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POZNÁMKY K ROZLIŽENÍ PÓBNOVITKY RUZNOPÓHŽ

- SCHIZOPORA

PA-

RADOXA A PÓBNOVITKY OBECNĚ - SCHIZOPORA RADUIA
Petr

V a m p o 1 a

Nevelký rod Schizopora Velen.z čeledi Corticiaceae je
zastoupen v Československu pouze třemi druhy. Jsou to Schi
zopora paradoxa,S.radula a S.flavispora /=S.carneo-lutea/ .
Druhy tohoto rodu byly v posledních letech v zahraničí před
mětem několika dílčích prací,které mají zásadní význam pro
jejich určování.
$Jejdůležitě jší změnu přinesla práce Hállenbergra/1983/,
nebot tento autor prokázal,že Schizopora paradoxa je vlast
ně komplex dvou rozdílných druhů,a to Schizopora paradoxa
/Schrad.:Fr./ Donk a Schizopora radula/Pers.:Fr./Hallenberg.
Hailenbergovu práci doplnili o další poznatky ještě Niemeia
/1987/ a zcela nedávno Marchal/1989/.
Na základě těchto prací jsem podrobil důkladnému studiu
90 mých vlastních sběrů komplexu S.paradoxa,které pocházejí
převážně z Českomoravské vrchoviny.Výsledek revize ukázal,
že pouze 5 položek patřilo druhu S.paradoxa 3 .str..kdežto
ostatních 85 položek druhu S.radula.Z tohoto zjištěni je mož
no vyvodit pravděpodobný závěr,že houba,určované v Českoslo
vensku dosud jako S.paradoxa,patří v naprosté většině přípa
dů vlastně jinému druhu-S.radula/Pers.:Fr./Ha^lenberg. Pro
S.radula navrhuji současně nové české jméno pornovitka obec
ná.Pro úplnost je však třeba uvést,že pod jménem Poria radula Pers.rFr. byla v minulosti některými autory interpre tována úplně jiná houba /u nás např.Pilát 1936-42/, která je
dnes řazena do rodu Junghuhnia Corda a její 3právné jméno je
J.separabilima /Pouzar/ Byv.
Protože dvojice S.paradoxa a S.radula není u nás zatím
rozlišována,chci naše mykology upozornit na několik základ
ních rozlišovacích znaků. Podrobně tuto problematiku zpraco
val Marchal /1989/,na jehož práci odkazuji.Oba druljy se li
ší jak makroskopicky,tak především mikroskopicky.Póry mla dých plodnic S.paradoxa jsou oproti S.radula větší,1-2/-3/
na 1 mm,tlouštka stěn rourek je cca 0,2 mm,i}ymenofor plně
vyvinutých plodnic je většinou irpikoidní.Póry S.radula jsou
menší,/ 2-/ 3-4 na 1 mm,tlouštka stěn rourek cca 0,1 mm a bymenofor raduloidní až póroidní*Je však třeba upozornit, že
makroznaky obou druhů jsou značně proměnlivé.Bezpečné rozli
šeni je možné pouze na základě mikroznaků,kde je záměna téměř
vy loučena.Nejdůležitější rozdíl je v hyfovém systému steril
ního okraje plodnic.I když oba druhy jsou dimitické,S.radula
má sterilní okraj plodnice monomitický,tvořený pouze tenko—
stěnnými hyfami generativnimi,které jsou velmi často hustě
poseté drobnými krystaly cca 1,5-2,5 m velkými,kdežto S.pa-
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radoxa má hyfový systém i sterilního okraje plodnic dimitický,tj.tvořený generativními a skeletovými hyfami a na hyfách
jsou nehojné velké krystaly,cca 2,5 - 4 jjm velké.Rozdíl me
zi oběma druhy je také v průměrné velikosti výtrusů,která je
u S.paradoxa 5,1 - 6,2 x 3,6 - 4,1 .um a u S.radula 4,6-5,1 x
3,1 - 3,6 .um.
„
K poznáni ekologie a skutečného rozšíření obou druhů v
Československu bude třeba revidovat několik stovek herbářových
dokladů.Předpokládámvšak,že převážná většina těchto herbářo
vých) dokladů patří górnovitce obecné /S.radula/.Naopak údajů
o pornovitce různoporé /S.paradoxa/ bude asi velmi málo. Do
poručuji proto našim mykologům,aby dle možností^zaměřili po
zornost i na tuto,zajímavou dvojici hub a zvlášt na vzácnější
pornovitku různoporou.Nedokladované údaje však jsou bezcenné.
Na Českomoravské vrchovině jsem zatím zjistil pouze 3 lo
kality pórnovítky různoporé /S.paradoxa/: 6557d-Křemešník,8 km
VJV od Pelhřimova,nadm.výška 700 m,na ležícím kmenu buku les
ního /Fagus sylvatica/,23.I7.1989: 6559a-Smrčná,Vysoký kámen
/661 m/,2,5 km VJV od obce ,8 km SSZ od Jihlavy,nadm.výška 650
m, na ležící větvi buku lesního/Fagus sylvatica/,24t,IV.1988,
ibid.19.11.1989 a 10.XII.1989; 6361b - Cikháj,SPR Žákova hora,
10,5 km SSV od Zaáru nad Sázavou,nadm.výška cca 750 m,na leží
cí větvi buku lesního/Fagus sylvatica/,2.II.1990.Doklady jsou
uloženy v herbáři Muzea Vysočiny v Jihlavě/MJ/.
L i t e r a t u r a
Hallenberg N./1983/:On the Schizopora complex /Basidiomycetes/.
-Mycotaxon,18/2/:303-313. - Marchai A./1989/:Le genre Schizo
pora Velen./Polyporaceae/ en Belgique.-Lejeunia/Revue de Bota
nique/, No.131:1-20. - NiemelS A./1987/:The raduloid species of
Schizopora.-Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur.,3:365-370. - Pilát
A./1963-42/:Polyporaceae - Houby chorošovité.-In:Kavina K. et
Pilát A./red./,Atlas hub evropských 3:1-624,374 tab.,Praha.
Petr__V_a_m_ 2_o_lja_ 2_Notes_on_the jiistin^ishing_of J3çhizo£oThe author présents results of his révision of 90 specimens
of Schizopora paradoxa/sensu lato/,mostly from the region of
Českomoravská vrchovina Mts./Bohemian-Moravian Highlands,Czechoslovakia/.In this material,he was able to identify only five
specimens/collected at three localities/ of S.paradoxa/Schrad.
:Fr./Donk as interpreted by Hallenberg /1983/; ail the other
specimens belong to S.radula /Pers.:Fr./Hallenberg.

Text k obrázku na protější stránce:
-------------------------------- -----------------------------A. - Schizopora radula /Pers.: Fr./ Hallenberg - generativní hyfy na sterilním okraji plodnic s drobnými přezkami a hojnou
drobnou inkrustací;
B - Schizopora paradoxa /Schrad.:Fr./Donk - dimitické hyfy
na sterilním okraji plodnic s většími přezkami a nehojnými
velkými krystaly /hrubou inkrustací/.
- Del.Petr Vampola
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pyg vfeNAČNé HOLUBINKY ZE SEKCE INGRATAE
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RUSSULA
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RINIPES ROMMEL IN BBITZ. A RUSSULA ILLOTA ROMAGN.
Jiří

M a n n

Nejvýznačnější ze sekce Ingratae rodu Russula,alespoň
z hlediska určováni podle makroznaků,je druh R.farinipes Rommel in Britz.Je výrazně specifický,bez dvojníků a tedy celkem
snadno určitelný.Protože však je u nás dosti vzácný,je také
poměrně málo známý.
Zcela jiná je problematika praktického určování ostatních
druhů sekce z okruhu R.foetens,kam patří i náš další druh,
R.illota Romagn. K zúžení okruhu,ve kterém je nutné se při
určování pohybovat,lze i přes obtíže s individuálností vnímá
ní případně kolísáním intenzity vlivem podmínek apod.,využít
především specifických pachů-nepříjemného až odporného u R.
foetens a R.subfoetens a nasládle hořkomandlového,někdy v kom
binaci s předchozím u R.illota,R.fragrantissima a R.lauroeerasi. /Pachy dalších druhů sekce-kde je ostatně určování ještě
obtížnější-jsou velice rozmanité,ale dosti výrazně odlišné,
např.po syrovince,rybině,sýru,pelargoniích atd./.
Pokd jde o R.farinipes je třeba zdůraznit,že jde o poměr
ně malý druh,u mých sběrů s kloboukem o průměru maximálně
60 mm,velmi pružným,jakoby gumovitým*jednobarevně světle ok
rově žlutým až s bledým citrónovým tonem,pružnými,nelámavými
a slzícími lupeny,třeněm na povrchu velmi tvrdým,ostře palči
vou chuti a se zcela bílým výtrusným prachem. V podrobnostech
lze odkázat na dokonalé popisy u nás publikované/např.Svrček
et a l . ,1984sHolubinky.Praha/.
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Protože R.illota je zná
ma ještě méně a pro znač
nou podobnost se zbývají
cími druhy okruhu R.foetens pravděpodobně přehlí
žena, podávám podrobný po
pis,pořízený podle kolek
ce pěti plodnic různého
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uzlovitě rýhová Russula illota Romagn.-holubinka
,^lutý
sv^tle
tmavolemátvýtrusy.-Podle vlast žlutohnědý,lepkavý, v okraních pozorování kreslil Jiří Mann.
0ové třetině pokryty sil________________________ _____
nou,tmavší zašedlou vrst
vou slizu.Ve stáří plochý,
někdy zvlněný,ne středu mírně prohloubený,s okrajem lehce se
hnutým a do vzdálenosti 2-3 cm výrazně uzlinatě brázditým,ok
rově žlutohnědý,na středu hrubě políčkovitě rozpukaný a na po
ličkách tmavě hnědý až černý,pokožka neslupitelná.
L u p e n y
v mládí bělavé,bledě smetanové,dosti husté,
u třeně zaoblené,kolem 0,5 cm vysoké,některé vidlené,místy narezavěle skvrnité,slzící,na ostří přetrhaně hnědě tečkované a
čárkované,ve stáří tmavší,smetanově žlutavé,poněkud řidší,mezi
sebou nízce žilnatě spojované,na ostří výrazně tmavohnědě teč
kované a Č 4rkováné,lémavé,krátkých lupínků málo.
T ř e n
7,5-9,5 cm dlouhý,válcovitý,obvykle prohnutý,
1 ,5-3 cm v průměru,uprostřed silnější,k bázi zúžený a dole za
oblený, podélně nepravidelně rýhovaný,pod kloboukem bělavý,ji
nak do okrová,po celém povrchu jemně hnědavě tečkovaný,na ot
lačených místech žloutnoucí»rezavějící až světle hnědnoucí,
uvnitř hrubě hluboce komůrkovitě dutý.
D. u ž n i n a
bělavá,ve třeni na přehrádkách rezavě hně
dě skvrnit 4 ,ve stáří v celém třeni narazavělá až rezavě hnědavá.
C h u t po chvilce dosti silně palčivá a v krku nahořklá,
poměrně krátce vytrvévající.
V ů n ě
výrazně,příjemně/sladce/ hořkomandlová.
V ý t r u s n ý
p r a c h
světle o k r o v ý . V ý t r u s y
6 ,8- 8,1 x 6,3 - 7,2 jum,téměř kulovité,hrubě bradavčité a hřebinkaté/ornamentikou podobné jako u R.laurocerasi,ale s větším
počtem jednotlivých bradavek a menším počtem hřebínků/.
Lokality pojednávaných druhů:
R.farinipes: Žamberk,zámecký park,okres Ústí n.Orlicí,v trávě
pod Quercus a Tilia,cca 440 m n.m.,4.VIII.1988,7.VIII.1988,
4 .Vlil. 1989,13 .Vlil,3,989,vždy 1-3 p;odnice ,leg.et herb.J.Mann;
R.illota: Písečná u Žamberka,okres Ústí n.Orl.,horní konec,cca
200 m SSZ od obce,světlý listnatý hájek s příměsi borovice
/Quercus,Betula,Tilia,Sorbus.Pinus/,cca 420 m n.m.,14.VII.1989,
8 plodnic,leg.et herb.J.Mann.
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Jiří M s an n:r^ g_ggngEicugi^_ruasujjie_from the section Ingratae - Russula farinipes Rommel.in Britz.and Russula illota_Romagn. The author gives descriptions of the species R.fařiňlpěš and R.illota according to his oign finds together with
their localities in the cgstle park in Zamberk and from Píseč
ná near Zamberk,district Ustl nad Orlicí,Czechoslovakia.

