikromycetú nemá význam jejich kultivace,i když v některých 
případech je kultivace možná.

v Druhová ochrana těchto hub je naprosto bezpředmětná, ne- 
bot není účinná ani v případě nápadných druhů jednotlivých 
cévnatých rostlin nebo velkých hijb,není-li podepřena účinnou 
územní ochranou celých biogeotjenoz. Druhová ochrany může 
sloužit nanejvýš k jejich oceňování,resp.k shromaždování 
•hodnotitelných podkladů pro územní ochranu biogeocenóz, je
jichž složkou tyto houby nepochybně byly. Jen přírodě blízké 
biogeocenozy však mohou být předmětem územní ochrany, zcela 
výjimečně některé uměle vytvořené porosty/např.chráněné par
ky,chráněné studijní plochy nebo území,kde vůdčím motivem 
ochrany jsou jevy neživé přírody/. Ochrana některých vzác
ných biotrofně parazitických hub může být na základě prove
dených inventarizačních průzkumů včleněna do ochranářského 
režimu hospodaření určitého chráněného území. Ochrana těch
to hub je úzce spjata s ochranou dostatečně velkých popula
cí jejich hostitelských rostlin.

Jejich úplný zánik nebo silné omezení jejich lokalit 
spolu s pronikavým oslabením jejich populací jsou pochopi
telnou příčinou vyhynutí dříve v CSSR rozšířených^specific- 
kých obligátně parazitických hub. Jeko příklad v CSSR vyhy
nulých hub mohou posloužit Peronospora agrostemmatis Gaumv 
na koukolu,Peronospora hyoscyami DeBary na blínu nebo snět 
Tolyposporium montiae Rostr.na zdrojovkách.

Jsou však také případy,kdy hostitelské rostliny jsou hojné,a přesto houba,dříve rovněž častá,bua zcela_v y h y n u la  
nebo je nezvěstná po delší časové údobí nejen u nás,ale v 
celé střední Evropě. Jako příklad uvádím padlí Phyllactinia 
roboris/Gachet/Blumer. Toto v Evropě domácí padlí na dubech 
bylo vytlačeno daleko agrsívnějším severoamerickým padlím 
Microsphaera alphitoides Griff.et Maubl.

U některých parazitických hub je známo,že jejich obecné 
rozšíření potlačily i vlivy jiné,např.znečištění ovzduší v 
střední Evropě především oxidem siřičitým. Zejména citlivé 
jsou druhy rodu Rhytisma.Jako bioindikátor znečištění ovzdu
ší je prakticky využíván druh R.acerinum/Pers,/Fr.,ale ob - 
dobně jsou citlivé nebo ještě citlivější i další druhy toho
to rodu. Nápadné ubývání v poslední době je však sledováno 
na parazitických houbách již v terénu dříve i dnes lehce 
poznatelných a nikoliu těch,které studuje jen užší okruh za
svěcených odborníků jen v omezeném časovém úseku lidského 
života.

U biotrofních parazitů je nutno sledovat autekologii 
zejména v souvislosti s jejich ontogenezí a s ekologií a 
ontogenezí hostitelských rostlin. Nejsou to jen případy 
dvoubytných rzí,ale např.sledování různých životních strate-
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gií všech biotrofnich parazitů. Odchylnou strategii máji pe- 
ronospory jednoletých rostlin s vysokou produkcí konidií ne
bo s vysokou produkcí oospor,navíc třeba podpořenou přetrvá
ním zimního období v semench nebo plodech hostitelských rost
lin. Ještě větší rozdíly v strategii mají peronospory vytrva
lých rostlin,kde jsou zvýhodněny zejména druhy s perenujícím 
myceliem v obnovovacích pupenech,oddencích a hlízách vůči 
druhům bez schopnosti přetrvávat v pletivech hostitele.Znač
né rozdíly v ekologii a strategiích jsou u jarních,letních 
nebo podzimních druhů a ještě větší mezi listovými a květní
mi druhy. Některé druhy vřetenatek/Plasmopara/ mají pouze 
nepřímé klíčení sporangiívýre jděníqi zoospor do vodní kapky 
a jsou omezeny jen na proniknutí klíčního vlákna zoospor do 
průduchů. Ekologicky jsou proti nim zvýhodněny druhy také s 
přímým klíčením sporangií,které se tudíž chová,jako konidie, 
a to i proražením kutikuly a rozpuštěním celulozní buněčné 
stěny pokožky hostitele v jakémkoli místě. Zvýhodněny jsou 
druiý biotrofů,kde stačí jediná diaspora k úspěšné infekci 
vůči druhům,kde je nutná určitá infekční hustota desítek až 
tisíců diaspor,aby došlo k úspěšné infekci. Toto má nesmír
ný význam i pro posuzování ohroženosti biotrofních parazitů 
v přírodě. Obecně lze shrnout,že druhy s vyšším typem život
ní strategie jsou v přírodě méně ohroženy než druhy s nižším 
typem. Příklady:Přetrváním perenujícího mycelia v přezimují
cích orgánech kostivalů není ohrožena existence rzi SJelam - 
psorella symphyti/DC./Bub.ani tam,kde hostitel jarního sta- 
dia-totiž jedle Abies alba Milí.-již dnes v krajině qhybí. 
Navíc vysoká produkce urediospor během vegetační sezóny do
pomáhá k dalšímu šíření infekce především v blízkosti ohnis
ka infekce,kde tato rez přezimovala a projevuje se systémovou 
infekcí. Travní rzi se schopností přezimovat urediosporami 
obcházejí touto životní strategií svůj životní cyklus,takže 
přítomnost hostitelských rostlin jarního stadia v území rov
něž není nezbytná. Ohroženy jsou pouze druhy,u nichž je he
terogenní infekční řetězec nutný,jestliže jeden článek z 
něho vypadne a nemají schopnost vznikem okologicky prospěš
né mutace tento řetězec vykompenzovat.

Tento referát na semináři podnítila poznámka o specific
kých biotrofně parazitických houljách při rozboru původnosti 
kandíku na různých lokalitách v Ceskoslovensku/Skalický 1986: 
15-17/.Původní lokalita kandíku u Brzotína i druhotná,člově
kem již dávno nepochybně vysazená lokalita kandíku na šlední- 
ku mají populace dostatečně silné,takže i o výskyt rzi Uro- 
myces erythronii/DC./Pass.s odpovídající optimální životní 
strategií nemusíme mít při existující územní ochraně obou 
lokalit zatím obavu větší než o kandík.

Z á v ě rDruhy,která v důsledku své nízké životní strategie a eko
logické nepřizpůsobivosti v přírodních ekosystémech rychle 
mizí,pravděpodobně musí vyhynout.Jediné,co lze pro ochranu 
ohrožených biotrofně parazitických hub udělat,je územní ochrana,kde je třeba udržovat dostatečně velké populace hosti
telských rostlin. Druhová ochrana je zcela nerealizovatelná 
a neúčinná. Stejně bychom budili jen dojem,že pro ochranu 
ohroženého druhu děláme vše. Jako dlouholetý pomocník stát
ní ochraně přírody mohu prohlásit,že je a bude zde realitou 
nemařit čas úvahami o druhové ochraně těchto hub. Ty mohou
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být účinně chráněny jen územní ochranou,je jímž hlavním moti
vem vždy bude něco jiného než výskyt ohrožené biotrofně pa- 
razitické houby.To je důvod,proč jsem na.dnešním semináři 
nechtěl vystoupit,protože skutečně účinnou ochranu biotrof
ně parazitických hub pokládám za nerealizovatelnou.Předstí
rat, že pro ně něco uděláme,když vytvoříme jejich seznam,je 
jen klamání veřejnosti,protože tento seznam nebude mít žád
ný praktický efekt. Podtrhuji,že nejsem v ochraně přírody 
pesimista,ale realista. Stále se ještě domnívám,že je mož
no mnoho významné práce ns poli ochrany přírody vykonat,a 
proto je jen maření času dělat věci zbytečná místo reálných, a potřebných.