PHALLOGASTER SACCATUS ITORG, NALEZEN V NÍZKÝCH TATRÁCH
Jan

H o l e c

Při podzimním průzkumu SPR Chabenec a okolí,prováděném
pracovníky a studenty katedry botaniky PřFUK v Praze,našla Ha
na Gryndlerová 29.IX.1989 houbu,kterou jsem později určil ja
ko Phallogaster saccatus Morg.-velice vzácnou břichatku z řá
du Hysterangiales,čeledi Hysterangiaceae.
Podrobný popis lokality:Nízké Tatry,Zelezno,0,9 km SZ od
Železná,na levém břehc Tlstého potoka,790 m proti proudu od
ústí do potoka Velké Zelezno,3 plodnice na rozloženém kmenu
javoru u osamělého odumírajícího javoru,v okolí smrčina,1040
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m n.m. ,29.EC.1989 leg.H.Gryndlerová,det.¿.Holec.
Popis nalezených plodnic:malá plodnice/viz obr.na pro
tější str.vpravo/ je hruškovitá,široká 2 cm,vysoká 3 cm,
směrem dolů se zužuje a přechází v myceliové provazce tlus
té kolem 1 cm a dlouhé až 5 cm,které vrůstají do substrátu.
Okrovka je bělavá,místy špinavě okrová až hnědavá.Dospělá
plodnice/viz obr.na s t r .5 vlevo/ je vysoká 4 cm.Okrovka poz
ději puká v 4 cípy,které jsou z vnější strany zbarveny jako
u mladé plodnice a zevnitř nesou především na svém okraji
slizké,nepravidelné a nesouvislé povlaky těřichu.Těřich svou
konzistencí,olivově hnědozelenou barvou a odporným zápachem
připomíná těřich hadovky smrduté. Zralá plodnice je tedy nálevkovitá ,cípetá,poměrně křehká a proděravělá otvory.Těřich
se ve stáří rozplývá či zasychá na ^krajích cípů okrovky.
Podle údajů,které mi poskytl S.Šebek,se jedná o devátou
lokalitu v naší republice,z toho třetí na Slovensku,odkud je
poslední mně známý nález z roku 1965.Zajimavá je pozdní doba
sběru-kgnec záříjdalší československé i evropské nálezy z Ra
kouska ,Švýcarska,SEN,Francie /Gross 1977/ pocházejí převážně
z května až července.Phallogaster saccatus roste v submgntánním až subalpínském stupni/výjimečně v kolinním/ na humoz nich místech s tlejícím dřevem nebo přímo na něm.Je rozšířen
v mírném pásu Severní Ameriky a Evropy/zde od Východní Fran
cie po Slovensko/. Nejsevernější lokalita je známa ze severních
Cech /Svoboda n.Upou/.
Phallogaster saccatus je zařazen do Červené knihy CSSR,kde
budou jeho výskyt a ekologie podrobně zpracovány.Zde se ome zim na stručnou citaci dosud známých československých lokalit
s uvedením literárních prámenů:Belianské Tatry /Svrček in Pi
lát 1958/,Spišská Magura/Lazebniček 1967/,Brno-Soběšicg,BrnoLesná,Adamov/Antonín et Vágner 1983,1985/,Svoboda nad Úpou,
Vysoké nad Jizerou/Hák 1984/.Podrobný popis uvádí zejména Lazebníček/1967/spolu s údaji o ekologii,rozšíření a systema tickém postavení houby.
P o d ě k o v á n í
Děkuji ing.J.LazebníČkovi,A.Vágnerovi a S.Sebkovi za las
kavé zapůjčení prací o výskytu houby a kolegyni A.Blechtové
za nakresleni velice výstižných obrázků nalezených plodnic.
L i t e r a t u r a
Antonín V.et Vágner A./1983/:Zajímavějši nálezy makromycetů
na Moravě v letech 1980-1982.Mykol.Listy 11:7-10,Praha. Antonín V.et Vágner A./1985/rNálezy vzácnějších a méně známých makromycetu na Moravě.Čas.Mor.Muzea,Brno,70:109-114. Gross G./1978/:Ueber einige neuere Funde von Phallogaster
saccatus Morg.Z.Mykol.44:251-256. - Hák J./1984/:Rozpuklec
hruškovitý, Phallogaster saccatus Morg.v Krkonoších.Opera Corcontica,Praha,21:151-156. - Lazebnlček J./1967/: Phallogas
ter saccatus Morg.podruhé nalezen v Československu.Cs.Mykol.,
Praha,21:98 - 108.- Svrček M.in Pilát A.et al./1958/:Flora
ČSR,Gasteromycetes,861 p.Praha.
30LBITIUS VARIICOLOR ATK.
Jozsef

E n t z

a

Josef

S e d l á č e k

V pěstírně hlivy ústřičné v Huti u Železného Brodu nelezl
zaměstnanec Vladimír Hudec zajímavý druh houby,a to 26.3.1985
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Bolbitius variicolor Atk. - Dle sběrů V.Hudce del.Mir.Smotlacha.
4 mladé plodnice a 2 . IV.dvě staré,shnilé a jednu mladou plodnici,které vyrostly jednotlivě na slámě,použité jako substrát
pro pěstování hlívy.
K l o b o u k
mladých plodnic sklenutý,do 35 mm v prům.,
svrchu připomíná klobouk některého druhu z r;odu Pluteus.Bar vu má teple žlutohnědou,s lehkým olivovým tónem u nejmladších
plodnic.Povrch je svraštělý až plasticky dubkovaný,s tmavším
vrostlým sítováním asi jako má Pluteus umbrosus/Pers.:Fr./Kumm.
Čerstvé plodnice jsou na povrchu silně slizké,zvláště terč,kte
rý bývá někdy vbořený,má až 1 mm silnou vrstvu slizu a zde vy
sychá při exsikaci plodnic nejpozději.Terč a sítování jsou umbrově hnědé.Okraj klobouku nerovný,lehce svraštělý,nerýhovaný.
Plasticky zdobené bývá zvláště mezikruží mezi okrajem a ^er čem.Klobouk budí dojem solidní,p$vné plodnice.Není zvlášt křeh
ký.Pokožka pod vrstvou slizu plstovitá.
L u p e n y
u nejmladších plodnic lehce krémové,pak sírožluté,nakonec hnědošedé,v konečném stadiu téněř rozteklé,Jsou
středně husté,nerovné,s vločkatým ostřím.Jejich připojení u
mladých plodnic je špatně zřetelné,na řezu plodnic! jsou vklí
něny mezi dužninu klobouku a třen,který je na svém vrcholu do
konale polokulovitý,asi tak,jak je to běžné u mladých plodnic
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křemenáčů.$ířka lupenů do 3 mm.
T ř e n je solidní,60 až 70 mm vysoký,uprostřed až 15 mm
tlu3tý»většinou prohnutý,dolů se zužující někdy až do špičky,
dutý.U mladých plodnic je bílý,ve vrchní polovině odstále šu
pinatě vločkatý,pod kloboukem řídce rýhovaný v délce asi 15
mm,v téže výši jakoby poprášeny žlutými vločkami.
D u ž n i n a
v klobouku překvapivě tenká,do 3 mm, vý
razně různobarvá.Rez pokožky se jeví hnědě,dále bývá asi 1 mm
červená,výrazně žlutá a nad lupeny krémová,téměř bílá.Červe
né zbarveni nebylo u všech plodnic stejně intenzivní.U jedné
plodnice bylo výrazně rumělkové,jinde červenohnědé,u dalš£
plodnice byla dužnina pod hnědou pokožkou přímo žlutá.Chut
i vůně nevýrazná.Z houby je cítit pouze zapařený substrát.
Dužnina ve třeni nažloutlá.vláknitá,silně hygrofánní.
Výtrusný prach jsme v důsledku přezrálosti dospělých plod
nic nezískali,k dispozici však bylo ohromné množství výtrusů
z r o z t e k l ý c h lupenů.Tyto byly rezavohnědé,v Melzerově činid
le až nnědopurpurové,hladké,téměř mandlovité,s klíčním pórem,
vesměs stejně široké kolem 8,5 Jim a délky nejčastěji 13-14 jim.
Popis houby jsme v české literatuře nenašli,podle dostup
ných zahraničních pramenů jd% o americký druh,v Evropě nale
zený zatím pouze v Madarsku,Švýcarsku a v Itálii.
Dokladové plodnice jsou uloženy v mykologickém herbáři
Národního muzea v Praze.Barevné diapozitivy J.Sedláček.
Poz námka redakce:
Podle sdělení dr.M.Svrčka,bšc.jde pravděpodobně o třetí
sběr této houby pro Československo.V herbáři Národního muzea
v Praze existuje jediná takto (¿rčená položka B.Watlingem,a to:
PRM 626389-Bohemia,Pacov,na koňském trusu 7.VIII.1942,leg.J.
Herink/ a jím určená jako "Bolbitius vitellinus f.olivascens
Herink in h e r b . V . D r u h o u položku PRM 614829:Bohemia merid.,
Jindřichův Hradec,na odpadu po zpracování lnu,19.V.1963 leg.
J.Kubička/ut "B.vitellinus f.griseo-olivacea Kubička in herb."
určil R.Watling jen s reservou jako "B.aff.variicolor Atk.".
Autor této poznámky prováděl v zimních měsících roku 1989
soustavný průzkum na 2,2 ha plochy skleníků firmy Sempra v
Paskově,kde byly pěstovány salátové okurky na slaměné nástýlce tzv.mulči,při čemž zde zaznamenal skoro 60 druhů vyšších
hub včetně 4 druhů rodu Bolbitius-Bolbitius vitellinus/Pers./
Fr.,Bolbitius lacteus Lge.Bolbitius variicolor Atk. a Bolbitius coprophilus/Peck/Hongo; poslézevzmíněný druh je pravdě
podobně prvým doloženým nálezem pro Československo.Příspěvek
k tomuto rodu bude uveden v některém čísle Hykologických listů.
Jan K u t h a n
LEPIOTA CORTINARIUS J.E.LANGE V ČESKOSLOVENSKU
Vladimír

P r a v d a

a František

T o n d 1

Lepiota cortinarius J.E.Lange 1915 - bedla pavučincovápatří mezi velmi vzácné druhy hub.Je známá z Evropy a Severní
Ameriky.Byla popsána J.E.Langem z jedlového lesa v Dánsku v r.
1915 /Dansk.Bot.Ark.2/3 / :25,1915/ a od té doby existuje nemno
ho dokladů o jejím výskytu a rozšíření.Podle dostupných lite
rárních pramenů vedle Dánska byla nalezena též ve Velké Bri tánii,Holandsku,Francii,SRN,Litvě a v USA.Pravděpodobně je
známa též z Itálie.B.Cetto ve 3.dílu "I funghi dal vero" na
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Lepiota cortinarius Lange:2 plodnice z Chýnova/okr.Tábor/,
kreslila Jindra Papoušková.
tab.863 uveřejnil velmi zdařilý barevný snímek tohoto druhu,
avšak jako u všech ostatních snímků,tak i zde neuvedl místo
nálezu.
První doložený nález z našeho území je z jižních Čech.
Celkem 5 plodnic nalezl a určil první z autorů tohoto pří
spěvku u obce Chýnov v okr.Tábor dne 7.IX.1986.Revizi pro
vedl MUDr.Josef Herink a potvrdil správnost určení.Doklad
je uložen v herbáři Jihočeského muzea v Českých Budějovi cích ,No.5164.
Při pátrání po případných dalších nálezech u nás jsme
zjistili,že tento druh určoval a fotografoval v rocew1970
Ing.Jan Kuthan ve smíšeném lese u obce Raková v okr.Čadca na
rozhraní Moravskoslezských Beskyd a Javorníků.Jeho nález ne
ní doložen,avšak existuje o něm záznam a barevný diapozitiv.

o ti (i úo

Lepiota cortinarius Lange:výtrusy / 8,4-9,4/-10/ x 3,3-3 ,8 um.
Kreslil František Tondl.
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Stručný popis plodnio nalezených u obce C h ý n o v :
K l o b o u k
3-8 cm široký,zpočátku zvoncovitě polokulovitý,pak rozprostřený.Povrch je rozbrázděn v koncentricky
uspořádané vláknité šupiny světlehnědé barvy s rezavým od
stínem na bílém nebo bělavém podkladě a přecházející v nerozbrázděný hnědý střed.V mládí je okraj klobouku nápadně
spojen s třenězg bílou pavučinovitou kortinou.Vlékna kortiny obalují třen pod kloboukem v délce přibližně 2 cm.
L u p e n y velmi husté,křehké,široké 5-7 mm,ke třeni
volně připojené,na ostří jemně zubaté /viditelně zřetelně
jen pod lupou/,s holými lupénky/laměllulae/,bílé,zasychá nim nabíhající do slabě krémově žlutohnědého zbarvení.
T ř e n
7-8 cm dlouhý, 1- 1,3 cm široký,v horních dvou
třetinách stejnoměrně válcovitý,uvnitř vycpaný,směrem k bá
zi se rozšiřující v nápadnou dutou hlízu.Povrch je velmi
jemně vláknitý,v mládí téměř bílý,později slabě nahnědlý a
po dotyku se zbarvuje rezavočerveně až rezavohnědě.
D u z n i na
Bílá,velmi pomalu/do druhého dne/ nabí
hající do slabě oranžového až rezavého zbarvení,příjemném
slabé houbové vůně,která je zřetelná i při zasýchání,Chut
př í jemná,houbov á .
V ý t r u š n ý
p r a c h
bílý.Výtrusy dlouze ovál
né /viz obr.na str. 9/,téměř ostruhaté,se šikmým apikulem o
rozměrech 8,4- - 9,4 /-10,0/ x 3,3 - 4,0 pim.
Místo nálezu: Na levém břehu Chotčinského potoka,asi
4 km severozápadním směrem od obce Chýnov,Q 6554d,asi 550
m n.m.Plodníce byly nalezeny na naplaveném listí a větvič
kách spojených vzájemně myceliem této houby v bezprostřed
ní blízkosti břízy,osiky a mladých smrků z náletu.
Ekologie: Z práci pojednávajících o bedle pavučincové
vyplývá,že tento druh je humusový saprofýt fruktifikující
na detritu/surový humus/ v jehličnatých nebo smíšených le
sích, především na jedlovém nebo smrkovém jehličí a také na
starém zetlelém listí mnoha listnatých dřevin.Je nalézána
na lokalitách,kde se vyskytují eutrofní p ů d y ,především na
bazických, karbonátových podkladech,hlavně na vápenci.S tě
mito literárními údaji souhlasí, i nálezy u nás.V okolí Chýnova vystupuji na povrch velmi čisté krystalické vápence
a také dolomitické vápence.Rovněž tak u obce Raková podél
Kysuei.se nacházejí výstupy pevných karbonátových hornin.
Systematické zařazení: V rodě Lepiota/Pers.:Fr./ S.F.
Gray je zařazena do sekce Stenosporae/J.Lge,/Kúhn. D.A.Reid
/1968/ popsal Lepiota cortinarius var.audreae Reid.Tuto va
rietu nalezl ve Velké Británii v roce 1966 společně s paní
Sudrey Thomasovou z Kew v porostu bažsnky vytrvalé/Mercurialis perennis/ pod mladými javory.Od typické variety,kde po
vrch klobouku je rozbrázděn a pokryt vláknitými šupinami
světlehnědé barvy,var.audreae se liší tím,že zbarvení šupin
je nápadně červenohnědé a přechází do výrazně tmavého zbar
veni na středu klobouku.Jinak se prakticky obě variety od
sebe neliší.
Vybraná vyobrazenísCetto B . ,1 funghi dal vero,vol.3,fig.
863. - Lange J.E.,Flóra Agaricina Lanica,tak.lO,fig.B. Lange J.E. et Lange M . ,Illustrerat Svanpeflora,fig.p.l27.Reid D.A.jFungorum rariorum icones coloratae III,tab.l9,
fig.a.
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L i t e r a t u r a
Getto B.7 1979/:2 funghi dal vero.Vol.3,Saturaia»Trento.~
týž:Pilze nach der Natur.Ed.3,BLV München,Bern,Wíen/Německá
verze/. - Lange J.E./1935-1940/:Flora Agaricina Daniea.Vol.
I-T,200 ta b .Kopenhagen. - Lange J.E.et Lange M,7 1961/žlliuatreret Svampeflora.Gads FarlagjKopenbagen.-týž ~5LV Bestimmungsbuch,Pilze.BLV München/německá verze/. - Kui.-jsman K.S.C.71960/:
Persoonia 1,3.Leiden. - Moser M.t&1983/:Kleine Kryptogamen flora.Die Rbhrlinge und Blätterpilze.5.Aufl.Gustav Fischer
Verlag,Jena. - Heid D.A./1968/: Fungorum rariorum icone3 coloratae III.Lehre,J.Gramer. - Wasser S.P./1985/:Agarikovyne
griby SSSH.Naukova Dumka,Kijev.
S u m m a r y
Lepiota cortinarius J.Lange was found in Czechoslovakia on
7.9.1986,near village of Chýnov,in Tábor district.The exsiccate of th4 carpophore was deposited in the South Bohemien Mu
seum in České Budějovice,No.5164

Lékařská

m ykologie

PHAEOTRICHOCONIS CROTALARIAE - NOVÉ AGENS LIDSKÉ K E R flTTTTDY
Petr

Fr

a g n e r

50 ti létá hospodyně si stěžovala na zčervenání,bolest
a slzení levého oka. Po neúspěšném léčení byla přijata na
očním odděleni univerzitní nemocnice v lucknovu /Indie/ se
vředem na rohovce /3x3 mm/. V mikroskopickém preparátu ze
seškrabu rohovky byla zjištěna septovaná,dematiová vlákna
a proto byly založeny kultury na Šaoouraudově agaru. Kultu
ry byly určeny v Commonwealth Mycological Institute v Kew
/Anglie/ jako Phaeotrichoconis crotalariae /Salam et Rao/
Subram.. Houba byla dosud známa jako půdní saprofyt a rost
linný patogen. Referovaný nález je první jako agens onemoc-*
není člověka.
Pacientka byla léčena 1% suspenzí amfotericinu B /každé
2 hodiny/, nystatinem,atropinovou mastí,jodidem draselným
/3,3/V v kapkách a vitamíny. Po 4 týdnech byl vřed zcela
zhojen a pacientce tyla doporučena keratoplastika.
kultura Phaeotrichoconis crotalariae byla v pokuse pa
togenní pro oči králíků a s pomocí kortizonu se na nich podařilo vyvolat ještě daleko vážnější chorobné změny,než ja
ké byly pozorovány u zmíněná pacientky.
Li "tg t q turs
Shukla P.K.,Jain M.et al./1989/: Sžycotic keratitis caused by Pnaeotrichoeonis crotalariae.New report.- ííycoses,
Berlin,32:230-232.
Petr_ F r a g n e r
: Phaeotrichoconis_crotalariae_^_new
ag5ňt”of ”Huí:aň~niřá ti tiš,.- 7ŘivIěw.7
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PENICILIÓZA PŘI AIDS
Petr

F r a g n e r

Podle Světové zdravotnické organizace /VYHO/ bylo do 31•
12.1987 hlášeno 75392 nemocných AIDS, z toho 56958 připadalo
na USA /cit.Hautarzt 1989,40:61-64/. Počet nakažených se v
USA roku 1988 odhadoval na 1 až 1,5 milionu, z nichž mnozí
ještě nevědí,že jsou nakaženi /J.Inf.Dis.1988,158:273-285/.
Zdá se,že rozvoj pandémie probíhá přesně podle odhadů.
Klinické projevy AlnS jsou zprvu málo výrazné a dříve,
než se mohou rozvinout, bývají zastřeny jiným, rychle probí
hajícím onemocněním, které se stává příčinou smrti. V našem
časopise /Mykol.Listy 1987:28:11-17/ byla uveřejněna^zpráva
o časté kryptokokóze při AIDS. Není to jen kryptokokóza;
ztráta imunity dává precpoklady pro vznik různých onemocnění
bakteriálních, parazitárních, virusových, nádorových a pocho
pitelně také dalších infekcí mykotických. Mezi vzácné patří
penicilióza.
Pénicillium marneffei Segretain 1S 59 bylo poprvé naleze
no v játrech krysy ve Vietnamu /Capponi et al.1956/. U hlo
davců vyvolává onemocnění podobné histoplasmóze nebo leishmanióze. Téměř po dvaceti letech od prvního nálezu u krys bylo
zjištěno u lidí, vesměs pocházejících z Číny a jihovýchodní
Asie /Vietnam,Thajsko/. Slo o diseminovaná systémová či izo
lovaná plicní onemocnění,pooobná histoplasmóze. Také nález
houby v histologických preparátech připomíná Histoplasma capsulatum var.capsulatum. Je tvořen ovalnými,vejčitými a kulo
vitými buňkami, 2,5 - 4,5
ojediněle též buňkami válcovi
tými, 1 - 2 x 3 - 6 ym; obojí jsou často rozdělené příčným
šeptem. Je možná záměna s K.capsulatum var.capsulatum,ale u
P.marneffei se nikdy nevyskytují pučící,kvasinkovité buňky.
Celkem je známo jen asi 23 případů lidských onemocnění
/DiSalvo et al.1973, Jayenetra et al.1984, Pautier et al.1984,
Deng et al.1986,198a/_a snad posledním z nich je diseminace
poprvé u nemocného AIDS /Piehl et al.1988/. Pacient,homose
xuál, byl vyšetřován a léčen v Kush-Presbyterian-St Duke 's /
Medical Center v Chicagu. Odkud pocházel a kde se peniciliózou nakazil není známo. V histologických preparátech z kožních
projevů a z kostní dřeně byly prokázány kulovité a oválné buň
ky-, 2 - 4 p velká a protáhlé,septovaná buňky tvaru uzenek,až
8 pa dlouhé. Kultivačně bylo P.marneffei nalezeno v krvi,kost
ní dřeni,sputu,stolici a v kožních projevech. Facient byl
úspěšně léčen amfotericinem B, ale dva měsíce po ukončení léč
by se znovu objevily teploty a nápadné ztráta na vaze. Hemokultury byly opět pozitivní na F.marneffei a proto bylo pokra
čováno s amfotericinem B. Po zlepšení byl nemocný propuštěn
a dále léčen amfotericinem B ambulantně.
Literatura
Capponi K.,Sureau F.et Segretain G./195Ó/: Penicilliose
de Rhizomys sinensis.-Bull.Soc.Fath.Lxot.,Paris,49:418-421 .
Deng Z.,Ribas J.L.et al./l9S3/: Infections caused by Pénicil
lium marneffei in China and Southeast Asia: review of eighteen published cases and report of four more Chinese cases.-
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? e /ÎQSf/DiS ’’ChiCaê? ,10:640~ 652, " DenS z *»ïun M.et Ajello
u./i 9db/: Human penicillxosis marneffei and its relation to
the bamboo rat /Rhizomys pruinosus/.-J.?ied.Vet.Mycol.,Abine~
“ DiSalvo A.P.,Fickling A.M.et Ajello L.
/19/3/. Iniection caused by Pénicillium marneffei: descrip
tion of first natural infection in man.-Amer.J.Clin.Path.
Philadelphia,60:259-263. - Fragner P./1987/: AIDS zvyšuje’
vyshyt kryptokokozy: Kryptokokoza - častá příčina smrti u
nemocných AIDS.-Mykol.Listy,Praha,28:11-17. - Jayanetra P . s
Nitiyanant P.et al./1984/: Penicilliosis marneffei in Thaiíand:
report of five human cases.-Amer.J.Trop.Med.Hyg.,Baltimore.
33:637-044. - Pautier K.B.,Padhye A.A. et Ajello L./1984/:
Imported penicilliosis marneffei in the United States:report
of a second human infection.-J.Med.Vet.Mycol.,Abingdon,22:
433-438. - P i e h l M . R . ,Kaplan B.L.et Eaber M.H./1988/: Disseminated penicilliosis in a patient with acquired immunodeficiency syndrome.-Arch.Path.Lab.Med.,Chicago, 112:1262-1264. Segretain G./1959/: renicillium marneffei n.sp.,agent ď u n e
mycose du système réticuloendothélial.-Mycopath.Mycol.Appl.»
Den Haag,11:327-353.
£êiï__ü_£_£_g_5_§_E_i_Peûi£iili2sis_in_AID§_£atient.-/Review./