L i t e r a t u r a
Skalický V./1936/:vPoznámky k vybraným druhům cévnatých rost

lin západních Cech.Sborn.Západočes.Muz.Plzeň-Přír.58: 
1-27./Předneseno na semináři "Problémy ochrany mikroskopických 

hub",konaném dne 22.VI.1988 v Praze/.
Vladimír_ § k a 1 i c k ý:_Obligatory parasitic fungi - some_ 
2roblems_of their grotection_in nature_

D i s k  use

ROUBÍ V BIOLOGICKÉM BOJI PROTI PLBVBLUM 
Josef H a m p e j s

V č.26 Mykol.Listů bylo publikováno určité varování před 
experimentováním s houbami rodu Alternaria v článku nazvaném 
"Biologický boj proti plevelům nebo proti člověku?"/Fragner 
1987/.Je velikou škodou,že na téma využívání biologických 
agens v boji proti plevelům se u nás 'doposud publikovalo 
velmi málo prací a proto již zmíněný článek má nesporný vý
znam.Mohlo by se zdát,že provozní rostlinolékaři či pracov
níci výzkumu budou posuzovat tuto problematiku příliš jedno- 
stranně-pouze z hlediska problémů "provozní fytopstologické 
mykologie",z některých aspektů botanických a že problémům 
ekologického charakteru a zejména pak ochrany člověka nevě
nují tolik pozornosti. Opak je však pravdou,jak již bylo na
značeno např.v mých Dředchozích sděleních na toto téma/Ham- 
pejs 1983,1986.1937/.Vytipování mikroorganismu,vhodného pro aplikaci jako bio
logického agens se věnuje veliká pozornost a právě otázky 
ekologické,ochrany zdraví lidí,ale i dalších organismů se v 
této souvislosti studuji velmi intenzivně.

Povšimněme si pro zajímavost práce Charudattana et Wal- 
kera/1932/.V této publikaci je soustředěno značné množství 
zcela konkrétních údajů,z nichž - některé by bylo vhodné na 
tomto místě uvést pro základní ilustraci problematiky bio
logického boje proti plevelům:

Ve světovém měřítku se 30 000 rostlinných druhů uvádí
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jako druhy plevelné.z nichž 1800 druhů může způsobovat vážné 
ekonomické škody v polních kulturách. Asi 300 druhů plevelů 
je rozšířeno ve všech světových pěstitelských oblastech kul
turních plodin-mnohé porosty jsou současně zapleveleny 20 až 
30 druhy/ale i více/ plevelných rostlin,které je n u t n é  
likvidovat.Asi 200 druhů plevelů působí člověku 95% problémů 
/ z herbologického hlediska/-z toho asi 80 druhů plevelů je 
hodnoceno jako "primární" a 120 druhů jako"sekundární". Toto 
členění je však pouze základní.Uvedená čísla signalizuji - 
jak již bylo podotknuto výše-nutnost provádění zásahů proti 
plevelům. Autoři Charudattan et Walker/1982/ uvádějí,že exis
tuje 7 způsobů ochrany kulturních plodin před plevely: 1/vy- 
užívání konkurenceschopnosti kulturních plodin,2/osevní po- 
stupy/rotace plodin/,3/biologický boj,4/likvidace plevelů oh
něm, 5/mechanická likvidace,6/ruční odplevelováni porostů a 
7/chemický boj. Stojí jistě za povšimnutí,že aplikaci herbi
cidů kladou autoři publikace až na,poslední místo.Všechny 
způsoby likvidace plevelných rostlin by měly být velmi cit
livě začleněny do systému integrované ochrany rostlin-a ne
lze vyloučit žádný ze zmíněných postupů,i když dodnes převa
žuje chemická ochrana porostů kulturních plodin proti pleve
lům.Oba autoři poukazují na to,že existují zcela, reálné pro
jekty biologického boje proti některým plevelům. Jedná se o 
4 projekty s využitím bakterii,42 projektů s využitím hub,
3 s využitím nematod a 6 projektů s využitím virů.V projek
tech s využitím hub se uvádí přes 70 druhů patogenů/Phycomy- 
cetes 4,Ascomycetes 7 ,Deuteromycetes 38 a pod./,jako např. 
Albugo tragopogonis,Nectria fuckeliana,Oercosporella agera- 
tinae,Puccinia acroptili,Puccinia obtegens,Puccinia jaceae, 
Puccinia coronata,Fusarium roseum,F.oxysporum,F.solani,íyt- hium sp.jPenicillium sp.,Aspergillus sp.,Colletotrichum de- 
structivum a další. U diskutovaného rodu Alternaria se uvá
dějí tyto druhy"Alternaria alternantherae/proti Alternsnthe- 
ra pbyloxeroides v USA ve státě Louisiana/,A.macrospora/pro- 
ti Cirsium arvense,v Kanadě ve státě Montana/,A,cuscutacidae 
/proti Cuscuta campestris v SSSR/, A.eichhorniae/proti Eich- 
hornia crassipes v Indii/,Alternaria sp./proti Salvinia v 
Zimbabwe/. Charudatta et Walker zdůrazňují nutnost rozsáhlé
ho testování vytipovaných organismů/viz též práce Hampejse 
1983,1986,1937/ a uvádějí,že "agens,využité v biologickém 
boji proti plevelmům,musí být účinné,bezpečné a vysoce kva
litní,aby bylo akceptováno spotřebiteli".Tato slova jsou na
tolik výstižná,že nepotřebuji další komentář.

Výzkum v oblasti biologického boje proti plevelům je v 
zahraničí na vysoké úrovni.Dá se říci,že velmi rychle přibý
vají práce»podrobně tuto problematiku rozebírající a přiná
šející zcela konkrétní výsledky-at již z výzkumu,tak i z 
praxe.Pro stručnost lze poukázat např.na tyto práce:Lee/1936/, ¡Vatson et Cl°ment/1936/,3rowers/1986/,Templeton/l986/, Lindow 
et Andersen/1986/,Saliwanchik/1986/,Šampson et V/atson/1985/, 
Goeden et Kok/1986/,Alber et al./1986/.Tyto/a samozřejmě že 
mnohé další/ práce dokládájí,že otázkám souvisejícím s 
problematikou integrované ochrany rostlin je nutné věnovat 
enormní pozornost.Lze souhlasit s názory Hoffmane/1986/,3i- 
mona/19S5/,že chemizace nebude prozatím nahrazena biologickými metodami,je však nutné respektovat aspekty pěstitelských technologií,agrotechnických opatření apod.Výborným námětem
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v této oblasti je práce Hermana et SuŠkeviče/1984/ a Hermana 
et Rozsypala/1983/.Prohloubení systému integrované ochrany 
rostlin s využitím poznatků alelopatie budě po detailním pro
pracování značným přínosem,jak to např.uvádí Zemánek/1986/, 
Shettel et Balke/1983/,Leather/1983a,1983b/,Mikulás/1984/ a další aptoři.

Vratme se ale k problematice,kterou nastínil Pragnerj,
Nad jeho slovy je velmi nutné se vážně zamyslet,nebot 

se zde vlastně střetávají dvě oblasti,ve svých významech stej
ně důležitá-humánní medicína a fytomedicína /necht mi autor 
článku v Nýkol.Listech č.26 odpustí toto zdánlivé zjednodu
šováni pojmů/. Patogenní houby u kulturních plodin mohou způ
sobit v průměru okolo 30-40'% ztrát při ski i z ni, mnohdy však 
i více a velmi často se stává,že způsobuji odumírání rost
lin před ukončením vegetace.Tedy i rostliny plevelů mohou 
být houbami likvidovány,jak to dokládají četné zahraniční 
studie.Proto jsou i velice reálné projekty boje proti pleve
lům s využitím hub,jak již bylo uvedeno na jiném místě toho
to diskusního příspěvku.Tyto projekty jsou postupně realizo
vány v USA,Austrálii,Kanadě,Chile,Francii-Itálii,Indonésii, 
Izraeli,Nogérii,na Filipinách,v SSSR,ve Svédsku a v Zimbab- 
we/Gharudattan et Walker,1982/. Rod Alternarla je skutečně 
velmi problematický a to nejenom z hlediska tsxonoiaického, 
ale zejména mykotoxikologického.V této souvislosti je skuteč
ně druh Alternarla alternata ve "výsadním postavení",nebot 
napadá velmi mnoho substrátů,je jichž výčet by přesáhl rámec 
tohoto diskusního příspěvku. Tuto Alternarii jsem ověřoval 
hlavně na laskavci ohnutém a merlíku bílém/izoláty získaný
mi z laskavce,merlíku a cukrovky/,pozornost jsem však spíše 
soustřeďoval na druh A.amaranthi/Hampejs 1986/.Z literatury 
vyplývá,že rod Alternarla je podrobně zkoumán na plevelích 
a v zahraničí se uvažuje o zavedení mykoherbicidu právě na 
bázi některého z druhů rodu Alternarla.Lze však vyslovit 
souhlas s tím,že druh Alternaría alterneta-vzhledem ke své 
charakteristice-nebude asi vhodné agens pro využití v bio
logickém boji proti plevelům.Z dalších Alternarii,o kterých 
se v zahraničí vážně uvažuje o zavedení do praxe,lze uvést 
Alternaría macrospora aj.Ke druhu A.alternata bych rád na 
tomto místě uvedl zajímavý poznatek:Na lokalitě Pětikozly 
/okr.Mladá Boleslav/ se v r.1982 rozšířila velmi silně na 
porostu cukrovky/cca 60 ha/.Listy pokrývala sporulující 
houba průměrně ze 40%.V období nejvyššího výskytu houby v 
porostu byl zaznamenán značný pohyb lidi v porostu,při 
sklizni se získaný,silně napadený chrást přímo zkrmoval a 
krechtoval.Nebyly vsak zjištěny případy ohrožení zdraví li
dí,kteří se v porostu pohybovali,a rovněž u hospodářských 
zvířat nebyly zjištěny příznaky negativního působení toho
to druhu.Případ však nebyl sledován detailně.