Krátká

sdělení

"STŘÍPKY" Z X.KONGRESU EVROPSKÝCH MYKOLOGŮ V ESTONSKU
František

K o t 1 a b a

Jak domácí,tak zejména mezinárodní setkání mykologů při
nášejí nejrůznějSY zážitky a poznatky,které nepostrádají za
jímavosti.Bylo tomu tak i na X.kongresu evropských mykologů,
který se konal v srpnu r.1989 v Estonské SSR;podrobně O' něm
informoval v našem bulletinu J.Kuthan/Mykol.Listy no.36:2731,no.37:21-27*1989/.Můj článek s fotografiemi vyjde asi v
polovině tr.v České mykologii.Protože jde o oficiální refe rát a nechtěl jsem,aby byl příliš dlouhý,něco z toho,co se
tam "nevešlo",a přitom by to mohlo naše mykology zajímat,
uveřejňuji zde.
Střípek první - nečekané setkání.Že se na mezinárodních
kongresech setkají osobně lidé,kteří se třeba dlouhá léta
znali jen z korespondence nebo pouhé výměny separátů svých
prací,to lze předpokládat a přirozeně to tedy nepřekvapuje
/pouze někdy s překvapením zjištujeme,že jsme si dotyčnou ne
bo dotyčného představovali až dosud úplně jinak.../.Skutečná
překvapení však mohou být jiného druhu.Tak jsem např.snad 20
let zasílal separáty Indovi jménem dr.Anjali Royjproto mi
doslova "vyrazilo dech",když se ke mně na kongresu v eston ském Tallinnu přihlásila s výše uvedeným jménem-osmahlé Indka v sárí a s červeným znaménkem/"trilaksoa"/ na čelelRaději-
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jsem jí ani neřekl,že jsem ji po celá
léta považoval za mu
že,..Pouze podle jména nemůžeme přirozeně většinou poznat,
jde-li o muže nebo o ženu,což platí i o některých slovanských
jménech včetně ruštiny.-Na kongresu ke mně přišel mladý mykolog a představil se jako Viktor Bilaj z Kyjeva; po chvíli
ně napadlo zeptat se h o P o č k á j t e - B i l s j - t o je přece v myko
logii známé jméno,pod nim je zn£ma řada publikací,i celé knihy*/nemohl to ovšem být on,nebot mu bylo sotva přes 30 let/.
Na to mi k mému velkému překvapení odvětil:"Eto maja babuška!"-a oba jsme se srdečně zasmáli.V.J.Bilaj/-ová/ je nyní
osmdesátiletá a stejně jako ona do nedávná,také její syn/Viktorův otec/ a nyní i vnuk pracují v oboru mykologie v Akade
mii věd Ukrajinské SSH.
Střípek druhý - jazyky.I když na většině mezinárodních
kongresů je stanoven jeden jednací jazyk,při méně oficiálních
akcích/exkurze apod./ a při individuálních rozhovorech se při
rozeně používají i mnohé jiné jazyky.Na X.kongresu jsme mlu
vili kromě oficiální angličtiny hlavně ruský,německy a francouzsky/téměr nikdo z nás ovšem perfektně.../.Zatímco eston
ská průvodkyně Inturistu hovořila na předkongresové exkurzi
anglicky,estonský odborný průvodce-mykolog mluvil německy.
Před vstupem do lesa/obvykle už v autobusu/ nám rozdal^plánky
příslušných lokalit,které byly rozdělené na čtverce/sít/,a
pak nás v německy pronášeném úvodu nabádal,abychom sbírali
jen např.v 35.-38.čtvrtletí,dál abychom vzhledem k nedostatku
času nechodili... Říkal to soustav ně,takže se nepletl/z jeho
hlediska/-měl zkrátka v hlavě zafixováno,že kvartál je čtverec/ne kvadrant/.Nikdo z nás včetně přítomných "říšských" Ně
mek jsme nějak nenašli odvahu při jeho entuziasmu opravovat
ho-snad že bylo takové vedro,anebo že jsou Estonci tak hodní
lidé?Zřejmě termíny kvadrant a kvartál používá obráceně
pod ne s . •.
Střípek třetí - jídlo.Starým pořekadlem "Doma jez,co máš,
v cizině,co ti dají" jsme se přirozeně řídili i v Estonsku,
avšak rozdíly oproti našim jídlům příliš velké nebyly.Předem
je ovšem třeba říci,že hladem jsme rozhodně netrpěli/na předkongresových exkurzích spíše naopak!/,avšak jistý nedostatek
potravin i určitých průmyslových výrobků byl v důsledku hos
podářské situace/stávlsy/ dost znatelný.Když ovšem jde o mezi
národní setkání,pak i v socialistických státech musí být i
"úzkoprofilového" zboží dostatek,jídlo nevyjímáje/to přede vším v hotelech/.Chtěl-li si však někdo koupit nějaké jídlo
mimo kongresem zajištěných snídaní,obědů a večeří/nebyly za
jištěné na všechny dny,pouze na některé/,nebylo to jednodu ché.Ve velkých mezinárodních hotelech jsme se v Tallinnu moh
li najíst celkem dobře a poměrně levně v bufetech,které byly
otevřené od rána do večera.Když však člověka přepadl hlad na
ulici a chtěl jej zahnat " něčím m alým",bylo to vlastně nemožné/ještě že jsme měli vlastní zásoby!/.To,co je všude u nás
běžné-množství nejrůznějších kiosků,bister,Stánků,bufetů,au
tomatů,hospůdek a restaurací,kde se můžete kdykoli najíst a
napít-to např.v Tallinnu i jinde ve Svazu téměř neexistuje.
Skupina lidí bez předchozí objednávky nesežene leckdy volný
stůl ve velkých hotelech,nebot je tam skoro neustále obsazeno.
Svědčí o tom i příhoda,kterou jsem sám zažil.Na exkurzi v
rámci kongresu mi v národním parku Lahemaa řekl norský mykolog dr.L.Ryvarden,zda bych s ním a s několika dalšími mykolo-
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Sel po návratu na společnou večeři,což jsem přijal,Když zjis
til,že bydlím 3tejná jako dr.M.A.Bondareevová,kterou též po
zval, v hotelu OlQmpia,rozhodl,že přijdou všichni ostatní/ti
bydleli jako on v hotelu Viru/ na večeři do OlBmpie:byli to
d r .B .L,Gilberts on s paní z USA a dr.D.L.Hawksworth z Anglie.
Společně jsme se vydali do velké hotelová restaurace v pří
zemí,avšak hned u vchodu nás zastavil objemný zřízenec s
tím,že dovnitř nemůžeme,protože je plně obsazeno/dr.Ryvardena tam nakonec krátce vpustil,aby se o tom přesvědčil/.Dozvě
děli jsme se,že je možné večeřet také v gril baru ve 22.po
schodí,avšak tam jsme dopadli stejně.Hozhodli jsme se tedy
zkusit štěstí v hotelu Viru,a protože paní Gilbersonovou už
bolely nohy,chtěli jsme jet taxíkem.Ačkoli jich stálo před
hotelem na půl tuctu,ani jediný řidič nebyl ochoten s námi
jet-bylo to totiž jen asi 1,5 km,a tak by nic nevydělal!Do
hotelu Viru jsme dorazili kolem půl desáté,poštěstilo se nám
vzhledem k pokročilé době najit už volný stůl a po čekáni na
číšníka a ještě delším čekání po objednávce jídla jsme asi
v půl jedenácté konečně začali večeřet,když už všichni měli
strašný hlad.Odcházeli jsme krátce před půlnocí a mohu říci,
že takto plouhá a složité hledání večeře v tak velkém městě
/půl milionu obyvatel/ snad v životě nepamatuji!
Střípek čtvrtý - pití,V Sovětském svazu platí zákaz pro
deje alkoholu,avšak poněkud podivně/nedůsledně/.Např.na předkongresové exkurzi si v hotelu v Parnu chtěl švýcarský mykolog-amatér M.Jaquenoua-Steinlin koupit po večeři ještě něja
ké víno.Když tento požadavek přednesl servírce,promptně řek
la,že víno nemají; když tedy chtěl alespoň pivo,dozvěděl se,
že ani to není.Zeptal se jí proto,jaký alkohol mu může vůbec
nabídnout.A ona mu k našemu velkému překvapení odvětila,že
vodku/což ovšem je^oproti vínu a zejména pivu pěkně "tvrdý"
alkohol!/.-a to budto vodku čistou nebo s džusem.Pan Jaque noud pak poručil pro celý stůl/o dva dny později jsem tak
učinil i já/ každému vodku s džusem,třebaže takto byla značně
dražší.Bekl však,že chtě nechtě musel-stejně jako všichni zá
padní cizinci-vyměnit spoustu peněz a že neví,co by měl za
ty ruble v Sovětském svazu koupit,když skoro nic není nebo to
za moc nestojí...
Střípek ná-tvtf- soukromá přednáška.Ba kongres bylo přihlá
šeno veixe množství referátu,avšak pouze některé vybral pří
pravný výbor k přednesení/všechny zaslané abstrakty však by
ly vytištěny/.Bydlel jsem po návratu z předkongresové exkur
ze v Tallinnu v hotelu společně s dr.J.Hlaváčkem,který mi
řekl,že by rád na konci sympozia o lupenatých houbách před
nesl referát/s barevnými diapozitivy/ o pečárkách; neměl jej
však přihlášený-proto byla jen malá naděje,že na něj dojde.
To se také stalo,čas nezbyl,a tak Jiří na místě pozval něko
lik mykologů na 8 hod.večer 24.8.do našeho pokoje v hotelu.
Protože pozvání bylo bezprostřední a většina mykologů už mě
la jiný program,přišli jen tři/dva z Francie a dr.V.Demoulin
z Belgie/; z našich byli dále přítomni inž.J.Kuthan a také J.
Moravec,který dr.Hlaváčkovi zepůjčil v Tallinnu zakoupený ma
lý diaprojektor k promítání obrázků.Protože se mi zdálo ne
ekonomické ,že Jiří přednáší pro tak malé auditorium,dohodl
jsem se s ním,že ještě někoho pozvu.Vzpomněl jsem si totiž,
že při večeři jsem viděl v bufetu čtyři Madary/dvě dívky a
dva hochy,které jsem znal z předkongresové exkurze/,doběhl
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hi jsem pro ně,a tak se počet posluchačů rázem zvýšil na de
set.Uadarští mykologové byli za pozvání velmi vděční,avšak
problém byl v tom,že většina z nich rozuměla trochu jen němec
ky a jedna z nich/dr.G.Vasasová/ anglicky.zatímco výklad k
promítaným obrázkům byl francouzský; vyřešilo se to tak, že
Jiří mluvil francouzský a pak hned německy/my jsme popř.ně
co doplňovali anglicky/.
Soukromá přednáška dr.Hlaváčka o pečárkách byla velmi
úspěšná a já jsem ke společenské stránce této akce přispěl
tím,že jsem vylovil z kufru-nevím proč do posledního dne šetřencsu-bechrovku, jíž jsem přítomné pohostil.Protože jsme s inž.
Kuthanem druhého dne časně ráno odlétali domů,byla to i na
še "tečka" za kongresem.Poznali jsme na něm mimo jiné,že Estonci jsou velice ochotní,srdeční a hodní lidé,čímž naše úc
ta k Estonsku jen stoupla.
řasí

Josef

jako epifyti

na

houbách

H o u d a

Pevné symbiózní soužití houby a řasy známe ze stélek li
šejníků a hovoříme o tom,že řasa nebo houba je lichenizována.
V předjaří r.1984 a na podzim r.1989 jsem pozoroval zajímavý
růst jednobuněčných řas na plodnicích pestřece obecného /Scle
roderma citrinum Pers./.
V přírodě je běžný růst jednobuněčných zelených řas na kme
nech stromů nabo na vlhkých skalách.V obou případech se jed
nobuněčná řasa chová na kmeni stromu nebo na povrchu plodnice
pesterce jako epifyt,tj.neparazituje,ale získává organické
látky z prachu a částic zeminy,které se usazují na borce stro
mů nebo v rozbrázděné a rozpukané okrovce pesterce.Vláhu zís
kává ze srážek a vzdušné vlhkosti.Popis pozorovaných případů:
pestřec obecný patří mezi houby břichatkovité/Gasteromycetes/.
Vytváří nadzemní plodnice,nebo částečně v zemi ponořené, ne
pravidelně kulovité,vejčité nebo hlízovité.U větších exemplá
rů je povrch plodnice na temeni vždy zploštělý a nepravidelně
rozpukaný.To je tím,že okrovka je tlustá,kožovitá,u čerstvých
exemplářů mírně pružná,u suchých tvrdá,světle žlutohnědá(hně
davá nebo hnědá,na temeni rozpukaná v bradavky,nepravidelná
políčka nebo více méně v široké šupiny.Právě tato nerovná a
zhrublá místa byla v uvedených exemplářích zelená.Byly to po
vlaky tvořené jednobuněčnými zelenými řasami.V popisovaných
případech zelené řasy z větší části pokrývaly pesterce úplně.
Zpočátku jsem se domníval,zda se nejedná o výtrusný prach pe
sterce,ale mikroskopování jasně ukázalo,že to jsou jednobu něčné řasy.Nález zajímavých pesterců jsem dokladoval sběrem
a fotografováním na barevný film.Část sběru jsem zaslal k po
souzení p.S.Sebkovi,který je specialistou na zmíněný rod.Plod
nice pesterce má jednu zvláštnost,proti ostatním jiným houbám
/hřibovitým nebo bedlovitým/ v tom,že přečkávé v dobrém stavu
několik měsíců od podzimu až do jara.To vyhovuje i existenci
řas .
Závěrem dodávám,že mi není znám případ,že by na vyšších
měkkých houbách rostly řasy jako na kmenech/s výjimkou tvr
dých chorošů/.
hokality-pozorování:Lounské Podlesí:Smilovice,Pšanský les,
360-390 m n.m.,záp.expozice,okraj borové paseky/desítky plod-
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nic-duben 1984/; Ročov,V rybičce,360-370 m n.m.,aáp.expozi ce>okraj boroviny a mýtiny a břízou a habrem/desltky plodnlc,
<-£ *X*a 29#X.1989/•
Josef _H o u d a : Algae on_mu3_hroom surface.

M ykologická

bibliografie

KAREL PRÁŠIL /red./:PROBLEMATIKA A METODIKA BFTERMINACE NĚKTE'ň'iCH SKUPIN ^IKROSKOPICiCiCH H U B . SbornTiTTei^aťů;'přednese
ných na seminářích sekce pro stučTum mikroskopických hub v CSSR
ve dnech 8.II.1988 a 9.II.1989 v Praze. - Stran 1-95/včetné
obr./,cena 23.-Kčs/bez poštovného/.
Koncem března tr.vydala CSVSM sborník referátů,přednese
ných na dvoy seminářích její sekce pro studium mikroskopie kých hub v CSSR v r.1988 a 1989.Sborník obsahuje 7 následují
cích referátů:
V.ffolubová-JechovárMorfologická stavba hyfomycetů,konidlo
ge ne ze a užívaná terminologie. - O.Fassatiová: Metodika a pro
blematika určování zástupců rodu Pěniclilium. - L.Marvanová:
.Metody a principy determinace staurosporních a škole kos por nich hyfomycetů. - M.Ondřej: Několik poznámek k určování im
perfektních hub rodů Alternaria a Drechslera. - K.Prááil:Poznámky k určování zástupců rodu Cladosporium. - A.Repov£:Metodika izolace a determinace půdních hyfomycetů. - M.Vánová:
Systematika,morfologie a určovací klíče řádu Mucorales.
Sborník,jehož text je doprovázen četnými instruktivními
ilustracemi,je nezbytnou pomůckou při studiu našich mikrosko
pických hub. Vzhledem k omezenému nákladu doporučujeme všem
zájemcům,aby si ho včas objednali.Objednávty,které budou po
stupně vyřazovány během 2 .pololetí tr.,přijímá sekretariát
CSVSM při ČSAV,pošt.přihrádka 106, 110 00 Praha 1.
_
„
- sš.
SKU3L0VE "TAJOMNE HUBÍ".
Tesne před vianocami 1989 bratislavské vydavatelstvo Pří
roda vydalo repreíjentatívnu.publikéciy "Tajemné huby",dielo
amatérského mykologa Pavla Skublu zg Sále.Kniha obsahuje modernouprevenú textovo-obrazovů část /368 stráň formátu B 5/
a reprezentatívnu farebnú přílohu /24 stráň/,vyšla na kvalitnom papieri v náklade 15 000 výtlačkov a stojí 50.-KCs.Posobivými farebnými fotografiemi do nej okrem autora přispěli
J.Baier,B.Bielan,Z.Kluzák,C. Kosina, J. Kuthan,T.Papoušek,J.Sed
láček a Z.Turičík.
,
V kontexte čs.ekologickéj literatury Tajomné hyby před
stavu jú nesporné novum.Je to kniha o mnohorakých vztshoch ludí k hubám na všetkých kontinentech.Zakladá sa na rozsiahlom
štúdiu domácej a zahraničnej knižnej i periodickej literatúry,najma biochemickéj a etnomykologickej.Prináša aj poměrně
bohatý ilustračný n)aterlál,zaujfmavé Statistické analýzy a
iné tabulkové prehlady.
Autor si podrobnejšie všímá tieto tematické okruhyrbiochemická charakteristika húb,ich fytogenéza,vývin názorov
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na huby a možnosti ich praktického využitia,tvarová rozmanitost^glodníc,geografické rozšírenie,biotop a rast húb.ich far»
ba.vona a chut,toxické,halucinogénne a liečivé účinky húb,
chemické zloženie a výživná hodnota húb,národně špecifiká
při zbere .pěstovaní aj trhovom předaji húb,základné funkcie
húb v grírode a možnosti ochrany svetgvého mykofondu.
P.Skublovi sa podařilo sumarizovat úctyhodné množstvo poznatkgv o hubách.Váčšina z nich pochádza z tažko dostupných
prámenov.Autor významné rozšiřuje hlavně naše nazeranie na
historické vfizby medzi človekom a ríšou húb.
Mierou kvality každej novej publikácie o hubách by mal
byt najma jej přínos spočívajúci v novosti témy alebo v pod
statném prehlbeni pohladu na témy dávnejšie spracované domácimi autormi; při atlasových (Jielach je tou mierou vyššej
kvality aj nadpriemerná úroveň farebných reprodukci! a čo
nsjširš£ výběr málo známých druhov húb.Za přínosné gemožno
pokládat knihy,ktogé len opakujú či nevýrazné obmienajú staršie vzory.Tomu sa Škubla vyhol.Preto nás jeho knižný debut
obohatí a potěší-podobne ako obsažné kompendium Co víme o
houbách,ktoré v rovnakom čase vydal Jaroslav Klán v pražskom
SPN.Obidve tieto knihy.pribuzné aj obsahovo,sa nepochybné zaradia do základného fondu našej vleobecnej populárno-náučnej
mykologickej literatúry.
Ladi 3 lav H a g a r a
JAROSLAV KLÁN : CO VÍME 0 HOUBÁCH.SPK. Praha ,1989.
Známý mykolog RNDr.J.Klón předkládá široké obci mykologů velice rozsáhlou,ale přitom srozumitelnou publikaci. Je
ur-čena jak studentům vysokých a středních škol,ale může ji
využít i mykolog amatér,který neustále shání teoretické in
formace o houbách.Pro praktické potřeby amatérských mykologů se nevystačí jen se souborem atlasů,ale je nutná i teorie.
Kniha Co víme o houbách je skutečně vhodnou učebnicí po
pulárně zpracovanou.Vedle obecných kapitol o morfologii,fy
ziologii,genetice .reprodukci a metabolismu hub je převážná
část knihy věnována ekologii.Ekologickým otázkám,zvláště u
nižších organismů,nebyla v naší společnosti věnována takřka
Jádná pozornost,a proto v dnešní době,kdy je ekologie sklo
ňována ve všech pádech,je tato publikace vítaným přínosem.
Ekologické vazby nejsou jednoduché a vliv člověka na pří
rodu se zpětně vrací k člověku v negativním působení na jeho
zdraví a existenci, vůbec.Je proto vhodné,aby i vmykologové
amatéři pomohli svými získanými poznatky ovlivňovat širokou
veřejnost a tím se zasloužili o zachování genofondu.
V závěrečných kapitolách se autor věnuje průmyslovému
využití hub,jejich toxicitě.léčivým účinkům i pěstování hub
pro tržní účely.
Poslední kapitola je věnována systematickému třídění hub,
především uváděných v publikaci nebo běžně v praxi známých.
Součástí knihy je terminologický slovník a výběr doplňkové
literatury.která je přehledně řazena podle obsahových témat
knihy.
Jiří R o t h
y.V.MAZIN-L.S.ŠAŽKOVA : H U B Y ,RASTLINY A Í.UDIA. Překlad Rudolf
Šlaszek.vyd.Príroda,Bratislava 1989.
Populárně vědecká publikace.věnovaná široké laické veřej
nosti, a představující vzájemné vztahy mezi houbami,rostlina
mi a lidmi.Kniha má sedm kapitol, v nichž se čtenář seznamuje
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se zařazením hub do systému organismů,s historií vědecké my
kologie i s pozorováním hub a jejich biologii.
Po úvodních kapitolách se hovoří o vztazích hub e lesa.
o učinku dřevokazných hub na dřevěné stavby i o stavbě a vý
znamu lišejníků v přírodě.Není opomenuta jejich bioindikace
pro kvalitu životního prostředí.
Houby na poli jsou části,shrnující účinek parazitických
hub na kulturní rostliny.Houby jako potravina jsou předklá
dány čtenářům i s jejich biologickou hodnotou,s jejich eko
logickým sběrem i s pěstováním některých druhů.
ř Šestá kapitola shrnuje poznatky účinků hub na živočichy,
at už z našeho hlediska kladné nebo záporné.Jsou zde popiso
vány vztahy mravenců k některým houbám i popisován biologic
ký boj pomoci některých druhů hub proti škodlivému hmyzu.
Poslední kapitola je věnována průmyslovému využití hub
při výrobě chleba,vína,piva,sýrů nebo při přípravě léků.
Celá knížka podle názvu může podporovat zájem mykologů
zabývajících se sběrem vyšších hub.Ale většinou jde o pojed
náni o činnosti "nižších hub” ,známých veřejnosti jako plísně.
Publikace je přínosem pro ekologickou výchovu široké ve
řejnosti,aby si uvědomila druhovou bohatost prganismů a je jich vliv v přírodě i na člověka.Vzájemné vazby a vztahy mezi
organismy je třeba znát,abychom jednostranným působením ne
ohrozili i naši vlastní lidskou existenci.
Jiří H o t h

Zprávy

o

akcích - program y

Q v^ S LEPKY VÝZKUMU MYKORRHIZNÍCH SYMBIÓZ NA ČESKOSLOVEN
SKÁCH PRACOVIŠTÍCH : NOVE VÝSIiEDICř" A'" PROJEKTY bylo téma
pra

covního z'aseaání odborné sljupTny pro otázky mykorrhiz a les
nické mykologie při Č\£ LS CSVTS za účasti 28 zájemců dne 20.
11.1989 v Kostelci n.C.l.v Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky V Š Z . V úvodním referátu nazvaném "ííýkorrhizní symbiózy-cesta ke zvýšení vitality lesních dřevin ?" hovořil Br.
Ing.V.Mejstřík,DrSc.,o profesních přístupech lesníka a les
nického výzkumu na základě srovnání současných a dřívějších
etických hodnot v životě společnosti; současná společnost je
kořistnická,vytratila se z ní cesta poznání a lásky,dříve ne
rozlučně spjaté nejen s lesnickou profesí.V rámci bloku shr
nujícího nové výsledky výzkumu byly předneseny příspěvky doc.
Ing.O.Mauera,CSc.,a dr.E.Palátové o vlivu antropogenní acidifikace na vývoj mykorrhizy smrku,dr.J.Gápera,CSc.,o mykorrhizách borovice lesní v osadách, Ing.R.Kocourka o determinaci
vybraných mykorrhiznich typů,dr.M.Krištínové o přirozené mykorrhizní infektivitě lesních půd pod různou imisní zátěží,
dr.A.LepšovéjCSc.,o hodnocení výskytu ektomykorrhizních hub
(ja trvalých plochách ve smrkových porostech Šumavy,M.KrélovéSmilauerové o uchovávání vzorků mykorrhiz v ledničce,dr.K.
Kropáčka o umělé mykorrhizaci sadebniho materiálu lesních
dřevin a konkurenci autochtonních ektomykorrhizních hub,dr.P.
Cudlína,CSc.,o testováni anorganických substrátů pro redukci
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ektomykorrhizního inokula a ing.E.Chmelíkové o využití ektomykorrhizních hub při vegetativním množení smrku.V druhém
bloku byly předneseny informace o projektech na pracovištích
UEL SAV ,ve Zvolenu/doc.lQg.M.Voško,CSc.,v zastgupení/,Ústavu
dendrologie SBEV SAV Mlynaqy/dr.J.G^per,CSc./,UAEE VŠZ Koste
lec n.Č.l./dr.K.Kropáček/,UKE ČSAV České Budě jovice/c^r .P.
Cudlín,C3c./ a doplňující sdělení z dalších pracovišt/SYP
Beskydy,VÚLHM Jíloviště-Strnady/.V průběhu zasedání proběhla
živá diskuse k většině z přednesených témat a byl rovněž
schválen plén práce na rok 1990.
R. F e l l n e r
MONITOROVÁNÍ STAVU POŠKOZENÍ LESNÍCH POROSTU V RÁMCI
______ u t V a r u e k o l o g i c k é h o 'm o n i t o r i n g u VÝZKUMNÉHO USÝAÝU LES
NÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI b.vlo téma dalšíno pracovního
U s e d á n í odbprnf skupiny”pro otázky mykorrhiz a lesnické my
kologie při CV LS ČSVTS,které se konalo za ijčasti 20 zájemců
dne 19.března 1990 v Praze v Domě techniků CSVTS. Hlavní re
ferát na^téma/Cí l e ekologického monitoringu" přddnesl Ing.J.
Tichý /VÚLHM,Ustí n.L./.Seznámil přítomné s monitorovacími
přístupy užívanými na jejich pracovišti,s postavením Česko
slovenska v rámci těchto„výzkumů v Evropě a charakteristic
kými typy poškození zjištovanými v lesních porostech CR.
Ing.J.Bystřičan /SVP Beskydy,Ostravice/ ve svém koreferátu
o výsledcích monitoringu v Moravsko-slezských Beskydech před
nesl konkrétní výsledky výzkumu podložené počítačovým zpra
cováním dat za rok 1989.Na obou pracovištích se v této době
teprve přistupuje k začlenění údajů o stavu mykorrhizních
poměrů na monitorovacích plochách do souhrnného zpracování
výsledky monitoringu,a proto nemohla být tato data zahrnuta
do zjištovaných korelačních vztahů.Po diskusi byly předlože
ny stručné informace o VII.celostátní vědecké igykologické
konferenci,konané ve dnech 28.8.-1.9.1989 na VSZ v Brně/R.
Fellner/,o pracovním setkání IUFR0 na téma"Verifikace hypo
téz o mechanismu poškozování a stabilizace lesních ekosysté
mů"',konaném ve dnech 4.-8.9.1989 v Podolánkách v Beskydech
/K.Kropáček/ a o pracovním setkání prac.^kupiny 205 01 a
205 02 /ekologického monitoringu a diagnózy a klasifikace/
TOFRO,konaném 25.9.1989 v listí nad Labem /J.Tichý,P.Cudlín/;
na všech těchto setkáních byly prezentovány výsledky mykologického výzkumu v oblasti studia mykorrhiz,mykorrhizních hub
a lesnické mykologie.V závěrečné diskusi bylo doc.A.Příhodou
zdůrazněno 100.výročí založení lesnické mezinárodní organi
zace TOFRO. Dr.P.Cudlín se spolupracovníky pak předložil při
pravovaný návrh projektu "Studium destrukce vztahů mezi pů
dou, půdními mikroorganismy a dřevinami v procesu odumírání
horských lesních ekosystémů a možnosti jejich obnovy" a vy„zval účastníky,aby zvážili možnost zapojeni svých pracovišt
v následujících letech,a to zejména v rámci dílčího projektu
"Monitorování změn rhizosférních poměrů".Účastníci byli rov
něž seznámeni s terminy sběrných dnů na Karlštejně.piánovaných v roce 1990 : 12.5..23.6..16.8.a 3.11«
R. F e l l n e r