Mykotoxikologická problematika při hledání vhodného 
agens pro výrobu případných biopreparátů nemůže však být 
zdůrazňována pouze u rodu Alternaría.Např.i mnohé druhy 
rodu Aspergillus jsou toxické pro člověka.V literatuře by
lo zdůrazňováno,že hledání a ověřování vhodného biologické
ho agens v sobě zahrnuje detailní' studium patogenity pro 
celé spektrum kulturních plodin a plevelů,patogenity pro 
užitečný hmyz/predátory a parazitoidy/ a včely,vodní živo
čichy ,ptactvo a zvěř,a samozřejmě i pro člověka.Ověřovaný
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mikroorganismus nesmí zasáhnout tzv.necílový organismus.
Uvedená problematika zavádění mikroorganismů do systémů 

integrované ochrany rostlin je velmi složitá a je nutné k ni 
přistupovat promyšleně a odpovědně.Uvědomíme-li si,že v 
"Seznamu povolených přípravků pro ochranu rostlin 1987"/vy- 
dává Ustř.kontrolní a zkušební ústav zemědělský/ je uvedeno 
okolo 200 herbicidů povolených do kulturních plodin pouze v 
rámci CS3R,zcela zákonitě vyplývá nutno řešit problematiku 
hubení plevelů na jiné bázi-prozatím "doplňkové"-chceme-li 
řešit otázky,které souvisejí s ekologickými aspekty.Snad lze 
navrhnout užší Spolupráci lékařů a fýtopatologů,nežli tomu 
doposud je-o této nutnosti ostatně svědčí i článek Fragnera, 
uveřejněný v Mýkol.Listech č.26.Možná,že by stálo za úvahu, 
aby některý z kolegů lékařů vyhotovil soupis kritických mik- 
romycetů z hlediska humánní medicíny se stručným,informativ
ním popisem onemocnění,které daný druh vyvolává,jako studij
ní podklad pro fytopatology.Uveřejnění tohoto souhrnného ma
teriálu v Mykol.Listech příp.v České mykologii by bylo jistě 
záslužným činem.Souborná práce tohoto druhu v naší literatu
ře chybí,anebo správněji řečeno,údaje tohoto druhu nejsou 
běžně dostupné pro fytopatology a rostlinolékaře jako takové.

Závěrem bych chtěl podotknout,že z citované literatury 
vyplývá,že projekty biologického boje proti plevelům/a škod
livým činitelům vůbec/ s využitím hub mají budoucnost,o čemž 
svědčí nedávno registrované mykoherbicidy COLLEGO a DEVINE 
v USA. Budou-li realizovány projekty,které uvažují využití 
rodu Alternsria,ukáže teprve budoucnost.Avšak prohloubení 
spolupráce mezi lékaři a fytopatology může postavit řešení 
této p r o b le m a t i k y  na kvalitativně vyšší bázi.Rychlé zavádění 
výsledků výzkumu do praxe je vlastně cílem experimentátorské 
práce a podaří-li se hned v počátcích řešení odstranit chyby, 
vyplývající např.z nedostatku informovanosti,vlastní práce 
pak přinese dobré výsledky.

L i t e  r a t u r a
Alber G.et al./1986/:Host range of Puccinia expansa Link 
/=?.gÍomersta Grev./ a possible fungal biocontrol agent 
against Senecio weeds.'.Veed Research,26:69-74. - Bowers R.C, /1936/:Commercialization of Collego/R/-An industrialists 
view.Y/eed Science,34/Suppl.l/:24-25. - Fragner P./1987/: 
Biologický boj proti plevelům nebo proti člověku? ftýkol.Lis- 
ty,Praha,26:22-23. - Goeďen R.U.et Kok L.T./1986/: Comments 
on a proposed "new" approach for selecting agents for the 
biological control of weeds.Can.Ent.,113:51-58. - Hampejs J. 
/ 1983/:K možnosti využití hub v biologickém boji proti ple
velům.My kol. Lis ty, Praha, 12 :14-13. - Hampe.is J./1936/:Ještě 
k využití hub v biologickém boji proti plevelům.Mykol.Listy, 
Praha,25:6-10. - Hampejs J./1987/:Je možný biologický boj 
proti plevelům?Uroda,3ZN Praha,35/3/:139-140. - Herman M. 
et Rozsypal R./1933/:Výskyt plevelů při různém zpracování 
půdy a hnojení v podmínkách monokultury obilnin.-Sborn. 
UVTIZ.Ochr.Rostl. .Praha,4:275-279.- Herman M.et^Suškevič :.i. 
/•1934/ :Výskyt dvouděložných plevelů v závislosti na dlQuho- 
dobérn používání různé intenzity obdělávání půdy.Sborn.UVTIZ, 
Ochr.Rostl.,Praha,30/1/:1-7. - Hoffman Z./1986/:Zaplevelení 
polí,chemická ochrana a jakost potravin.Řešení je v komplex
nosti.-Rudé Právo,Praha,2.12.1986,s.4. - Charudattan R. et 
Walker H.L./1982/: Biological control of weeds with plant
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pathogens .John Y/iley and Sons,Inc.,New York,Chichester,Bris- 
bane,Toronto,Singapora,pp.293. - Kenney D.S.71986/; De Vine 
/R/-The way it was developed—An industrialists view.-Weed 
Science.34/3uppl.l/:15-16.-Leather G.R./1986 a/:Weed control 
using allelopat'nic crop plants .-J.Chem.Ecol., 9,8 :983-989.- 
Leather G.R./1986 b/:Sunflowers/Helianthus annuus/ are alle- 
lopathic to weeds.-Weed Science,31:37-42. - Lee G.A./1968/: 

Integrated control of rush sceieton weed 
/Chondrilla juncea/ in the V/estern U.S.-Y/eed Science,34 
/Suppl.l/:2-6. - Lindow 3.3.et Andersen G. L./1986/‘.Micro - 
computer measurements of pathogen injury to weeds.-VYeed Sci
ence, 34/Suppl.l/:38-42. - Mikuláš J./1984/: Allelopathy of 
Sorghum halepense/L./Pers.on weeds and crops.-Acta Agron.
AcadjScientiarum Hung.,33:423-427.- Raper K.B.et Fennell D.I. 
/1965/:The genus Aspergillus.-The Williams and Wilkins Com
pany (Baltimore,USA,pp.686. - Saliwanchik R.71986/:Paten - 
ting/licensing for microbiological herbicides.-Weed Scien
ce, 43/Suppl.l/:43-49. - Sampson M.G.et Watson A.K./1955/:
Host specificity of five leaf-spotting pathogens of Agropy- 
ron repens.-Can.J.Plant Pathol.,7:161-164. - Shettel N. et 
Balke N.E./1983/: Plant growth to several allelopathic che
micals.-Weed Science,31:293-298. - Simon J./1985/:Bo..i proti 
plevelům agrotechnikou.Nepřímé způsoby omezování zaplevele- 
ní.-Hospodář.Zprav.5 :8-9. - Templeton G.B./1986/:Mvcoherbi- 
cide research at the University of Arkansas-Past,present, 
and future.-V/eed Science,34/Suppl.l/:35-37. - Watson A.K. 
et Clement M./1986/Evaluation of rust fungi as biological 
control agents of weedy Centaurea in North America.-Weed 
Science,34/Suppl.l/:7-10. - Zemánek J./1986/:Alelopatické 
působeni výluhů plevelů na růst kořínků hořčice bílé /Sina- 
pis alba/.-Sborn.UVTIZ,Ochr.Rostlin,Praha,s.77-78.

K r á t k á  s d ě l e n í

MUCHOMŮRKA TYGROVANÁ NEBO PARTEROVÁ ?
František K o t l a b a  a Zdeněk P o u z a r

V posledních letech se v mykologiekých publikacích čes
kých autorů používá pro prudce jedovatou mychomůrku Amanita 
pantherina/DC:Fr./Krombh.jména "muchomůrka tygrovaná" nebo 
"muchomůrka panterové".Protože je zapotřebí ustálit české 
odborné názvosloví hub,rozhodli jsme se podrobit také otáz
ku českého jména £éto muchom.ůrky rozboru a výsledky našeho 
studia zde zveřejňujeme.