f

Q M I M O Ř Á D N É STUDIUM ZÁKLADU MYKOLOGIE V RÁMCI UNIVERSITY
III.VEKU. Na přírodovědecké fakultě University Karlovy skon
čil v květnu dvousemestrový„běh mimořádného studia základů
mykologie.Iniciátorem byla Cs.vědecká společnost pro mykolo-
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logii při ČSAV.Část posluchačů pocházela z předcházejícího
mimořádného studia na Fakultě všeobecného lékařství UK kde
proběhly 3 úspěchem čtyři semestry v rámci University III.
věku.
Na studium mykologie se přihlásilo 37 posluchačů,vesměs
důchodového věku,z toho 12 mužů a 25 žen.Z řad posluchačů
mělo 16 absolvované vysokoškolské studium,ostatní jen stře
doškolské.
0 přednášky se dělili tři vysokoškolští učitelé z pří rodovědecké fakulty UK,ostatní přednášející byli vědečtí pra
covníci CSAV-Mikrobiologického ústavu v Praze a Botanického
ústavu v Průhonicích,dále pak vědečtí pracovníci Národního
muzea a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti
ve Zbraslavi-Strnádech a členové ČSVSM,všichni vynikající od
borníci ve svém oboru.
Obsahem přednášek byla tématika z biologie,fýsiologie a
biochemie hub,cytologie a morfologie buňky,dědičnosti u hub,
avšak též houbové názvosloví a systém a postavení hub v organismálním svět£,stati z fytopatologie a ochrany hub a před
náška o pěstování hub a jeho významu.Zajímavé bylo i téma o
mykotických onemocněních člověka a zvířat.
Jednotliví přednášející vyzdvihovali vysokou pozornost
posluchačů,viditelnou touhu po získání dalších znalostí i
snahu po poznání nejnovějších poznatků.Docházka posluchačů
na přednášky byla 96 %.
Fakultě patří dík za poskytnuté pohostinství ve svých
zdech.Tento běh by se neuskutečnil be% rychlého a cílevědo
mého rozhodnutí předsednictva výboru CSVSM.To má zásluhu na
tom,že přednášející byli opravdově získáni pro naplnění vy
soce humánního smyslu akce University III.věku.0 organizaci
dvousemestrového běhu se s neobyčejnou iniciativou starala
In^.S.Steinová,která je již dříve známou propagátorkou a podněcovatelkou University III.věku na jiných fakultách UK v
Praze. Velký dík však patří především bývalému děkanu PřF UK
prof.Ing.Františku Fabiánovi,CSc.; jeho zásluha je v tom,
že se postavil proti odmítavému postoji tehdejších představi
telů fakulty a proti jejich vůli uspořádáni podpořil.
Z hlediska Společnosti plnily přednášky ve stanovách ob
saženou povinnost popularizace mykologie i v občanstvu stojí
cím mimo členstvo CSVSM.
Augustin F u n f é l e k
Poznámka redakce: Největší zásluhu o uskutečnění popisoveného běhu University III.věku si získal náš člen A.Funfálek,který dal podnět a návrh na jeho uspořádáni.Výbor děku
je za příkladnou spolupráci.0 programu běhu referovaly ML
ve svém 36 čísle/1989/. .
„ „
,
6 1 SEZNAM DRUHU NALEZENÍCH V PRŮBĚHŮ EXKURZI VIII.CELOSTATHr-lůfKOLOGIGKĚ KONFERENCE V BRNĚ.Seznam je rozdělen podle
jednotlivých lokalit a základních systematických skupin.No
menklatura je u stopkovýtrusých hub ve většině případů pře
vzata z Jtllicha/Jtllich 1984/ a Mosera/Moser 1983/.Při sesta
vování tohoto seznamu byly použity terénní zápisky a deter
minace dr.V.Antonína,ing.L.Hruška,dr.F.Kotláby,CSc.,J.Sutary,A.Vágnera a P.Vampoly; všem za jejich spolupráci patří
dík.U každé lokality jsou v závorce uvedeni autoři,z jejichž
poznámek bylo čerpáno,a počet sbíraných druhů.
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1. Moravský kras : Adamov,rezervace "Habrůvecká bučina",400
- 511 m n.m.,bučina s vtroušenými dalšími listnáči na vápen
ci, 30.VIII.1989./Ant.,Hr.,Kotl.,Vág.,Vamp.,83 druhů/.
M^xomycetes_: Fuligo septica/L./Wiggers-Fg; Stemonitís axifeřa7BulI77Bačbr.- Fg;
Ascomycetes_: Bertie morif ormis/Tode :Fr ./de Not-Fg;Bisporella
3TTřIna7Satsch:Fr./Korf et Carpenter-Carp;Diatrype disciformis/Hoffm.:Fr./Fr.-Fg; D.stigma/Hoffm.:Fr./Fr.-Fg;Hypocrea
rufa/Pers. :Fr./Fr.-Fg; Hypoxylon fragiforme/Pers.:Fr./KickxFg; Lasiosphaera ovina/Fr,/Cesati et de Not.~Fg; Mollisia
cinerea/Batsch:Fr./Karst.-Fg; Nectria cinnabarina/Tode:Fr./
Fr.-Fg; N.peziza/Tode:Fr./Fr.-Fg; Nemania chestersii/J.Rogers
et Whalley/Pouz.-Fg,det.Pouzar; Nemania serpens/Pers. :Fr./
S.F.Gray-Fgjdet.Pouzar; Pezicula carpinea/Pers./Tul.ap.Fuck
-Carp; Tapesia fusca/Pers. :Mér./Fuck-Carp + Fg; Ustulina deusta/Fr./Petrak-Fg; Xylaria hypoxylon/L.:Hook./Grev.-Fg; Xylaria longipes. Nitschke-Fg; Xylaria polymorpha/Pers.sSt.Am./
Grev.-Fg.
řu 2Si_i5?®rře£ Í i :Tul:,ercuiaria vulgaris Tode-St.Am.-Fg/anam.
ó3""Něč tr il“člňňi5ar i na/;
Keterobasidiomycetes_: Calocera cornea/Batsch:Fr./Fr.-Carp;
Bščřýmýčěš-itilIiíúi“Nees:Fr.-Fg; Exidia glandulosa Fr.-Carp;
Porpomyces mucidus/Pers. :Fr./Jtilich-Pc;Tremella mesenterica
Retz.-Fg;
Aohyllophorales^ Antrodiella hoehnelii/Bres. :Hbhn./NiemelSPgJ 5ňtro3IIlIě"‘semisupina/Berk.et Curt./Ryv.et Johansen-Fg;
Bjerkandera adusta/Willd:Fr./Karst.-Carp + Fg; Cerocorticium
conf luens/Fr. :Fr./Jtllich et Stalpers-Fg; Corticium. tubercula
tum Karst.-Fg; Daedaleopsis confragosa/Fr./Schroeter -Fg;
Datronia mollis/Sommerf. :Fr./Donk-Fg+Carp; Fomes fomentarius/h.:Fr./Fr.-Fg; Fomitopsis pinicola/Sow.:Fr./Karst.- Fg;
Genoderma applanatum/Pers./Pat.-Fg; Gloeoporus pannocinctus
/Romell/J.Erikss.-Fg; Ischnoderma resinosum/Schrad.:Fr./
Karst.-Fg; Junghuhnia nitida/Fr./Ryv.-Fg: Laxitextum bicolor
/Pers.:Fr./Lentz-Fg; Lenzites betulina/L.:Fr./Fr.-Fg; Meripilus giganteus/Pers.:Fr./Karst.-Fg; Phanerochaete affinis
/Buřt./Parm.-Fg; Phanaerochete velutina/Dc.:Pers./Karst.-Fg;
Phellinus robustus/Karst./Bourd.et Galz.-Pc; Polyporus badius/Pers.:S.F.Gray/Schw.-Fr; P.varius/Pers./Fr.-Fg+Carp;Postia caesia /Schrad.:Fr./Karst.-Fg; Schizophyllum commune Fr.
ex Fr.-Fg; Schizopora carneo-lutea/Rodw.et Clel./Kotl.et
Pouz.-Carp; S.paradoxa/Schrad.:Fr./Donk-Fg; Steccherinum ochraceum/Pers.:Fr./S.F.Gray-Fg; Stereum hirsutum/Willd.:Fr./
S. F.Gray-Fg; S.rugosum/Pers. :Fr./Fr.-Corylus; Trametes cervina/Schw./Bres.-Fg; Tremetes gibbosa/Pers. :Fr./Fr,-Fg+ Carp;
T. hirsuta/VYulf. :Fr ./Pilát-Fg; T.versicolor/L. :Fr./Pilát -Fg
+ Carp; Trechispora mollusca/Pers.:Fr./Liberta-Pc;Trichaptum
abietinum /Pers.:Fr./Ryv.-Pc;
Agaricales_: Agaricus augustus Fr.; Amanita phalloides/Fr./
LxHEJ'Amlnita spissa/Fr./Kummer; Clitocybe odora/Bull.:Fr./
Kummer; Collybia percnata/Bolt.:Fr./Sing.; Cystoderma amianthinum/Scop.:Fr,/K.et M . ; Hypholoma sublateritium/Fr./Quél.-Fg;
Lectarius acris Bolt.ex Fr.; Marasmius bulliardii Quél.,M.rotula/Scop.Fr./Fr.; Mýcena renati Quél.-Fg; M.stylobates/Pers.:
Fr./Kummer;f a n e H u s stipticus/Bull.:Fr./Karst.-Fg; Pleurotus
pulmonarius Fr.-Fg; Pluteus atricapillus/Batsch/Fay-Fg+ Carp;
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Russula cyanoxantha Schff.ex F r .; R.heterophylla/Fr./Fr.;
R. rosacea Pers.ex S.F.Gray; R.olivacea/Schff. :Secr./Fr.: R.
pectinatoidss Peck; R.vesca Fr.; R.violeipes Quél.; Xarula
radicata/Rlh.:Fr,/DBrfelt;
Cyathus striatus/Huds./ex.Pers.
2. Moravský kras. Adamov,"Josefské údolí".rezervace "Sloven
ská stráň" | 283-498 m n.m.,doubravy a habrové bučiny na granodioritu a dubové bučiny na vápenci,30.VIII.1989/Ant.,H r .,
Koti.,Vág.,Vamp.81 druhů/.
Myxomjrcetesj. Arcyria cinerea/Bull./Pers.-Q;
Ascom^čItěšT Diatrype disciformis/Hoffm:Fr./Fr.-Fg;Hypoxylon
č0HaIrěňš7Pěrs. :Fr./Fr.-Fg; H.fragiforme/Pers. :Fr,/Kickx-Fg.;
Lachenellula hahniana/Secr./Dennis-Lx; Jtylaria polymorpha
/Pers.:St.Am./Grev-Fg;
Trichoderma viride Pers.ex Fr.-Fg/anam.od
Hypoö?Iä/7_füB5?öularia vulgaris Tode ex St.Am.-Carp/anam.od
Nectria cinnabarina/;
Heterobasidiomycete3 : Calocere cornea/Batsch:Fr./Fr.-Fg;
<37viščSI57Peřš.7F?77Pr.-Pc; Exidia pithya/Alb.et Schw./ex Fr.-Pc; Tremella mesenterica Retz.-Fg;
AEöiiiSEiJSiläifäiBGerkandera adusta/Willd.:Fr./Karst.-Fg+ Carp;
BuglöIiopö 7 üs“ pülvinus/Per 3 .:Pers./Donk-Q; Cerocorticium molare/Chaill. :Fr./Jülich et Stalpers-Corylus; Daedalea quercina
/L./ex Fr.-Q+Fg; Daedaleopsis confragosa/Fr./Schroeter-Carp+
+Fg; Datronia mollis/Sommerf. :Fr./Donk-Fg; Fistulina hepatica/Schff./ex-Fr,-Q; Fomes fomentarius/L.:Fr./Fr.-Fg; Fomitopsis pinicola/Sow.:Fr./Karst.-Carp; Hapalopilus rutilans/Pers.:
Fr./Karst.-Q; Hericium clathroides/Pallas:Fr./Pers.-Fg; Hymenochaete rubiginosa/Dicks.:Fe./Lév.-Q; Hyphoderma setigerum
/Fr./Donk-Q,det.Svrček; Inonotus cuticularis/Bull.:Fr./Karst.Acer; I.nodulosus/Fr./Karst.-Fg; I.obliquus/Pers,ex Fr./PilátFg; Junghuhnia nitida/Fr,/Ryv.-Fg; Laetiporus montanus Cerný-Pc; L.sulphureus/Bull.ex Fr,/Murill-Q;Laxitextum bicolor/Pers.
ex Fr./Lentz-Fg; Lenzites betulina/L.:Fr./Fr.-Fg; Onnia circinala/Fr./Karst.-Pc; Pachykytospora tuberculosa/Fr./Koti. et
Pouz.-Q; Phaeolus schweinitzii/Fr./Pat.-Lx; Phellinus ferruginosus/Schrad.ex Fr./Pat.-Fg; P.robustus/Karst./Bourd.et Geiz.
-Q; Pólyporuš ciliatus/Fr./ex Fr.-listn.; P.varius Fr.-Fg; P.
verius var.nummularius/Bull./ex Fr.-Fg+Garp; Postia balsamea
/Peck/Jülich-Pc; P.stiptica/Pers.ex Fr./Jülich-Pc; Schizophyllum commune Fr.ex Fr.-Fg; Schizopora psradoxa/Schrad.ex Fr./
Donk-Ab; Skeletocutia amorpha/Fr.ex Fr./Kotl.et Pouz.-Pc;
S. carneo-grisea David-Pn; Steccherinum ochraceum/Pers.ex Fr./
3. F.Gray-Carp.+Fg; Stereum gsusapatum/Fr./Fr,-Q; S.hirsutum
/Willd.ex Fr./S.F.Gray-Garp+Q+Fg; Trametes gibbosa/Pers.ex Fr./
Fr.-Fg; T.hirsute/Wulf.ex F r ,/Pilát-Fg; Trichaptum abietinum
/Pers.ex Fr./Ryv.-Ab; Vuilleminia comaiedens/Nees ex Fr./Mre-Q;
Agaricales: Gollybia confluens/Pers.ex Fr./Kummer-Fg; C.dryophila7BÜlI7ex Fr./Kummer; Lactarius blennius Fr.,Lentinus lepideus/Fr.ex Fr./Fr.-Pc; Marasmius rotula/Scop.ex Fr./Fr.-Fg;
M.scorodonius/Fr./Fr.; Megacollybia platyphylla/Pers.ex Fr./
Kotl.et Pouz.-Fg; i4ycena pura/Pers./Kummer; M.sanguinolenta
/A.et S.ex Fr./Kummer; Pleurotus ostreatus/jacq.ex Fr./Kum mer-Fg; P.pulmonarius Fr.-Fg; Pluteus atricapillus/ßatsch/Fay.-
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-Fg; Russula ochroleuca/Pers./Fr,; P.pectinatoides Peck;Xerula radicata/Relh.ex Fr./Dbrfelt;
Geastrum fornicatum /Huds.ex Pers./Hook.;
G7šěšIíÍe73čiw77P0uz.; Iycoperdon pyriforme Schff.ex Pers. Fg.
3. Moravský kras: Křtiny.arboretum LF VŠZ,30.VIII.1989./ H r . ,
Koti.,Vág.,Vamp. ,17 druhů/
Ascom^eetes^ Ghoiromyces venosus/Fr./Th.Fries;Rhytisma acerinum 7Pěřš7ex St.Am./Fr.-Acer;
A EÍí£ii££!}0£aA®3.iGerocorticium oonf luens/Fr .ex Fr ./Jülich et
3tälp5?s-TII7-S5rulius třemellosus F r .; Peniophora incarnata
/Pers.ex Fr./Karst.-listn.; Physisporinus sanguinolentus
/A.et S.ex Fr./ Pilát-Pseud.; Porpomyces mucidus/Pers.ex Fr./
Jülich-Pseud.; Schizophyllum commune Fr.ex Fr .-Pc ;Trech.i spora mollusca/Pers.ex Fr./Liberta-Bet.;
Agaricales: Collybia dryophila/Bull.ex Fr./Kummer; CrepidoIus”väriäBilis/Pers.ex Fr./Kummer;Laetarius volemus Fr.;
Marasmiellus ramealis/Bull.ex Fr./Sing.; Mýcena pura/Pers./
Kummer; Pluteus atricapillus /Batsch/Fay.-listn.; Russule
vesca Fr.; Trieholomopsis rutilans/Schff.ex Fr./Sing.
4. Moravský kras: Křtiny,"Hackerova školka" nedaleko arbore
ta, 30.VIII.1989./ H r . ,4 druhy/.
Agaricalesj Agrocybe semiorbicularis/Bull.ex Fr./Fay;Kuehneřomýč5š-mutabilis/Schff.ex Fr./Sing.et Smith;Leucocoprinus
badhamii/Bk.et Br./; Marasmius oreades/Bolt.ex Fr./Fr.
5. Moravský„kras: Jedovnice-oblast "Proklest",30.VIII.1989
/Hr.,Koti.,Su t . ,V a m p . ,18 druhů/
Heterobasidiom^cetes^Calocera viscosa/Pers.ex Fr./Fr.-Pc;
Tslü3öny3nüm_gelätinösum/Scop.ex Fr./Karst.- P c ;
Daedaleopsis confragosa/Fr./Schroeter-Bet;
3aňo3iřmě“čiř“0šum Pat.-Pc; Gloeophyllum odoratum/Wulf.ex
Fr./Imai-Pc; Inonotus radiatus/Sow.ex F r ,/Karst.-Aln; Onnia
circinata/Fr./Karst.-Pc; Postia stiptica/Pers.ex Fr./JülichPc; Schizophyllum commune Fr.ex Fr.-Pc+Lx; Stereum hirsutum
/Willd.ex Fr./S.F.Gray-Aln; Stereum sanguinolentum/A.et S.ex
Fr./Fr.-Pc; Stereum subtomentosum Pouz.-Aln;
Boletales: Xerocomus chrysenteron/Bull.ex St.Am./Quél.;
5Il£lč|III:Armillaria ostoyae/Romagn./Herink-Pc;Hypholoma
faščičuIšřě/Huds.ex Fr./Kummer; Marasmius scorodonius/Fr./
Fr.; M.wettsteinii Sacc.et Syd.; Megacollybia platyphylla
/Pers.ex Fr./Kotl.et Pouz.

6 . Moravský kras:Adamov,"Hašova svatyně" nedaleko "Habrůvecké bučiny",porost buku a modřínu,30.VIII.1989./Ant.,2 druhy/.
á£SEi££i££iRuS3ul-a violeipes Q u él.; R.violeipes var.citrina
7. Adamov,nedaleko zastávky železnice,ležící kmen Abies,30.
VIII.1989,leg.Vlasák.
Aphyllophorales zSkeletocutis tschulymica/Pilát/Keller/=S.odora/- 1 . nález pro Moravu!
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8 . Lanähot,rezervace *Cahnov",152 m n.m.,lu2a£ les.31.yni.
1989./Ant.,Hr.,Kotl.,V6g. ,139 druhi/
Myxomycetes; Fuligo cinerea/Schw./Morg.-Frax;Dycogalla flav ofuscum/Ehrh/Rost.-Frax+Q; Reticularia lycoperdon Bull.;
Steraonitis fusca Roth.-Frax.;
Ascomycetes^Bulgariella pulla/Fr./Karst.-Frax;Daldinia concentricä/BöIt.ex Hook./Ces.et de Not.-Ul; Diatrype stigma
Hoffm.ex Fr./Fr.; Hypoxylon fuscum/Pers.ex Fr./Fr.-Frax;
H.fuscum var.palumbinum-Frax; H.investiens Schw.-Frax; H.
macrocarpum Pouz.-Frax,det.Kotlaba; Nectria peziza/Tode ex
Fr./Fr,-Q,det.Vdgner; Scutellinia erinaceu 3/Schw./ 0 .Kuntze;
Scutellinia scutellata/L.ex St.A,./Lambotte-Q; Ü 3tulina deusta/Fr./Petrak-Q; Xylaria longipes/Bull./Dftrf.-Carp; Xylaria polymorpha/Pers.ex St.Am./Grev.-Frax;
Fungi_imgerfecti 2 Haplotrichum aureum/Pers./Hol.-Jech.-Q,
3 e i .Pöüzar7änäm7öd Botryobasidium a ./; H.simile/Berk./Hol.Jech.-Q,det.Pouzar/anam.od Botryobasidium s./;
^li§££ 0Säiäi2mi£®ieäl^ur^cula masenterica/Dicks.ex 3.?.Gray/
Pers7-Fräx-+“Ülm;-üäIocera cornea/Batsch ex Fr./Fr.-Q; Hirneola auricula-judae/Bull.ex St.Am./Berk.-Ulm+ Carp+ Frax;
Tremella mesenteries Retz.-Carp;
A E&2ii2g&2i!aie51Atlor'tiPors biennis/Bull.ex Fr./Sing.-Q;
£leurödiscü3_3Isciformis/DC.ex Fr./Pat.-Acamp; Aurantioporus fissilis/Berk.et Curt/Jagn-Frax; Bjerkandera adusta/
/Willd.ex Fr./Karst.-Carp+ Frax; Cantharellus cibarius Fr.
var.amethystinus Qudl.-det.Pouzar; Ceripqria excelsa/Lund./
Parm.-Ulm; C.reticulata/Hoffmjex Fr./Domanski-Ulm; Cerocorticium confluens/Fr.ex Fr./Jülich et Stalpers-Frax;Clavuli~
na cinerea/Fr,/Schroeter; C.cristata/fr./Schroeter; Daedaleopsis confragosa/Bolt.:Fr./Schroeter; Datronia mollis/Sommerf.
ex Fr./Donk; Dendrothele acerina/Pers.ex Fr./Lemke-Acamp;
Fibroporia subrufa/Ell.et Dearn/Pouz.-Ulm; Fistulina hepatica/Schaeff./ex Fr.-Q;Fomes fomentarius/L.ex Fr./Fr.-Q+Frax;
Funelia gallica/Fr,/Boud.et Sing.-Frax; Ganoderma applanatum
/Pers/Pat.-Q+ Frax; Ganoderma lucidum/Fr./Karst.-Q;Hymeno chate rubiginosa/Dicks.ex Fr./Ldv.-Q;Inonotus hispidus/Bull.
ex Fr./Karst.-Frax; Meruliopsis corium /Fr./Ginns-Q+Frax;
Merulius tremellosus Fr.; Mycoacia odoratissima-Ulm;M,uda
/Fr./Donk-Frax; Oxyporus latemarginatus/Dur.et Mont.ex Mont./
Donk; Peniophora laeta/Fr./Donk-Carp;P.qurcina/Pers.ex Fr./
Cooke Q; Pereniporia fraxinea/Bull.ex Fr./Eyv.-Fraxi; Phellinus contiguus/Fr./Pat.; P.ferruginosus/Schrad.ex Fr./Pat.-Q;
P.robustus/Karst./Bourd.et Galz.-Q; Polyporus badius/Pers.
ex S.F.Gray/Schw.-Frax+ Q; P.mori/Pollini/ex Fr.-Fraq+Crataegus; P.squamosus/Huds/ex Fr.-Carp; Postia subcaesia/David/JÜlich-Frax,det.Kotlaba; Schizophyllum commune Fr.ex Fr.-Q+
+ Frax; Schizopora carneolutea/Rodw.et Cldl./Kotl.et Pouz.Acamp+ Q; S.paredoxa/Schrad.ex Fr./Donk-Frax;Serpula himantioides/Fr./Karst.; Skeletocutis nivea/Jungh./Keller-Q.; Steccherinum ochraceum/Pers.ex Fr./S.F.Gray-Carp.+ Frax; Stereum
hirsutum/Willd.ex Fr./S.F.Gray-Q; S.subtomentosum Pouz.-Q +
+ Frax; Trametes gibbosa/Pers.ex Fr./Fr.-Frax; T,hirsute
/Wulf.ex Fr./Pildt-Q; T.versicolor/L.ex Fr./Pildt-Q+ Frax;
Tyromyces f issiliformis/Pildt/Kotl.et Pouz.jVuilleminia commedens /Nees ex Fr./Maire;Xylobolus frustulatu3/Pers.exFr./
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Bold.;
Boletales^Xerocomus armeniacus/Quél./QuéJ.; leg.Škubla;Xe Föööniüs-rübellus/Kr bh./Quél. ;
AgarioBles¿Agaricus chionodermus Pilát; Amanita vaginata
7BüII7êx-FF./Quél.; Coprinus disseminatus/Pers.ex Fr./S.P.
ray; C.radians Desm.-Frax; Grepidotus autochthonus Lge.-leg.
kubla; C.cesatii Rabenh.-Til.,det.Antonin; C.crocophyllus
/Berk./Sacc.; Galerina marginata/Fr./Köhn.; Gymnopilus spectabilis/Fr,/Sing.; Hohenbuehelia atrocoerulea/Fr,/Sing.;Inooybe fastigiata/Schff,ex F.r ,/Quél. ;I.geophylla/Sow.ex Fr ./
Kummer; I.geophlla var.violaeea Pat.; I.maculata Boud.; Laccaria affinis/Sxng./Bon; Lactarius blennius Fr.; L.scrobiculatus/Seop.ex Fr./Fr.; L.serifluus DG.ex Fr.;Lepiota cristata/A.et S.ex Fr./Kummer;Marasmiellus ramealis/Bull.ex Fr./
Sing.; M.vaillantii/Pers.ex Fr./Sing.-det.Antonín; Marasmius
rotuia/Scop.ex Fr./Fr.-Q+ülm; Melanophyllum echinatum/Roth.
ex Fr./Sing.; Mýcena acicula/Schff.ex Fr./Kummer;M.alcalina
/Fr./Kummer; M.erubescens Hoehn.;M.galericulata/Scop.ex Fr./
S.F.Gray-Frax+ Q; M.inclinata/Fr./Quél.;M.renatl Q u él.;
M.stylobates/Pers.ex Fr./Kummer; M.vitilis/Fr./Quél.;Omphalina discorosea/Pil./Her.et Kotl.-UIm;Panellus stypticus
/Bull.ex Fr./Karst.; Panus tigrinus/Bull.ex Fr,/Sing.-Frax;
Pleurotus cornucopiae Paul,ex Fr.-Ulm; P.pulmonarius Fr. Frax; Pluteus podospileus Sacc.et Cub.-Q,det.Skubla;P.salicinus/Pers.ex Fr./Kummer; P.thmsonii/Berk.ex Fr./Dennis;
Psathyrella sylvestris/Gill./Mos.-Ulm; Rickenella fibula
/Bull.ex Fr./Raith.; Russula delica Fr.; R.foetens Fr.; R.
nauseosa/Pers.ex Schw./Fr.; R.violeipes Quél.; R.virescens
/Schff.ex Zant./Fr.; Stropharia aeruginosa/Curt.ex Fr./Quél;
Tricholoma sejunctum Peck; Xerula longipes/Bull.ex St.Am./Mre;
Gasterom^çetalesiBovista plumbea Pers.ex Pers. ;Qyathus stri5Iûs7î!ü5s77ëx_Pë?s.-Frax; Crucibulum laeve/HUds.ex Relh./
Kambly; Geastrum striatum DG.; Scleroderma areolatum E h rh.;
S.verucosum Bull.ex Pers.; Vascellum pratense/Pers.ex Pers./
Kreisel.