Pro česká jména hub,jejichž tvoření a užívání nebyla pub
likována závazná pravidla,avšak obecně se vychází z potřeby 
vhodnosti,libozvučnosti a českého původu jmen/rodových i 
druhových/,přičemž u starších a starých jmen-pokud jich exis
tuje více pro jeden druh nebo rod-bereme v úvahu především 
jejich vhodnost a srozumitelnost/zásada priority není a čes
kých jmen zakotvena,avšak lze ji též respektovat/.Na prvním 
místě však musí být vžitost,tj.jak dlouho a jak často se jmé
no používá.
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Chceme-li posuzovat vhodnost jakéhokoli jména,je zapotře
bí mít k dispozici excerpci existujících jmen/v našem přípa
dě českých jmen Amanita pantherina/ od starých dob až po 
současnost.To ovšem vyžaduje časově neobyčejně náročnou práci v různých knihovnách/zejména pokud jde o starou literatu
ru/ .Když jsme v šedesátých letech přepracovávali Veselého 
Československé houby pro tehdy připravovaný Přehled čs.hub, 
museli jsme se také vypořádat s otázkou českého názvosloví!
V tom nám velmi pomohl ing.VI.Landkammer/nekrolog viz Ces. 
Mykol.,Praha,38:50-52,1984/,který pro tyto účely vypracoval 
excerpci všech běžných a některých vzácnějších hub/celkem 
428 druhů/ do předtištěných formulářů; v nich jsou zachyceny knižní publikace/nikoli v periodikách uveřejněné práce-to 
by bylo bez použití nejmodernější techniky jedincem sotva 
zvládnutelné/ od známého Krombholzova díla/1831-49/ až do 
r.1970,tj.zavúctyhodnou dobu téměř půldruhého století!

Pro zjištování,jaká česká jména byla pro Amanita panthe
rina v naši mykologické knižní literatuře dosud použita,jsme 
tedy s povděkem sáhli po těchto Landkammerových excerptech, 
která jsme doplnili, až do současnosti.K našemu značnému pře
kvapení jsme tam nalezli,že vůbec nejstarším jménem pro tuto 
muchomůrku není ani jedno z dnes užívaných,nýbrž jméno úplně 
jiné- katmanka čubará/Presl 1846/! Toto jméno ovšem nelze položit,nebot ani nevíme,cq znamená-v žádných slovnících ani v 
Ústavu pro jazyk česky C3AV nelze totiž přesně zjistit význam 
slova čubarýjsnad prý je odvozeno od čubr,čabr apod.,což je 
ve starší češtině saturejka/rostlina z čeledi hluchavkovitých/, 
která má dolní pysk květu červeně skvrnitý/čubarý by tedy 
znamenalo skvrnitý,popř.tečkovaný/.Velenovský/1920—22/ má 
pro Amanita umbrina Pers./=A.pantherina/české jméno muchomůr- 
ka šedavá.které je pro tuto houbu naprosto nevhodné.

Téměř všechna ostatní česká knižní literatura používá 
pro Amanita pantherina českého jigéna muchomůrka tygrováná/Lo
ri nser-Čelakovský 1977,Bezděk-Lunáček 1901,Macků 1913,1918, 
1949,Bezděk 1917,Melzer 1919,1940,Kavina-Zejbrlík 1926,Vese
lý 1934,1938,F.Smotlacha 1935,Pilát 1951,Pilát-CTšák 1952,1959,Příhoda-Zejbrlík 1964,Kotlaba-Procházka 1965,1973,1982, 
Pilát 1969,Kříž 1972,Svrček et al.l976,Kubička-Erhartovi 1980, 
ale v závorce mají i m.pantherová,Garibovové,Svrček et Baier 
1985,Kluzák et al. 1985,Svrček-Vancura 1987/,' menšina knižní 
literatury pak používá českého jména muchomůrka panterové 
/F.Smotlacha 1944,1950,který ji nazývá muchomůrka pantherová, 
pardálová čili tygrovaná,nebo "pantherka",M.3motlacha-Malý 1969,Příhoda 1972,Erhartovi-Příhoda 1977,M.3motlacha-Malý 
1983,Příhoda-Urbanovi 1986/,• výčet je seřazen více méně chro
nologicky ,nikoliv abecedně.Zastánci jména muchomůrka panterové namítají proti jménu muchomůrka tygrovaná,že tato houba nemá žádné znaky připomí
nající tygra,a naopak odpůrci jména muchomůrka panterové tvr
díce nemá nic společného ani s panterem/podle našeho názoru 
mají v tom obě strany pravdu!/.Chceme-li tuto otázku posou
dit nezaujatě a kvalifikovaně,musíme jít do pramenů až z mi
nulého století /naše i cizí slovníky a encyklopedie/,abychom 
zjistili,v jakém smyslu se přídavného jména tygrovaný a pan
terovy používá.A tu s překvapením konstatujeme,že tygr a pan
ter jsou sice dvě rozdílná zvířata/pod jménem panter však 
zoologové zahrnují více druhů z několika rodů,lišících se 
kromě jiného barvou,tvarem a velikostí skvrn/,avšak pod jmé
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nem tygrovanv-stejně jako panterový-se rozumí skvrnitost nebo 
tečkovatost!Svědči o tom např.u rostlin jméno lilie tygrovaná 
/Lilium' tigrinum/.u živočichů zavinutec tygrovaný/Cypraeatig- 
rina/ a u hub čiruvka tygrovaná/Tricholoma tigrinum=T.pardi- 
num=T.pardalotum/, Všechny tyto organismy mají jako hlavní 
znak tečkování,nebo skvrnitost.nikoli pruhování.Existuje do
konce rod rostlin tygřice/Tigridia/,která mávkvěty rovněž 
tečkovaná{dokonce známe i výraz tygrovaný kůn,což přirozeně 
neznamená,že by byl pruhovaný nebo žíhaný jako tygr-je skvr
nitý.Z výše uvedeného tedy jasně plyne,že přinejmenším v době 
vytvoření a používání jména muchomůrka tygrovaná toto jméno 
znamenalo-a znamená dosud-hlavně skvrnitost.niko i i pruhovanost 
/také jedno ze starých zapomenutých synonym této houby je 
Agaricus maculatus Schaeff./.To potvrzuje také známá Stearno- 
va kniha o botanické latině/ed.3,1986/,kde pod heslem tigrinus 
se dočteme/přeloženo z angličtiny/:"Podobný tygru,tj.skvrni - 
tý jako jaguár/Felis onca/,americký "tygr",nebo méně často 
pruhovaný jako tygr asijský/Felis tigris/".U naší muchomůrky 
skvrny" mohou představovat pouze bradavky na povrchu klobou
ku,které při letmém pohledu připomínají skvrny.Chce -li si 
někdo ovšem spojit jméno muchomůrka tygrovaná s tygrem,lze se 
snad odvolat na důležitý diagnostický znak tohoto druhu,kte
rým je výrazná "čárkování" okraje klobouku této houby,což 
může popř.připomínat pruhování tygra; podotýkáme však,že jde 
o pouhou mnemotechnickou pomůcku,a nikoli o výklad jména.

Po tomto rozboru tedy doporučujeme našim mykologům a hou
bařům používat jednotně pro Amanita pantherína české jméno 
muchomůrka tygrpvaná/a upustit od užívání jména muchomůrka 
panterové/,nebot je nejstarší a nejpoužívanější z těchto 
dvou jmen,5e relativně vhodné a hlavně již dávno pevně zakot
vené v povědomí naší mykologické veřejnosti.Pro ty zastánce 
jména muchomůrka panterové,kteří se domnívají,že by se měla 
latinská jména překládat do češtiny/a tak se co nejtěsněji 
přidržet originálního názvu houby/,poznamenáváme,že tato zá
sada starých přírodovědců byla již dávno opuštěna jako ne - 
udržitelná,nebot někdy při tom docházelo až k nelogičnostem 
/např.montanus,tj.horský,má v různých zemích jiný výzijam než 
u násjstejně tak vernus=jarní,vulgaris=obecný atd./. Česká 
nomenklatura je nezávislá na latinské,a i když nemá vypracova
ný pevný kodex zásad,je třeba tvořit a používat taková česká 
jména hub,která odpovídají poměrům u nás.

Ostatně musíme závěrem říci,že je nám ne jasné,proč A.P. 
de Candolle vůbec použil pro naši muchomůrku právě jména Aga- ricus pantherinus/=Amanita pantherina/,kdy bradavky na povrchu 
klobouku působící dojmem skvrn má řada dalších muchomůrek. 
Nejspíše ho k tomu vedla snada nahradit Schaefferův epiteton 
"maculatus" jiným termínem,označujícím tentýž tfenomén,a pro
to použil výraz "pantherinus".

Poznámka.Pro nedostatek místa neuvádíme úplné literární 
citace prací autorů zmiňovaných v textu,nýbrž pouze letopočty 
jejich vyšlých knih.

Omlouváme některé drobné chyby a překlepy,k nimž došlo při přepisování textu min.čísla ML,ze jména na str.i? /19. ř. 
zdola/,kde místo úkolí má být údolí.na str.22/19.ř.shora/, 
kde místo 1986 má být 1896 a na str.28/10.ř.zdola//rozměry 
obrázků,grafů a mapek pro ML/,kde místo 7.6 mm má být 76mir.«
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JAK JSME CHODILI NA HOUBY 
Vzpomínky na červené křemenáče
Ivan M á l e k

Snad každý máme nějaký ten"kouzelný les" svého dětství 
a mládi,jehož představa nás doprovází po celý život.Nejhlou- 
b3ji však zůstávají vzpomínky na les,ve kterém jsme chodili 
na houby dlouhou řadu let,od dětství do dospělosti,kde jsme 
nalézali některé z našich oblíbených hub.Takové vzpomínky živí naše sny-a bývají to sny nejštastnější.

Pro mne/ a také pro mé bratry i mé děti/ byl a zůstal 
takovým "zázračným lesem" les zvaný Kobyl^ce,ležící, na ka
tastru obce Hamry a Studnice u Hlinská v Cechách.Do Hamrů 
jsme jezdili pravidelně s rodiči a bratry každé prázdniny 
od nejútlejších let.Já sám jsme se později vždy chlubil tím, 
že jsem tam byl poprvé na prázdninách ještě dřív,než jsem se 
narodil/28,9.1909/.Jezdili jsme tam ke strýci Tomáši Konopí- 
kovi,který tam byl 40 let řídícím školy.Asi 2 km od vesnice 
začínal tehdy horský hvozd,táhnoucí se po zemských hranicích.
Tato oblast patřila v nejbližším okruhu jednak Thurn-Taxis- 
sovi,jednak v něm tvořil enklávu pruh panství hradeckého biskupa.

Ke konci prvého desetiletí našeho století se začalo s 
výstavbou vodní nádrže/Hamerské údolní přehrady/ na Chrudim- ce,která závažně ovlivnila charakter Kobylice.Protože výstav
ba nádrže narušila komunikaci se Studnicemi,byla jako náhra
da vybudována lesní silnička tvořící přímý vstup do Kobylice. 
Chodívali jsme tam až odpoledne;přestože domácí lidé chodili 
do Kobylice spíše ráno,nebyly naše nálezy menší než jejich.
Zpočátku,kdy jsme chodili s otcem,maminkou a strýcem,sbírali 
jsme pouze houby nejušlechtilejší,tj.křemenáče a hříbky/vět- 
šinou "podboráky//,a dále "masařky",jak jsme nazývali sluky 
svraskalé.Teprve později jsme začínali sbírat celou bohatou 
paletu hub,jak je sbíráme dosud.Bylo to zásluhou houbaře dr.
Sustera,který byl několik dní v Hamrech a zasvětil naše ro
diče do poznávání mnoha druhů hub.Přesto však vždy zůstal 
hlavním a nejmilejším objektem našeho zájmu křemenáč osikový.

Náš sběr jsme začínali vždy na kraji silničky na místě s 
převahou borovic doplněných smrčky různého stáři s hustým 
travním porostem,borůvčím,brusinčím a vřesem.To bylo první 
místo,kde jsme v době růstu hub nacházeli červené křemenáče, 
ačkoli nejbližší osiky byly už před silničkou.Křemenáče rost
ly v hustá trávě prakticky po celou dobu,co jsme tam chodili, tj.nejméně 40 let; rostly až po 5 plodnicích najednou,mladé 
s kloboučky přilnutými ke třenům,porostlým bílými chloupky.Pak jsme postupovali dále souběžně se silničkou,kde jsme na
cházeli zase bílá hříbky smrková,a dále k druhému křemenáčo- 
vámu místu,zvanému "U kopečku".Odtud jsme zahnuli do smrko - véhom porostu,kde kromě jiných byla jedna dvojitá osika.U té 
jsme zvláště ke konci prázdnin nacházívali ojediněle jiný 
typ křemenáče osikového,který se lišil kloboučky zbarvenými 
spíše do bronzová a nahnědlými chloupky na třeních;no řezu 
více červenaly než modraly.Potom jsme přišli k cestě,po je
jíchž obou stranách rostly typické červená křemenáče,avšak s 
velkou proměnlivosti ve zbarvení klobouků i ve formě.

Smrčinou jsme pak došli k okraji lesa,který nás vedl ko
lem potoka směrem na osadu Zalíbené.Tam jsme se dostali k 
nejproduktivnější části lesa Kobylice nejen co se týče počtu, ;
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ale i typů křemenáčů.Rostly tam jednak typické červené křeme- 
náče,jednak s klobouky temnějšími/až do hnědá zbarvenými/ a 
brzy se rozevírá jícími.Od kraje lesa pak vyrůstaly v husté 
trávě mezivsmrčky velké formy křemenáčů se silně ztluštělými 
bázemi třenů a s kloboučky jen pomalu se rozevírájícími.Po 
projití smrkové houštiny,v níž byla zem pokrytá souvislou 
vrstvou spadaného jehličí,jsme přišli k vlhčímu místu s mechem 
s křemenáči velmi malými,s hlavičkami slabě vybarvenými a 
nikdy se nerozevírajícími.Odtud jsme se dostali do míst,kde 
rostly křemenéče zcela odlišné,kterým otec říkal "šišníky". 
Vyznačovaly se tím,že měly kloboučky temně hnědě červené a 
na rozdíl od všech ostatních na řezu červenaly/a tuto barvu 
neměnily/. A ještě jeden typ jsme nacházívali vzácně až ke 
konci prázdnin,a to křemenáče s hnědě červeným kloboukem-ne 
však snědé jako "šišníky",od nichž se odlisovaly i tím,že mě
ly chloupky na třeních hnědé/na řezu však rovněž červenaly/.

Les Kobylice byl opravdu úrodný.V době růstu hub nebylo 
výjimkou nasbírat na stejných místech za odpoledne/4-6 lidí/ 
kolem 80 a někdy i přes 100 kusů křemenáčů,a to během dvou 
hodin!Byl to les bohatý i na jiné houby,o čemž jsme se pře
svědčili, když jsme začali sbírat více druhů hub.Z nich nej- 
závažnější byly hříbky obou běžných druhů,tj.světlé smrkové 
i tmavé borové/"podboráky"/,tak nádherně vonicí!Obvykle jich 
bylo daleko méně než křemenáčů a rovněž jejich místa nebyla 
tak stálá.Pouze jednou jsme zažili obrovský "výbuch" růstu 
hřibů,hlavně borových,a to asi v roce 1923.Zajímavé přitom 
bylo,ze jejich záplava nastoupila koncem července,zcela náh
le.Otec nás na vycházce pojednou volal:"Pojdte sem!"-a tam 
ne ploše asi 4m2 bylo naseto přes 20 krásných hřibů.Sotva 
jsme k němu doběhli,volal nás starší bratr,kde asi 5m od ot
cova nálezu měl rovněž více než 20 hřibů!To byl tehdy začátek 
hřibové záplavy v celé oblasti Vysočiny,kdy z okolních vsí 
vozili denně až 2q krásných hřibů na vlak do Hlinská.Nikdy 
potom jsme takovou záplavu hřibů nezažili.A jaký byl osud tohoto nádherného lesa a jeho houbového 
bohatství?Již koncem II.světové války,a pak zejména po vy
budování chatařské kolonie byly nálezy méně pravidelná a na 
starých úrodných místech zbyly už jen ojedinělé plodnice; 
dnes pak už jen na jediném místě se podaří nalézt několik 
málo plodnic křemenáčů jako připomínka starých zlatých hou- 
bařských časů,a tak jen se steskem vzpomínáme.Marně také v 
mechu hledáme sluky svraskalé,jejichž tak typickou vůni při 
sušení dodnes cítím .../Poznámka redakce: Akademik Ivan Málek je bývalým ředite
lem Mikrobiologického ústavu ČSAV; na příští rok připadají 
jeho 80.narozeniny.Články,k jeho padesátinám a šedesátinám 
/s fotografiemi/ vyšly v České mykologii 13:193-195,1959 a 
23:145-146,1969/.
ČESTNÉ UZNÁNÍ ČS.VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII PŘI ČSAV

Naše Společnost-st3jn? jako jiné společnosti při ČSAV- 
uděluje svým aktivním členům diplom čestného uznání za je
jich záslužnou práci pro mykologii.Text tohoto čestného uzná
ní je předtištěn latinsky/doplnuje se název společnosti a 
jméno vyznamenané osoby/ a je tohoto znění:"Societates scien- 
tiis colendis apud Academiem scientiarum Bohemoslovacam ron- 
stitutae.Societas.../jméno Společnosti/ .../jméno vyznamena-
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ného/ ob eximla merita quae sibi de scientia colenda compa- 
ravit in numerum eorum qui de scientia provehenda optime me- riti šunt inscribi iussit."