Î

9. Lanžhot,rezervace "Ranšpurk" ,152 m n.m.,lužní les,31.VIII.
1989./ Ant.,Hr.,Kotl.,Vág.,Vamp.,117 druhů/.
M^xomycetes^Fuligo septica/L./Gmelin-Carp;Lycogalla epidendF u m T r T - S â r p ;L. f la v of us cum/Ehr h ./Rost.-Frax ;
Ascomycètes: Bertia moriformis/Tode ex Fr./de Not.; BisporelIi~ěItřIňI7Batsch ex Fr./Korf et Carpenter-Frax;Bulgaria inquinans/Pers.ex Hook/Fr.-Acamp; Gatinella olivacea/Batsch ex
Pers./Boud.-Q;Cenangium carpineum-Carp; Daldinia concentrica
/Boit.ex Fr./Ces.et de Not.-Acamp; Diatrype stigma/Hoffm.ex
Fr./Fr.; Hypoxylon fragiforme/Pers.ex Fr./Kickx-Carp; H.investiens Schw.-Acamp+ Carp,det.Kotlaba; H.moravicum Pouz.Carp,det.Kotlaba;Fhaeohelotium umbillicatum/Le Gal/Dennis Acamp; Rosellinia thelena/Fr,/Rabenh.; Ustulina deusta/Fr./
Petrak-Acamp; Xylaria hypoxylon/L.ex Hook./Grev.-Frax;
Haplotrichum simile/Berk./Hol.-Jech.-Q,det.
?öüz5F7änäm7öd~Bötryobasidium s./;
niesenterica/Dicks.ex S.F.Gray/
PIFs7-"Sâmp7-Hirnêôîâ auricula-judae/Bull.ex St.Am./Berk.Acer; Rileogena faginea/Fr./Link.-Acamp; Tremella mesenteri
es Retz.-Carp;
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*P££ii 22!22£§i®®iAntrodis malicola/Berk.et Curt./Donk-Carp ;
Artomyces pyxidatus/Fr./JUlich-Q; Aurantioporus croceus/Pers.
ex F r ./Hurill-Q,det.Vampola; Auriculariopsis ampla/Ldv./Mre.
-Pop.trem.; Bjerkandera adusta/Willd.:Fr./Karst.; Cantharellus oibarius Fr.; G.melanoxeros Desm.-det,FTru§ka;Ceriporia
viridans/Berk.et Br./Dcqk-Ulm+ Carp; Ceriporiop 3is aneiri nus/Sommerf.ex Fr./Domaski-Q:Coniophora cerebella Pers,Acer,det.Kotlaba; Daedaleopsis confragosa/Bolt.ex Fr./Schroeter; Datronia mollis/Sommerf.ex Fr,/Donk-Acamp;Fibroporia
subrufa/Ell.et Deern/Pouz.-Q+Carp,det.Pouzar; Fistulina hepatica/Sehaeff./ex Fr.-Q; Fomes fomentsrius/L.ex Fr./Fr.-Q+
+ Frax+ Acamp;Funalia gallica/Fr./Bond.et Sing.-Frax;Gano derma applanatum/Pers./Pat.-Frax; Hapalopilus rutilans/Pers.
ex Fr./Karst.-Q; Hymenochaete rubiginosa/Dick.ex Fr./Ldv.;
Inonotus obliquus/Pers.ex Fr./Pildt-Carp; Laetiporus sulphureus/Bull.ex Fr./Murrill-Frax; Meruljqpsis corium/Fr./Ginns Carp; Phellinus ferruginosus/Schrad.ex Fr./Pat.-Acer;Phlebia
rufa/Fr./Christ.; Polyporus badius/Pers.ex S.F.Gray/Schw.~
Frax + Carp;P.squamosus/Huds./ex Fr.-Frax; Schizophyllum com
mune Fr.ex Fr.-Carp; Schizopora carneolutea/Rodw.et Clel./
Kotl.et Pouz.; S.paradoxa/Schrad.ex Fr./Donk-Carp;Serpula himantioides/Fr./Karst.; Steccherinum ochraceum/Pers.ex Fr./
S. F.Gray; Stereum hirsutum/Willd.ex Fr,/S.F.Gray-Acamp + Carp;
3 . ochraceo-flavum/Schw./Ellis-Carp,det.Kotlaba; S.subtomentosum Pouz.-Q + Acamp; Trametes hirsuta /Wul£ex Fr./Pildt-Carp;
T. gibbosa/Pers.ex Fr,/Fr.-Carp+ Acamp; T.versicolor/L.ex Fr./
Pildt-Acamp; Tyromyces fissiliformis/Pildt/Kotl.et Pouzar Acamp;
§2i2t2l22i Boletus pulverulentus Opat.;
Ägärlcäle|_: Calocybe constricta/Fr./Kllhn.; Collybia dryophiIa73üIITex'‘Fr ./Kummer; C.personata/Bolt.ex Fr./Sing.; Coprinus disseminatus/Pers.ex Fr./S.F.Gray;C.micaceus/Bull.ex Fr./
Fr.-Frax; Crepidotus autochthonus Lge.-leg.Antonin;C.croccophyllus/Berk./Sacc.-leg.Kotilovd;C.mollis/Schff.ex Fr./Kummer-Frax; C.mollis var.calolepis/Fr./Pildt-Frax;Cystolepiota seminuda Lasch/Kalamees/; Galerina marginata/Fr./KQhn.listn.; Qymnopilus picreus/Pers.ex Fr./Karst.; Hohenbuehelia atrocoerulea/Fr./Sing-Frax+ Carp; Hygrophorus chrysodon
/Batsch/Fr.; Hypholoma subviride Martin; Inocybe fastigiata
/Schff.ex Fr./Qudl.; Kuehneromyces mutabilis/Schff.ex Fr./
Sing.et Smith.; Lactarius circellatus Fr.; L.piperatus/L.ex
Fr./S.F.Gray; L.zonarius Fr.; Lepiota cristata /A.et S.ex
Fr./Kummer; L.perplexe Knudsen; Marasmius oreades/Bolt.ex
Fr./Fr.; M.rotula/Scop.ex Fr./Fr.-Q; M.torquescens Qudl.;
Megacollybia platyphylla/Pers.ex Fr./Kotl.et Pouz.; Micromphelle foetidum/Sow.ex Fr./Sing.-Carp; Uycena erubescens
Hoehn.; M.galericulata/Scop,ex Fr./S.F.Gray; M.inclinata
/Fr./Qudl.-Frax; M.niveipes Murr.-leg.Kuthan; M.renati Qudl.
-Fraj;; M.speirea/Fr.ex Fr./Gill.; M.vitilis/Fr,/Qudl.; Omphalina discorosea/Pil./Her.et Kotl.; Panellus stypticus
/Bull.ex Fr./Karst.; Panus tigrinus/Bull.ex Fr./Sing.-Acamp;
Rioliote curvipe 3/Fr./Qudl.; Pleurotus cornucopiae Paul.ex
Fr.-Ulm + Frax+ Q; Pluteus atricapillus/Batsch/Fay-Carp;
P.podospileus Sacc.et Cub.-Q; P.pseudoroberti Mos.et StanglFrax,det.Antonín; P.romellii/Britz./Sacc.-Q; P.saliciruis
/Pers.ex Fr./Kummer-listn.; P.tricuspidatus Velen./= P.stromarginatus/ - Frax ; Psathyrella sylvestris/Gill./Mos. -
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-Frax; Rhodotus palmatus/Bull.-ex Fr./Mre.-Ulm,leg.Kotilová;
Rickenella fibula/Bull.ex Fr ./Raith..-Frax;Russula violeipes
Quél.; R.virescens/Sohff.ex Zant./Fr.; Xerula longipes/Bull.
ex St.Am./Mre.; X.redicata/Relh.ex Fr./Dftrfelt;
G£SÍ:f£22K£cl£8l££i Cyathus striatus/Huds./ex Pers.-Frax+Acamp;
Gěaštrum třipIIx~Jungh.; Iycoperdon pyriforme Schff.ex Pers.
-Frax+ Carp; Mutinus caninus/Huds.ex Pers./Fr.; Scleroderma
areolatum Ehrh.; S.verucosum/Bull./ex Pers.
10.Valtice,okolí zámečku "Randez-vous".doubravs s Quercus
cerris,31.VIII,1989./Ant.,Hr.,Sut.,Vág.,Vamp.,70 druhů/
M^xomycetes_: lycogalla flavofuscum/Ehrh../Rost.-Q;
IsččiiŠIilIl Diatrypella quercina/Pers.ex Fr./Cooke-QjHypoxýloň měčřočarpum Pouz.-Q;det.Pouzar; Rutstroemia echinophila/Bull.ex Mér./Hoehn.-číšky Q.cerris; Xylaria polymorpha/Pers.
ex St.Am./Grev.;
S®Í££2582i^i22i£SÍI^iA P01‘P^um caryae/Schw./Teixeira et Rogers
-Q7čěřřII73ětTvImpoÍá; Auricularia mesenteriee/Dicks.ex S.F.
Gray/Pers.-Q; Hirneola auricula-judae/Bull.ex St.Am./Berk.Qř
Antrodiella semisupina/Berk.et Curt./Ryv.et
UoEaňlěn-QTčIrFis,det.Vampola; Bjerkandera adusta/Willd.ex
Fr./Karst.-Q;
Buglossoporus pulvinus/Pers.ex Pers./Donk-Q;
Daedalea quercina/L.ex Fr./Schroeter-Q; Fistulina hepatica
/Schaeff./ ex Fr.-Q; Fomes fomentarius/L.ex Fr./Fr.-Q;Funalia gellica/Fr./Bond.et Sing.-Q; Ganoderma lucidum/Fr./Karst.Q; G.resinaceum Boud.-Q; Hapalopilus rutilans/Pers.ex Fr./
Karst.-Q; Heterobasidion annosus/Fr./Bref.-Pn;Inonotus andersonii/Ell.et Everh./Černý-Q;I.cuticuleris/Bull.ex Fr./Karst.
-Q; l.dryophilus/Berk./Murill-Q; I.hispidulus/Bull.ex Fr./
Karst.-Q; I.nidus-pici Pilát-Q; I.obliquus/Pers.ex Fr./PilátQ; Mycoacie notofagi/Cunn./Ryv.-Q; Pachykytospora tuberculosa/Fr./Kotl.et Pouz.-Q; Peniophora laeta/Fr./Donk; Phellinus
torulosus/Pers.ex Pers./ Bourg.et Gelz.-Q;Postia fragilis/Fr./
Jůlich-Pn; P.leucomallela/Murr./JUlich-Q,det.Vágner; Radulomyces molaris/Ghaill./Christ.-Q; Schizopora carneolutea/Rodw.
et Clel./Kotl.et Pouz.-Q; S.paradoxa/Schrad.ex Fr./Donk.-Q;
Spongipellis schulzeri/Fr./Bourd.et Galz.-Q;S.spumeus/Sow.ex
Pat.-Q; Stereum hirsutum/Willd.ex Fr,/S.F.Gray-Q;
/ Dokončení v příštím čísle/

O p r a v a
V článku F.Kotlaby "Zpřesnění kategorií a kritérií mykososiekologického indexu" /Ntykol.Listy no.38:11-12,1990/došlo
při přepisování k několika omylům,které tímto opravujeme.
V kategorii II.bylo vytištěno kritérium 1 a 2 ve stejném
znění; správně má být 1-druh rozptýleně rozšířený na celém
území.Déle v kategorii IV.v kritériu 2 je zapotřebí poslední
slovo/bohatství/ nahradit slovem prostředí a v kritériu 3
slovo "přímými" nahradit slovem nepřímými zásahy.
Omlouváme se za tyto omyly a prosíme čtenáře,aby si pří
slušná místa ve výše uvedeném článku laskavě opravili.
Red.
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