Protože uvedený latinský text je starobyle formulovaný, 
tedy dosti qbtížný na překlad,a jen málo lidí inu správně ro
zumí,uveřejňujeme jeho doslovný překlad,který zní:"Vědecké 
společnosti qstavené při ČSAV.Gs.vědecká společnost pro my
kologii při ČSAV přikázala zapsat/následuje jméno,např.Jose
fa Novodvorského/ za mimořádné zásluhy při pěstování vědy 
/v našm případě mykologie/ do počtu těch,kteří se o rozvoj vědyvnejvíce zasloužili."

Cs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV měla závě
rem roku 1988 celkem 16 nositelů českého uznání za zásluhy 
v mykologii. __________________________________________ DrK.

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

O SEMINÁŘ "ZDRAVOTNICKÉ ASPEKTY PRAKTICKÉHO HOUBAŘSTVÍ" 
uspořádala dne 30.5.1988 mykotoxikologická sekce CSVSM.Celo
denní jednání pracovního semináře proběhlo v posluchárně 
Ústavu pro toxikologii a soudní chemii FVL UK v Praze.V pě
ti tématických okruzích bylo k 46 posluchačům předneseno 20 
odborných referátů.

Tématický blok "Systém propagace jedlých a jedovatých 
hub" zahájili Ing.J.Baier a dr.V.Krs přednáškou Jarní jedovaté houby.Přednáška doplněná diapozitivy měla ukázat jeden 
ze způsobů výuky znalosti jedlých a jedovatých hub.Sdělení dr.V.Antonína,dr.A.Štětkové,CSc.a dr.J.Simůnka,CSc.s názvem 
"Některá poznatky z propagace hub a prevence otrav houbami 
v Jihomoravském kraji v posledních letech" ukázalo,že na 
jižní Morqvě to s propagací hub a prevencí otrav myslí váž
ně . Ing.A.Svecová seznámila posluchače s prevencí otrav je
dovatými houbami v poradnách CsMS.Dr.J,Hlaváček a Ing.J.Ko- 
qina v referátu "Aspekty praktické mykologie v činnosti 
Qs.mykologické společnosti" zdůraznili,co je hlavní náplní CsftS.Dr.F.Kotlába,CSc.seznámil posluchače s "Omezeným sezna
mem hub doporučených ke sběru".Seznam by i vypracován společ
nou komisí Cs.mykologické společnosti a Cs.vědecké společ - 
nosti pro mykologii při ČSAV.Z jedlých hub jsou záměrné vypuštěny některé vzácné a ohrožené druhy,čímž je sledována 
jejich ochrana před nadměrným sběrem.Prom.fil.S.Holec v re
ferátu "Propagace hub-pokus o náčrt rozsahu problematiky" 
podal návrh na vytvoření ucelené koncepce propagace hub. 
Konkrétní návrhy k problematice semináře vznesl ing.J.Kuthan 
v referátu "Některé poznámky k ekologickým,distribučním a 
zdravotnickým problémům praktického houbařství. Propágaci 
hub očima lékaře zhodnotil dr.Z.J.Cvrček. Dr.A.íýšek,CSc., 
ve svém sdělení seznámil přítomné s propagací a výukou praktického houbařství v rámci Soc.akademie CSR.Dr.M.Semer- 
džieva,CSc.,ukázala,že i poštovní známky mohou být účinným 
prostředkem seznamování veřejnosti s houbami.Ve druhém blo
ku,nazvaném "Současný stav prací na novelizaci normy o pro-
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ději jedlých hub a kontrola na trzích",vystoupili A.Funfálek 
s referátem"Znalci hub" vdr. J.Šimůnek.CSc. „’’Zkoušky trhovců 
očima lékaře",dr.P.Lizon a ing.A.Janitor,CSc.,"C3N 46 3195 
a regulácia predaja húb na trhoviskách'" a nakonec ing.M.Smot- 
lacha mluvil o současném stavu prací na novelizaci normy o 
prodeji jedlých hub.Ve třetím bloku "Problematika vědecké
ho názvosloví a národního jmenosloví hub z hlediska výuky a 
propagace" vystoupili dr.P.Lizon na téma "Slovenské ijená 
húb" a dr.J.Klán,CSc.,s referátem "Jedovaté houby v CS3R,je
jich vědecké názvosloví a české jmenosloví"«čtvrtý blok 
"Zdravotnické aspekty konzumace hub " zahájila I.Rulfová 
referátem "Obsahové látky a nutriční hodnota jedlých hub", 
ing.Z.Randa,CSc.,seznámil posluchače s obsahem některých 
stopových prvků a radioaktivních látek v jedlých houbách".
V posledním bloku,věnovaném "Školní a mimoškolní výuce myko
logie" ,zhodnotili dr.J.Herink a doc.dr.B.fflůzajGSc.,současný 
stav školního a mimoškolního vzdělávání v základních- znalos
tech praktické mykologie a dr.J.Roth hovořil o výuce prak - 
tické mykologie na škole a mimo ni.

Bohatá diskuse po každém bloku svědčila o zájmu o danou 
problematiku a potěšitelná byla především snaha o řešení ob
jevivších se problémů.Velmi kladně hodnotíme aktivní účast 
kolem 2 0 čl%,nů OSVSM a dalších přítomných hostů,mezi nimi 
řady členů Gs.mykologické společnosti. 0 přestávce si mohli 
přítomní prohlédnout některé z našich, i zahraničních popu
lárně vědeckých obrazových publikací.

© SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH MYKOLOGU POD TATRAMI se 
uskutečnilo ve dnech 10.-1S.9.1983 v Liptovském Hrádku za 
účasti 70 osob.Pořadatelem akce byla sekce pro mykofloris- 
tiku a mykocenologii OSVSM ve spolupráci se Slovenským zvá- 
zom ochráncov prírody a krajiny v Liptovském Mikuláši.V rám
ci setkání se uskutečnil rovněž i odbojný seminář na téma 
"Houby rašeliništ a mokřadních lesů v Československu”,kde 
bylo předneseno 7 příspěvků a 1 informace. Pro veřejnost by
la uspořádána 1 přednáška na téma "Houby Liptova"/J.Kuthan/
V Lipt.Mikuláši a dvě výstavky hub,a to v Lipt.Mikuláši/asi 
170 druhů/ a Lipt.Hrádku/120 druhů/.Účastnici navštívili 
celkem 10 lokalit v oblasti TANAPu a NAPANTu,resp.ve Sloven
ském rudohoři/Dobročský prales/.Na roz<Jíl od posledních dvou 
akcí uspořádaných na Slovensku/Skýcov,Čingov/,kdy počasí by
lo sice příznivé,avšak pro značné sucho houby rostly jen v 
omezené míře,panovala při setkání pod Tatrami situace zcela 
opačná.Počasí sice bylo krajně nepříznivé,avšak přímo explo
zivní růst hub vše nahradil a přispěl k plnému uspokojení 
přítomných mykologů,mykofilů a mykofágů.Dík obětavosti několika účastníků podařilo se podchytit 
prakticky veškeré sběry na seznamech,které se v současné do
bě zpracovávají a doplňují o další určení e revize nalezených 
druhů hub,a budou uveřejněny jako příloha sborníku příspěvků 
z výše uvedeného semináře.I když lze zatím pouze odhadovat podle dílčích seznamů/ i přes 300 druhů na lokalitách v něko
lika případech/,počet zaznamenaných druhů v průběhu akce se 
bude pohybovat mezi 500-600 druhy.Mnohé druhy,které se už 
řadu let neobjevily a celkové bohatství druhů lze zaznamenat 
tak jednou za 10-15 let.Organizace akce probíhala vcelku bez větších problémů, 
přesun na lokality byl organizován vlastními vozidly účast-
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níků.Menším nedostatkem bylo ubytování účastníků ve dvou ho
telech,což bylo vyvoláno nedostatkem ubytovacích kapacit 
pod Tatrami jejich blokováním pro brigádníky na sběr brambor: 
v souvislosti s tím vznikal i další problém v důsledku kraj
ně nevhodného a hlučného chování brigádníků-vysokoškoláků 
v prostoru,který sousedil s místností,kde se konal seminář.

O "I.BKYOLOGICKO-LICHENOLOGICKŽ DNI" se konali”28!-30.9.
1938 v duře pri Bratislavě.Bol,i věnovaná spomienke na 50.vý- 
ročie úmrtia známého lichenologa dr.Alexandra Zahlbrucknera, 
jurského rodáka.Pri tejto příležitosti vyšla aj publikácia:
Dr.Alexander Zahlbruckner/1860-1938/-osobnost a dielo.Vy- 
danie umožnili MNV q Muzeum P.Jilemnického v Jure.za čo im 
aj na tomto mieste dakujemn^Akqiu organizovala SBS a bryo- 
logicko-lichenologická sekcia C§BS.Na střetnutí bolo 25 
účastníkov zo Slovenska,Moravy,Ciech,ako aj zahraniční hos- tia zo ZSSR^KDR a MLR.

Prvý den mal program vlastivedno-spoločenský charakter.
Popoludní,po otvorení,účastníci navštívili cintorín,kde sú |
pochovaní Zahlbrucknerovi rodičia a příbuzní.prezreli si 
pamStihodnqsti Jura/s odborným sprievodom PhDr.J.Dubovská- 
ho,riaditela IM v Modré/ a položili veniec k pamStnej tabu
li na rodnom dome A.Zahlbrucknera.Potom ich přivítal před
seda MNV,dipl.tech.J.Follrich a na závěr navštívili vinár- 
ske závody,kde ich zoznámili s celým priebehom výroby chýr- 
neho jurského vína. p

Druhý deň sa konali celodegné exkurzie do okolia Jura 
a na Měděná hámre ,pri Borinke.Zial,od čias Zahlbrucknerových 
sa stav lichenoflory katastrofálné zhoršil.Epifyty/okrem K;
niekoíkých toxitolerantných druhov/ sa prakticky nevyskytu- 
jú.O niečo lepšie sú na tom skalné druhy/našiel se napr.i 
nový druh gre Slovensko/."Na svoje" si prišiql predovšetkým 
jediný host z branže mykologickej,dr.P.Lizon-hub bolo naozaj i
neúrekom. Večer bol věnovaný prednášljam/Dr.V.Pospíšil,CSc.:
Príspevok k metodike zistovania stupna ohrqzenia u machoras- H
tov; dr.I.Novotný:Výskyt mechových lopt v Československu,-dr. j
S.Kondratjuk,CSc.:Lichénologický výskům na Botanickom ústave 
im.Cholodnogo AV USSR v „Kyjeve; dr.K.Havránková:Dojigy z Pa- |;/
míru a dr.J.Liška,CSc.:Ceskoslovenská expedícia na Spicbergy/ 
a zakončený gosedením pri vatře.Třetí den bola už iba kratšia exkurzia do okolia a po 
záverečnom zhodnotení akcie se účastníci rozišli.

Myslím si,že *I.bryologicko-lichenologické dni" boli |©
úspěšná s splnili svoj ciel i napriek slabším "úlovkom" z 
terénu.Stretnutie bolo milé a srdečné a přispělo k nadviszaniu J
a utuženiu spoločenských i‘ odborných kontaktov a spolupráce |
medzi účastníkmi. Eva Lisická I -

O  SEMINÁŘ 0 PROBLEMATICE A METODICE URČOVÁNÍ NĚKTERÝCH 
SKUPIN HYFOMYCETU připravuje sekce pro„studium mikroskopie- i
kýči; hub v Ó33R na začátek února 1939.Clenové sekce budou byl
s programem semináře seznámeni na pozvánkách,ostatní zájem- 
ci se mohou o bližší informace přihlásit během prosince 1988 
a ledna 1989 u jednatele sekce/Karel prášil,CSc.»katedra bo- !■:/;
taniky PřF UK v Praze 2,Benátská 2,PSC 128 00.



_ 0 SEMINÁŘ NA TÉMA "VÝSLEDKY MYKOLOGIClrfCff VfeKUM& CHRÁ
NĚNÝCH USE~.iI~V C33R - I. " připravuje na konec června 1989 
sekce pro ochranu hub a jejich životního prostředí spolu se 
sekcí pro mykofloristiku a mykocenologii při ČSVSM. Žádáme 
ty spolupracovníky,kteří v chráněných nebo k ochraně při - 
pravovaných územích mykologicky pracují a chtěli by refero
vat o výsledcích/i dílčích/ své práce, aby do konce února 
1989 přihlásili svou účast a sdělili název svého referátu. 
Přednesené referáty budou pro účastníky opět rozmnoženy. 
Přihlášky přijímá/ a bližší informace o přípustné délce a 
úpravě referátů podá/ sekretariát CSVSM,pošt.přihr.č.l06,Praha 1. -““ s s •

O x.KONGRES EVROPSKÝCH MYKOLQGU V TALLINU.K organizaci 
X.CEM nedošly dosud nove- ínformace-závazná^rěgistrace. Z 
řad organizačního výboru jsme však dostali zprávu,že všich
ni zahraniční účastníci musí být ubytováni výlučně prostřed
nictvím Inturistu,přičemž denní penze se má pohybovat kolem 
40 Rb za den,konferenční poplatek má činit 50 Rb,penze pro před- a pokongresové exkurze 50 Rb denně.

J.K.
© INTERNATIONAL JOURNAL OF CRYPTOGAMIC BPTANÍ je název 

nového' časopisu,který-podle zprávy z'~Nizozemska-hodlá vy
dávat nakladatelství G.Fischer Verlag,Stuttgart,už od roku 
1989.P£oto se hledají vhodné příspěvky,i z Československa. 
Upozorňujeme na tuto publikační příležitost i naše autory 
s tím,že informace o požadavcích na rukopisy jim poskytne 
sekretariát CSVSM,Praha 1,Krakovská 1.Příspěvky posílejte 
/pokud možno do konce roku 1938/ přímo na vydavatele,jímž 
je Dr.Walter Jůlich,Rijksherbarium,Postbus 9514, 2300 RA 
Leiden.The Netherlands. „
----------------------_ --------------------- -------------------- ------------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — ---------------------------------------- ------------

NABÍDKA SBORNÍKŮ ČSVSM
CSVSM ve spolupráci se svými odbornými sekcemi vydala 

v uplynulých 10 letech řadu sborníků referátů ze svých se
minářů,které představují bohatý informační materiál trvalé 
hodnoty.Dosud jsou ještě na skladě následující sborníky:

Bíoindikační význam lišejníků a .jejich ochrana/1981/, 
str.1-23,cena 3.-Kčs.-Z obsahu:J.Mate^na¡Znečištění ovzdu
ší v Č33R a jeho vliv na vegetaci.-Z.Černohorský:Vliv zne
čištěného ovzduší na lišejníky - P.Anděl:Využití lišejníků 
při kvantitativním hodnocení imisní zátěže krajiný-J.Liška: 
Lišejníky a znečištění ovzduší na Tá.borsku-1, Pišút ¡Aktuál
ně rozšírenie vybraných druhov epifytických lišajníkov na 
Slovensku-J.Kuthan:Příspěvek k poznání našich basidioliche- 
nů. ,Úkoly mykofloristiky a mykocenologie v ohrožených eko
systémech přírody c'S3R/1932/.str. 1-3S.cena 3.-Kčs.-Z obsa- 
hu:É.Hadač ¡Hykocenozy a je-jich hodnocení-M.3vrček:Nástin 
Ijistorie mykofloristických a mykocenologických výzkumů v 
CSSR - R.Fellner¡Otázky strategie mykocenologických a myko- 
£loristických výzkumů v ohrožených ekosystémech přírody 
CSSR- A.Lepšová¡Metoda stanovení produkce velkých hub-F.Kot- 
laba¡Metody mykofloristického výzkumu a poznámky k minová
ní hub-J.Kuthan:Hetody inventarizačního mykologického prů
zkumu st.přírodních rezervací-j.Kubíčka¡Praktické zkušenos
ti z mykocenologických výzkumů.
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Teoretická a praktická otázky ochrany hub/1983/, s tr.1-33 
cena 8.-Kčs.-Z obsahu: J.Ceřovský: Čirvené^seznamy a červené* 
knihy jako podklad ochrany druhů-S.3ebek:Cervené seznamy chrá- ' 
něných hub v německých republikách-F.Kotlaba:Druljy makromyce- 
tů navržených k ochraně v okresu Praha-západ.-S.Sebek:Návrh na červený seznam ohrožených druhů hub v okrese Nymburk- 
P.Cudlín-O.Šrámek:Stručný přehled činnosti na úseku studia 
bionomie,vlivu exploatace plodnic na mycelium a možnosti re
produkce některých atraktivních druhů vyšších hub na území 
Školního lesního podniku VSZ v Kostelci n.G.lesy.

Houby teplomilných doubrav v Československu/1984/,str. 1- 
35,cena 8.-Kčs.-Z obsahu:R.Fellner:Současný stav mykofloris- 
tických a mykocenplogických výzkumů teplomilných doubrav 
střední Evropy-P.Škubla:Huby dúbrav sev.okraja Podunajské ni- 
žiny-J.Lazebníček:Houby doubrav jižního Slovenska-Vl.Antonín: Houby teplomilných doubrav již.a stř.Moravy-R.Felloer.-Houby 
teplomilných dpubrav okolí Suchoma^t u Koněprus-J.Su^ara:
Houby doubrav Zelenického vrchu.Kankova a Vršíčku v Českém 
středohoří-Kolektiv:Seznam druhů hub sbíraných během exkurzí 3.mykologických dnů na Slovensku ve Skýcově.

Dosavadní vývoň,současný stav a perspektivy studia mikro- 
mycetů' v' C538/l975/.str.1-44.cena 12.-Kčs.- Z obsahu:S.Šebek: 
Život a mykologické dílo A.C.J.Cordy-M.Otčenášek:13ikromycety 
s humánně a veterinárně medicínským významem- V.Holubová-Je- 
chová ¡.Minulost,současnost a význam studia dematiaceaí u nás- 
O.Fassatiová¡Dosavadní studium taxonomie čeledi Moniliaceae 
v C3SR a jeho současný stav-M.Vánová^osavadní vývoj a sou
časný stav studia zástupců řádu Mucorales na našem území- 
tl.Svrček¡Historie a výsledky studia askomycetů v našich ze- 
mích-Z.Urban:Rozvoj studia rzí a snětí v minulosti a perspek- 
tivy-L.Marvanová:Vodní hyfomycety-čtyřicetiletá minulost a vý
hledy do budoucnosti-Vl.Skalický:Dosavadní vývoj,současný 
stav a perspektivy studia některých biotrofně parazitických 
mikromycetů se zřetelem k peronosporám a padlím.

Houby horských sarcin a podhorských smrkových porostů v 
Žeskoslovensku/1937/-str.l-ž0.cena' 15.-Kcs.-2 obsahu:R.Fe11- 
ner¡3oucasný stav mykoflqristického a mykocenologického vý - 
zkumu horských smrčin v Československu - Lazebníček J. ¡Houby 
horských a podhorských smrčin v Československu I. -P.Cudlín, 
V.Mejstřik a J.Nováček:Výskyt ektomykorrhizních hub v imis
ních oblastech Krušných hor-R.Fellner¡Houby horských smrčin 
Krkonošského národního parku-L.Hagara:Zriedkavé lupenaté hu
by fatranských podhorských smrčin-ZJTá jek,S.Holec a F.Míka: 
Zajímavější sběî y hub ve smrčinách Ze^eznorudska-J.Kuthan,
R.Singer:Mykoflora smrčiny v oblasti Štrbského plesa/Vys.Tat- 
ry/-Q.Láznička ¡¡vlykof loristický průzkum Českomoravské vrchovi
ny, Ždá^ska a Třebičska¡ivfykoflora smrkových lesů-M.Svrček:_ 
Mykoflora horských smrčin"Doliny siedmich pramenov" v Belian- ských Tatrách-FvTondl:Houby smrkových porostů Kvildských plá
ni na áumavě-A.Cerný:Parazitické a dřevokazné houby horských 
smrčin v Č$SR-3.Hlůza:Rozšíření muchomůrky královské-Amanita 
regalis v Ceskoslovensljy-F.Kotlaba :Chorošovité houby hor - 
ských smrčin-J.Kuthan:Stavnatkovité houby horských smrčin 
a smrkových porostů v podhůří na sev.Moravě a Slovensku.Houby bučin v Ceskoslovensku/1988/,str.l-511cena 12.-Kčs.
Z obsahu:J.Lezebníček:Houby Československých bučin-A.Příhoda: 
Houby doprovázející buk v různých typech lesa-V.Antonín-A.

31



váger:Zajimavější nálezy makromycetů z bučin jižní Moravy - 
R.Fellner:Houby horských smr^in Krkonošského národního parku 
-L.Hagara:Přispěvok k mykoflo^e západokarpatských bučín-B.Hlů- 
za:Příspěvek k poznání mykoflory bučin v Severomoravském kra- 
ji-S.Holec ,F,Mílj& :FTouby SPR "Chýninské buky" a SPR"Kokšín" - 
L. Hrubka :',5ykof lora bučin Lužicích hor-J.Kuthan:Makromycety 
SPR "Černý les-část Komora" u Silhéřovic,okr.Opava-R.Fellner: 
Přehled makromycetů sbíraných, v průběhu exkurzí semináře v 
Horním Bradle /Železné hory/.

Karlštejnská smrčiqy jako životní prostředí hub/1955/.str. 
1-32,cena Kčs 3,50.-Z obsahu:S.Had'ač:Význam přirozených a kul
turních %mrčin v naší krajině-Z.Pouzar:3mrčiny v Českém krasu 
a mykoflora velkých hub-JvHerink:3edly karlštejnských smrčin- 
J.<Jeník:Ekologie sm^ku v Cechách-V.Skalický:O smrku ztepilém 
v C33R a zejména v Českém krasu-M.Sýkora:3rovnán£ karlštejn
ských smrčin se smrčinami na kyselých půdách-” .Qervinková: 
Karlštejnské smrčiny z hlediska fytopatologa-V.Šindler:Prob
lematika pěstování a udržení karlštejnských smr^in-P.Moucha: 
Problematika uchování smrkových porostů v CTTKO Český kras - 
Diskuse - Závěrečná rezolucec

Houby nelesních stanovišt C33R:písky,stepi,černavy/1936/. 
str. 1-23,cena Kčs 3,50.- Z obsahu:V.Ant(jnin:%koflora st.pří
rodní rezervace "Pguzdřanská step" - 3.3ebek:Houby některých 
nelesních stanovišt ve středním Polabí - J.Klán:Mskrogycety 
xerotermních travinných porostů CSR - J.KuthanrMykoflora suchých pastvisek a písčin Podunajská nížiny.

Nabízená sborníky,které jsou na skladě pouze v omezeném 
množství,by neměly chybět v knihovničkách našich členů a č^e- 
náříj Ii^ykol.Listů,kteří se zajímají o hlubší studium mykoflo
ry Československa a o její ochranu.

Objednat si je můžete v sekretariátu CSVSM,pošt.přihrádka 
106,Praha l,odud budou také postupně rozesílány v pořadí,v 
jakém dojdou vaše objednávky.

- s š .

------------------------- Redakční s d ě l e n í --------------- —  —

Redakční rada Mykologických listů upozorňuje důrazně na 
redakční sdělení 3. čísla 32/88 ML a zvláště na body 1/ a 2/ 
tohotom sděleni. Články s větším rozsahem naž 180 řádků 
strojopisu,předem nedohodnuty s redakcí, resp.články bez ci
zojazyčného resumé či alespoň překladu názvu článku/nejkraj- 
nější minimum/ budou vráceny autorovi k doplněni či úpravě.

x
Blížící se konec roku je také poslední příležitostí k 

zaplacení předplatného na letošní ročník ML/Kčs 15.-/>př£p. k vyrovnání dřívějších nedoplatků,pokud jste tak již neuči
nili. Očekáváme,že včasným placením předplatného podpoříte 
další plynulé vydávání Mykologických listů.

Složenka na předplatné na r.1989 bude přiložena k ML č. 
34/89, které vyjde koncem března 1989.
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K obr.na obálce: chřapáč černý-Helvella corium/Weberb./ 
Massee,nález z května 1987 na lokalitě v Bystřanech u Tep - 
lic / !j článku E.Skály na str.1-3/. - Podle diapozitivu kreslil J.Sutara.
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MXKOLOGICKŘ LISTÍ č.33 -.Informační orgán Čs.vědecké společ
nosti pro mykologii při ČSAV - vycházejí v nepravidelných 
lhůtách a rozsahu. - Xoto číslo sestavil J.Kuthan,k tisku 
připravil S.Šebek. - C.32 vyšlo 17.října 1988..Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adre
su Čs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.při
hrádka 106, 111 21 Praha 1,tel.26 44 05.


